
Socialförsäkringsutskottets betänkande 

1981/82:5 

om socialförsäkringsförmåner för missbrukare, m. m. (prop. 1981/ 
82:8 och prop. 1981/82:72) 

Propositionerna 

Till socialförsäkringsutskottet har hänvisats dels författningsförslagen 

under 7-11 i proposition l 981/82:8 om lag om värd av misshrukare i vissa fall. 

m. m .. dels författningsförslaget under 3 i proposition 1981182:72 om 

ändringar i lagen om beredande av sluten psykiatrisk vtml i vissa fall (LSPV). 

m. m. Förslagen i övrigt i propositionerna har remitterats till socialutskot

tet. 

Proposition 1981182:8 

I proposition 1981182:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall. m. m .. 

har regeringen (socialdepartementet) föreslagit riksd:1gen att anta förslag 

till 

7. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. 

8. lag om ändring i lagen ( 1980:623) om ändring i lagen ( l 962:381) om 

allmän försäkring. 

9. lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. 

10. lag om ändring i lagen (1981:368) om ändring i lagen (1977:265) om 

statligt personskadcskydd. 

11. lag om iindring i lagen ( 1977:265) om statligt personskadcskydd. 

Förslagen i propositionen innebär i huvudsak att de bestämmelser upphävs 

som stadgar att försäkringskassa på framstiillning av social centralniimnd kan 

utbetala alkoholmissbrukares sjukpenning. föräldrapenning eller pension till 

annan än missbrukaren. 

Pension skall också i fortsättningen kunna utbetalas till annan om den 

pensionsbcriittigade är ur st{111d att själv ha hand om pensionen. Ett 

förtydligande föreslås infört i dessa fall så att det klart framgår att även 

svaghetstillständ som är orsakade av missbruk faller under bestämmelsen. 

De nya reglerna föreslås träda i kraft den I januari 1982. 

Författningsförslagen är följande. 

I Riksdagen 1981182. 11 sam/. Nr 5 
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7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:38 J) om allmän försäkring 

l liirigen11111 fiin:skri\'s fri1ga om lagen (I %2:>x I) om allmiin forsiik-

ring 1 

dl'ls att.'\ kap. IX~ skall upphiira att !!iilla. 

dels alt lh kap. 12 ~skall ha nedan angi\na l\'lkls..:. 

Fiirn-/agm lrcle/se 

lh kap. 

12 ~ 

l'li fi·a111.1·1iillning a1· 11rk1ahcts

nii111nd dia strrd1e fi'ir l'llrdc1ns1a/1 

_1;·;r a/koho/111is,·hr11k11rc iiga cil/111iin 

fi'ir.1iik ri11,i:.skassa hes/111a att f'<'111ion 

1i/lk11111111c111dc cfrn. 1·0111 iir lte111fallcn 

ilt u/knhn/111i.1shr11k och ili'trii.f}iuule 

1·ilk<'!I fiireligger n111stiindigltet 

li1·rigtso111i15 ~ lagl'n I N5..f.:579J 0111 

nl'kt<'l'her.1·1·drd .1iigs, helt c/la d1'll'is 

skall 111/ietalas till ko11111111na/ 111rn

cligh1·1 c/la elen f'<'11.1·ionshaättigades 

111ake ,·/It'!' c11111an person att 11111·iinclas 

1ill den f'l'l1.l'io11shcnlttigat!e.1· och 

ltc111s fi1111iljs nvlta. 

Ar p..:nsionsheriittigad till följda\' 

akkrdmnss\ aghet. 'juklighet din 

annan diirmed jiimfiirlig or-,ak ur 

st;'1nd att sjiilv 0111hii!llfrrha1'!1 honn111 

1illkn111111w1,fr p..:nsilln. 11111 allmiin 

fiirsiikringskassa b..:sluta alt pensio

_nen 'k!tll ~1thqalas _till c11111w1 _enligt 

\'lid i /i'irsta strcket sligs. 

Ar t'n pensi1111sh..:riittigad till följd 

;i\· ;'ilderdom-,svaght:t. sjuklighet. 

/äng1·arig1 111isshruk a1· bernende

fi'cllnkullw11fe 111t'clel eller ann;rn diir

. med jiimförlig nrsak ur st;'111d att 

sjiih· ha hand 1!/n sin pensilln. jilr 

allmjin fiir_siikringsk;1ssa b~~luta <!It 

pensionen helt t'llcr de/l'is skall utbe

talas till km111111111af mrndigltet eller 

den pensionsheriittigadcs make eller 

1111na111,crso11 för att an i·ändas till den 

11e11.1·in11sheriit1igwlcs och hans fa: 

111 i fis 11_1· tt 11. 

rknna lag tr~id..:r i kraft den januari 1 YX2. 
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8 hirslag till 
Lag om iindring i lagl'n ( 1980:<i2Jl om ändring.i lagl'n (1%2:.'81) om 

allmiin forsiikring 

I LirigL'll<llll fiirc·skri,·s :1t t -! bp. 211 ~ lagc·11 (I lJt,2:.\i-: 11 <>m :1llm:i11 

fiir<ikrin.l.'. i dc·11 l\ckbc· paragr:de11 har fatt genom la!-'.L'n ( llJXll:t,2.11 llm 

iindring 1 lagL'll ( l'lh2:.\XI I lllll all111:i11 lii1--;iikring ,kall ha 11L'lla11 a11girn:1 

h Lkbc•. 

Fiirc.1'/11g1·11 /r1/d1·1· 

-! kap. 

211 ~ 

lk.,,L1111111.;l,c·rn;1 i 2 k;q1. !Il ~ 'a111t 

.\ bp. I: ~ "L·h /f>-/8 ~~ i1ga lllllt"·:1-

ramk till:1111;,11ing i 1r;1ga •>m f1ir;t1d

rapc1111i11g. I fall '"m a\,c'S i·' kap. 

12 ~ ,1.;;i11 fin;tldrapcnning enligt -! 

bp. 2 1Kh 11 ~~ alltid utg:i med 

minst ett hl'lopp snm motwarar 

gar;mtini,·an enligt -! kap. -! ~ 

lksLimml'iscrna i 2 Lq>. ltl ~ sa111t 

3 k:1p. 12. /!> nL:h / 7 ~~ :iga nllltSI a

r:1ndc· till;i111pning i fr<"iga 1>m f1ir;ild

rapenning. I fall som :11ses i·' kap. 

12 ~ sbll fiir;ildrapc·nning L'nligt -! 

.kap. 2 nch 11 ~~ alltid utg:i ml'll 

minst L'tt hel"l'I' "'m mntS1·arar 

garantini\:in c·nli!-'.t -! kap. -! ~ 

minskad med dc·11 sjukpc·nning snm minskad med den sjukpenning '0111 

skulle· beliipa p:i \;irdL·r<ittningen. skulle bl'iiipa pa \<1nkrsiittningc·n. 

J_k,t:u111llcbc·111:1 i ·' kap. 7 ~ fin,ta fkst:illlmelserna i 3 kap. 7 ~ fiirsta 

ud1 andra styckena :iga mnts\'arandc· llch andra st\'cken;1 :iga lll<llSl·arandc· 

till:impning i fr;1ga llm fiir:ildrapL'll- tillan1pning i fr;iga 1>111 t'iir;ildrapc·n-

ning enligt-! bp. 2 <>c'h x ~~- 11ing enligt-! kap. 2 1>d1 X~~-

Jk-;talllmcbn11a i 3 kap. 7 ~ trc'djc· styckc·t g;illa i tilbmpliga dl'L1r i fr:1ga 

rn11 ft'1r:ildrapc·n11ing enli!-'.t -! kap. i-:~ f1irsta st\d;.ct. 

