
 
 

Stockholm 2009-08-17 

TEL VXL: 08-508 866 00  /  FAX: 08-508 866 66  /  ORG.NR: 80 20 06-1704 
BESÖK: Gävlegatan 18 C  /  POST: Box 6436, 113 82 Stockholm 
E-POST: fub@fub.se  /  WEBB: www.fub.se 

 
 
Yttrande 
Betänkande av Studiesociala kommittén 
Stärkt stöd för studier – tryggt, enkelt och flexibelt, SOU 2009:28 
 
 
 
 
Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, är en intresse-
organisation 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 27 000 medlemmar. 
 
Riksförbundet FUB:s perspektiv är personer med utvecklingsstörning, vi har därför endast tagit 
ställning till avsnitt i detta betänkande som berör denna grupp. 
 
Tyvärr måste vi konstatera att Studiesociala kommittén inte har lyckats fullfölja sitt uppdrag för 
vår målgrupp avseende ”att överväga och föreslå åtgärder utifrån att studiemedelssystemet och de 
sociala trygghetssystemen ska samverka på ett optimalt sätt”. 
 
FUB har i flera andra sammanhang framfört konsekvenserna av att det inte längre är möjligt att 
samtidigt erhålla aktivitetsersättning/sjukersättning och det återbetalningsfria studiestödet. 
Denna möjlighet att samtidigt erhålla ekonomiskt stöd ur två olika bidragssystem var tidigare av 
helt avgörande betydelse för att personer som bor i särskilda bostäder med stöd av LSS skulle 
kunna gå på folkhögskola på annan ort än den ordinarie bostadsorten. Då kunde aktivitets-
ersättningen bekosta alla vanliga utgifter, inkl hyran för den ordinarie bostaden samtidigt som 
studiestödet blev det extra tillskott som var en förutsättning för att kunna betala logi på 
folkhögskolan. 
 
Övriga studerande på folkhögskolor kan hyra ut sin ordinarie bostad under studietiden, dela 
hyreskostnaderna med någon sammanboende eller se ett studielån som en investering inför en 
framtida karriär på arbetsmarknaden. Dessa möjligheter är i praktiken inte aktuella för ovan 
nämnda personer. 
Genom att inte föreslå några åtgärder som kan kompensera detta ekonomiska hinder för studier 
på annan ort, som nyligen har införts för personer med utvecklingsstörning, bidrar detta förslag i 
realiteten till att skillnaderna mellan vuxna personer med utvecklingsstörning som vill ta ”det 
livslånga lärandet” på allvar och övriga vuxenstuderande ökar. 
 
En ökad ojämlikhet av detta slag skulle onekligen innebära en anmärkningsvärd omsvängning i 
den svenska handikappolitiken, som länge har haft som mål att minska gapet mellan personer 
med funktionsnedsättning och befolkningen i övrigt. Vi vill inte tro att detta har varit avsikten 
bakom förslaget från Studiesociala kommittén utan mera att detta är att betrakta som ett 
olycksfall i arbetet. 
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Vi anser 
• att lagförslaget om ”stärkt stöd för studier…” bör kompletteras så att vuxna personer med 

utvecklingsstörning åter skall få möjlighet till studier på annan ort än hemorten, t ex på en folkhögskola 
• att målen för svensk handikappolitik, som syftar till att minska ojämlikheten mellan personer med 

funktionsnedsättning och befolkningen i övrigt, skall upprätthållas och förverkligas 
 
 
 
Stockholm den 17 augusti 2009 
 
Enligt uppdrag 
 
 
 
Lars Stensborg 
kanslichef 


