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Undertecknande organisationer tillskriver Socialdepartementet med anledning av
Inspektionen för Socialförsäkringens (ISF) rapport om omvårdnadsbidraget, vilken
presenterades i december 2021. ISF lyfte en rad brister som medfört att Försäkringskassan
försämrat stödet kraftigt gällande omvårdnadsbidraget. Bl.a. visade rapporten att:





Ersättningarna i de högre nivåerna har minskat kraftigt medan den lägsta nivån har
blivit allt vanligare. Intentionen att ett visst vård- och tillsynsbehov ska ge samma
ersättningsnivå som tidigare uppfylls därmed inte.
Det råder oklarheter om vad som ska ingå i normalt föräldraansvar. En viktig orsak till
detta är att det saknas enhetliga riktlinjer och ett utarbetat stöd för
Försäkringskassans utredare och beslutsfattare om vad som är behov som en förälder
normalt ska tillgodose vid barns olika åldrar, det så kallade föräldraansvaret.
Försäkringskassans styrning av och stöd till handläggningsorganisationen, är otydligt
avseende beviskrav rörande omvårdnadsbidrag.

Alltsedan omvårdnadsbidragets införande har vi på olika sätt och vid upprepade tillfällen
påtalat dessa allvarliga brister. I Försäkringskassans svar på ISF:s rapport så hävdar
myndigheten att rapporten i flera väsentliga delar antingen är oklar eller direkt felaktig.
Dessa slutsatser oroar oss djupt. Våra respektive organisationer har dagligen kontakt med
föräldrar till barn med funktionsnedsättning som visar på tydligt negativa konsekvenser för
enskilda barn- och familjer. Autism- och Aspergerförbundet har även under hösten 2021
gjort en enkät bland förbundets medlemmar som bl.a. bekräftar det som ISF konstaterar, att
många föräldrar har fått sänkta ersättningar i det nya bidraget. Hela enkäten finns här:
https://www.autism.se/om-oss/vad-vi-gor/autismenkater/socialforsakring/enkatomvardnadsbidrag/
Om en statlig myndighet nonchalerar underbyggd kritik från ett allmänt tillsynsorgan så
måste huvudmannen – i det här faller regeringen, vidta åtgärder.

Regeringen har genom ISF:s rapport svart på vitt att den reform som genomfördes 2019
medfört allvarliga försämringar för familjer som har barn med funktionsnedsättning. Det är
tydligt att Försäkringskassan inte tagit intryck av granskningen och att några betydande
förändringar sannolikt inte kommer till stånd. Mot denna bakgrund vill vi framföra följande:
Vi uppmanar Socialdepartementet och regeringen att agera kraftfullt i syfte att säkerställa
att föräldrar till barn med funktionsnedsättning får ersättning för det merarbete de utför.
Reformen har inte haft avsedd effekt och därför måste åtgärder, med utgångspunkt i ISF:s
granskning, vidtas skyndsamt.
Det är hög tid att snabbt tillskapa en mer långsiktigt hållbar lösning i linje med fastslagna
intentioner. Socialförsäkringen, där omvårdnadsbidraget ingår, fyller en viktig samhällsroll
och ska utgöra en trygghet för familjer med särskilda behov.
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