.-\llrn;in fllrsiikringsk:i-;sa far n:ir det finns sbl till dl't pafordra att 

fiiriilderns ri1tt till <irskild liiriildrapennin!-'. c·nli!-'.t 11 ~ lj;ink stn·kl'l stnkc>s 

gl'num intyga\' den si1111 har anllrdnat fi>riildr:1uthild111ngc·n. 

\'1d hc>r;ikninl.'. :I\· antakt dagar mc·d r:1tt till fiiriildranc·nning anse' t\;1 

dag:1r med hah fiiriildrapc·nni11g elkr fvra dagar mc·d tji1rdc'ckl' f1ir:ildrapcn

ning snm en dag. 

lktr:iffamk fi>riildrapenning. sllm tillkllmmer fiiriilckr \ilkc·n c·i har 

uppn;1tt adcrtlln :·1rs :tider. for fiirsiikringsbssan p:i tramsLillning a\· 

socialn:imnd hc·sluta att fiiriildrapenninµen helt l'iln deh i' ,kall uthetaLis till 

annan pnslln l'iln till 11:'imndc·n att an\i1ndas till fiiriilden1' Pch hans Ltmilj-; 

nvtta. 

Ar modn vid tidt'n för barnets flidl'ise intaµcn i kriminal\ <"irdsanstalt L'ikr 

hem som avses i 12 ~ lagen ( l lJXll:(i2 l) med ,;irskilda hcst:imml'bn 11m '{1rd 

av unga. Lir fiirs;ikringsk:1ssan p;1 fralllsLillning a\· fiirL'Sl<111dare fiir anst:ilten 

l'lkr hemmet besluta. att den fiir;ildrapl'nning si>lll tillkollllller rnlldern skall 

uthdalas till t'iirc·st;111darcn för ;1tt a1l\:indas till k\i1111ans <>L'h hMnc·ts 

nvtta. 



sru 19s11s2: s 4 

9 Förslag till 
Lag om ändring i lagen 11976:380) om arbetsskadeförsäkring 

lliirigl·nom fön:skri\'s att 8 kar. :' * lagen (I 97h:380) om arhl'tsskadl'fiir

s;ikring 1 skall ha nc:dan angiven lyddse. 

.V11rnra11de lydelse 

Ersiittning betalas ut i den ordning 

som regeringen föreskriver. HesUim

lllL'bnna i 3 kap. 18 ~ .1·a1111 16 kap. 

12 l)dJ 13 ~* lagen ( 1%2:381) om 

allmiin fi\rs;ikring om utbetalning till 

annan iin den fiirmrtnsberiittigade 

och om utbetalning utom riket har 

mnts\'arande tilliimpning i fri1ga om 

l'rsiittning frirn arhetsskadefiirsiik

ringen. 

Fiireslage11 lydelse 

[rs;ittning betalas ut i den ordning 

som regeringen foreskri\'cr. Hestiim

mclserna i I (1 kap. 12 nch 13 **lagen 

( 1962:381) om allmiin fiirsiikring om 

utbetalning till annan iin den fiir

miinsheriittigade ol'h om utbetalning 

utom riket har motsvarande tilliimp

ning: i fr<iga om ersiittning: fr;\n 

arbetsskaddörsii k ri ll)!l'n. 

Denna lag triider i kraft den januari I lJ.'Q. 

I Lagen Pmtrvckt i<J77:2<i-1. 
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10 Fi)rslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1981 :.'68) om ändring i lagen ( 1977:265) om 
statligt personskadeskydd 

Hiirigennm fiireskri\·s att I~ lagen ( 1977:265) nm statligt personskade

skydd i ckn lyddse paragrafen erhttllit ge1wm lagen ( 19S1 :36H) om iindring i 

niimnda lag samt iiverg:°1ngsbest:immelserna till sistniimnda lag skall ha 

nedan angivna lydelse. 

N11mrw11/c lrddsc Fiircslagen lydd.1·1· 

I ~ 

Denna lag giiller nsilltning av staten \'id personskada och tillämpas pä 

I. den sPm fullgiir tjiinstgiiring 

eller gerwmgi1r utbildning eller 

inskrirningsprii\·ning enligt viirn

pliki-lagen ( 1LJ41 :%7). lagen 

(I %6:41.\) nm vapenfri tjiinst. civil

forsvarslagen ( 19110:74) eller 9 a ~ 

krigssjuk1·ån/slagt'll ( 1953:688 ). 

I. den snm fullgör tjiinstgöring 

eller genomgår utbildning eller 

inskrirningsprövning enligt viirn

pliktslagen ( JlJ41 :%7). lagen 

(I %6:4 D) om vapenfri tjiinst. civil

försvarslagen (I %0:74) eller 6 !i 
lagen ( 1981:292) om tjiinsteplikt för 

hiilso- och sjuk1·årdspersonal samt 

1·ctcriniirperso11c1I n1. m., 

2. den snm deltager i räddningstjiinst eller övning med brandstvrka enligt 

brandlagen ( l 974:Hll). skyddsarbete enligt lagen (I %0:_1._1. J) om skyddsMgiir

der vid olyckor i atomanliiggningar m. m. eller flygriiddningstjfost enligt 

luftfartslagen ( 1957:297). 

3. den snm iir intagen för vård i 

kriminalviirdsanstalt. 11ngda111s-

1·1/nisskol<1, all111ii11 eller statswlllcr

srödd enskild 1·.irdanstaltför a/kohol-

111isshruk11rc c/la arhetsanstalt samt 

den som iir hiiktad eller anhållen 

ell~r ! a!_lnat f<!ll intage_n eller tagen i 

förvar i kriminalvardsanstalt. hiikte 

eller polisarrest. 

3. den som iir intagen för värd i 

kriminaldrdsanstalt. i el/ hem som 

111·scs i I 2 ~ lagen (1980:621 J med 

särskilda /Jestiimmdser om 1·ård ai· 

unga, i t'll hem som m·ses i I I !i lagen 

( /98/:0li(JJ 0111 i·clrd m· misshrukare i 

1·issa .fäll samt den som är hiiktad 

eller anh<illen eller i annat fall inta

gen eller tagen i förvar i kriminal

drdsanstalt. hiikte eller polisar-

rest. 

Regeringen får föreskriva att lagen skall tiWimpas även pä den som 

frivilligt deltager i verksamhet inom totalförsvaret eller i annat fall än som 

avses i första ;.tycket deltager i \·erksamhet för att avviirja eller begriinsa 

skada pii miinniskor eller egendom eller i miljön. 

l * Riksdagen 1981 !82. I I sam!. Nr 5 
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Nul'arande lydelse Fiircslagl'll lrclclsc 

Denna lag träder i kraft den januari 1982. För den som har antagits till 

bistilnds- och katastrofutbildning före lagens ikrafttriidande giiller ~ildn: 

bestiimmclser. 

Vad i denna /11g siigs skall 1ill 

utgången m· lir /1./8:! g<illa iil"1'11 i11wg

na i hem diir i·ård bt·n·ds 1111'cl stiicl ai· 

punkten 2 i ii1·agc)ng1/i1'.1lli111111l'lsa

na till lagen 1198/:llOOJ n111 i·clrd cl\' 

miss/irukare i 1·is1·a Jitll. 
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11 Fi.)rslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1977:265) om statligt personskadeskydd 

Hiirigenom föreskrivs att S * lagen ( 1977:2h5) om statligt personskade

skydd skall ha nedan angivna lydt'lse. 

Nul'l/rande lvdclsc Fiircslag('ll lydelse 

Vistas ni'1gon under tid som siigs i ~ ~ i annat land iin Sverige. Danmark 

utan Hiröarna och Griinland, Finland och Norge. giiller personskadeskyddet 

endast om staten har anordnat eller bekostat resan. 

