
Kungl. Maj :ts proposition nr 12 är 197 4 

Nr 12 

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till enhetliga regler om rätt till 
sjukpenning vid vård i värdanstalt för alkoholmissbrukare m. m.; given 
den 15 februari 1974. 

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av 

statsrådsprotokollet över socialärenden, föreslå riksdagen att bifalla de 

förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departements

chefen hemställt. 

CARL GUSTAF 
SVEN /\SPLING 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

För att skapa enhetliga regler föreslås i propositionen att iiven 

patienter i allmän vårdanstalt inom nykterhetsvården skall få rätt till 

sjukpenning under vårdtiden enligt samma grunder som gäller vid 

sjukhusvård. Propositionen innehMler också förslag till nya regler om 

eftergift av återkrav för utgivna bidragsförskott. 

De nya bestämmelserna avses träda i kraft den 1 juli 1974. 

I Riksdaf(en 1974. I sam/. Nr lJ 

Prop. 1974:12 
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1 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

Härigenom förordnas att 3 kap. 15 och 18 §§ samt 16 kap. 12 § lagen 

(I 962:381) om allmän försäkring 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu ~·arande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 

15 § 

Sjukpenning utgår ej för tid då försäkrad 
a) fullgör värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst; 

b) är intagen i annat barnhem än mödrahem e!ler i ungdomsvårds

skola; 
c) är häktad eller intagen i 

fångvårds- eller n•ångsarbetsan

stalt; 
d) är intagen i allmän rårdan

stalt för alkvlwlmissbrukare; 
e) i annat fall än o ran sagts av 

annan orsak än sjukdom tagits i 

/orrar på det allmännas bekost

nad. 

På framställning av nykterhets
nämnd äger allmän försäkrings
kassa besluta, att sjukpenning eller 
föräldrapenning tillkommande 
försäkrad, som är hemfallen åt 
alkoholmissbruk och beträffande 
vilken föreligger omständighet i 
övrigt som i 15 § ji'jrsta stycket 

lagen om nykterhetsvård sägs, helt 

eller delvis skall utbetalas till kom
munal myndighet eller den för
säkrades make eller annan person 
att användas till den försäkrades 

1 Lagen omtryckt 1973:908. 

18 § 

c) är häktad eller intagen i 
fångvårds- eller arbetsanstalt; 

d) i annat fall än under b eller 

c sagts av annan orsak än sjukdom 

tagits om hand på det allmännas 

bekostnad. 

För dag då fi}rsäkrad är intagen 
i rdrdanstalt for alkoholmiss
brukare skall sjukpenning minskas 
på sätt som framgår a~· bestämmel
serna i 4 § andra stycket. 

På framställning av nykterhets
nämnd eller styrelse för rårdan
stalt jiJr alkoholmissbrukare äger 
allmän försäkringskassa besluta, 
att sjukpenning eller föräldra
penning tillkommande försäkrad, 

som är hemfallen åt <ilkoholmiss
bruk och beträffande vilken före
ligger omständighet i övrigt som i 
15 § lagen (/ 95-1:5 79) om nykter
hctsvhd sägs, helt L'\ler delvis skall 

utbetalas till kommunal myndig
het elkr den försäkrades make 
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NtH'arande lydelse 

samt, vad angår sjukpenning, hans 

familjs och, i fråga om föräldra

penning, barnets nytta. 

3 

Föreslagen lydelse 

eller annan per~on att användas 

till den försäkrades samt, vad an

går sjukpenning, hans familjs och, 

i friiga om föräldrapenning, bar-

nets nytta. 

Beträffande föräldrapenning, som tillkommer försiikrad vilken ej 

uppnått tjugu års ålder, må försäkringskassan på framställning av 

barnavårdsnämnd besluta om utbetalning till annan enligt vad i första 

stycket sägs. 

Är kvinna vid tiden för barnets 

födelse intagen i barnhem, ung

domsvårdsskola, fångvårdsanstalt 

eller allmän vårdanstalt för alko

holmissbrukare, må försäkrings

kassan på framställning av före

ståndare för inrättningen besluta, 

att kvinnan tillkommande för

äldrapenning skall utbetalas till 

honom att användas till kvinnans 

och barnets nytta. 

Är kvinna vid tiden för barnets 

födelse intagen i barnhem, ung

domsvårdsskola, fångvfrrdsanstalt 

eller vårdanstalt för alkoholmiss

brukare, må försäkringskassan p;'i 

framställning av fört'Ståndare för 

inrättningen bcsluta, att kvinnan 

tillkommande föräldrapenning 

skall utbetalas till honom att an

vändas till kvinnans och barnets 

nytta. 

16 kap. 

12 § 

På framställning av nykterhets

nämnd äger allmän försäkrings

kassa besluta att pension tillkom

mande den, som är hemfallen åt 
alkoholmissbruk och beträffande 
vilken föreligger omständighet i 

övrigt som i 15 § första stycket 
lagen orn nyktcrhetsvård sägs, helt 

eller delvis skall utbetalas till kom

munal myndighd eller den pen

sionsberättigades make eller annan 

person att användas till den pen

sionsberättigadcs och hans familjs 

nytta. 

På framställning av nykterhets

nämnd eller styrelse för l'drdan

stalt för alkoholmissbrukare äger 

allmän försiikringskassa besluta att 

pension tillkolnmandc dcn, som :ir 

hemfallen t1t alkoholmissbruk och 
bl'lräffande vilken föreligger om

ständighd i övrigt som i 15 § 

lagen ( 1954:5 79) om nykterhds

vård sägs, helt eller delvis skall 

utbetalas till kommunal myndig

het eller den pcnsionsbcrättigades 

make eller annan person att an

vändas till den pcnsionsbc-

rättigades och hans familjs nytta. 

Är pensionsberättigad till följd av ålderdomssvaghct, sjuklighet eller 

annan därmed jämförlig orsak ur stånd att själv omhiinderhava honom 

tillkommande pension, må allmän försäkringskassa besluta, att pensionen 

skall utbetalas till annan enligt vad i första stycket sägs. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring 

Härigenom förordnas att 37 §lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäk
ring skall ha nedan angivna lydelse. 

Nui•arande lydelse Föreslagen lydelse 

37 §1 

Riksför~äkringsverket äger att, om anledning föreligger härtill, i stället 
för sjukpenning eller livränta eller del därav bereda den, som är hemfallen 
åt dryckenskap eller allvarligt läkemedclsmissbruk, ersättning i naturaför-

mJnL'f. 
På framställning av nykterhets

nämnd äger riksförsäkringsverket 
besluta, att sjukpenning tillkom
mande den, som är hemfallen åt 
alkoholmissbruk och beträffande 
vilken föreligger omständighet i 
övrigt som i 1 S § första stycket 

lagen om nykterhetsvård sägs, 
skall utbetalas till kommunal 
myndighet eller den ersättnings
berättigades make eller annan per
son att användas till den ersätt
ningsberättigadcs eller hans familjs 
uppehälle. 

