
  

 

 

 

  

 

Påverka de utvecklingsstördas ekonomi i Vallentuna! 
Kom till ett viktigt medlemsmöte speciellt för 
Vallentunabor med ungdomar >15 år och vuxna! 
(Bjud gärna med andra som är i samma situation – även icke FUB-medlemmar) 

Bakgrund 
Hyrorna i LSS-boenden i nordostkommunerna är mycket höga och detta drabbar de boendes 

ekonomi mycket hårt och även våra ungdomars ekonomi när de ska flytta hemifrån. 

Försäkringskassan ger bostadstillägg för hyror upp till 5 000 kr/månad men sedan betalar 

personen själv allt däröver. Det är inte ovanligt att hyran ligger på 7 000 kr/månad eller högre 

vilket gör att aktivitets- eller sjukersättningen inte räcker till för övriga nödvändiga utgifter. 

 

Täby-gruppen inom FUB har drivit denna fråga hårt mot politikerna i Täby och lyckats få 

igenom ett kommunalt bostadstillägg för handikappade (KBH) som till viss del täcker 

hyreskostnaden ovanför 5 000 kr. 

 

Nu planerar eventuellt även övriga nordostkommuner (Danderyd, Österåker, Vaxholm och 

Vallentuna) att införa någon form av kommunalt bostadstillägg (KBH). Detta är i grunden bra 

men det är mycket viktigt att reglerna för KBH utformas så att bidraget verkligen täcker 

merkostnaden för hyra över taket för det statliga bostadstillägget, f n 5 000 kr/mån. 

Det är nu vi kan påverka de utvecklingsstördas ekonomi 
För att kunna påverka kommunernas beslut i denna mycket viktiga fråga måste vi gemensamt 

föra en dialog med ledningen i de berörda kommunerna så att det kommunala bostadstillägg som 

eventuellt kan komma att införas verkligen täcker merkostnaden för hyror över 5 000 kr/mån. 

Denna dialog kan bara föras av FUBs medlemmar lokalt i respektive kommun.  

Information och diskussion 
Som Vallentunamedlem inbjuds du därför till ett möte där FUB i Södra Roslagen informerar om 

hur det kommunala bostadstillägget fungerar i Täby som en utgångspunkt för planerna att under 

hösten och vintern starta en dialog i frågan med politikerna i din egen kommun.  

Låt oss träffas för att diskutera vad som skulle kunna vara en framkomlig väg och kanske bilda 

en arbetsgrupp som deltar i arbetet. 

Tid och plats 
 

Plats:  Träffpunkten, Allévägen 10, Vallentuna 

Datum:  onsdag den 5 november 2014 

Tid:  18:30 – ca 20:00 

 

Vi bjuder på kaffe eller the och bulle! 

 
Anmäl gärna om du kommer till: 

wiklund.soren@gmail.com 

 

Välkommen önskar styrelsen för FUB i Södra Roslagen! 

VIKTIGT! 

Medlemsmöte 

i Vallentuna 
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