Vid 1·ård 1110111 anstalt dler skola tll" 

någon som tll".ffS i I ~ fiirsta stycket 3 

giillcr pcrsomkadeskyddet endast 1111-

dcr de J("irsta sex 111å111ulcrna efter det 

att slidan 1·tlrd har pähiirjats. 

Denna lag triidcr i kraft den 1 januari 19~2. 
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Proposition /98Ji82: 72 

I proposition 1981/82:72 om ändringar i lagen om beredande av sluten 

psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV). m. m .. har regeringen (socialdeparte

mentet) under punkt 3 föreslagit riksdagen att anta ett inom socialdeparte

mentet upprättat förslag till lag om iindring i lagen ( 1980:623) om ändring i 

lagen (1962:381) om allmän försäkring. 

Förslaget innebiir att nuvarande regler om avdrag pi\ sjukpenning för 

missbrukare pä institutioner står kvar även efter det att en ny soeiallagstift

ning har triitt i kraft den I januari 1982. 

Författningsförslaget är följande. 
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3 Fiirslag till 
Lag om ändring i lagen (l 980:623) om ändring i lagen (1962:381) 
om allmän försäkring 

I liirig.::110111 fört:skrivs att 3 kap. IS § lagen ( 1%2:381) om allmiin 

fiirsiikring i den lydelse paragrafen har erhållit genom lagen ( 19811:623) om 

iindring i niimnda lag samt ii\'ergängsbestfönmelserna till lagen skall ha nedan 

angirna lvdelse. 

N11rnra11de lrddse Fiircslagc11 lydelse 

3 kap. 

15 * 
Sjukpenning utgär ej för tid dti den försiikradc 

a) fullgör viirnpliktstjänstgöring a) full_cör värnpliktstjiinstgiiring 

elln vapenfri tjiinst eller genomg{tr 

milit~ir grundutbildning för kvinnor 

elln bistii.11ds- eller k111astrofi1thild-

11i11g: 

eller vapenfri tjiinst eller gcnomgtir 

militär grundutbildning för kvin

nor: 

b) iir intagen i si1dant hem som avses i 12 * ( 1980:621) med särskilda 

bestiimmelser om vtird av unga med stöd av I § andra stycket 2 eller tredje 

stycket sagda lag: 

c) iir hiiktad eller intagen i kriminalvi\rdsanstalt: 

d) i annat fall iin under b eller e sagts av annan orsak iin sjukdom tagits om 

hand p<I det allmiinnas bekostnad. 

Fiir rarie dag då e11 J(jrsäkrad 

bereds l'lird i ett s1idc111t hem fiir rån/ 

eller boende enligt socialtjänstlagen 
( 1980:620) som ger l'ärd och heha11d

li11g åt missbrukare a1· alkohol eller 
narkotika. skall .1juk11c1111i11ge11111i11s

kc1s /ni det säll som jiwngår av ./ ~ 

andra stvcket. 

Utan hinder av första stycket utg~ir sjukpenning till försäkrad som avses 
under c vid sjukdom som intriiffor under tid dii han fiir vistas utom anstalt och 

diirvid bereds tillfälle att förviirvsarbeta. 

Denna lag 1 triidcr i kraft, si1vitt giiller 18 kap. S §.den 1 januari 1981 och i 

övrigt den 1januari1982. Vad som enligt 18 kap. 5 §andra stycket i dess nu 

giillande lydelse stadgas om skyldighet för allmän försiikringskassa att 

tillstiilla socialregistret behövliga uppgifter skall dock bestI till utg{mgcn av 

i\r )LJl:iJ. 

1 S-:nastc lvdclse 1980:992. 

För den som har antagits till bi

stånds- och katastrofwbild11i11g f iire 

den I januari 1982 gäller äldre 

bestämmelser i 3 kap. 15 ~-
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Motionerna 

Afotivner 1·iick111 mt'd a11/ed11i11g a1· proposi1io11 1981182:8 

I motion 1981/82:2 av Skn Svensson (m) och Björn Körlnf (m) hemstiills 

att riksdagen 

I. avslär proposition 1981/82:8, 

2. hos regeringen begär ett nytt lagförslag grundat på den s. k. 

alternativutredningens förslag, 

3. beslutar - i avvaktan på beslut enligt p.2 ovan - att förlänga giltigheten 

av nuvarande berörd lagstiftning intill dess ny lagstiftning kan triida i 

kraft. 

I motion 1981182:4 av Rune Tonvald (c) hemställs 

2. att riksdagen avsl!ir förslaget om att 3 kap. 18 ~ lagen om allmän 

försiikring skall upphöra att gälla. 

Motion 1981/82:2 s{1vitt den avser författningsförslagen under 1-6 och 

12-20 i propositionen samt yrkande 1 i motion 1981/82:4 behandlas av 

socialutskottet i betänkande SoU 1981/82:22. 

Motioner i·iickta under den al/mt1111w 11101ions1ide11 vid riksmöte/ 1980181 

I motion 1980/81:351 av Blenda Littmarck (m) och Gullan Lindblad (m) 

hemstiills att riksdagen hos regeringen bcgiir förslag till sällan iinuring av lO 

kap. 2 ~ lagen om allmän försäkring att avgift för vården kan uttas av den 

pensionsberättigade vid berörda anstalter oavsett vistelsens liingd. 

I motion 1980/81:710 av Sonja Rembo m. fl. (m) hemställs att riksdagen 

hos regeringen begiir 

I. förslag skyndsamt. syftande till att lagen om allmän försäkring 

kompletteras med bestämmelser om att sjukskrivning av missbrukare 

förbinds med villkor att missbrukaren under sjukskrivningspcrioden avhåller 

sig frim missbruk och underställer sig noggrann uppföljning. 

2. kartläggning av de lagar som reglerar utbetalning av olika stöd och 

bidrag inom socialförsiikrings- och studiestödssystemen, avseende deras 

tilliimpning p{1 missbrukare, 

3. förslag till samordnad regelförändring inom de olika stiidsystemen 

syfte att stiivja missbruk i enlighet med vad som anförts i motionen. 

I motion 1980/81: 1617 av Hans Lindblad m. fl. {fp) hemstiills att riksdagen 

hos regeringen begiir en översyn av reglerna för förtidspension i syfte att iika 

möjligheterna till rehabilitering av alkoholskadade. 
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I motion 1980/81: 1914 av Rune Gustavsson m. fl. (c) (motivering i motion 

1980/81: 1912) hemställs att riksdagen hos regeringen begär en översyn av de 

nuvarande reglerna för sjukskrivning och förtidspension av alkohol- och 

narkotikamissbrukare. 

Utskottet 

Inledning 

I proposition 1981182:8 läggs fram förslag om en lag om vård av 

missbrukare i vissa fall (L VM). Lagen är avsedd att komplettera socialtjänst

lagen (1980:620). Enligt förslaget skall missbrukare av alkohol och av 

narkotika kunna beredas v~ird oberoende av samtycke under vissa angivna 

förutsiittningar. Socialutskottet behandlar bl. a. detta förslag i sitt betänkan

de SoU 1981/82:22. Till socialförsäkringsutskottet har hänvisats i huvudsak 

sådana lagförslag i propositionen som rör utbetalning av socialförsäkrings

förm<incr till missbrukare. I proposition 1981182:72 liiggs fram ytterligare ett 

förslag i denna fråga. vilket har remitterats till socialförsäkringsutskottet. 

Lagförslagen är avsedda att träda i kraft samtidigt som socialtjänstlagen, dvs. 

den 1 januari 1982. De i proposition 1981/82:72 framlagda förslagen om 

iindringar i bl. a. lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i 

vissa fall ( LSPV) kommer att beredas i socialutskottet. 