På framställning av nykterhets
nämnd eller styrelse for 11årdan

st11/t för alkholmissbrukare äger 
riksförsäkringsverkct besluta, att 
sjukpenning tillkommande den, 
som är hemfallen åt alkoholmiss
bruk och beträffande vilken före
ligger omständighet i övrigt som i 
IS§ lagen (195.J:579) om nyktcr
hetsvård sägs, skall utbetalas till 
kommunal myndighet eller den 
ersättningsberättigades make eller 
annan person att användas till den 
ersättningsbcrättigades eller hans 
familjs uppehälle. 

Denna l<tg träder i kraft den I juli 1974. 

I. S~nastc lydelse 1973 :466. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i militärersättningsförordningen (1950:261) 

Härigenom förordnas att I 0 § militärersättningsförordningen (] 950: 

261 )1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu 1·arande lydelse Föreslagen lydel.1·e 

I 0 §2 

Riksförsäkringsverket äger att, om anledning föreligger härtill, i stället 

för sjukpenning eller livränta eller del därav bereda den, som är hemfallen 

åt dryckenskap eller allvarligt läkemcdelsmissbruk, ersättning i naturaför

måner. 

På framställning av nykterhets

näm nd äger riksförs~ik ringsverket 

besluta, att sjukpenning jämte 

barntillägg tillkommande den, 

som lir lwmfallen åt alkoholmiss

bruk och beträffande vilken före-

ligger omsWndighet i övrigt som i 
15 §första stycket lagen om nyk

terhctsvård sägs, skall ut bet al as till 

kommunal myndighet eller den 

ersättningsherättigadcs make eller 

annan person att användas till den 

crsättningshcrättigades eller hans 

familjs uppehälle. 

Pil framställning av nykterhets

nämnd eller styrelse för rardan

stalt för alkoholmissbrukare äger 

riksförsäkringsverket bcslu ta, att 

sjukpenning tillkommande den, 

som är hemfallen åt alkoholmiss

bruk och beträffande vilken före-

ligger omständighet i övrigt som i 

15 § lagen ( 1954:5 79} om nykter

hctsvård sägs, skall utbetalas till 

kommunal myndighet eller den 

ersät tningsberättigadcs make eller 

annan person att användas till den 

ersättningsbcrättigadcs eller hans 

familjs uppehälle. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1974. 

' hironlningen omtryckt 1954:460. 
2 Scnask lydelse 1962:409. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott 

Härigenom förordnas att 7, 17 och 18 §§ lagen (1964:143) om 

bidragsförskott skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 § 

Sedan bidragsförskott sökts skall, under förutsättning att den undcr

hållsskyldiges vistelseort är känd eller kan utrönas, omedelbart till honom 

avsändas meddelande om ansökningen med föreläggande att, därest han 

har n3got att anföra i anledning av ansökningen, inom viss kort tid 

muntligen eller skriftligen yttra sig. I meddelandet skall tillika lämnas 

underrättelse om stadgandena i 2 § b) och c) samt 4 § tredje stycket. 

När barnavårdsnämnden med

delat beslut i ärendet, skall beslu

tet skriftligen delgivas dels sökan

den och, om denne är annan än 
vårdnadshavaren, jämväl vårdnads

havaren, dels den underhållsskyl

dige. Har förskott beviljats, skall 

därvid underrättelse lämnas sökan
den och vårdnadshavaren om stad

gandena i 12 och 13§§ samt, i 

annat fall än som avses i 4 § tredje 

stycket, den underhållsskyldige 
om stadgandet 16 § första 

stycke/. 

Det ankommer på barnavårds

nämnden alt, där ej den under
hållsskyldigc efter förmåga fullgör 
den honom enligt 16 § förs/11 

stycke/ ävilande belalningsskyldig

heten, utan dröjsmiil vidtaga er

forderliga åtgärder för fordringens 

indrivande. 

17 § 

När barnavårdsnämnden med

delat beslut i ärendet, skall beslu

tet skriftligen delgivas dels sökan

den och, om denne är annan än 

vårdnadshavaren, jämväl vårdnads

havaren, dels den underhållsskyl

digc. Har förskott beviljats, skall 

därvid underrättelse lämnas sökan
den och vårdnadshavaren om stad

gandena i 1 2 och 1 3 § § samt, i 

annat fall än som avses i 4 § tredje 

stycket, den underhållsskyldige 

om sladgandet i 16 §. 

Del ankommer pii barnavårds
nämnden att, där ej den undcr
hällsskyldige efter förmåga fullgör 

den honom enligt 16 § åvilande 

bctalningsskyldighetcn, utan 

dröjsmål vidtaga erforderliga at
gärder för fordringens indrivande. 

Barnavårdsnämnden bör bereda den, som äger föra talan för barnet, 

tillfälle att i samband med aterkrävande av bidragsförskott utkräva den 

del av oguldna underhållsbidrag, som må överskjuta bidragsförskottets 

hel opp. 
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Nw•arande lydelse 

Länsstyrelsen äger på framställ
ning av barnavårdsnämnden eller 
den undcrhållsskyldige, om sär
skilda skäl äro därtill, besluta att 
återkrav gentemot den undcrhålls
skyldige för det allmännas räkning 
skall eftergivas. 

18 § 

7 

Föreslagen lydelse 

Länsstyrelsen äger på framställ
ning av barnavårdsnämnden eller 
den underhållsskyldige besluta att 
återkrav gentemot den underhålls
skyldige för det allmännas räkning 
skall eftcrgivas. Hftergift /dr med
delas om det är skäligt med hän
syn till att den underhållsskyldige 
mrit sjuk. arbetslös, omhänder
tagen för l'ård eller haft stor för
sörjningsbörda. Hftergift får ocksa 
meddelas om det ar• annan anled
ning framstår som skälig!. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i förordningen (1967 :920) om värdesäkring av yrkes
skadelivräntor, som utgär av statsmedel, m. m. 

Härigenom förordnas att 4 § förordningen ( 1967:920) om värdesäk

ring av yrkesskadelivräntor, som utgår av statsmcdd, m. m. skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Nurarande lydelse 

Har livränta utgått, får hel s.iuk

penning som senare utgår i anled

ning av samma sbda icke under

stiga en fyrahundradedel av den 

livränta, som efter värdesäkring 

enligt denna förordning skulle ha 

utgått till den skadade vid förlust 

av arbetsförmågan. 

4 § 

Föreslagen lydelse 

Har livränta utgått, får hel sjuk

penning som senare utg<lr i anled

ning av samma skada icke under

stiga en trehundrasextioj(•mtedel 

av den livränta, som o.:fter värde

säkring enligt denna förordning 

skulle ha utgått till den skadade 

vid förlust av arbetsförmågan. 

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, da lägen enligt därå 

meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (197 3: 465) om ändring i lagen (1962 :381) om 
allmän försäkring 

Härigenom förordnas att överg<ingsbestämmelserna till lagen (197 3: 

465) om ändring i lagen ( 1962:381) om allmän försäkring skall ha nedan 

angivna lydelse. 

N111'arande lydelse Föreslagen lydelse 

Drnna lag träder i kraft den I januari 1974. De nya bcsl1immelscrna i 

19 kap. I § tredje stycket skall dock träda i kraft dagen efter den, då 

lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk 

författningssamling. 

