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Yttrande över betänkandet Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i
tillgänglighetssmarta boendemiljöer (SOU 2015:85)
Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, är en
intresseorganisation som arbetar för att människor med utvecklingsstörning ska kunna leva
ett gott liv med full delaktighet i samhällslivet och rätt till samma levnadsvillkor som gäller
för andra. Riksförbundet FUB har ca 26 500 medlemmar.
Riksförbundet FUB överlämnar härmed följande synpunkter:
Sammanfattning
Riksförbundet FUB föreslår att den föreslagna höjningen av taket i det statliga
bostadstillägget, till 7 300 kronor i månaden, även ska omfatta personer som bor i bostad
med särskild service för vuxna och annan särskilt anpassad bostad, enligt LSS.
5.4.7 Taket i bostadstillägget är inte uppdaterat
Syftet med den föreslagna reformen är att göra det möjligt för pensionärer med låga
inkomster att vid behov flytta till en modernare bostad, som det går att bo bra i även med
nedsatt rörlighet. Utgångspunkten för det statliga bostadstillägget för pensionärer är att de,
oberoende av bostadsort, ska kunna efterfråga och behålla en bostad med tillfredsställande
standard även i nyproduktion. Taket för pensionärers boendekostnad är 5 000 kronor och
har inte höjts sedan 2007. Utredningen föreslår en höjning av taket till 7 300 kronor i
månaden.
Det statliga bostadstillägget behöver höjas för bostad enligt LSS
Riksförbundet FUB vill i sammanhanget uppmärksamma regeringen på vuxna med
utvecklingsstörning; människor som har en mycket ansträngd ekonomi under hela sitt vuxna
liv och som är i stort behov av en höjning av taket i det statliga bostadstillägget. Merparten
vuxna med utvecklingsstörning har aktivitetsersättning eller sjukersättning från
Försäkringskassan. Det stora flertalet är i behov av hjälp och stöd i sin livsföring och bor
därför i bostad med särskild service för vuxna, enligt LSS. Hyresläget i dessa bostäder är högt,
särskilt i nyproduktion, dels pga. att bruksvärdesprincipen gäller, dels pga. att kommunerna,
efter en dom i dåvarande Regeringsrätten (RÅ 2005 ref 28), har rätt att ta ut hyra för de
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gemensamma utrymmena. Sammanfattningsvis har personer som bor i bostad enligt LSS
mycket små möjligheter att påverka sin ekonomiska situation genom att flytta till en bostad
med lägre hyra eller förvärvsarbeta.
Riksförbundet FUB föreslår att den föreslagna höjningen av taket i det statliga
bostadstillägget även ska omfatta personer som bor i bostad med särskild service för vuxna
och annan särskilt anpassad bostad, enligt LSS.
Dag som ovan
För Riksförbundet FUB
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