I föreliggande betänkande behandlar socialförsäkringsutskottet dels de 

delar av propositionerna 1981182:8 och 1981/82:72 som har hänvisats till 

utskottet. dels de motionsyrkanden som har väckts med anledning av 

proposition 1981/82:8, såvitt de rör till utskottet remitterade förslag, och dels 

fyra motioner frän den allmänna motionstiden vid riksmötet 1980/81. De 

sistnämnda fyra motionerna tar samtliga upp frågor om sociala förmåner till 

missbrukare. 

Gällande hestiimmelser (prop. 1981182:8) 

I 1 kap. 18 * och 16 kap. 12 * första stycket lagen (1962:381) om allmän 

försäkring ( AFL) föreskrivs att försäkringskassa på framställning av 

nykterhetsnämnd eller styrelse för vårdanstalt för alkoholmissbrukare kan 

betala ut försäkrads sjukpenning eller pension till annan än den försäkrade. 

En förutsiittning är att den försäkrade är hemfallen <It alkoholmissbruk och 

att det föreligger omständigheter i övrigt som anges i 15 *lagen ( 1954:579) 

om nykterhctsvård. Försäkringskassan kan då besluta att sjukpenningen 

eller pensionen helt eller delvis skall utbetalas till kommunal myndighet, till 

den försäkrades make eller till annan person. Medlen skall användas till den 

försäkrades och hans familjs nytta. Motsvarande bestämmelser gäller också 

för bl. a. föriildrapenning. 

Försäkringskassa kan enligt 16 kap. 12 * andra stycket AFL besluta att 
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pension skall utbetalas till annan om den pensionsheriittigade till följd av 

i\lderdomssvaghet. sjuklighet eller annan diirmed jiimförlig orsak iir ur st;~1nd 

att själv ha hand om sin pension. 

811kgrund fil. fil. till fi'irs/11ge11 i proposition 1981182:8 

I proposition 1979/80: I om socialtjiinsten föreslogs att reglerna om 

utbetalning av pension m. m. till alkoholmissbrukare dter framstiillning av 

bl. a. nykterhetsniimnd skulle upphiivas. 

Socialutskottet hemställde om soeialförsiikringsutskottets yttrande över 

förslaget jämte vissa motionsyrkanden. Socialförsiikringsutskottet. som i sitt 

yttrande SflJ 1979/80:2y inte tog stiillning till vilka principer som skulle ligga 

till grund för den framtida socialtjiinsten. konstaterade att förslaget nm 

slopande av de aktuella bestiimmeberna anslöt sig till den allmiinna synen pa 

värd och hjälp till missbrukare som kommit till uttryck i propositionen. Fri'm 

de försäkringstekniska och lagtekniska synpunkter som sorialförsiikringsut

skottet hade att företriida fanns ingen erinran nwt propositionens förslag. I 

en motion begiirdes en översyn av reglerna för olika sociala bidrag i syfte att 

begriinsa möjligheterna att med sädana bidrag underhitlla drogmissbruk. Tvi! 

motioner syftade till att bevara gällande möjligheter att utbetala alkohol

missbrukares förmimer frim den allmiinna försiikringen till annan iin den 

försäkrade. Motionärerna i en av dessa motioner ville dessutom ut\idga 

dessa möjligheter till att omfatta iiven förm<"111er enligt studiestiidslagen och 

lagen om arbetsskadeförsäkring. Restiimmelserna i fri'iga borde enligt 

sistniimnda motionärer ocks<t avse narkotikamissbrukare. Socialförsäkrings

utskottet framhöll att om socialutskottet skulle bifalla motionerna sii 

föranledde detta vissa lagiindringar. Ur socialförsiikringssynpunkt torde det 

enligt socialförsiikringsutskottet inte föreligga nilgl.lt hinder mot att införa 

bestiimmelser i studiestödslagen och lagen om arbetsskadcförsiikring om 

utbetalning till annan. Ubkottet erinrade om att utskottet nyligen stiillt sig 

bakom ett rcgeringsförslag om utbetalning av studiemedel tv;'1 gimger pl'r 

termin. något som ökade kontrollmöjligheten. 

Vid sin behandling av propositionsförslaget i denna del erinrade socialut

skottet i sitt av riksdagen godkiinda betiinkande SoU 1979/80:44 om att 

förslaget inte hade föregåtts av någon närmare utredning och inte heller hade 

remissbehandlats. Utskottet anförde vidare (s. 67): 

Enligt utskottets mening iir det önskvärt med en niirmare belysning av 
dessa frägor innan slutlig stiillning tas till den framtida utformningen av 
reglerna om utbetalning av pensionsförm{111er m. m. till missbrukare. Vidare 
bör beaktas sambandet med reglerna om värd av missbrukare oberoende av 
samtycke. till vilka utskottet ej tar stiillning i detta sammanhang. 

Det bör därför ankomma på den parlamentariska beredningen att 
överväga även bestiimmelserna om utbetalning av socialförsäkringsförm{111er 
m. m. som tillkommer missbrukare och att lägga fram förslag till ändringar 
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som kan träda i kraft samtidigt med socialtjiinstlagen och det av utskottet 
begiirda förslaget till nya regler om v{ml oberoende av samtycke. I avvaktan 
hiirpa bör det nu framlagda förslaget till iindring i /\1-L inte genomföras i hiir 
aktuell del. Utskottet avstyrker diirför propositionen såvitt nu iir i friiga. 

Socialutskottet avstyrkte bifall iiven till ovan niimnda motinnsyrkanden 

med hänvisning till det s<lluncla anförda. 

Socialberedningen har cHirefter redovisat sina iiverviiganden i delhetiin

kandet (SOU 1981:7) LVM - Lag om v{ml av missbrukare i vissa fall. 

Proposition 1981182:8 

Alotionema 1981182:2 och 1981 !82:.f yrkande 2 

I proposition 1981 !82:8 hiinvisar föredragande departemL'ntschcfen till 

socialberedningens överviiganden och stiiller sig bakom beredningens fi\rslag 

till iindringar i fr[1ga om sjukpenning m. m. till missbrukare. 

Socialberedningen fann att en av beredningen företagen undersökning 

tyder pti att hestiimmelsen i I <i kap. 12 * första stycket AFL om utbetalning 

av pension som tillkommer alkoholmissbrukare siillan kommer till anviind

ning och att motsvarande bestiimmclser om sjukpenning och föriildrapen

ning nästan inte alls anviinds. Det är diiremot. framhöll beredningen. inte 

ovanligt att utbetalning sker till socialförvaltning efter frivillig fullmakt fri"111 

den försiikrade. Enligt beredningens uppfattning borde det vara möjligt att 

utmönstra de siirskilcla tv:ingsbestiimmclserna rörande alkoholmissbrukare 

ur AFL. Beredningen erinrade om att de tydligtvis mycket siillsynta fall diir 

det iir omöjligt att komma till riitta med situatim1en p;"\ frivillig viig ufta 

kommer att ga in under bestiimmelscn i nuvarande 16 kap. 12 *andra stycket 

AFI. om utbetalning a\· pension när den fiirsiikrade sjiih· till ffiljd av sjukdom 

e. cl. är ur stancl att handha medlen. För att gi\ra det helt klart att iiven 

svaghetstillståncl som är orsakade av missbruk hör gf1 in under denna 

bestämmelse föreslog beredningen ett siirskilt tillägg till hestiimmelsen. 

