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-Äntligen har våra krav på en förbättring av villkoren för våra 

medlemmar hörsammats. Men det finns fortfarande mycket kvar att 

göra för att garantera dem en trygg ekonomi under hela livet, säger 

Thomas Jansson, förbundsordförande för FUB, Föreningen för barn, 

unga och vuxna med utvecklingsstörning, i en kommentar till 

regeringens budgetförslag som i dag lämnades till riksdagen. 

Höjningen av bostadstillägget till maximalt 5 560 kronor i månaden för 

den som har aktivitetsersättning eller sjukersättning innebär en lättnad 

särskilt för dem som bor i egna lägenheter eller gruppbostäder i 

storstäderna där hyresnivån ofta överstigit den tidigare maxgränsen.  

-Det är bra att vår målgrupp jämställs med ålderspensionärerna på denna punkt. Men det är svårt att förstå varför underlaget för 

bostadstillägg ska beräknas på två olika sätt. För vår målgrupp sker en reduktion redan vid blygsamma belopp på ett sparkonto medan 

det för ålderspensionärerna endast tas hänsyn till avkastningen på sparkapitalet när bostadstillägget fastställs. Så borde det vara även 

för den som har aktivitets- eller sjukersättning, säger Thomas Jansson. 

-Också den höjda garantiersättningen och skattereduktionen är positiv för våra medlemmar. Den sammanlagda maximala effekten på 

430 kronor i månaden kan verka marginell men för den som lever på marginalen gör det stor skillnad med några hundralappar extra, 

betonar han. 

-Det är också bra att regeringen vill lagstifta om habiliteringsersättning för personer som har sin sysselsättning i daglig verksamhet och 

avsätter 350 miljoner kronor för ändamålet. Att kommunerna själva har fått bestämma om ersättning ska utgå och i så fall på vilken nivå 

har lett till stora orättvisor som det är hög tid att åtgärda, säger Thomas Jansson. 

FUB har i flera rapporter lyft fram den ekonomiska situationen för människor med utvecklingsstörning. I den senaste, ”Fångad i 

fattigdom?” (2016), konstateras: ”Alla människor kan någon gång i livet hamna i en ekonomisk kris och bli beroende av stöd från 

samhället. För FUB:s medlemmar handlar det emellertid inte om någon kortvarig period utan livet ut. Det som skiljer ut personer med 

utvecklingsstörning från övriga befolkningen är att de både har begränsade möjligheter att höja sina inkomster och att sänka sina 

utgifter.” 

-Regeringens budgetförslag är en uppmuntrande början. Vi fortsätter vårt påverkansarbete för att säkerställa en fortsatt satsning av 

regeringen, säger Thomas Jansson. 
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Förbundsordförande Thomas Jansson tel 08-508 866 46, mobil 072-387 38 18 

 

 

 

 

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB 

står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om 

i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn 
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