Äldre bestiimmelser skall alltjämt giilla i fråga om avgift och 

statsbidrag för tid före ikraftträdandet. 

Den som är inskrivrn hos allmän försiikringskassa och vid utg<ingen av 

år 1973 placerad i sjukpenningklass men som icke skulle bli sjukpenning

försäkrad enligt de nya besEimmdserna skall vid sjukdom uppbiira 
sjukpenning jämte barntillägg enligt äldre bestämmelser så länge hans 

inkomst av förviirvsarbetc uppgår till ettusen:ittahundra kronor men ej 
till fyratusenfernhundra kronor. 1 fr[1ga om iindring av sjukpenningklass 

skall dock de nya bestäm mclsnna i 3 kap. 5 § äga motsvarande 

tillämpning. Sjukpenning som här avses hänföres ej till pensionsgrundan

de inkomst för tilliiggspension. 

Den som vid ikraftträdandet har sjukpenningförsiikring som beträffan

de tilläggssjukpenning gäller med karenstid får utan hinder av de särskilda 

villkoren i 3 kap. 11 \i andra stycket öwrgå till försäkring med kortare 

karenstid eller utan karenstid, såvida han gör framställning härom till den 
allmänna försäkringskassan före utgiingen av mars månad 1974. 

Försäkrad som enligt 11 kap. 7 § anmält undantagande från försäk

ringen för tilHiggspension får före utgången av mars månad 1974 - utan 

hinder av de särskilda villkoren i andra stycket första punkten nämnda 

paragraf - återkalla denna anmälan med verkan frän och med ingången 
av år 1974. I fall som här avses skall beträffande val av karenstid för •.. 
sjukpenningförsäkring bestiimmelserna i föreg[1ende stycke äga motsva-
rande tillämpning. 

Bestämmelserna i 15 kap. 2 § skall fortfarande gälla såvitt avser tid 

före ikraftträdandcl. 

Beträffande den som är berätti

gad att uppbiira omstiill

ningsbidrag enligt i o~ .~ arbl'ts

marknadskungörelsen ( 1 966 :368) 

efter utgången av iir 1973 skall i 

fråga om rätt till förtidspension 

I* Riksdagen 1974. 1 sam/. Nr 12 

Betriiffandc den som är ber ät ti

gad att uppbära omställ

nings bidrag enligt arbetsmarknads

k ungörelsen (1966:368) dter ut

giingcn av år 1973 skall i fråga om 

rätt till förtidspension enligt 7 
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N111'arande lydelse 

enligt 7 kap. I § andra stycket 

samt i fråga om tillgodoräknande 
av pcnsionsgrundande inkomst för 
tilläggspension enligt 11 kap. 2 § 

bestämmelserna om försäkrad som 

uppbär kontant arbetsmarknads

stöd i tillämpliga delar gälla. Mot

svarande skall gälla vid tillämpning 

av bestämmelserna i 3 kap. I 0 §. 
Då beslut om ålderspension eller 

förtidspension meddelas i fall då 

någon uppburit omställningsbi

drag, skall bestämmelserna i 17 

kap. 4 § andra stycket om kon

tant arbetsmarknadsstöd i tillämp

liga delar gälla. 

10 

Föreslagen lydelse 

kap. I § andra stycket samt i fråga 

om tillgodoräknandl! av pcnsions
grunda nde inkomst för tilläggs
pension t'nligt 1 1 kap. 2 § bestäm

mdserna om förs[ikrad som upp

bär kontant arbetsmarknadsstöd i 

tillämpliga delar gälla. !\fotsvaran

de skall gälla vid tillämpning av 
bL'Stämmelserna i 3 kap. 10 §. Då 

beslut om iilderspension eller för

tidspension meddelas i fall då nå

gon uppburit omställningsbidrag, 

skall bestämmelserna i I 7 kap. 4 § 

andra stycket om kontant arbets

marknadsstöd i. tillämpliga delar 

gälla. 

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då Jagen enligt d[irå 

meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 
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Utdrag av protokollet över socialärenden, hallet inför Hans Maj :t 
Konungen i statsrädet den 15 februari 197 4. 

Närrarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena 

ANDERSSON, statsråden STRÄNG, IIOLMQVIST, ASPLING, 

BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, SI

GURDSEN, ZACIIRISSON, 1-IJEU.f-WALL~:N. 

Chefen för socialdepartementet, statsrådet Aspling, anmäler efter 

gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om rnher!iga 

regler för sjukpenning rid riird i 1ylrdanstalt jör a/kolzofmisshrukarc 

m. m. och anför. 

Inledning 

Vård av alkoholmissbrukare lämnas dels i allmänna och enskilda 
vårdanstalter, dels inom den allmfona sjukvården. Den som far vård i de 

allmänna vårdanstalterna saknar till skillnad från dem som v[mfas i de 

övriga vård formerna ratt till sjukpenning under vardtiden. 

Sjukförsäkringsutredningen fön~slog i sitt i mars 1969 avlämnade 
delbetänkande (Ds S 1969 :3) Sjukförsäkringsförmåner vid vissa former av 

anstaltsvård bl. a. att rätt till sjukpenning införs vid vård i 

allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare. Med ankdning av förslagen i 
sjukförsäkringsutredningL'llS betänkande uppdrog Kungl. Maj :t den 12 

december 1969 åt socialstyrelsen att utreda hur reglerna om ersiit tning 

till den som deltar i arbetsdriften vid allmänna vårdanstalter borde 

utformas om rätt till sjukpenning infördes. Socialstyrelsen liirnnade den 6 
oktober 1972 ett förslag i frågan. Såviil delta förslag som nyss niimnda 
bctänkunde har remissbehandl;its. Socialstyrelsen har vidare i skrivelse till 
Kungl. Maj :t den 6 september 197 3 utvL:cklat sina sy npunktcr på 
arbetsers1ittningarna vid andra n:habilitcringsverksamma viirdinstitutio
ner. 

Jag vill nu ta upp frågan om enhetliga regler för sjukpenning vid vård i 

vårdanstalt för alkoholmissbrukare. l ddta sammanhang vill jag :iven ta 

upp bl. a. frågan om eftergift av åtL:rkrav för utgivna bidragsförskott. 
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I. Sjukpenning vid vård i allmän vardanstalt för alkoholmiss
brukare m. m. 

1.1. Gällande bestämmelser m. m. 

Sjukpenning 

De grundliiggandc bestämmelserna om sjukpenningförsäkringen finns i 
3 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL). 

Försäkringen omfattar försäkrade som är inskrivna i försäkringskassa. 

Den försäkrades rätt till sjukpenning är, frånsett vad som giiller den s. k. 

hemmamakeförsäkringen, beroende av den sjukpenninggrundand..: in

komsten. Därmed avses den inkomst i pengar eller naturaförmäncr som 
den försäkrade kan t.v. antas få för år räknat på grund av eget arbete, 

antingen av anställning eller av annat förvärvsarbete (2 §). Varje 

försiikrad som har en sjukpenninggrundande inkomst av minst 4 500 kr. 

har rätt till sjukpenning. Hel sjukpenning utgör 90 % av den faststiillda 

sjukpenninggrundande inkomsten delad med 365, alltså utslagen per 
kalcmkrdag. Del av årsinkomst som överstiger 7,5 gånger det vid årets 

ingiing gällande basbeloppet grundar dock inte dtt till sjukpenning. 

