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Ekerö kommun bedömer att utifrån det utredningen framför kan kommunen inte lämna
synpunkter på det mesta av innehållet. Detta då utredningens förslag och
konsekvensbeskrivning är mycket svår för en kommun av Ekerös storlek att dels förstå hur
det påverkar kommunen som arbetsgivare, dels dess potentiella ekonomiska konsekvenser
för kommunen. Som en mellanstor kommun har Ekerö inte den kompetens som behövs för
att till fullo kunna bedöma konsekvenserna av utredningens förslag.
Ekerö vill därför framföra att vi anser att det är anmärkningsvärt att en utredning med denna
potentiella påverkan är så pass svår att bedöma hur den påverkar oss. Ska vi kunna lämna väl
genomarbetade synpunkter behöver utredningens förslag även vara tydliga för andra än de
berörda sakägande myndigheterna.
Utöver det som framförs ovan har Ekerö synpunkter på det utredningen framför om
medborgare som har en långvarigt nedsatt arbetsförmåga men som inte kan få sitt
försörjningsbehov tillgodosett genom sjukersättningens och aktivitetsersättningens
grundskydd. Ekerö tillstyrker utredningens bedömning och anser att regeringen ska utreda
hur försörjningen ska lösas för dessa personer. Det är vår erfarenhet att det finns en stor risk
att dessa personer blir tvungna att söka hjälp från kommunens socialtjänst. Utredningen
bedömer att konsekvenserna blir små, men vår erfarenhet är statliga utredningar tenderar
att underskatta de potentiella effekterna för kommunernas försörjningsstöd. Även om
konsekvenserna bedöms som små anser Ekerö att frågan är av både principiell och praktisk
vikt för kommuner då det innebär att vissa personer kommer övervältras på kommunen.
Denna fråga behöver utredas vidare med syftet att kommunen inte ska ta över
försörjningsansvaret för dessa medborgare. Ekerö avstyrker alla förslag som innebär ett ökat
ansvarstagande eller ökade kostnader för försörjningsstöd för kommunen även om de i
sammanhanget är små om förändringarna inte möts av motsvarande intäktsförstärkande
eller kostnadsbesparande förslag.
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