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Yttrande över remiss ”Förslag till reviderade riktlinjer för kommunalt 
bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning”, KS dnr 151-1933/2015. 

Allmänt 

RSMH Stockholms läns distrikt har uppmärksammats på att ovan nämnda förslag rörande 
kommunalt bostadsbidrag, KBH, remitterats till ett antal instanser och organisationer från 
kommunstyrelsens socialrotel för yttrande. RSMH är inte remissinstans men önskar ändå 
lämna följande synpunkter på förslaget.  

Vi vill peka på att HSO Stockholms stad, som i ett sammanfattande yttrande redogör för 
merparten av funktionshindersrörelsens i Stockholm synpunkter, representerar oss och ett 
drygt trettiotal patient- och funktionshinderföreningar – föreningar som representerar en 
stor bredd av ohälsa och funktionsnedsättningar. Inledningsvis vill vi därför säga att vi 
helt delar HSO Stockholms stads synpunkter i den aktuella remissen. Utöver detta vill vi 
emellertid med några korta ord belysa situationen för människor med psykiska 
funktionsnedsättningar som en del i en långvarig och allvarlig psykisk ohälsa. 

Människor med psykiska funktionsnedsättningar är idag i en ekonomisk sett mycket 
trängd situation. En mycket begränsad del av gruppen har vad som kan betraktas som ett 
reguljärt arbete. Få har också arbete med olika former av lönestöd. Vi bedömer att högst 
tio procent av gruppen har någon form av reguljär egen försörjning. Allt flera är enligt 
våra bedömningar på väg in i situationer med försörjningsstöd, d v s socialbidrag. 

Den utveckling som pågår är inte acceptabel. Ett annorlunda tänkande måste komma till 
stånd för alla instanser som har med stöd och andra förutsättning för människor med 
funktionsnedsättningar att göra. Det kommunala bostadsbidraget, KBH, är viktigt för 
människor med funktionsnedsättning. KBH är ett av staden frivilligt inrättat komplement 
till det statliga bostadsstödet i form av bostadsbidrag, bostadstillägg och s k 
boendetillägg. KBH baseras på den enskildes bostadskostnad och årsinkomst beräknad 
enligt vissa normer. 



Vi har på senare tid noterat att, utan egentlig samordning utifrån ett 
funktionshindersperspektiv, har flera myndigheter, landstingsenheter och kommunala 
instanser arbetat med att minska insatserna och öka kostnaderna för människor med 
funktionsnedsättningar. Bara inom Stockholms stad har initiativ av den typen tagits de 
allra senaste månaderna med t ex avgiftsbeläggning och försvårande av 
parkeringsmöjligheterna för funktionshindrade samt denna ytterligare reducering av 
möjligheterna att få ett rimligt kommunalt bostadsbidrag. 

Vi hemställer att de nya riktlinjerna för kommunalt bostadsbidrag inte genomförs – i 
varje fall inte utan att konsekvenserna tydliggjorts så att det i beslutsunderlaget för 
kommunstyrelsen framgår hur människor med funktionsnedsättning konkret påverkas 
ekonomiskt om de genomförs. 
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