Sjukpenningen är skattepliktig inkomst(!, 4 §§).Inom hcrnmamakeför

siikringen föreligger rätt till en sjukpenning om 8 kr. om dagen som ej 

beska! tas. 

För ålderspensionär är sjukpcnningförsäkringen begränsad till 180 

dagar samman taget efter pensioneringen. Förtidspensioniir med hel 

förtidspension har inte rätt till sjukpenning (3 §). 

Sjukpenning utgår vid sjukdom som förorsakar nt>dsättning av 

arbetsförmf1gan med minst hälften. Är arbetsförmågan helt förlorad utgår 

hel sjukpenning, annars halv sjukpenning 0 §). Om den försiikradt> 
åtnjuter sjukhusv[ird minskas sjukpenningen med 10 kr. Avdraget far 
dock inte överstiga en tredjedel av sjukpenningens belopp och sjuk

penning skall alltid utga med lägst 8 kr. (4 §andra stycket). 

Sjukpenning utgår inte för tid då den försiikradt' fullgör värnplikts
tjänstgöring eller vapenfri tjänst, är intagen i annat barnhem än 

mödrahem eller i ungdomsvårdsskola, är häktad eller intagen i fangvårds
cller tvångsarbctsanstalt, iir intagen i allmän vårdanstalt för alkoholmiss

brukare dler i annat fall än förut sagts av annan orsak än sjukdom tagits 

om hand p[t det allm1innas bekostnad ( 15 § ). 
När det föranleds av särskilda förhiillanden kan sjukpenning bl'talas ut 

till annan än den försäkrade själv. FörS:ikringskassa kan siilunda p<i 

framstlillning av nykterhetsnämnd under vissa angivna förutsättningar 

besluta att sjukpenningen skall utbetalas till kommun;il myndighet, 

elen försäkrades make eller annan person att användas till den försäkrades 
och hans familjs nytta ( 18 § ). 

Motsvarande bestämmelse rörande utbetalning av pension enligt Af.L 
finns i 16 kap. 12 § ArL. 
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Vårdanstalter för alkoholmissbrukare 

Vårdanstalterna för alkoholmissbrukare uppdelas i allmänna och 

enskilda vårdanstalter. De allmänna anstalterna utgörs av statliga och 

erkända anstalter. Driftkostnaderna vid dessa anstalter täcks helt av 

statliga medel. Någon v[1rdavgift tas inte ut. De erkända och enskilda 

anstaltern;i drivs av föreningar, stiftelser, primärkommuner eller lands

tingskommuner. Vid de enskild;i anstalterna tas ut en vårdavgift om I kr. 

per dag. I övrigt täcks driftkostnaderna med statliga medel genom 

statsbidrag. 

Intagning av patienter i allmänna anstalter regleras i lagen ( 1954:579) 
om nykterhctsvård (NvL). Tvängsintagning (18 §) sker efter beslut av 

liinsrätt. Frivillig intagning sker på villkor att den som ansöker om vård 

förbinder sig att stanna kvar på vårdanstalten under den tid som bedöms 

vara behövlig med hänsyn till vårdbehovet, dock högst sex månader. Den 

intagne kan hållas kvar i anstalten under den tid som anges i förbindelsen 

men kan ocksf1 skrivas ut tidigare om omständigheterna föranleder därtill 

( 5 8 § ). 

I enskild anstalt sker enbart frivillig intagning. För intagning i sådan 

anstalt finns inga författningsbestämmelser. 

Alkoholmissbrukare vårdas även inom den allmänna sjukvården. 

Värden kan vara frivillig eller t,vångsmässig. I sistnämnda fall stöds 

omhändertagandet för värd på lagen f1966:293) om beredande ;iv sluten 

psykiatrisk vård i viss;i fall. 

Antalet intagningar i de allmänna vårdanstalterna var under år 1972 ca 

3 000 och iir 1973 ca 2 800, varav ca 40 % resp. 35 '}(,avsåg tvångsintag

ningar. I de enskilda anstalterna intogs under samma år ca 3 900 resp. 

4 200 patienter. Antalet vårddagar vid de allmänna vårdanstalterna var år 

1972 ca 527 000 och ar 1973 c;i 490 000, vid de enskilda anstalterna ca 

277 000 resp. 288 000. 
Enligt 43 § NvL är intagen i allmän vårdanstalt skyldig att fullgöra det 

arbete som anst:s ändarniilsenligt fr[rn värdsynpunkt. Någon motsvarande 

bestämmelse finns inte för de enskilda vårdanstalterna. Arbetsdrift 

förekommer emellertid pa samtliga typer av anstalter. Den egentliga 

arbdsdrifkn - där sadan förekommer - omfattar verkstads-, jordbruks-, 

skogs- och vägarbetl' samt byggnadsarbete. I övrigt förekommer ekonomi

arbeten som avser yttre och inrl' renhållning, köksarbl'tc, tv;itt m. m. 

En undersökning som gjorts angående förhiillandcna under perioden 

drn 13 augusti-den 9 september 1972 visar att det mot I 800 
vårdplatser vid de allmänna anstalkrna svarade ca I 200 arbetsplatser. Av 

dessa avsfrg ca 60 'l egentlig arbetsdrift och ca 40 % l'konomiarbeten. 

Under samma period svarade mot de enskilda anstalternas ca 850 
vårdplatser ca 700 arbetsplatser. Av dessa avs[1g ca 30 % egentlig 

arbt'!sdrift och ca 70 '}1, ekonomiar.bctcn. 

Några bestfo1mclser om ersättning till patienter vid enskilda anstalter 

för <Jtt de deltar i arhetsdrifl eller andni aklivikter har inte meddelats. 

För de allmänna anstalterna har socialstyn:Jsen med stöd av 43 § NvL 
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och 29 § anstaltsstadgan ( 1956:551) utfärdat bestämmelser om ersätt

ning till patienterna. Ersiittning i form av timpenning eller ackordsersätt

ning utgår enligt dessa hestiimmclser till den som deltar i arbete, 

gruppterapi, studier m. m. ph arbetstid. Den genomsnittliga arbetst•rsiitt

ningen uppgi'1r f. n. till mellan I 0 och 15 kr. per dag. För patienter som är 

sjuka eller av annat skiil är helt arbetsoförmögna utgår dagpenning med 5 

kr. pn dag. Sådan dagpenning utgår även till nytillkomna patknter under 

tiden innan arhetsplaccring kan ske, dock för högst 14 dagar. 

Som jämförl'iSl' kan nämnas att ht'träffandt' psykiatrisk v[ird och vård 

av psykiskt utvecklingsstörda Landstingsförbundt'! och Kommunför

bundct har utfärdat vissa rekommendationer angåt'ncle ersättning till 

patienterna. Vad gäller psykiatrisk vård har diirvicl uttalats att arhets

tcrapi är att jämföra med övriga ll'rapiformcr och därför i princip inte 

bör ersättas. För vissa p;;1til'ntkategoril'r har det dock ansetts motiverat 

mt'cl ekonomisk ersättning. Detta giHkr främst patienter som är i behov 

av liingvarig vård. Ersättning utgår i allmänhd med högst 5 kr. per dag. 

