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Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning Ds 2015:58 

 
Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, är en 

intresseorganisation som arbetar för att människor med utvecklingsstörning ska kunna leva ett 

gott liv med full delaktighet i samhällslivet och rätt till samma levnadsvillkor som gäller för 

andra. Riksförbundet FUB har ca 25 000 medlemmar.  

 

 

Riksförbundet FUB överlämnar härmed följande synpunkter: 

 

 

Sammanfattning 

 

Riksförbundet FUB ställer sig i huvudsak positiva till arbetsgruppens förslag. Genom 

deltagandet i arbetsgruppens referensgrupp har FUB getts möjlighet att komma med 

synpunkter och förslag under arbetets gång. Det har varit mycket positivt och något som vi 

förväntar oss upprepas i kommande utredningar av frågor som berör våra medlemmar i så hög 

grad. 

 

Riksförbundet FUB anser i likhet med arbetsgruppen att det behövs en reformering av 

vårdbidraget och handikappersättningen. Det grundläggande syftet med de båda 

ersättningarna är än idag aktuellt, nämligen att ersätta anhöriga respektive den enskilde för 

omvårdnad och merkostnader som går utöver vad som är normalt personer utan 

funktionsnedsättning. De nuvarande ersättningssystemen är dock delvis föråldrade samt 

otydliga och rättsosäkra för den enskilde. 
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Vårdbidraget / Omvårdnadsbidraget 

 

13.2.1 och 13.2.2 

När det gäller vårdbidraget så välkomnar Riksförbundet FUB en modernisering av 

ersättningen, både vad gäller terminologi och struktur.  

 

Arbetsgruppen avser inte att ändra målgruppen för den nya ersättningsformen i förhållande till 

vad som gäller för det nuvarande vårdbidraget. Detta är ett mycket viktigt uttalande av 

arbetsgruppen och Riksförbundet FUB vill betona att en utvärdering av de nya reglerna är 

absolut nödvändig för att se vilka konsekvenser det nya ersättningssystemet får för personer 

med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Riksförbundet FUB kommer under inga 

förhållanden att acceptera en försämring i förhållande till dagens system, varken när det gäller 

ersättningsnivåer eller vilka som omfattas av vårdbidraget.  

 

13.2.6 

Vid tillämpningen av det nuvarande vårdbidraget har det hela tiden funnits en stor osäkerhet 

kring vilken omfattning och grad av omvårdnad som krävts för de olika nivåerna i 

ersättningen. Likartade förhållanden har inte behandlats likvärdigt vid olika försäkringskassor 

och den rättspraxis som finns är spretig och av ringa prejudicerande värde. Detta har skapat en 

rättsosäkerhet för den enskilde och förstås även bedömningssvårigheter för myndigheter och 

domstolar. Arbetsgruppen har försökt att komma till rätta med problemet genom att tydliggöra 

vad som krävs för att uppnå de olika nivåerna i omvårdnadsbidraget. Arbetsgruppen har även 

valt att exemplifiera vilka olika omvårdnadsbehov som kan vara aktuella inom respektive 

förmånsnivå. Riksförbundet FUB har under referensgruppsträffarna ställt sig positivt till att 

man redan i lag och förarbeten så långt möjligt tydliggör vad som krävs för att uppnå 

respektive förmånsnivå.  

 

Riksförbundet FUB anser dock att arbetsgruppens förslag är mer restriktivt än vad som gäller 

enligt nuvarande regler. Det är förstås inte acceptabelt. Enligt arbetsgruppens förslag så ska i 

lagtexten anges hur stort behov av omvårdnad som krävs för en viss nivå. För att vara 

berättigad till en fjärdedels omvårdnadsbidrag ska barnet sammantaget ha ”medelstora behov 

av omvårdnad och tillsyn”. Riksförbundet FUB anser att ordvalet riskerar att utestänga många 

av dem som idag har en fjärdedels vårdbidrag. Särskilt ogynnsamt riskerar det att bli för dem 

som idag har den lägsta nivån på vårdbidraget och där en sammanvägd bedömning med 

hänsyn tagen till merkostnader gjorts. Termen medelstora rimmar inte särskilt väl med vad 

som i förarbetena angetts som krav för att få en fjärdedels vårdbidrag enligt det nuvarande 

systemet, där det talas om ett visst merarbete eller med Försäkringskassans allmänna råd där 

sju timmars merarbete per vecka nämns som riktlinje. 

