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Angående frågan om förnyelse av vårdbidragets regelverk

ÖPPET BREV till Maria Larsson
Svenska Diabetesförbundet vill med detta brev uppmärksamma Socialdepartementet och dig
Maria Larsson om frågan att se över Socialförsäkringsbalken 2010:10, 22 kap. Vårdbidrag.
(tidigare lagen om handikappersättning och vårdbidrag).
Proposition 2005/06:159 Vissa socialförsäkringsfrågor slår fast att frågan om förnyelse av
vårdbidragets regelverk ligger på Socialdepartementets bord. Utåt sett verkar ingenting hända
eller vart fall verkar frågan processas väldigt långsamt. Rapport efter rapport har skrivits om
problematiken runt det nuvarande vårdbidragets utformning och förslag ges om modernare
principer för vårdbidraget.
På uppdrag av regeringen gjorde Försäkringskassan rapporten ”Kunskapsöversikt handikappersättning och vårdbidrag” som blev klar i april 2007. I rapporten beskrivs klart och
tydligt att behoven av förändring är stora och att konstruktionen av vårdbidraget är dåligt
anpassat till dagens situation. Rapporten slår fast att vårdbidraget är dåligt anpassat till att
båda föräldrarna arbetar och att kopplingen mellan ersättning och det faktiska
inkomstbortfallet är otydlig. Gränsen mellan vårdbidraget och tillfällig föräldrapenning är
oklar och likaså finns det oklarheter kring vad som är en merkostnad. Det är dessutom
tveksamt om bidragets nuvarande konstruktion kan sägas bidra till förverkligande av de
handikappolitiska målen.
Rapporten har vad vi förstått ännu inte beretts klart inom regeringskansliet. Det är fyra år
sedan rapporten, som efterfrågades av regeringen, blev klar. När ska denna nödvändiga
omstrukturering av vårdbidragets utformning vara färdigutredd och dessa allvarliga
brister åtgärdade?
Även andra aktörer har uppmärksammat problematiken kring vårdbidraget t.ex. Inspektionen
för socialförsäkringen (ISF) som skrivit rapporten ”Handläggningsstöd för
handikappersättning och vårdbidrag”. I den beskriver och resonerar ISF om olika brister och
svårigheter som handläggarna möter och alla olika bedömningar som de måste göra. Denna
rapport går också i linje med att en omorganisering av hanteringen och ramarna av vårdbidrag
behöver göras.
I Diabetesförbundets rapport ”Genomgång av försäkringskassans beslut av vårdbidrag till
barn med diabetes” framträder behovet av en förändring av vårdbidragets ramar. Framförallt
indikerar rapporten att hanteringen av vårdbidragen inte är rättssäker och att bedömningarna
skiljer sig beroende på var i landet man bor. Sådan brist på likställighet borde inte vara
accepterbart.
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Diabetesförbundet anser att denna fråga behöver hanteras skyndsamt och att den inte kan
vänta längre. Varje dag drabbas föräldrar och barn av denna omoderna utformning av
vårdbidraget. Vi vill ha ett svar på vad som görs i frågan, när frågan är färdigutredd och
när nödvändiga förändringar av vårdbidragets regelverk kan vara genomförda?
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Om Svenska Diabetesförbundet:
Svenska Diabetesförbundet är en rikstäckande intresseorganisation för personer med diabetes, anhöriga och
vårdpersonal. Tillsammans arbetar vi för att minimera konsekvenserna av diabetes. Vi arbetar med att erbjuda
möjligheter till möten, samhällspåverkan samt informations- och kunskapsspridning för att förbättra livsvillkoren
för människor med diabetes och deras närstående. Vi är Sveriges röst för personer med diabetes.