Vid nagra sjukhus är ersiittningen 10-12 kr. per dag. I fråga om v[ird av 

psykiskt utvecklingsstörda innebär rekommendationerna att viss ersätt

ning bör utgå till patienter som bedöms kunna fullgöra minst tre timmars 

schemalagd aktivitet och som inte är skolpliktiga eller iilclerspensionärer. 

Ersiittningen bör var<I högst 10 kr. pn dag. 

1.2 Utredningsförslag och remissyttranden 

Sjukförsäkringsutredningen 

1961 års sjukförsäkringsutredning behandlar i delbetänkandet (Ds S 

1969 :3) Sjukförsäkringsförm:'.mer vid vissa former av anstaltsvård fdgan 

om riitt till sjukpenning för intagna i allmänna vC1rdanstalter för 

alkoholmissbrukare. 
Utredningen anför att bL·stiimme!sen i 3 kap. 15 ~ d) AFL som 

undantar clrn som iir intagen pi1 allmän vårdanstalt från rätt till 

sjukpL'nning leder sitt ursprung till socialv3rclskommit tens förslag till lag 

om allmfo sjukförsiikring (SOU 1944:15). Denna kommitte framh'öll att 

de som var intagna i allmiin värdanstalt inte finjöt sin fulla frihet och 
var tillförsäkrade underhåll och erforderlig sjukv[ird. De förlorade vid 

sjukdom inte nägon arbetsinkomst. Enligt soeialvårdskommittens mening 

hadt' de s~'ilunda intt' något behov av sjukförS:ikringen och försiikringen 

bor dl' diirför vara vilan ek. 
Sjukförsiikringsutredningen hiinvisar till att synsättt't pii alkoholism 

och alkoholmissbruk har förändrats. I proposition 1966 :53 med förslag 

till lag om beredande av sluten psykiatrisk viircl i vissa fall. rn. m. uttalade 

föredragande dt'parlcll1L'ntschcfrn (s. 164) att elen medicinska vetenska

pens utveckling allt klarare visat att alkoholism och alkoholmissbruk 

utgör mer elkr mindre ut talack sjukdornstillst:rnd och diirför i princip 

borde inriiknas bland de psykiska sjukdomarna. 

Sjukförsiikringsutredningen finner mot bakgrund av bl. a. dl'! nyss 
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anförda att alkoholism och alkoholmissbruk får anses vara accepterade 

som sjukdomstillstånd. Medför sjukdomstillstande1 i det enskilda fallet 

nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften skulle, framhåller 

utredningen, med denna uppfattning förutsättningar föreligga att utge 

sj ukpcnning om bestämmelsen i 3 kap. 15 § d) AFL inte fanns. Ett av 

socialvårdskommitt(•n åberopat motiv för att undanta den intagne från 

rätt till sjukpenning, nämligen all han inte går miste om någon 

arbetsinkomst eftersom hans förviirvsmöjlighcter inte förändras genom 

sjukdom som intriiffar under anstaltsvistclsen, är med detta synsätt inte 

längre aktuellt. Själva intagningen på anstalt, som får förutsättas medföra 

förlust av arbetsinkomst, anser sjukförsäkringsutredningen föranledd av 

sjukdom. Betriiffandc övriga av socialv?Irdskommitten {1beropade skäl 

framhi\llcr sjukförsäkringsutrcdningen att alkoholmissbrukare i likhet 

med vad som också gäller för narkotikamissbrukare och andra har rätt till 

sjukpl'llning om han tvångsvis omhändertas enligt lagen om beredande av 

sluten psykiatrisk vård i vissa fall, trots att han också då är omhiindcr

tagcn för anstaltsvård på det allmännas bekostnad, inte åtnjuter sin fulla 

frihet och är tillförsäkrad undcrhäll och erfon.lerlig sjukvård. 

Mot bakgrund av dessa omständigheter föreslf1r sjukförsäkringsutred

ningen att den som vårdas i allmiin vilrdanstalt för alkoholmissbruk:Jre i 

princip skall ha rätt till sjukpenning enligt AFL. 

Om dtt till sjukpenning införs kommer detta enligt utredningen att 

medföra avsev~irda fördelar. Rätten till sjukpenning skulle jämställa de 

intagna med andra grupper i samhället och kunna underlätta resocialise

ringsprocessen. Utredningen anser det troligt att benägenheten att 

frivilligt söka vård skulle öka. Olägenheterna vid överföring mellan 

sjukhus - vid vilken vårdform sjukpenning utgår - och allmän 

vårdanstalt skulle vidare minska. Möjligheterna att med nykterhets

n~imndcrnas bistiind förbättra förh:illandcna efter utskrivning från anstal

ten skulle bli större om den intagne vid ut sk rivningen har det s[1 

ekonomiskt ställt att han och hans familj kan klara försörjningen. Det 
sistn:imnda anser utredningen vara av stor betyddse för att eftervården 

sbll gl' gynnsamt resultat. 

Fri1gan om ers~it tning för deltagande i arbetsdrift efter införande av 

r~itt till sjukpenning diskuteras också av utredningen. Därvid konstateras 

alt, även om den insats som en intagen gör i arbt'lsdriftcn pa en anstalt 

kan ge intryck av en relativt god arhetsförmdga, han med största 

sannolikhet inte skulle klara liknande arbetsuppgifter i den öppna 

marknaden. Enligt utredningens mening bör därför deltagande i arbets

driften i och för sig inte pfiverka brdömningt'll av den intagnes 

arbetsförni:lga på sådant siitt att denna inte anses nedsatt med minst 

hälften. Utrl·dningen pekar dock p:i att problem kan uppstä i fall då de 

arbetspremil'f som utgJr ~ir av si\dan storlek att de tillsammans med 

sjukpenningen kan ge överkompl'nsation . 

. Liksom vid sjukskrivning i övrigt föreslår utredningrn att st yrkandet 

av <Jrbetsförmågans nedsättning p;\ grund av sjukdom bör. ske genom 

läkarintyg. Detta bör utfärdas av anstaltens läkare, som har möjlighet att 
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bedöma nedsättningen av arbetsförmågan i förhållande till vad som krävs 

på den öppna marknaden och under hänsynstagande till omfältningen av 

deltagandet i arbetsdriften och ersättningen härför. 

I fråga om bestämmelserna i 3 kap. 18 § AFL om utbetalning av 

sjukpenning till annan än den berättigade föreslår utredningen en 

utvidgning. Särbestämmelserna borde enligt utredningen kunna tillämpas 

beträffande alla som är intagna i allmän vårdanstalt eller står under 

övervakning enligt 51 eller 54 § NvL oavsett grunden för åtgärden. 

