
Personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) har ofta en svår

ekonomisk situation. Många går flera tusen kronor minus varje

månad. Fattigdomen i LSS-gruppen har accelererat under senare år,

dels på grund av dåligt anpassad aktivitets- och sjukersättning med

hög skatt, dels på grund av orimligt höga hyror i gruppbostad

kombinerat med ett icke-anpassat bostadstillägg. 

Socialstyrelsens lägesrapport om insatser och stöd till personer

med funktionsnedsättning (2020) visar att mängden personer med

funktionsnedsättningar som tvingas ansöka om ekonomiskt bistånd

ökar. 

Använd rapporten Fångad i fattigdom? 
för att skapa förändringar i din
kommun

I det här dokumentet kommer några tips på hur du kan använda

Fångad i fattigdom? för att påverka situationen i din kommun
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Hur arbetar ni för att nå målen i Agenda 2030?

Hur arbetar ni för att se till att inga personer med IF drabbas av fattigdom? 

Sverige ska uppfylla FN:s 17 globala mål innan år 2030. De globala målen gäller

för alla delar av samhället. Kommunerna har ett stort ansvar att bidra till

jämlikhet och bra liv för alla människor. 

Mål 1 i Agenda 2030 handlar om fattigdom. Sverige ska se till att ingen är fattig

och att alla människor ska kunna leva ett bra liv. För personer med

funktionsnedsättning innebär detta att merkostnadsprincipen ska gälla, det vill

säga att man inte ska betala extra kostnader på grund av sin

funktionsnedsättning. 

Ta reda på vad som gäller i din kommun!

Kontakta en eller flera lokala politiker och ställ frågor om mål 1 i Agenda 2030:

Läs mer om Agenda 2030 ur ett FUB-perspektiv på fub.se/agenda-2030 eller

klicka här!

AGENDA 2030

https://www.fub.se/om-fub/aktivera/agenda-2030/


3  |

Kontrollera om din kommun tar emot pengar från Socialstyrelsen.

Om din kommun inte tar emot pengar, fråga varför! 

Kontrollera om kommunen har ansökt om att få del av de extra pengarna.

Under covid-19 pandemin får bidraget från Socialstyrelsen betalas ut även om

daglig verksamhet har varit stängd eller om deltagarna inte kan vara på daglig

verksamhet på grund av risk för smitta. Fråga din kommun om de betalar ut

ändå.

När man deltar i daglig verksamhet kan man få habiliteringsersättning från sin

kommun. Denna form av ersättning är en frivillig kommunal ersättning. 

Socialstyrelsen delar ut 350 miljoner kr/år för att Sveriges kommuner ska införa

eller höja habiliteringsersättningen. Syftet är att öka motivationen att delta i

daglig verksamhet. Kommunerna kan ansöka om att få ta del av extra pengar, om

inte alla kommuner använder sina pengar. 

Ta reda på vad som gäller i din kommun!

På Socialstyrelsens webbplats finns en lista av vilka kommuner som ansökt om

pengar och hur de har använt pengarna - Klicka här! 

HABILITERINGSERSÄTTNINGEN

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-for-habiliteringsersattning/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-for-habiliteringsersattning/
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Fråga din kommun, gärna en politiker, om det finns ett kommunalt

bostadstillägg. 

Om det inte finns, fråga om varför!

Fråga en eller flera lokalpolitiker om de vill införa maxtak för hyror i LSS-

bostäder.

FUB:s rapport Fångad i fattigdom? visar att personer med IF kan gå back flera tusen

kronor varje månad. Ett stort problem är de höga hyrorna i LSS-bostäder.

Ta reda på vad som gäller i din kommun!

På sidan 34 i Fångad i fattigdom? finns ett exempel på hur en budget kan se ut för

en vuxen person med IF i Täby. Gör en liknande budget för din kommun för att visa

politikerna hur höga hyror påverkar personer med IF. 

HÖGA HYROR I LSS-BOSTÄDER

ARBETE 

Hur jobbar kommunen för att personer med IF ska få arbete?

Finns det praktikplatser för personer med IF? 

Har kommunen egna anställda med IF? 

Personer med IF är en av de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Nästan en fjärdedel av de som har gått ut gymnasiesärskolan har inte arbete, daglig

verksamhet eller studerar.

Kommunerna har ett stort ansvar att främja delaktighet i samhället och ge stöd

som förbereder för arbetslivet. Kommunen ska samarbeta med Arbetsförmedlingen

och Försäkringskassan. Bristande stöd gör att många personer med IF saknar

möjlighet att påverka sin livssituation. Läs mer i Myndigheten för delaktighets

rapport Begränsade livsval – situationen för personer med intellektuell

funktionsnedsättning.

Ta reda på vad som gäller i din kommun!
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__________________________________________
https://www.mfd.se/contentassets/aae60844084142acb06dd31baa6d8e8a/2020-8-begransade-livsval.pdf1

https://www.mfd.se/contentassets/aae60844084142acb06dd31baa6d8e8a/2020-8-begransade-livsval.pdf