 

Riksförbundet FUB anser att alla anhöriga som har barn som på grund av en 

funktionsnedsättning har ett omvårdnadsbehov som inte obetydligt går utöver vad som kan 

anses vara normalt föräldraansvar ska vara berättigade till en fjärdedels omvårdnadsbidrag. 

Om barnet har medelstora behov (som går utöver det normala omvårdnadsansvaret) bör enligt 

vår uppfattning en halv förmån lämnas, har barnet stora behov bör tre fjärdedelars förmån 

lämnas och om barnet har mycket stora behov bör en hel förmån lämnas. Detta förtydligande i 

lagtexten anser vi bättre överensstämmer med hur lagstiftaren avsett att nu gällande 

nivåbedömningar ska göras.  
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13.5 

Riksförbundet FUB ställer sig bakom arbetsgruppens förslag att omvårdnadsbidraget som 

huvudregel ska delas mellan föräldrarna. 

 

13.6 

Arbetsgruppen menar att omvårdnadsbidraget på det sätt som gäller nu för vårdbidraget ska 

upphöra då barnet fyller 19 år och anger som skäl för det att aktivitetsersättning då kan betalas 

ut. Riksförbundet FUB förstår inte på vilket sätt arbetsgruppen menar att 

aktivitetsersättningen skulle ersätta det syfte som omvårdnadsbidraget hade fram till dess det 

upphör. Omvårdnadsbidragets syfte är att ersätta föräldrar för den extra omvårdnad 

föräldrarna ger och som går utöver det normala föräldraansvaret. Aktivitetsersättningen har ett 

helt annat syfte och går dessutom till den enskilde med funktionsnedsättningen. 

Handikappersättningen har däremot, åtminstone i hjälpbehovsdelen, samma syfte som 

omvårdnadsbidraget, även om ersättningen här märkligt nog går till den enskilde.  

 

Idag är det vanligt att vuxna barn bor kvar hemma en bit upp i 20-årsåldern. Barn med 

utvecklingsstörning bor ofta kvar i föräldrahemmet längre än andra jämförbara ungdomar. 

Anledningarna till detta kan vara flera, men en av dem är otvivelaktigt att separationen mellan 

föräldrar och dessa barn ofta tar längre tid än för andra familjer och att det i huvudsak beror 

på att samhället, d.v.s. primärt kommunen, inte aktivt övertar omvårdnadsansvaret från 

föräldrarna så länge som ”barnet” bor kvar hemma. Åtskilliga föräldrar har genom åren till 

FUB berättat att de behöver ta tjänstledigt, sjukskriva sig, arbeta deltid eller helt avstå från 

förvärvsarbete för att deras vuxna barn behöver en tillsyn och omvårdnad som inte tillgodoses 

på något annat sätt. Samtidigt kräver en flytt hemifrån för det vuxna barnet ofta lång 

framförhållning och planering, träningsboende och förstås, att det finns en lämplig bostad att 

flytta in i där erforderligt stöd ges. Kommunernas bristande bostadsplanering och bristen på 

bostäder med särskild service enligt LSS i många kommuner har försvårat familjernas 

situation ytterligare.  

 

Riksförbundet FUB har under lång tid, utan resultat, försökt förmå Regeringen att åtminstone 

förlänga rätten till den tillfälliga föräldrapenningen för de föräldrar som är tvingade att stanna 

hemma för att vård av sjukt, vuxet, barn. Detta är ett krav som Riksförbundet FUB fortfarande 

står fast vid och som vi kommer att fortsätta att arbeta för att förverkliga. Vi vet att det ligger 

utanför den nu aktuella arbetsgruppens uppdrag att utreda detta, men vi vill ändå uppmana 

Regeringen att i den nyligen beslutade översynen av föräldraförsäkringen se över denna fråga 

samt bjuda in Riksförbundet FUB till att delta i översynen. 

 

Riksförbundet FUB anser att förmånstiden för omvårdnadsbidraget, i det nu aktuella 

lagförslaget, bör sammanfalla med den tid som tillfällig föräldrapenning som längst kan 

betalas ut, d.v.s. till och med 23 års ålder. Den föreslagna förmånstiden stämmer mycket 

bättre överens med verkliga förhållanden och behov och torde dessutom mildra effekterna av 

att hjälpbehovsdelen tas bort i handikappersättningen. 