Beredningen framhöll samtidigt att regeln i dess nya lydclsl' hör kunna 

tillämpas inll' bara niir n:lgon iir i fysisk mening ur stt1ncl all handha 

pensionen. utan även när nagnn medvetet eller av nförmiiga använder 

medlen till skada för sig sjiilv. t. ex. genom att anviinda medlen till inkiip av 

alkohol i stället för till det niidviindiga uppehiillet. 13etr;iffande sjukpenning 

och föriildrapenning hänvisade beredningen till att dessa förm;lncr till 

skillnad från pension utgar under en hegriinsad tid och att de tyngsta 

missbrukarna ofta torde ha pension eller sjukbidrag. Det fanns d;irför enligt 

beredningens uppfattning inte anledning att pi"1 detta omr{1de ha ni1gon regel 

motsvarande den föreslagna 16 kap. 12 ~-

Socialberedningens förslag togs upp av fem remissinstanser - JK. 

kammarrätten i Stockholm. SACO;SR. Svenska liikaresiillskapet och 

Moderata Samlingspartiets kvinrwförhund - som samtliga \"ille hl'hi1lla den 

nuvarande möjligheten att utbetala ocks;°i sjukpenning och föriildrapenning 

till annan än den berättigade. 
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Propositionen följer som niimnts socialberedningens förslag. 

I tvi1 motioner som viickts med anledning av propositionen begiirs helt eller 

delvis avslag pa de nu aktuella förslagen. 

Sten Svensson och Björn Körlof hemsUiller motion 1981 !82:2 att 

riksdagen beslutar avslt1 propositionen. Motinniircrna vill vidare att riksda

gen hos regeringen skall bcgiira ett nytt lagförslag. grundat pt1 den s. k. 

alternativutredning.ens förslag. samt att nuvarande lagstiftning skall fortsiitta 

att gälla tills en s{1dan ny lagstiftning kan triida i kraft. I motionen anges att 

alternativutredningen iir en partipolitiskt och religiöst obunden förening som 

bildats i avsikt att förbereda iiverliiggningarna om den framtida lagstiftning

en om frivillighet ~)Ch tvtmg vid behandling av vuxna missbrukare. 

Alternativutredningen har i januari 1981 publicerat "Synpunkter p;l lagstift

ning om behandling av missbrukare··. Diir har - s;\vitt nu är i fr~!ga -

föreslagits att det i AFL skall införas bestiimmelser om att som siirskild 

förutsättning fi\r erhållande av sjukpenning. sjukbidrag eller pension ma 

föreskrivas att missbrukaren fullgiir viss behandling. Avbrott i s~1dan 

behandling bör enligt alternativutredning.en kunna leda till att missbrukaren 

förlorar förm{men eller att denna utbetalas till annan. t. ex. anhörig. 

Alternativutredningen anför ockst1 att sneialniimndcn skall anmäla till 

försiikringskassan om s{1dant beslut anses erforderligt som led i behandlingen 

av missbrukare. 

I motion 1981182:../ (yrkande 2) bcgiir Rune Tonvald avslag pä förslaget i 

propositionen om att 3 kap. 18 * AFL skall upphöra att gälla. Motionären 

anför att den nuvarande bestiimmelscn om möjligheten för annan att 

uppbiira missbrukares sjukpenning har underlättat "frivilliga" överenskom

melser om omhiindertagandc av sjukpenningen. Därigenom har. framhiillcr 

motioniiren. garanti skapats för att hyror och andra periodiska utgifter blivit 

betalda samtidigt som tillgiingliga medel för drogmissbruk i mots\'aranck 

1mln har reducerats. I motionen pekas ocks{1 bl. a. pä att om bestämmelser 

saknas si1 kan missbrukare som iir intagna för v{ird. antingen enligt den 

föreslagna L VM eller på frivillig viig. liimna vårdinriittningen med ett 

betydande belopp i hopsparad sjukpenning. Soeialniimnden saknar då 

möjligheter att uppbiira sjukpenningen vid fortsatt missbruk. anför motio

nären. 

Utskottet vill inledningsvis framhitlla att den parlamentariskt sammansatta 

socialbncdningcn har liimnat ett enhiilligt förslag. vilket nrksi1 omfattar 

fr<lgan um utbetalning av pension rn. m. till missbrukare. Propositionen har 

följt surialheredningem. fiirslag i denna fr:·1ga. 

Av skiil som anfiirts a\· socialberedningen och som vunnit stöd i 

prnpo,itioncn anser utskott.:! att riksdagen bör följa pnipositionens fiirslag i 

fr{1ga om utbetalning av sjukpenning m. m. till annan iin den försiikrade. Det 

innebiir si\lcdes att de bestiimmelser. som anger att utbetalning av 
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alkoholmissbrukarl's sjukpenning elll'r föriildrapenning p;°1 framstiillning a\ 

social centralniimnd kan göras till annan iin missbrukaren. upphiivs fr. o. m. 

den I januari 1982. S[1vitt giiller fri1gan som har tagits upp i motion I 98 l!S2:4 

om sjukpl'nning för missbrukare som Y:irdas p{1 institution vill utskllttet peka 

p{1 det förslag om avdrag p<"1 sjukpenning som har lagts fram i proposition 

1981/82:72 och som bl'handlas nedan. 

Ett genomförandl' av propositiont'ns förslag innebiir vidare att bestiim

melserna om utbetalning till annan av alkoholmissbrukarl's pension eller 

ersiittning enligt bl. a. lagen ( 1976:380) om arbt'tsskadeförsiikring upphiivs. 

Försiikringskassa har emellertid alltjämt kvar möjligheten att utbetala 

pension eller ersättning enligt bl. a. lagen om arbdsskadeförsiikring till 

annan än den beriittigade om denne iir ur st:md att sjiilv ha hand om 

ersättningen. Genom det förtydligande som föresl[1s infört i bestiimmclsen 

klargörs att den iir tilliimplig ocks[1 pii dem som till följd av l:lngvarigt 

missbruk av beroendeframkallande medel iir ur sU\nd att handha medlen. 

Utskottet finner dl't naturligt att l'n försiikringskassas beslut i dessa fall om 

utbetalning av missbrukares medel till annan förl'g:h av samri1d med berörda 

sociala myndigheter. 

I anslutning till motion l 98 l/S2:2 för utskottet erinra om att ersiittning 

enligt AFL kan dras in elll'r siittas ned i \issa fall ( 20 kap . .I ~ AFL). Dl'tta 

kan bl. a. giilla fall d:i dl'n som iir hl'riittigad till l'rsiittningl'n viigrar att 

underkasta sig undersökning av liikare din att följa liikares förl'skriftcr. Den 

omstiindighl'ten att en fiirsiikrad. som gör anspr(1k pii en fiirm:\n. viigrar att 

underkasta sig liikarundersökning torde emellertid ofta föranleda avslag eller 

indragning p{1 grund av att förutsiittningarna för riitt till förmiinen inte iir 

styrkta. Sjukpenning eller förtidspension bn ocbii helt eller delvis tills 

vidare förvägras fiirsiikrad snm utan giltig anledning vägrar att gennmg~i 

rehabilitering. En förutsiittning för tilliimpningL·n av bestiimmebl'n iir att dl'!l 

försäkrade filtt hcsked om vilkl'n risk med avseemk p:°1 fiirmånt•n som han 

löper genom l'n \"iigran. 

Med det anförda tillstyrker utskottet dl' i propositinn llJ8l!X2:8 under 7-9 

framlagda författningsförslagen och avstyrker bifall till motion I 981/82:2 i 

motsvarande delar och till motion 19XJ/82:4 yrkandl' 2. 

I författningsförslaget under 10 i propositionen föreslår utskottet en 

ändring som är föranledd av socialutskottets i betänkandl' SoU 1981/82:22 

föreslagna övergångsbestiimml'lser. Betriiffande författningsfiirslaget under 

11 har utskottet inte funnit anll'dning till erinran mot detta. Utskottet 

tillstyrker sMedes med den angivna iindringl'n propositionl'ns fiirslag iivcn i 

dessa delar och avstyrkt'r bifall till motion 1981/82:2 i motsvarande dl'!ar. 
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Proposition 198//82:72 

I 3 kap. 15 ~andra sty,·ket Afl. fön:skri\·s att undt'r tid dit försiikrad iir 

intagen pi1 vi.irdanstalt för alkoholmissbrukare skall sjukpenningL'n minskas 

pii samma siitt som vid intagning p<'1 sjukhus. 

