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Ekerö kommun delar Socialdepartementets slutsatser om att det är angeläget
att reformera handikappersättningen och vårdbidraget. Ekerö kommun ställer
sig positivt till samtliga de förslag som utredningen presenterar för både
merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag. Ekerö kommun anser vidare
att det är angeläget att personer som kan påverkas negativt av reformen av
handikappsersättningen särskilt följs upp, se nedan.
Merkostnadsersättning
Gällande de personer som kan antas få sin ersättning nedsatt eller att rätten till
ersättning upphör anser Ekerö kommun det angeläget att Försäkringskassan
ges i särskilt uppdrag att säkerställa att livsvillkoren inte påverkas allvarligt
negativt för dessa personer. Det kan handla om människor som levt en stor del
av sina vuxna liv enligt de villkor som gällt i handikappersättningen. Många
personer med funktionsnedsättning som erhåller handikappersättning har idag
låga inkomster, där varje krona räknas. Därför bör det vid en reform av
handikappsersättningen säkerställas att berörda personers livsvillkor inte
allvarligt inskränks. Vidare bör Försäkringskassan ha uppdraget att följa upp
denna grupp över tid efter det att reformen ikraftträtt.
Försäkringskassan bör även få ett särskilt uppdrag i att under perioden med
övergångsbestämmelser kontinuerligt informera berörda personer för att
underlätta omställning till merkostnadsersättningens regler.
Ekerö kommun anser även att utredningen bör överväga om kommunerna kan
påverkas i det fall att en invånare får nedsatt eller indragen rätt till ersättning
och att den personen då söker ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen för
det uteblivna bidraget. Ekerö kommuns förslag är att en statlig myndighet
publicerar en vägledning i den frågan i samband med att
övergångsbestämmelserna löper ut; exempelvis Socialstyrelsen i sin handbok
för ekonomiskt bistånd.
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