Remissyttrandena 

Yttranden över sj ukförsäkringsu t redningens bel iinka nde avgavs efter 

remiss av riksförsäkringsverket, socialstyrelsen, kriminalv[irdsstyrelsen, 

riksrevisionsverket, sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationa

liseringsinstitut (Spri), länsstyrelserna i Stockholms, Malmöhus, Göte

borgs och Bohus, Örebro och Kopparbergs liin, socialutredningen, 

alkoholpolitiska utredningen, Svenska kommunförbundet, Svenska lands

tingsförbundet, Svenska nykterhetsviirJsför bundet, Nykter het sviirdens 

anstaltsförbund, Sveriges läkarförbund, Föreningen Svt'riges socialchefer, 

Försäkringskasseförbundet, Svenska arbctsgivarcföreningcn (SAF), 

Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens centralorganisation 

(TCO) och Sveriges akademikers centralorganisation (SACO). Några 

ri:missinstanser bifogade yttranden som de inhiimtat. YttranJL'n kom 

också in från Sveriges socionomförbund, Nykterhetsorg;rnisationen Ver

dandi och Sällskapen Länkarnas Riksförbund. 

Förslaget om rätt till sjukpenning för intagna i allmänna vårdanstaltcr 

tillstyrktes av i stort sett samtliga n:missinstansn. Tillstyrkandet motive

rades i de flesta fall med att jämställdhl't borde råda mellan il ena sidan 

intagna i enskilda vårdanstaltcr för alkoholmissbrukare och intagna för 

psykiatrisk vård och å andra sidan de intagna vid de allmänna 

vårdanstalterna. 
Det av utredningrn föreslagna förfarandet med sjuk sk rivning från fall 

till fall kritiserades i en del remissyttranden, bl. a. från Stockholms studs 

11yktcrhers11äm11d. lii11sstyrclsen i Giilchorgs och Bohus län och social111-

red11inge11. Dessa remissinstanser framhöll att ett sådant förfarande skulle 

strida mot vad som praktiskt tillämpades vid sjukhusvård, där en generell 

sjukskrivning av alla intagna tillämpas. Vidare framhöll bl. a. länsnykrer

hc1rnäm11den i Giiteborgs och Bohus liin alt anstaltsliikaren med det 

föreslagna systemet skulle få en svår ställning. 

Behovet av anvisningar för tillämpning av systemet med arbetsersätt

ningar underströks bl. a. av Spri. Sreriges läkarjörh1111d och sociu/11rred-

11ingen. R ik.lförsäkringsrerkcr ansåg att fr~gan behövde ytterligare över

vägas. Socialstyrelse11 ansåg - liksom Kommunförbundet att förslaget 

inte borde genomföras förrän problemet med arbetsersättningarna lösts. 

Kommunförbundet uttalade att den bästa lösningen syntes vara att den 

intagne som likställd med intagen på sjukhus alltid skulle anses ber:ittigad 

till hel sjukpenning och att arbetsersättningarna anpassadL'S därtill. 
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Beträffande de av -sjuk försiikringsutre dn ingen förL'Slagna särb.:

släm mt'lserna om ut bct:ilning :iv sjukpl'nning anförd<~ soe'ialstyrelsen att 

t'n avgör:rnde förutsättning för genomförande av sjukpcnningriitt för de 

intagna var att garantier fanns för att förmånerna skulle komma den 

sjuke och hans familj till nytta. Riksfi.'irsä!..ringsrerket fann inte anledning 

till erinran mol förslaget om utvidgning av tillämpningsområdet för 

särbesUimmelserna o.:h ifragasatte om inte reglerna borde göras t illämp

liga även på intagna i enskilda vårdanstalter. Länsstyrelserna i Stud.

lw/ms, Malmöhus och Giiteborgs och Hohus län ans<lg att särbesliimmel

serna borde omfatta ävrn omständigheten i 15 § andra stycket Nvl. 

SocialutrPdningen och ylkrligare nugra rcmissinstanser anförde i denna 

del att det inte var otänkbart att vidgade möjlighl'ter att omhänderta 

sjukpcnningcn kunde motwrka frivillig ing:ing vid allmiin anstalt och att 

varje iltgärd som kunde fä stidan effekt borde undvikas. Vidare framhöll 

utredningen atl förslagl't i denna dl'l ur principiell synpunkt inte var 

inv:indningsfril!. Utredningen ville dock ink motsätta sig att dL'l 

genomfördes och förklarade alt d.:n ämnade ta upp drn principil'lla 

fr:igan till behandling i ett senare sammanhang. 

Socialstyrelsens utredning 

Med ;mkdning av vad som anförts i sjukförsäkringsutreclningens 

betiinkancle och remissyttrandena över delta uppdrog Kungl. Maj :t den 

12 december 1969 åt socialstyrelsen all utreda hur reglerna om 

ersiittning till den som dl'll<Jr i arbetsdriften vid allmiinna v5rdanslalter 

för alkoholmissbrukare borde utformas om rätt till sjukpenning införs för 

de intagna. Socialstyrelsen avHimnade den 6 oktober 1972 ett förslag i 

fragan. Vidare har socialstyrclsen i skrivl'lsc till Kungl. Maj:t den 6 

september 1973 utwcklat sina synpunkter pa arbetsersättningarna vid 

andra re ha bil ite ringsverksa mma v:lrd in st itu tio ner. 

Enligt socialstyrt'lsens mening biir efter införande av rätt till sjuk
penning för intagna vid de allmiinna vi1rdanslalterna inte 11lg{1 ersättning 

för dcltagande i arbetsterapi som ingt1r i varden. Upptr;ining i arbde bör 

enligt styrl'lsen jämställas med övriga i v;irden ingaende aktiviteter. Det 

gemensamma ·syftet för alla dessa aktiviteter är att förbättra patientens 

förmåga att fungera i samhiilkt även om den funktionsnivå som 

eftersl räv as ofl a måste vara rda tivt a nsprii kslös. 

Avskaffas arbetscrsiittningarna anser socialslyrclsen det nödvändigt att 

de intagna som ini.: har sådan inkomst att de är bnättiga<lL' till 

sjukpenning och inte heller uppbär n~!gon form av pension tillförsiikras 

ett visst bl'lopp per dag som garantiersättning. Beloppl't, som bör utgi1 ur 

anstalternas driftmedel. förL'sl6s vara lika stort som det garantibelopp 

som utg<Jr vid drd i iilderdomshem. Detta innebär ett belopp motsv<Jran

de 30 '/;, av ogift alderspensionärs folkpension inräknat pensionslillskott 

eller vid nuvarande basbelopp (8 100 kr.) ca 7 kr. per dag. 

I den nyss berörda skrivelsen den 6 september 1973 har socialstyrelsen 

anfört följande synpunkter p[1 ersiittningssystemet inom den allmänna 
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sjukviirden. Inom akut- och korttidsv:'irdL·n iir arlwtslerapin ofta en 

hchandlingsform som inte intar n:'tgon dominerande ställning i förhiillan

de till annan terapi. I dessa fall bör arbrtsterapin ur ers:ittningssynpunkt 

jämställas med övriga terapiformer och någon ersättning torde inte bli 

aktuell. För vissa patienter kan dd dock :iven i dl korttidshetonat 
vårdskede föreligga ett behov av prestationsanknutna stimulanshidrag. 

Det giillcr patienter för vilka arbetstriiningcn iir den enda eller huvudsak

liga terapiformen. Vilka av dL'SSa patienter som bör hä ersättning liksom 

ersättningens storlek bör bedömas friln fall till fall och avgöras av läkare. 

