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Regeringen vill modernisera stöden till personer med
funktionsnedsättning
Regeringen föreslår nu att stöden till personer med
funktionsnedsättning ska reformeras. Två nya socialförsäkringsförmåner införs: omvårdnadsbidrag vid funktionsnedsättning hos barn
och merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning hos barn och
vuxna. Målet med det nya ersättningarna är att det ska vara tidsenliga
och att alla som har behov av den här typen av stöd behandlas lika.
I och med att de nya förmånerna införs, avskaffas de nuvarande förmånerna
handikappersättning och vårdbidrag. De tidigare ersättningarna har varit
oförändrade sedan 1970-talet, och har varit otidsenliga och svåröverskådliga.
Grundläggande i arbetet med att ta fram de nya förmånernas har varit att
förenkla regelverken så att de blir lättare att förstå för sökande och lättare att
handlägga för Försäkringskassan.
-

När stöden inte är anpassade till hur samhället faktiskt ser ut, krävs
det en förändring. Nu moderniserar regeringen ersättningarna så att
alla som har behov av den här typen av stöd behandlas lika. Det här
är en viktig förändring som vi har arbetat med under en lång tid, och
jag är glad att vi nu äntligen kan genomföra den, säger socialminister
Annika Strandhäll.

-

Jag har full respekt för att förändringar skapar oro, och det tar
regeringen på allvar. Därför är en del av reformen att regeringen
kommer att följa och utvärdera den, då särskilt kring
schablonersättning för blinda och gravt hörselskadade som nu tas
bort, säger socialminister Annika Strandhäll.

Arbetet med att skapa mer moderna stöd påbörjades redan 2006. Under
arbetet med de nya stöden har regeringen fört en tät dialog med
funktionshinderrörelsen. Stöden ersätter dagens vårdbidrag och
handikappersättning.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
De nya stöden
Omvårdnadsbidrag för barn

Omvårdnadsbidrag för barn ska kunna utbetalas för barn som är i behov av
omvårdnad och tillsyn, utöver dem som en vårdnadshavare normalt ska
tillgodose, till följd av sin funktionsnedsättning. Stödet ska förbättra den
ekonomiska situationen för föräldrar som har barn med
funktionsnedsättning. Omvårdsbidraget bör kunna utbetalas på fyra nivåer
utifrån ett barns behov av omvårdnad och tillsyn. Båda föräldrarna ska till
skillnad från dagens vårdbidrag kunna beviljas omvårdnadsbidraget för ett
barn.
För att underlätta för en förälder som har barn med funktionsnedsättning att
kombinera omvårdnaden av barnet med en anställning föreslås även en rätt
till förkortning av normal arbetstid med upp till 25 % per förälder.
Merkostnadsersättningen

Merkostnadsersättning ska kunna utbetalas till en person som före 65 års
ålder har fått sin funktionsförmåga nedsatt och det kan antas att
nedsättningen kommer att bestå under minst ett år. Med merkostnader avses
sådana skäliga kostnader som uppkommer på grund av en persons
funktionsnedsättning och som går utöver kostnader som är normala för
personer utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder.
Merkostnadsersättningen föreslås kunna lämnas på fem ersättningsnivåer.
Båda föräldrarna ska tillskillnad från dagens vårdbidrag kunna beviljas
merkostnadsersättning för ett barn.
Övergångsregler

Redan fattade beslut om de äldre förmånerna handikappersättning och
vårdbidrag föreslås fortsätta att gälla enligt vad som föreskrivs i beslutet,
dock längst till dess att de skulle ha upphört eller omprövats. Om ett beslut
om handikappersättning upphör inom 30 månader efter ikraftträdande av de
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nya reglerna, föreslås att de äldre bestämmelserna om handikappersättning
fortfarande ska gälla så att ett nytt beslut om handikappersättning ska kunna
fattas för ytterligare högst 18 månader. De kommer också kunna ansöka om
och beviljas den nya merkostnadsersättningen efter en individuell
bedömning.

3 (3)

