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Remissvar: Kommittémotion med anledning av
prop. 2017/18:190 Reformerade stöd till
personer med funktionsnedsättning
Funktionsrätt Sverige
Funktionsrätt Sverige är ett samarbete för 41 funktionsrättsförbund
som tillsammans representerar närmare 400 000 människor. Vårt mål
är ett samhälle för alla. Vårt arbete grundar sig på mänskliga
rättigheter när vi driver medlemmarnas funktionsrätt – rätten för
personer med funktionsnedsättningar att fungera på jämlika villkor i
samhällets alla delar.
Vi har tacksamt givits möjlighet att yttra oss över Kommittémotion
2017/18:4088 av Johan Forsell (M) m.fl. med anledning av prop
2017/18:190 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning.
Vi har tidigare yttrat oss över promemorian Reformerade stöd till
barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58), som ligger
till grund för regeringen nuvarande proposition:
http://funktionsratt.se/vart-arbete/remisser/remiss-omreformerade-stod-till-barn-och-vuxna-med-funktionsnedsattning-ds201558/
Vår utgångspunkt är att människor med funktionsnedsättning inte
ska drabbas av extra utgifter som övriga befolkningen slipper, enbart
på grund av att man lever med en funktionsnedsättning. Den
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nuvarande utformningen av handikappersättning och vårdbidrag är
i stort behov av reformer, eftersom de inte uppfyller stödens syfte.
Funktionsrätt Sverige delar inte motionärernas syn på att behålla ett
schabloniserat stöd för vissa typer av funktionsnedsättningar enbart
grundat på specifika diagnoser. Vi menar att det är en otidsenlig
utformning av ett stöd inom socialförsäkringen, som i princip i alla
andra delar bygger på den enskildes individuella behov.
Vi delar motionärernas syn på att gravt syn- och hörselskadade
generellt drabbas av merkostnader som en följd av funktionsnedsättningen. Vi menar dock att detta gäller även för en rad andra
grava funktionsnedsättningar.
Vi delar samtidigt starkt den oro som förts fram av företrädare för
personer med syn- och hörselnedsättningar om hur en rättssäker
prövning av merkostnaderna ska säkerställas. Vi ser också att
nuvarande handikappersättning och vårdbidrag redan idag är
underfinansierade och hyser därför också en stark oro för
konsekvenserna av att föreslagna förändringar enligt regeringens
förslag ska leda till ytterligare kostnadsminskningar.
Vi avstyrker kommittémotionens förslag.
Med vänlig hälsning

Funktionsrätt Sverige

Elisabeth Wallenius,
Ordförande
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