
Fortfarande fångad i fattigdom!

2014 gjorde FUB rapporten "Fångad i fattigdom?" som visade hur dålig ekonomi många
personer med utvecklingsstörning har. Två år senare verkar den bli ännu sämre! Klyftorna
ökar och ekonomin blir allt mer orättvis för personer med utvecklingsstörning. Förutom en
låg inkomst  hela  livet  igenom så har  de högre skatt  än både löntagare  och ålderspen-
sionärer. De har dessutom många gånger högre hyror och ska enligt ett nytt förslag ersättas
sämre än ålderspensionärer genom det statliga bostadstillägget från Försäkringskassan. 

Från och med 2016 sänks sjuk- och aktivitetsersättningen med 40 kronor som beror på att
prisbasbeloppet sänktes i år. En liten sänkning, men det är ändå illa med tanke på att de
personer som berörs har små inkomster och små marginaler. 
I  år  föreslås  också att  ålderspensionärer  ska få  mer i  bostadstillägg.  Taket  för  bostads-
tillägget ska vara 7300 kronor/månad istället för 5000 kronor/månad. Men taket höjs inte
för dem som har det sämst, personer som har aktivitetsersättning eller sjukersättning.         

I sammanhanget ska nämnas att personer som bor i LSS-bostäder betalar högre hyror än
andra. Efter en dom 2005 i dåvarande Regeringsrätten får hyra tas ut för gemensamma
utrymmen i en LSS-bostad. Det kan vara ett gemensamt vardagsrum och kök där man kan
välja att umgås med andra och utveckla sin sociala förmåga, något som ofta är svårare för
den som har utvecklingsstörning. Därför är dessa gemensamma utrymmen nödvändiga för
att de som bor i bostaden ska kunna tillförsäkras goda levnadsvillkor. De betalar också mer i
skatt än andra! Skatten har minskat för ålderspensionärer och de som har garantipension,
men är oförändrad för dem som har aktivitetsersättning eller sjukersättning. 

I FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom?” (uppdaterad mars 2016) finns ett räkneexempel som
visar hur en 25-årig man med aktivitetsersättning, bosatt i en lägenhet enligt LSS (snitthyra:
6 500 kronor/månad) i Täby utanför Stockholm, går back med 2 747 kronor/månad. Per år
är underskottet - 32 964 kronor. Om då deras föräldrar försöker se till att bygga upp en
ekonomisk buffert för att försäkra sig om att de kommer att ha det bra även när de har gått
bort så sänks bostadstillägget. Den enskilde måste leva upp sina eventuella tillgångar och
har mycket begränsade möjligheter att lägga undan pengar för framtiden samtidigt som
han/hon inte har några möjligheter att öka sin inkomst genom förvärvsarbete eller flytta till
en mindre och billigare lägenhet. 

Om man under hela sitt liv lever med mycket små ekonomiska resurser är det svårt att
kunna  delta  i  samhället.  Om  man  dessutom  har  en  utvecklingsstörning  och  bor  i  en
gruppbostad har man behov av hjälp att etablera och upprätthålla kontakter med andra
människor. Kombinationen att ha en låg inkomst och samtidigt ha en utvecklingsstörning
gör det förstås ännu svårare att delta i samhället. 

När LSS kom till gav den enskilda rätt att få möjlighet att "leva som andra"; det vill säga alla
andra som inte tillhör LSS. 

För  att  denna  rättighet  ska  vara  möjlig  krävs  dels  att  behoven  av  stöd  och  service
tillgodoses med en god kvalitet, dels att den disponibla inkomsten är så pass god att man
inte behöver gå till socialkontoret för att livet igenom klara sina utgifter. Det är inte värdigt. 

Om man menar att  alla människor har lika värde så måste det även visa sig  i  aktiva
politiska beslut. 
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