Riksdagen har antagit ett förslag snm innebiir att denna bestiimmelse skall 

upphiivas fr. o. m. den I januari 1982 (prop. 1979/80: I. SoU 1979/80:44. rskr 

1979/80:385). 

I proposition 1981182:72 hänvisas till att förslag om en ny lag om v~ird av 

missbrukare i vissa fall ( L VM) har lagts fram i proposition 1981/82:8. 

Förslaget innebär att missbrukare av alkohol och narkotika under vissa 

föruts:ittningar kan beredas v{1rd oberoende av samtycke pi1. institution. 

Eftersom viirden företrädesvis kommer att ges pf1 institutioner som inte iir att 

anse som sjukhus blir bestiimmclserna om sjukpenningavdrag vid intagning 

pi1 sjukhus i regel inte tillämpliga. Sjukpenningen kommer i sädana fall att 

utbetalas utan avdrag. 

I propositionen anges att reglerna om riitt till sjukpenning för missbrukare 

som viirdas pi1 institution kommn att iivcrviigas i annat sammanhang. I 

avvaktan p<'t resultatet av dessa iiverviiganden bör enligt propositionen 

nuvarande bestämmelse i 3 kap. 15 *andra stycket AFL behftllas även efter 

den I januari 1982. Bestämmelsen skall giilla bftde missbrukare av alkohol 

och av narkotika och omfatta såviil frivillig v{1rd som viird enligt I.VM 

antingen vtnden sker pt1 allmän eller enskild institution. 

Utskottet. som inte har funnit anledning till erinran mot förslaget. 

tillstyrker bifall till propositionen i denna del. 

Motionerna 1980181:710. 1617 och 191../ 

I motion 1980!8!:7/0 (yrkande I) av Sonja Rcmbn 111. fl. begiirs förslag om 

att AFI. kompletteras med bestiimmclser om att sjukskrivning av missbru

kan: förbinds med villkor att missbrukaren under sjukskrivningsperinden 

avhtillcr sig: frtrn missbruk och understiiller sig noggrann uppföljning. 

"Yrkandet pföninner om det förslag snm har föresprE1kats av den s. k. 

alternativutredningen och som innebiir att i AFL skulle införas bcstiimmclser 

om att som förutsättning för att erh{tlla bl. a. sjukpenning kan föreskrivas att 

missbrukare fullgör viss behandling:. Utskottet har ovan vid behandlingen av 

proposition l 98 li82:8 avstyrkt ett motionsyrkande med denna innebörd. 

Betriiffande yrkandet i motion 1980!8 I :71 ()kan tiWiggas att försiikringskassa 

kan kräva bl. a. att försiikrad under p;lgi1ende sjukdomsfall undersöks av viss 

läkare samt att försiikrad vid framtida sjukdomsfall företer läkarintyg 

fr. o. m. den första sjukpenningdagen. Inom riksförsiikringsverket pägår 

f. n. en översyn av bcstiimrnelserna om [11iiggande att Wmna läkarintyg oeh 

utformningen av dessa intyg. Utskottet. som i övrigt inte kan ställa sig bakom 

vrkandet i motion 1980/81: 7 IO. avstyrker med det anförda bi fal I till 

detsamma. 
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I 11101ion 1980181 :710 (yrkande 2) hegiirs ocksii en kartliiggning av de lagar 

som regkrar uthetalning av olika stöd och bidrag inom socialförsäkrings- och 

studiestödssystemen. avseende deras tillämpning pä missbrukare. Dessutom 

hemställer motioniircrna om förslag till samordnad n:gclföriindring inom de 

olika stödsystemen i syfte att stiivja missbruk (yrkande 3 ). 
Rune Gustavsson m. fl. begiir i 111otio11 /980!81:191.J en översyn av 

nuvarande regler för sjukskrivning och förtidspensionering av alkohol- och 

narkotikamissbrukare. Motioniirerna anför att enbart sjukskrivning och 

förtidspensionering av personer med missbruksprohlem inte iir n{1gon 

liisning och att en uppsökande verksamhet m{1ste ske bland sjukskrivna och 

förtidspensionerade som är eller riskerar att hli missbrukare. 

l 111otio11 1980!81:/fil7 av Ham; Lindblad m. Il hemstiills om en ö\·ersvn av 

reglerna för förtidspension i syfte att öka rrnijligheterna till rehabilitering av 

alkoholskadade. \lotionärerna anför att erfarenheterna fr<"in fiirsiikringskas

sornas pensionsdelegationer visar att förtidspension i allmiinhet marknar L'n 

avslutning p{1 rehabiliteringsinsatserna i stiillet för att utgiira L'n stimulans till 

medverkan i rehabiliteringsiitgiirder. Med hiinvisning till en tidningsartikel 

diir en liikare framför kritiska synpunkter p;I förtidspensioneringen av 

alkoholmissbrukare och till vissa statistiska uppgifter framh;lller nllltioniircr

na att rehabiliteringen a\· alkoholskadade mt1ste fa hiig pri1.iritet. Da det 

enligt motionärerna finns allvarliga indicier pti att Lkt rL'11ahilitcringsarbetc 

som kriivs motverkas m· en vidgad riitt till förtidspension. m;islt' fiirh;illan

dena ompriivas. 

Som framgär ovan behandlade socialutskottet i sitt av riksdagen godkända 

betänkande SoU 1979/RO:.+.+ om socialtjänsten ett motionsyrkande med 

begäran om översyn av reglerna för de olika sociala bidragen i syfte att 

begriinsa möjligheterna att med s;idana bidrag underhitlla drngmissbruk. 

Socialutskottet (s. hO) instiirnde i motioniirernas principiella syn och framhöll 

viirdet a\' att bestiimmelserna p;I omddet tilliimpas p{1 ett s~idant siill att 

missbruk av alkohol eller narkotika inte underhitlls eller konserveras. 

Socialutskottet anförde att uppmiirksamhet 111:"1ste i detta hiinseenck siirskilt 

riktas - förutom mot möjlighden att oriittmiitigt fft ut bidrag - mot elen 

samlade effekten a\' de olika bidrag som kan tiinkas utg<i i det enskilda fallet. 

Slutligen hiinvisade utskottet till att fritgorna om utbetalning a\· pension 

m. rn. till missbrukare enligt utskottets förslag skulle överviigas av socialbe

redningen och avstyrkte motionsyrkandet. 

Socialfiirsäkringsutskottet be handlack i sitt betiinkande SfU I 9Xll!X 1: 11 en 

motion diir det begiirdes en utviirdering av de sedan ar 1977 tilliimpade 

reglerna om förtidspension till bl. a. alkoholmissbrukare. Den av motionä

rerna begärda utv;irderingen skulle göras i syfte att om miijligt t1stadkomma 

en rehabilitering av misshrukare. Utskottet anförde hl. a.: 

Vid behandlingen <I\' förslaget i proposition 1976/77:.+.+ nm t'n vidgning av 
rätten till förtidspension vid bl. a. alkohnlism betonade utskottet starkt 
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vikten a\· att rehabiliteringsverksamheten byggdes ut 1ich dfckti\iscradcs. 
Förslaget om en mildare bedömning för riitten till förtidspension till 
missbrukare hade. framhöll utskottet. tillktm1mit bl. a. för att söka stimulera 
den försiikrade att sjiilv i ökad omfattning mcdVL·rka i rehahiliteringspfllCL'S
sen och kunde enligt utskottets mening ocksi1 innebiira ('Il s;'1dan stimulans. 
Pensionering vid alkoholmissbruk och andra sjukdomstillst;ind fick Ll:irför 
under inga förhallanden ersiitta meningsfulla rehahiliteringsi1tgiirder. 