Prestationens kvalitet, ersiittningstidens längd m. m. bör bli viigkdande 

vid fastsUillandet av ersättningsbeloppL·n. 
Vad gäller ckn psykiatriska lirngtidssj ukvårckn har socialst yrdscn 

uttalat att crsiit tningsfriigan kan bli aktuell för vissa grupper patienter 

som är jämförliga med de grupper av psykiskt utvecklingsstörda för vilka 

rekommenderats viss ersättning. Dessa crsiittning<ir tordL· inte komma att 

påverka utgiiendc socialförsiikringsförm:lner m. m. dii ek enbart iir att 

bl'lr<tkta som stimulans till fortsatt aktivering. 

Remissyttrandena 

Efter remiss har yttr<inden över socialslyrl'lsens förslag ;ivgivits av 

riksförs1ik ringsverkl'!, riksrevisionsve rkd, social utred ningcn, st yrclscrna 

för statliga vårdanstalterna Gudhem. Runnagt1rdcn och Venngarn, styrel

serna för erkända viirdanslalterna Björslorp, Dägiiholm. llolmahemmet, 

Hol111forshL'mlllL't, Ilägerslad, Karlsvik, l'[!lyckehemmL'l, Ribhingebiick, 

Romanäs, Ryds brunn, V iirniishcmml't, Västcrbyhcm met, Västkust

hem met, Asbrohl'mmet och Älvgården, Nykterlwtsvårdens anstaltsför

bund, Stockholms nyktnhL·tsnämnd. socialförvaltningen i Göteborgs 

kommun, socialförvaltningen i Malmö kommun, Svenska kommunför

hundct. Svenska landslingsförbundl'l, Försäkringskasseförbundet, Stats

ansliilldas förbund, Statstjiinstemann:1förbundet od1 Föreningen Sveriges 
socialchder. Vidare har yttranckn inkommit från kamratföreningarna vid 
v:ndanstaltL'rna Venngarn, Björstorp, F.dshemmet, Gudhem, Holma
hemmet, Karlsvik, Ribbingcbäck, Tingsätn1, Viistkusthemmet och öst

fora. 
Förslaget att arbetsers~ittningarna vid lk allmänna vardänstalterna 

slopas om rätt till sjukpenning eller motsvarande förman införs för 

:rnstalternas patienkr tillstyrks eller lämnas utan erinran av en mi:ljoritet 

av rcmissinslanst>rna. Bland de instanser som godtar förslaget märks 

Sl'('11Ska /a11dsti11gsfiirh1111det. En del remissinstanscr anser dock alt 

arberscrsiittningen inte bör slopas hdt utan förL·sUr alt sjukpL'nningcn 

skall kunna kombinL'ras med n:igon form av arhctsersiittning. Till dessa 

hör sncialutredningl'n samt .1·1yre!scrna J('jr l'drdansta!terna VJsterhy

hemmet och Rjiirs111rp. J\a111r111.fiJr<'11i11gc11 1··id erkända r1irdam1a/1e11 

Aar/sriA anför liknande' synpunkter. I yl! randl'na framh:'\lls vikten av att 

motivationen alt delta i arbetet inte motwrkas. Diirför bör ni1gon form 

av stimulansbidrag kunna ut!lfa vid sidan av sjukpennin!!L'n. 
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Förslaget att samtliga p<ltknter vid dt' allm:inna viirdanstalterna 

garanteras en ersättning som motsvarar garantiheloppet för vårdtagare vid 

ålderdomshem tillstyrks eller himnas utan erinran av flertalet remiss

instanser. Styrelsen för Romanäs rårdansta/t menar vad gäller beloppets 

storlek att det inte är helt befogat att jämställa en patient pi1 vårdanstalt 

med vård tagare på ålderdomshem. Liknande synpunkter framförs av flera 

andra remissinstanser. Försiikringskasscförhundet avvisar inte förslaget 

men pekar på att det inte är hl'lt logiskt att betala ut ett garantibidrag till 

patienter vid vårdanstaltern<i utan att samtidigt göra det till patienter i 
sj ukhusv!ird. 

Flera remissinstanser anser att ytterligare utredning bör komma till 

stånd innan socialstyre!SL'ns förslag om slopande av arbetsersättningen 

genomförs. Riksrel'isionsrerket ställer fri1gan om vilka verkningar ett 

avskaffande av arbetsersättningarna kan komma att fl pt1 inriktningen av 

verksamheten i anstalterna. Innan arbetsersiittningarna slopas bör det enligt 

verket utarhdas ett viirdprogram för patienterna. Vnkt>l utgitr friin att 

socialstyrelsens anvisningar för nyktcrhetsvården kommer att ange mal 
och medL~I samt förväntade rehabiliteringsdfekter. Därutöver bör redo

visas vilka personella och ekonomiska konsekvenser ett sådant vård

program kommer att medföra. Vikten av alt ett vårdprogrnm utarbetas 

framhålls också av andra remissinstanser. Styrc!srn Jär l'ärdansta/tcn 

Ryds brunn föreslår en försöksverksamhd p[1 någon anstalt innan 

förslagen gL'nomförs. 

Niigra remissinstanser, bl. a. Statsa11ställda.1· fvrhund och S1a1stjä11ste

ma1111afiirb1111de1, tar upp frågan om de förändringar för personalen vid 

anstalterna som förslagen skulle innebära. Statstjänstemannaförbundl't 

framhåller att reformen indirekt synes kunna leda till den breddning av 

viirdverksamhcten som Jiinge efterstriivats. 

1.3 Departementschefen 

Vardcn av alkoholmissbrukare präglas l allt stöm~ utsträckning av en 

helhetssyn som syftar till att lösa sociala och andra probkm som har 

samband med alkoholmissbruk. Den kommunala nykterhctsv;irden sam

ordnas alltmer med socialvården i övrigt och med andra viirdomriiden, 

främst sjukdrd och arhelsvård. Som nämnts i årets socialhuvudtitel 

(prop. 1974: J bil. 7 s. 164) räknar jag med att de grundliiggande 

principerna för den framtida nykterhetsviirdL'llS m[tlsiittning och verksam

hetsformer skall kunna tas upp till en övergripandl' behandling på 

grundval av det betänkande om hela den kommunala socialvården som 

inom den närmaste tidc~n läggs fram av socialutredningen. 

DL'n friiga som nu behandlas avser inte vårdlagsliftningen utan giiller 

~ocialförsäkringsreglcrnas tillämpning inom nykterhetsvården. Den har 

sin utgångspunkt i att alkoholsLll1ade som v;lrdas pii sjukhus och vid 

enskilda viirdanstalter uppbiir sjukpenning under vårdtidcn, medan 

patienter vid allmänna vårdanstalter inte har denna rätt till sjukprnning. 