 

13.12 

Riksförbundet FUB ställer sig positivt till arbetsgruppens förslag att Försäkringskassan ska ta 

fram en ordning och metoder för hanteringen av omvårdnadsbidraget och att modellen baseras 

på ICF. Riksförbundet FUB under utredningens gång påpekat tre problem med dagens 

hantering av ersättningarna hos försäkringskassorna;  

- Det finns en otydlighet från försäkringskassans håll vilka intyg som krävs av den 

enskilde för att en riktig bedömning ska kunna göras. Ansvaret läggs även ofta på 
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anhöriga att själva ta in de underlag som krävs, ofta utan att anhöriga vet exakt vilket 

underlag som krävs av dem. 

- Enskilda som inte har en väl inarbetad kontakt med specialistläkarvård eller 

habilitering har svårt att få intyg som beskriver följderna av barnets 

funktionsnedsättning, både när det gäller de funktionshinder som uppstår men också 

vilket merarbete som krävs av anhöriga. Både tillgången till en professionell 

bedömning, möjligheten att få intyg skrivna och kostnaden för detta varierar stort över 

landet. 

- Även när relevanta intyg lämnas in till handläggare på försäkringskassan förekommer 

det inte sällan att handläggaren fäster liten eller ingen vikt till intyget vid 

bedömningen av behovet. Eftersom de olika intyg som skrivs runt om i landet inte 

följer en gemensam standard och ett enhetligt språk och eftersom handläggaren oftast 

inte har kompetens att värdera intygens relevans i förhållande till den 

behovsbedömning som ska göras av handläggaren varierar det stort vilka intyg som 

blir viktiga för bedömningen och vilka som inte blir det. En läkare på vårdcentralen 

som under lång tid följt ett barn och har god kännedom om barnets 

funktionsnedsättning och följderna av den kan sannolikt författa ett intyg som är 

betydligt mer beskrivande och med de verkliga förhållandena överensstämmande än 

en vad en specialistläkare utan närmare kännedom om barnet kan åstadkomma efter en 

kort undersökning. Likaså finns det allmänläkare som utfärdar intyg som inte alls 

beskriver barnets behov och funktionsnedsättning i förhållande till regleringen kring 

vårdbidraget, vilket gör intyget i det närmaste obrukbart. En läkare med särskild 

kompetens gällande den typ av funktionsnedsättning barnet har och följderna av denna 

och som har god vana att författa intyg som är relevanta i förhållande till det stöd som 

barnet eller anhöriga söker och som dessutom har en väl upparbetad kontakt med 

barnet kan motsatsvis lämna ett intyg som betydligt underlättar försäkringskassans 

bedömning. Regelbunden kontakt med samma logoped, kurator, sjukgymnast eller 

liknande på habiliteringen ökar förutsättningarna för korrekta bedömningar och intyg 

till skillnad från enstaka summariska hembesök eller kontakter där god 

personkännedom aldrig hinner uppnås.  

 

Det är viktigt att påpeka att försäkringskassans handläggare inte kan krävas ha samma 

kompetens som sjukvården och habiliteringen förväntas ha. Det är därför avgörande att 

handläggaren kan bygga sin bedömning vad gäller omvårdnadsbehovet på det underlag som 

handläggaren får in i sin utredning. Det ställer krav på att handläggaren kan avgöra vilken vikt 

handläggaren ska fästa vid intyget och vad i ett intyg som ska läggas till grund för 

bedömningen. Detta får inte ske efter handläggarens egna skönsmässiga bedömning. Därför 

välkomnar Riksförbundet FUB arbetsgruppens förslag i denna del, samtidigt som vi 

konstaterar att mycket återstår att göra för att åtgärda de ovan uppräknade problemen med 

dagens tillämpning. 

