Bilaga till motion nr 49 om sjukersättning och bostadstillägg.

År 2003 fick löntagare i genomsnitt ut 91 procent mer efter skatt än de med inkomstrelaterad hel sjukersättning, år 2016
hade gapet ökat till 161 procent. Källa: Skatteverket, Försäkringskassan samt förf. beräkningar. (*2)

Maxhyran på 5 000 kr har legat på denna nivå sedan åtminstone år 2000 (enl. telefonkontakt med
försäkringskassan)
Om vi då tittar på utvecklingen av hyrorna SCB:
Ny månadshyra per lägenhet året efter undersökningsåret:
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
00 Riket
2 rum och kök

3 973 4 080 4 150 4 200 4 340 4 542 4 623 4 749 4 907 5 008 5 148

0035 Kommuner med >
75 000 inv samt StorStockholm och StorGöteborg
2 rum och kök

4 178 4 282 4 361 4 421 4 547 4 764 4 857 5 014 5 174 5 297 5 444

Detta ger vid handen att normalhyrorna gått genom taket för bostadstillägget och det har gått fort.
Vad är meningen med denna politik? Att vi ska tvingas flytta från anpassade bostäder till mindre
bostäder? Vad blir det för bostäder? Korridorer med anvisade bostäder eller Institutioner?
I dagens bostadsbrist leder detta ofrånkomligen till hemlöshet, svält och i vissa fall till
självmord(*1). Det finns inte 200 000 goda bostäder för denna gruppen med en hyra på under 5 000
kr och hyrorna stiger hela tiden tfa bristen på politisk vilja att lösa bostadsbristen för ekonomisk
utsatta grupper. Och hur många kvm är skälig boyta inklusive hjälpmedel? Vi är ofta hemma 20
timmar eller mer per dygn.

Att det i samhället inte finns någon större vilja att integrera personer med funktionsnedsättning
belyses enl. mig av hur man ser på assistent och LSS vilka endast i media och på ansvarig nivå
belyses som kostnader och verksamheter med kriminella element. Tros att endast 3 % av
utbetalningarna är felaktiga 2014. (*3)
Den förda politiken och mediedrevet mot LSS kan motiveras av att man endast ser
funktionsnedsatta assistentberoende som en kostnad och assistanstagare konstruerats till ett hot mot
välfärden. Som en konsekvens av medierepresentationen har en rad åtgärder för att minimera hotet
lett till negativa konsekvenser för funktionshindrade personer. Trots att rätten till personlig assistans
är lagstadgad och att antalet avslag av assistansersättningen är högre än antalet beviljade. Genom att
medierepresentationen av assistansfusk är baserade på flera av punkterna i Cohens teori om
moralpanik har jag nått fram till att assistansfusk är ett fall av moralpanik. Det visar sig bland annat
genom en överdimensionerad rapportering av brott mot assistansersättning, agendasättande,
expertutlåtanden och retoriska strategier. Konsekvenserna i form av ökad kontroll av assistanstagare
är också typiskt för moralpanik (*4)
Varför Sverige tagit denna utveckling kan bero på att den sk arbetslinjen som är mycket bra och
verkligen motiverad och som leder till att det lönar sig att arbeta vilket är bra och leder till att
medborgarna arbetar mer. Vilket ger mer skatteintäkter som är mycket viktigt. Tragisk nog tenderar
den förda politiken till att se personer med sänkt arbetsförmåga som sämre människor som inte har
samma rätt till gott liv.
Att sänka personers levnadsstandard tfa nedsatt arbetsförmåga pga funktionsnedsättning något de
inte kan påverka. strider mot så väl FN:s regler för personer med funktionsnedsättning som LSS
lagens devis om att personer med funktionsnedsättning ska leva som andra. Att det inte finns någon
reell vilja att förändra situation belyses väl av ovanstående beslut och bekräftas av att
arbetsförmedlingen betalar tillbaks anslag som skulle gått till stöd för funktionsnedsatta på
arbetsmarknaden medan arbetslösheten för gruppen är 80 % och en del av de som har ”jobb”
tvingas ”arbeta” för samma ersättning som sjukersättning. (ska väl tilläggas en del av dom får om
deras kommun är ”välvillig” ca 50 kr extra i habersättning om dagen!)
Jag har i snart 10 år pratat om denna utvecklingen trots att jag stödjer arbetslinjen i politiken så
måste den styras av synen att alla ska arbeta efter förmåga och den som inte har den förmågan
måste ha rätt till ett gott liv och möjligheter att utvecklas och rätt till grundtrygghet. Ser man
funktionsnedsatta som endast en kostnad och inte som fullvärdiga medborgare med grundläggande
rätt till ovanstående. Då är man ute på mycket svag is. För eftertanke inga andra associationer:
I valet 1938 använde NSDAP följande affisch:

”60.000 riksmark är vad denna person som lider av en ärftlig defekt kostar Folk gemenskap under
sin livstid landsman, är att dina pengar också”
2 år senare inledde Nazityskland T4 programmet och tog livet av 70 000 funktionsnedsatta. Delvis
motiverat av den kostnad deras livskvalité var för samhället.
*1 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen
(S 2010:04) Unga vuxna medaktivitetsersättning
– risk för suicidförsök och suicid.
Notera att siffrorna i undersökningen är fram till 2005 Hur det ser ut i dag vill jag inte ens tänka på.
*2)https://ekonomistas.se/2017/02/24/sjuka-far-knappt-39-procent-i-sjukersattning/ härifrån
kommer även grafen.
*3) Under 2014 betalades cirka 28,6 miljarder kronor ut till 16 200 assistansberättigade. I
Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag i enlighet med regleringsbrev 2014 – Särskild
redovisning av arbetet med att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och att motverka
bidragsbrott (Dnr 003421-2014) – framkommer att återkrav och skadestånd inom
assistansersättningen uppgick till 80 miljoner kronor 2014.
Ställt i relation till de 23,8 miljarder kronor som består av statligt utbetald assistansersättning för
2014 utgör 80 miljoner en bråkdel. I sak ska det inte förringas eftersom det självklara vore att dessa
skattemedel aldrig ens blev felaktigt utbetalade eller använda. Men 80 miljoner är långt ifrån 2-3
miljarder.http://www.socialpolitik.com/2015/10/08/en-odysse-i-experternas-bild-av-fusk-medassistansersättningen/
*3) Assistansfusk : en mediekonstruktion
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