Utskottet framhöll att den nya lagstiftningen hade varit i kraft endast 

under tre i1r. Det var enligt utsknttcts mening fiir tidigt att m1 dra ni·1gra 

slutsatser om reformens fortsatta utveckling. Utskottet. snm avstyrkte bifall 

till motionsyrkandet. underströk p~1 nytt angeliigenhetcn av att man ii\·en i 

fortsiittningen prövar alla möjligheter till rehabilitering innan en förtidspen

sionering sker. 

Här kan vidare niimnas att SL1cialministern den 29 oktober i i1r besvarade en 

fråga i riksdagen om det inom regeringen ö\·erviigs {1tµiirdcr för att förbiittra 

försiikringskassornas möjlighet att dfckti\·isera behandlingen av alknhol

och narkotikamissbrukare nch motverka missbruk av aktuella sociala 

fiirmimcr. Socialministern framhöll inledningsvis att fiirsiikringskassorna 

enligt bestämmelser i AFL och andra författningar har en skyldighet att se till 

att åtgiirdcr vidtas i syfte att förebygga eller h~iva nedsiittning av försiikrades 

arbetsförmaga eller förkorta sjukdomstiden. Hnn hiin\·isadc bl. a. till att 

riksförsiikringsverket {1r 1979 utfärdat föreskrift om inriittandc av lokala 

rehabiliteringsgrupper hos fiirsiikringskassorna s(1m ett organ för samarbete 

mellan myndigheter i rehabilitcringsiircndcn av mera komplicerad natur. I 

sammanhanget erinrades ncks<i om riksdagens beslut i \ iiras att överföra 

huvudmannaskapet för ungdomsvfirdsskolorna och de allmänna \·{1rdanstal

terna för alkoholmissbrukare till kommuner och landstingskornmuner. Detta 

var enligt socialministern ett viktigt steg för att miijlil,!giira en fungerande 

viirdkedja nch diirmed effektivisera behandlingen a\' hl. a. missbrukare. 

Socialministern pekade ocksä pä att reglerna för (diiggande att liimna 

liikarintyg och utformningen av dessa intyg iir förem{il för översyn inom 

riksförsiikringsvcrket. Syftet med övcrsvnen iir. framhiill socialministern. 

bl. a. att komma till rätta med det av fr[1gcst:illarL'n p~1talade problemet att 

vissa personer söker olika liikare för att skaffa liikarintyg för sjukpenning 

utan att vara motiverade för behandling. 

Det kan i sammanhanget tilläggas att det inom riksförsiikringsverket p:·1gt1r 

ett forskningsprojekt som syftar till att analysera verksamheten vid 

försäkringskassornas rehabiliteringsgrupper och dess resultat. Vidare kan 

niimnas att förctriidare för arlxtsmarknadsstyrelsen. krimi nalvtmbst~'rel

st·n. riksförsiikringsverket. socialstyrelsen. Svenska kommunförbundet och 

Lan~lstingsförbundet siisom ansvariga i rehabiliteringsfri1gor den 22 maj 1981 

har undertecknat en gemensam skrivelse. Det anges att undertecknarna iir 

överens om angeliigenheten av ett ökat organiserat samarbete i planeringen 

och genomförandet av rehabiliteringsinsatser. I skrivelsen dras utgiingspunk

ter upp för ett s[1dant samarbete. Undertecknarna anför vidare: 
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Det iir väsentligt att berörda myndigheter verkar för att intentinnerna 
efterlevs och ges praktisk tilHimpning i1wm respektiw lnkala organ. 

Det bör ankomma pit respektive myndighet och nrganisatinn att följa upp 
de förslag till samverkan s!lm anges i skrin:lsen. Den centrala samr{tdsgrupp 
som bildats fr1r ansvar att sammanstiilla och rednvisa nmna nfarenheter. 

Inom riksfiirsiikringsverket skall giiras en studie a\· fiirS:ikringskasslirnas 

priivning av rätt till förtidspension utan ansökan fritn den försiikrade. 

Utredningens syfte är att studera i vilka fall pensionsprörning kommer till 

sttmd på försäkringskassornas initiativ resp. genom ansökan frirn enskilda 

samt om n<'tgra föriindringar i priirningskriterierna iigt rum under 1970-talet. 

Bakgrunden till undersökningen iir den debatt som har förts i bl. a. 

massmedia om att försiikringskass!lrna skulle '"tv<lngspensionera·· l:'111gtids

sjuka. 

Centrala studiestödsnämnden ( CS'.'1) har i sin anslagsframstiillning for 

budgetim.::t 1982/83 uppmärksammat bl. a. kllntrollfritgorna. CSN anfiir att 

det är angeläget att studiestöd betalas ut lllL'd riitta bt'lopp Pch enbart till 

personer som bedriver seriösa studier. Rland de [1tgiirder sPm h:tr tagits upp i 

anslagsframställningen kan niimnas ett förslag om krav pil utökad anvfö1d

ning av studieintyg i vissa fall samt en analys av behovet och k11nsekvenserna 

av en övergäng till m<'inadsutbetalning av studiemedel. 

Slutligen skall hiir niimnas att enligt socialtjiinstlagen skall s!lcialniimnden 

arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra 

beroendeframkallande medel ( 11 * ). Socialniimnden skall diirvid genom 

information och uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkning

ar av missbruk och om de hjälpmiijligheter som finns. l\"iimnden skall ocksit 

stödja den enskilde missbrukaren och se till att han far den hjiilp eller värd 

som behövs för att knmma ifri1n 111issbruket. - Sncialberedningt'll skall enligt 

sina direktiv bl. a. föl.ja tich utviirdera den sociala ,·~1rdlagstiftning s!lm 

beslutats genom bl. a. socialtjiinstlagen och som underlag hiirfrir kartliigga 

nuvarande förhitllanclen inom missbruks\'Ördcn m. 111. 

Enligt utskottets uppfattning far av det O\'an anförda anses framgii att 

fn'tgor om missbrukares sociala frinnöner och rehabiliteringsfr{tgor har varit 

och är föremål för uppmärksamhet fr{111 flera lllika syn,inklar. Fdtgorna har 

också samband med utskottets stiillningstaganden !lvan till pnip!lsitionerna 

1981/82:8 och 1981/82:72 om utbetalning av pension 111. m. till missbrukare 

och sjukpenningavdrag för missbrukare som v{trdas pil institutilln. Enligt den 

sistnämnda propositionen kommer reglerna !1111 riitt till sjukpenning fiir 

missbrukare som v{irclas p~t institution att ö\·en·iigas i annat sammanhang. 

Enligt vad utskottet har inhiimtat har en inledande kartliiggning av 

socialförsiikringsform{mer och a\'gifter vid sitdan institutionsv;\rd p{tbörjats i 

socialdepartementet. Ocksii frägor i iinigt om sociala förmimer till 

missbrukare har. som framg;'\r bl. a. av niimnda propPsitinnt'r. anknytning 

till den nya sociallagstiftning- bl. a. socialtjiinstlagen - som triider ikraft den 
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l januari ['JtC. Denna lagstiftning skall följas och utviirderas av socialbe

redningen. Även om beredningen enligt sina direktiv inte har i uppdrag att se 

över socialförsiikringsfi.\rmi·inerna till missbrukare utgf1r utsk11ttc:t fr~in att 

beredningen - liksnm andra berörda instanst'r. s<1snm förS:ikringskassor och 

socialniimndcr - i ckn mim man blir uppmiirksammad pil problem med 

anknytning hiirtill. pii Umpligt siitt ger rqieringcn del m· dessa. Utskottet 

fiirutsiitter att regeringen. som enligt \'ad som framgiir O\'an redan har 

p<\biirjat en kartHiggning. ncksi1 i iivrigt nnga följer fri'1gor t"1m riitt till sociala 

förmimer och diirtill knutna rehabiliteringsfrtigor. 