 

13.15 

Riksförbundet FUB har till arbetsgruppen framfört våra anhörigmedlemmars stora svårigheter 

att kombinera ett omfattande omvårdnadsarbete med ett normalt förvärvsarbete. Det är därför 

glädjande att arbetsgruppen tagit fasta på våra synpunkter och föreslår en utökad rätt att 

förkorta normal arbetstid för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Riksförbundet 

FUB hade gärna sett att förslaget var förenat med en särskild ersättning för den förälder som 

behöver förkorta sin arbetstid. Omvårdnadsbidraget täcker enligt vår bedömning inte den 

inkomstförlust som föräldern får. Men förslaget är ändå ett steg i rätt riktning. Riksförbundet 

FUB gör bedömningen att fördelarna för föräldrar om förslaget genomförs vida överstiger de 
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eventuella nackdelar som uppmärksammats av arbetsgruppen och andra intressenter. Trots det 

bör förstås alla åtgärder vidtas för att inte ett genomförande av förslaget leder till t.ex. en ökad 

ojämställdhet i samhället. Skillnader mellan könen när det t.ex. gäller löner, omfattning av 

deltidsarbete och grad av ansvarstagande när det gäller omvårdnaden av barn beror på flera 

djupgående förhållanden och har sin grund i ett genom historien ojämställt samhälle. För att 

komma tillrätta med det krävs andra åtgärder än att försvåra för föräldrar från att både kunna 

förvärvsarbeta och ta hand om sina barn.  

 

Handikappersättning / merkostnadsersättning 

 

12.4.4 

Riksförbundet FUB ställer sig bakom förslaget att skapa en renodlad merkostnadsersättning. 

Samtidigt är vi oroade över vad konsekvenserna blir för den grupp av människor som när 

övergångsreglerna upphör blir av med sin tidigare handikappersättning på grund av att de inte 

längre får tillgodoräkna sig ett hjälpbehov och som inte heller kommer upp till lägstanivån för 

rätt till merkostnadsersättning. Arbetsgruppen konstaterar att det förmodligen rör sig om en 

relativ liten grupp av personer, men samtidigt konstateras att 45 % av de som idag har 

handikappersättning har det till följd av en kombination av hjälpbehov och merkostnader. 

Även om tröskeln för rätt till merkostnadsersättning sänks enligt arbetsgruppens förslag är 

Riksförbundet FUB oroade för att det inte är en tillräcklig åtgärd. Om arbetsgruppens förslag 

genomförs finns en påtaglig risk att många personer mister den ersättning man under lång tid 

har kunna förlita sig på. Arbetsgruppen lyfter i sammanhanget fram att flera former av stöd 

och service för den enskilde idag finns som inte fanns tidigare och att dessa insatser och 

ersättningar åtminstone delvis bör ersätta den del av handikappersättning som nu föreslås falla 

bort. När det gäller ekonomisk ersättning till anhöriga som utför ett merarbete för sin anhörig 

med funktionsnedsättning kan dock Riksförbundet FUB konstatera att denna ersättning har 

stora brister och i många situationer saknas helt. Att ta bort hjälpbehovsdelen förvärrar den 

situationen. Detta är något som arbetsgruppen själva konstaterar. Arbetsgruppen konstaterar 

även att det råder stor osäkerhet kring vilka effekterna blir om förslaget genomförs. Genom att 

helt ta bort ingångströskeln till merkostnadsersättningen skulle den negativa effekten 

sannolikt minska betydligt. Arbetsgruppen förslag innehåller dock fortfarande en 

ingångströskel. Riksförbundet FUB kan inte förväntas stå bakom ett förslag som skulle leda 

till försämringar för våra medlemmar. Konsekvenserna av att ta bort den nuvarande 

handikappersättningen måste därför utredas noggrannare. Alternativet är att redan nu ändra 

förslaget om merkostnadsersättningens ingångströskel. 

 

14.1.4 

Riksförbundet FUB finner i likhet med arbetsgruppen det angeläget att en från 

Försäkringskassan fristående myndighet får i uppdrag att ta fram vägledningar om vad som 

anses vara normala kostnader inom olika områden.  

 

FUB ställer sig dock tveksamt till att låta Försäkringskassan ensamt avgöra vad som anses 

vara skäliga merkostnader i förhållande till normalkostnaderna. Den ordningen gäller idag 

och vi har sett många exempel på beslut som inte grundar sig på annat än rent skönsmässiga 

bedömningar från handläggarhåll och som dessutom går emot både intyg och den enskildas 

egna redovisningar av uppkomna kostnader.  

