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Remiss av dels kommittémotion 2017/18:4088 väckt med anledning av prop. 2017/18:190 

Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning, dels förslaget till ändring i 

regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken. 

 

 

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i 150 lokalföreningar 

runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom 

många andra som delar vår grundsyn. 

 

Sammanfattning 

Riksförbundet FUB välkomnar riksdagens beslut om att avslå regeringens proposition 2017/18:190 

Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning. Riksförbundet FUB välkomnar även 

riksdagens beslut om att ställa sig bakom att regeringen bör återkomma med ett förslag som tar 

hänsyn till hjälpbehov och som garanterar ersättning till fler människor med funktionsnedsättning. 

Riksförbundet ställer sig vidare bakom att regeringen bör återkomma med ett förslag där 

konsekvenserna av att införa ett omvårdnadsbidrag har analyserats ytterligare, framför allt för 

gruppen ensamstående kvinnor. 

 

Riksförbundet FUB anser bland annat att regeringens förslag om att ha kvar regelverket för en 

schablonisering gällande ersättning för merkostnader för blinda och gravt hörselskadade är ojämlikt 

och inte stämmer överens med merkostnadsprincipen.  

 

Riksförbundet FUB anser därmed att det alltid ska göras individuella utredningar som resulterar i 

individuella beslut. Den enskilde ska vara berättigad ersättning för de merkostnader som är direkt 

relaterade till funktionsnedsättningen och som personen inte skulle ha haft om personen inte hade 

haft en funktionsnedsättning. 
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