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Yttrande över Samordning och tillämpningsbestämmelser för de sociala trygghetssystemen
Linköpings kommun lämnar följande synpunkter:
1. Förslaget som helhet, om förbättrad samordning av de sociala
trygghetssystemen, stärker den fria rörligheten i Europa, vilket
Linköpings kommun anser vara positivt.
2. Förslaget som möjliggör utökad rätt för en arbetslös att ta med sig
försäkringsförmånen till ett annat land är bra. Det underlättar för den
enskilde att söka jobb där arbetstillfällen finns.
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3. Av förslaget framgår att även socialtjänstlagen kommer att omfattas av
samordningsreglerna. Åtgärder enligt socialtjänstlagen såsom vård i
hemmet eller vid särskilda boenden ska ses som ”vårdförmåner” som
ska samordnas enligt kapitlet för förmåner vid långvarigt vårdbehov.
Linköpings kommun emotser regeringskansliets konsekvensanalys
avseende samordning av EU-medborgares likabehandling då det gäller
rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. Av remissunderlaget är det svårt
att utläsa om samordningen avser även andra biståndsbeslut såsom t ex
ekonomiskt bistånd, och vilka eventuella effekter det i så fall kan få för
Sveriges kommuner. Vidare benämns vårdbidrag, tillfällig
föräldrapenning, assistansersättning, handikappersättning och bilstöd
som kontanta förmåner i samordningen. Klassificeringen som
kontantförmån innebär att förmånen kan betalas även vid bosättning i
annan medlemsstat, medan en klassificering som vårdförmån innebär
att den enbart kan erhållas i bosättningslandet. Äldreomsorg är att se
som en ”kombinationsförmån” som har drag av både vård- och
kontantförmån. Dessa förändringar kommer sannolikt att påverka delar
av kommunens verksamhet och bidra till en ökad rörighet även för t ex
äldre med vårdbehov och funktionsnedsatta.
4. Samordning av vissa familjeförmåner berör främst föräldrapenningen
för svensk del. Den föreslagna ändringen verkar inte få någon effekt på
den svenska tillämpningen.
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5. När det gäller förslaget om bättre samordning av informationsutbyte
genom stärkta förvaltningsregler och teknik, så är avsikten att undvika
felaktigheter och lättare kunna avslöja eventuellt missbruk av sociala
förmåner. Kommunen anser att dessa förändringar är viktiga och
nödvändiga för att säkerställa att sociala förmåner utbetalas till de som
är berättigade till dem.
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