 

För att kunna avgöra vad som anses vara en skälig merkostnad för någon som på grund av sin 

funktionsnedsättning har högre kostnader är en jämförlig person utan funktionsnedsättningen 

behöver kunskap finnas om vad funktionsnedsättningen innebär både generellt och för den 
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aktuella individen. Kunskap behöver även finnas om vilka särskilda produkter, tjänster, 

hjälpmedel, mediciner m.m. och vilken omfattning, kvantitet, kvalitet o.s.v. som den enskilde 

behöver. De enda som kan göra denna bedömning är den enskilde själv och/eller dennes 

anhöriga samt den samlade profession som finns kring den enskilde. Det är inte rimligt att, så 

som arbetsgruppen föreslår, Försäkringskassan även fortsättningsvis ska få avgöra detta på 

egen hand. 

 

Riksförbundet FUB anser att alla uppkomna och nödvändiga merkostnader som kan härledas 

till de funktionshinder individen möter i vardagen ska medräknas i underlaget för 

merkostnadsersättningen. Vilka kostnader som är nödvändiga, d.v.s. skäliga, kommer att 

variera från individ till individ. En normering av hur höga merkostnader som i normalfallet 

ska godtas måste tas fram gemensamt av alla inblandade parter, där 

funktionshinderorganisationerna såsom företrädare för grupper av personer med 

funktionsnedsättning bör ha ett stort inflytande.  

 

14.3 

Riksförbundet FUB arbetar för att personer med utvecklingsstörning inte ska drabbas av 

merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Vi håller fast vid den ståndpunkt som vi 

framförde till arbetsgruppen genom referensgruppsmötena, nämligen att utgångspunkten bör 

vara att merkostnader ska ersättas ”krona för krona”. De skäl mot detta som arbetsgruppen 

framfört är enligt Riksförbundet FUBs uppfattning inte tillräckligt väl underbyggda. Såväl 

inom föräldraförsäkringen som inom assistansersättningen råder principen att viss tid 

motsvarar viss ersättning. Det torde därför vara administrativt möjligt för försäkringskassan 

att ersätta de godkända merkostnaderna med motsvarande belopp. Arbetsgruppen redovisar 

inte heller någon av Försäkringskassan gjord analys om ersättningsnivåer eller ”krona för 

krona” är enklast och mest effektiv för försäkringskassans del. Skulle det visa sig att 

försäkringskassan anser att metoden med ersättningsnivåer är den enklaste och mest effektiva 

kvarstår frågan om det är tillräckligt skäl för att personer med funktionsnedsättning inte alltid 

ska få ersättning för de merkostnader de faktiskt har.  

 

Riksförbundet FUB anser det inte heller visat att antalet omprövningar och överklaganden 

skulle behöva öka för att krona för krona-principen används. Tvärtom kommer ju en sådan 

tillämpning att avhålla både den enskilde och myndigheten från att försöka få merkostnaderna 

att hamna över eller under en viss tröskelnivå. En viktig grund för de omprövningar och 

överklaganden vi ser idag skulle därmed falla bort. 

 

Det sista argumentet från arbetsgruppen är i grunden ett accepterande av ett avsteg från den 

funktionshinderpolitiska principen att den enskilde så långt möjligt ska slippa ha 

merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. ”Insteget” innebär i praktiken, liksom den 

reglering som gäller idag, att endast den som har en relativt omfattande funktionsnedsättning 

ska ersättas för sina merkostnader. Riksförbundet FUB kan förstå ett argument om att det 

skulle kosta mer för staten att ta bort instegsnivån, men att det skulle vara i linje med 

ambitionerna i den svenska funktionshinderpolitiken håller FUB inte med om. 

 

När det gäller de olika nivåerna som arbetsgruppen föreslår så ser Riksförbundet FUB positivt 

på att förslaget innehåller en sänkt instegströskel, fler nivåer och ett höjt tak jämfört med 

nuvarande reglering. Vi är dock, som tidigare framförts, oroade för att borttagandet av 

hjälpbehovsdelen i handikappersättningen kommer att medföra att inte ens den sänkta tröskeln 

för den första nivån fullt ut kan hindra att en del personer kommer att förlora sin 

handikappersättning/merkostnadsersättning.  
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Dag som ovan  

 

För Riksförbundet FUB 

 

   

 

 

 

   

 

Thomas Jansson 

 

Förbundsordförande 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