Med det anförda anser utskottet att nf1gon riksdagens {1tgiird inte iir 

pitkallad med anledning av motionerna l 9SWS l :7 [Il yrkandena 2 och 3. 

I 9XWS1: 1<i17 och l 9SfliS l: l 9 l 4. Utskottet avstyrker diirfiir bifall till yrkan

dena. 

M mion I 980!8 I :35 I 

Enligt [()kap. 2 *första -,tycket AFL f:"1r folkpension inte utgi1 med högre 

belopp iin regeringen bestiimmer om den pcnsionsberiittigade under hel 

miinad iir intagen i kriminalv{trdsanstalt eller intagen i annan anstalt pä 

statens lk'knstnad. 

Bestämmelserna i kungöreisl'n (1Y7l:X31) om pensionsbclnpp enligt 10 

kap. 2 * första stycket AH_ innehiir att folkpension vid hiir aktuell 

anstaltsvistclse i princip skall utga med ett belopp som motsvarar 30 c; av 

~llderspensionen för ngift Mderspensioniir jiimtt' pensionstillskott. 

\1otioniirerna i mot i an /')80!81 :35 I. Blenda Littmarck och Gull an 

LindblacL pekar pt1 att endast den snm vistas hel mtmad p:i statlig anstalt 

ht'höver bidra med pensionsmedcl till sin försörjning. En pensionsberiittigad 

alkoholmissbrukare som fri\illigt \'istas p[1 anstalt kan diirfiir enligt 

motinniirerna vara frestad att antingen pi"1bi\rja sin anstalts\·istclse n{1gnn dag 

in i miinaclen eller a\'sluta den nägon dag före m{111adens slut. Det 

pensionsbelopp vederbörande cb fttr förfoga över kan direkt motverka 

v«1rdsyftet. menar motioniirerna. De begiir diirf<)r att [Il kap. 2 ~AF!. ändras 

sii att avgift fiir vfmlen kan tas ut a\' den pensinnsberiittigade oa\'sett 

viqelsens längd. 

I det av riksdagen godkiinda betänkandet SfU l'JXll/XI :6 förordade 

utskottet att bl. a. fdgan om reduktion av folkpension \'id anstaltsvistelse 

borde bli förem;ll för niirmare iiverviiganden. Utskottsbetiinkandet har av 

regeringen överliimnats till riksförsiikringsverket för utredning a\' diiri 

intagna fri\gor. Den i förevarande motion angirna fi«igan och riksfiirsiik

ringsverkets utredningsarbete har ocksä anknytning till den inledande 

kartliiggning av förm~mer m. m. till missbrukare som vimlas p{1 institution 

snm enligt ovan har p{1börjats inom socialdepartementet. 

Med det anförda avstyrker utskottet bifall till motion I 9SO/K l :35 l. 
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Hemställan 

Utskottet hemställer 

l. heträffande sjukpenning m. m. till misshrukare 

att riksdagen med bifall till proposition 1981/82:8 i motsvarande 

delar och med avslag på motion 1981/82:2 i motsYarande delar 

och motion I 981i82:4 yrkande 2 antar de i propositionen under 

7-9 framlagda förslagen till 

a) lag om ändring i lagen ( 1962:381) 0111 allmiin försiikring, 

b) lag 0111 ändring i lagen ( 1980:623) om ändring i lagen 

(1962:381) om allmiin försäkring. 

c) lag om ändring i lagen ( 1976:380) om arbetsskadeförsäk
ring. 

2. beträffande statligt personskadeskydd 

att riksdagen med bifall till proposition 1981/82:8 i motsvarande 

delar och med avslag pä motion 1981/82:2 i motsvarande 

delar 

a) antar det i propositionen under JO framlagda förslaget till lag 

om ändring i lagen (1981 :368) om iindring i lagen ( 1977:265) om 

statligt pcrsonskadeskydd med den ändringen att iivcrgångsbc

stämmelscrna erhåller följande såsom Utsko//ets förslag beteck

nade lydelse: 

Propositionens förslag · Utskollets förslag 

Denna lag träder i kraft elen 1 januari 1982. För den som har antagits till 
bistånds- och katastrofutbildning före lagens ikraftträdande gäller äldre 
bestämmelser. 

Vad i denna lag sägs skall till 
utgången av år 1982 gälla även intag
na i hem cliir vård bereds med stöd av 
punkten 2 i övergångsbestämmelser
na till lagen ( 1981 :000) om vård av 
missbrukare i vissa fall. 

Vad i denna lag sägs skall till 
utgången av år 1982 gälla även intag
na i hem där vård bereds med stöd av 
punkten 3 i övergiingsbestiimmelser
na till lagen (1981:000) om vård av 
missbrukare i vissa fall. 

b) antar det i propositionen under 11 framlagda förslaget till lag 

om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd, 

3. beträffande sjukpenningavdrag vid institutionsvård 

att riksdagen antar det i proposition 1981/82:72 under 3 

framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (1980:623) om 

ändring i lagen ( 1962:381) om .allmän försäkring, 

4. beträffande villkor för sjukskrivning 

att riksdagen avslår motion 1980/81:710 yrkande l, 

5. beträffande översyn m. m. av regler om sociala förmåner till 
mi.1:rbrukare 

att riksdagen avslår motionerna 1980/81 :710 yrkandena 2 och 3. 

1980/81:1617 och 1980/81:1914, 
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6. betriiffande pension vid anstaltsi·istelsc 

att riksdagen avsbr motion 1980/81 :351. 

Stockholm den 3 december 1981 

Pä socialförsiikringsutskottets vägnar 

SVEN ASPLING 

Närmrande: Sven Aspling (s), Nils Carlshamre ( m). Maj Pehrsson (c), Helge 
Karlsson (s). Margareta Andrcn (fp). Doris H{1vik (s). Börje Nilsson (s). 
Gösta Andersson (c), Gullan Lindblad (m), Lars-Åke Larsson (s), Elis 
Andersson (c). Ulla Johansson (s). Arne Lindberg (c). Siri Häggmark (m) 
och Lena Öhrsvik (s). 

Särskilt yttrande 

beträffande sjukpenning m. 111. till missbrukare 

Nils Carlshamre. Gullan Lindblad och Siri Häggmark (alla m) anför: 

Vi anser det inte viilhctiinkt att avskaffa möjligheten att. p{1 framställning 

av socialniimnd. lMa allmiin försiikringskassa utbetala pension eller sjukpen

ning till annan än den försäkrade, om denne pii grund av allvarligt missbruk 

av alkohol inte sjiilv hör ha hand om medlen. Bestämmelserna borde 

dessutom utvidgas till att avse även narkotikamissbrukare. 

Det har emellertid inte varit möjligt att i anslutning till föreliggande 

motionsfiirslag formulera ett heltäckande yrkande som skulle undanröja de 

svagheter som, enligt v[1r mening, i detta hiinseendc vidlåder förslagen i 

proposition 1981/82:8. 

Motion 1981/82:4 tar endast sikte pi\ sjukpenning och lämnar pensions

förmånerna diirhiin. Ett bifall till motion 1981/82:2, vari föresli1s att berörd 

lagstiftning skall ges fortsatt giltighet i avvaktan pä nytt förslag. skulle lösa 

problemet endast för alkoholmissbrukare och inte för narkomaner. 

I detta läge har vi beslutat att inte nu reservera oss mot utskottets förslag 

om bifall till propositionen. Vi har emellertid för avsikt att {1terkomma med 

förslag om rätt för allmän försäkringskassa att, i fall av allvarligt missbruk av 

varje beroendeframkallande medel. på framstiillning av socialniimnd utbe

tala såväl pension som sjukpenning till social myndighet, niira anhörig eller 

annan person för att anviinclas till den försäkrades eller hans familjs 

nytta. 


