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2013/14:640 Sjukas och arbetsskadades beskattning
Tidningen Arbetet konstaterar att risken att råka ut för allvarliga arbetsolyckor
har mer än fördubblats de senaste fem åren. Det betyder att 19 personer om
dagen, eller 132 per vecka, får så allvarliga skador att de inte kommer att
återhämta sig helt, enligt Afa Försäkrings statistik över godkända arbetsskador.
Trots att dödsolyckorna minskat har de allvarligaste arbetsolyckorna totalt sett
ökat de senaste åren. Det är främst skador med låg invaliditetsgrad som har
ökat, och den största ökningen finns bland unga arbetstagare. Bakgrunden är att
arbetslivet har blivit hårdare samtidigt som arbetsmiljöarbetet rustats ned av
både arbetsgivare och regering. Det har lett till att den tidigare trenden med en
minskning av allvarliga jobbolyckor nu brutits. Att arbetskraften blivit äldre
kan också påverka statistiken. En 55-åring kan få bestående men av ett fall som
en 25-åring kan klara utan skador.
Risken att drabbas av allvarliga olyckor är ojämnt fördelad på
arbetsmarknaden. Män löper betydligt större risk än kvinnor att råka ut för
allvarliga olyckor på jobbet. Det beror på att män och kvinnor till stor del
jobbar i olika yrken och att olycksrisken är som störst i manligt dominerade
jobb, där byggnadsträarbetare och brandpersonal toppar olycksstatistiken. De
vanligaste orsakerna till allvarliga jobbolyckor är fall, arbete med maskiner och
verktyg samt hot och våld.
Statistiken visar också att det är de äldsta och de yngsta arbetstagarna som löper
störst risk att skada sig. För de yngre männen handlar det om att skada sig på
verktyg eller maskiner. Äldre, framför allt kvinnor, har i stället en kraftigt ökad
risk att skadas allvarligt genom att ramla på jobbet.
Mot denna bakgrund framstår taket i sjukförsäkringen och den högre
beskattningen av de sjukas ersättningar som orättvis och omoralisk.
Hur vill finansministern ändra sin orättvisa och omoraliska beskattning av de
sjuka och arbetsskadade?
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