För att skapa enhetliga rL'gil'r i ddta hänseemk kommer jag att i det 
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följande föreslå alt även patienter vid allmänna vårdanslalter skall få rätt 

till sjukpenning under vårdliJen enligt samma grunder som g~illrr vid 

sjukhusvård. 
Den slutna vården av alkoholskadade Himnas drls vid vårdanstalter för 

alkoholmissbrukare och dels inom den allmänna sjukviirden. Den 

allmänna sjukvården har niir det gäller alkoholsjuka [1tminstone lika stor 

vårdvolym som vårdanstaltcrna. 

Vårdanstalterna för alkoholmissbrukare är dels allmänna, dels enskil

da. De allmänna anstalterna uppdelas i statliga och erkända. Vid de 

allmänna anstaltnna sker s[1vtil tv[mgsintagning som frivillig intagning. 

Vid de enskild.i anstalterna sker enbart frivillig intagning. 

De anstalter som ink är statliga, dvs. de erkfö1da och enskilda, drivs av 

föreningar, stiftelser, primiirkommuner eller landstingskommuner. 

Bortse! t friin att de intagna vid enskilda anstalter erliigger en vårdavgift av 

l kr. per dag finansieras ocksii driften av de erkända och enskilda 

anstalterna helt med statliga medel. 

Som redan nämnts har alkoholskadade som vhdas inom den allmänna 

sjukv[irdL·n liksom andrn patienter pii sjukhus rätt till sjukpenning. Enligt 

de regler som gäller för sjukpenning under sjukhusvård minskas sjuk

penningen med I 0 kr. per dag. Avdrag far dock göras med högst en 

tredjedel av sjukpenningens belopp och sjukpenningrn utgår alltid med 

Higst 8 kr. per dag. Även vid vård i enskild varclanstalt för alkoholrniss

brukarl' har den intagne rätt att uppbära sjukpenning. Därvid görs inte 

n~lgot avdrag på sjukpc.:nningen men den intagne har · som tidigare 

:ingivits - att betala en vard;ivgift av I kr. per dag. 

ViJ vhd i allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare är den försäkradl' 

däremot genom särskilt stadganck i lagen (1962:381) om allmän 

försäkring (AFL) undant:igen fr~rn rätt att uppbära sjukpenning. Detta 

undantag har sitt ursprung i att omhändntagandl't i allmän vftrdanstalt 

tidigare regelmässigt skett med tvång och torde sammanhänga med att 

omhändertagandet knappast har ansetts föranktt av sjukdom. 

Det framstiir numera som naturligt att rätten till sjukpenning bör vara 

densamma oavsett vilken vårdform som i det enskilda fallet kommer i 

fräga. Valet av vårdform blir i manga fall beroende av tillgiingliga 

vårdplatser. Den som frivilligt söker vård kan placeras i enskild eller 

allmän vilrdanstalt eller inom dL'n allm~inna sjukvården. Den som 

omhändertas tvångsvis i allmän viirdanstalt enligt lagen om nykterhcls

vård kan i många fall även omhändL'rtas vid psykiatrisk vårdenhct enligt 

Jagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. 

Mot denna bakgrund har sjukförsiikringsutn;dningen utrett foigan om 

rätt till sjukpenning äwn vid vård i allmän viirdanstalt för :ilkoholrniss

hrukare. Utredningen har i ett betänkande föreslagit att sådan riitt införs 

enligt s<imma grunder som gäller vid sjukhusvård. 

Som sjukförsäkringsutrcdningen anfört skulle rätt till sjukpenning vid 

vård i allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare jämställa patienterna i 

dessa anstalter med andra grupper i samhälll'! och vara ägnad att 

förbättra förutsättningarna för ett gott v[1rdresultat. Den ekonomiska 
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situationen såväl under anstaltsvistdsen som omedelbart diireftcr skulle 

bli biittrc och behovet av socialhjiilp minska. Jag vill särskilt peka pa att 

den ekonomiska situationen under eftervården iir <J\' stor betydelse för 

övergången från anstaltsv{1rden till ett normalt samhällsliv. Ett införande 

av rätt till sjukpenning vid v[ird i allmän viirdanstalt skulle sannolikt 

också medföra att benägenhl'lcn att frivilligt söka vård ökar. 

1 enlighet med vad jag förutskickat vid min anmälan av friigor rörande 

nyktcrhetsvård m. m. i ärets statsvcrksproposition (prop. 1974: I bil. 7 

s. 165) vill jag förorda att patienter vid allmänna vårdanstaltcr far riitt till 

sjukpenning under vårdtidcn enligt samma grunder som gäller vid 
sjukhusvärd. Ersiit I ningsreglerna bör i samband därmed ges en enhetlig 

utformning för samtliga viirdanstaltn för alkoholmissbrukare. 

förslaget innebär att den som vårdas i allmiin viirdanstalt jämställs 

med patient inom den allmänna sjukvärden i fråga om rätt till 

sjukpenning. Priin sjukpenningen bör i likh.:-1 med vad som giilkr vid 

sjukhusvård dras av l 0 kr. per dag, dock högst en tredjedel av 

sjukpenningens belopp. Sjukpenningen skall alltid - likaledes i likhet 

med vad som giilkr vid sjukhusviird - utgii ml·d Higst 8 kr. 

Det anförda bör som redan antytts leda till vissa iindringar i reglerna 

iivcn för de enskilda vårdanstalterna. Bestiimmelserna om avdrag på 

sjukpenning i 3 kap. 4 § AFL gäller f. n. inte vid vård i l'nskild anstalt. 

För att nå enhetlighet på hela vårdomr[1del bör dessa regkr göras 

lilliimpliga även vid vård i sädan viirdanstalt. I konsekvens med delta bör 

den värdavgift på I kr. per dag som f. n. utgf1r vid de t'nskilda 

v[irdanstalterna slopas. Bortfalkt av denna vårdavgift har beaktats vid 

beriikningen av bidraget till anstalternas driftkostnader i socialhuvud

titeln (prop. 1974: I bil. 7 p. J 4 ). 

I fråga om de formella förutsättningarna för utbetalning av sjuk

penning bör anknytas till vad som rl·dan tillämpas vid de enskilda 

anstalterna. Det bör följaktligen krävas läkarintyg till styrkande av 
rlt'dsättningl'n av arhetsförmagan. 

l samband med införande av riitt till sjukpenning iiVl'n vid v:ird i 

allmän vilrdanstalt uppkommer, som sjukförsäkringsutrcdningt'n pl'kat 

pi.i., frågan om samordning mellan sjukpenningen och de arbetsnsiitt

ningar som utgår vid dessa anstalter. 

SjukförS:ikringsurredningen tog i sitt beUinkandc inte st:illning till 

anpassningen av arbetsersiittningarna vid de allmiinna anstalterna till 

utgående sjukpenning. Utredningen uttalade att denna friiga, som i lika 

hög grad berör den slutna psykiatriska V<1rdcn, är nära förknippad med 

själva vardens utformning. Enligt utredningens mening borde därför 

frägan lösas genom anvisningar utarbetade av socialstyrelsen samt 

lands! ings- och ko mm unförbundcn i sa ma rbe te ml'd rik sfö rsiikri ngs

vcrket. Vid remissbehandlingcn av sjukförsäkringsutn:dningens betän

kande p[1pekadc flera remissinstanser att denna fraga borde lösas innan 

rätt till sjukpenning införs. 
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Som framgår av avsnitt I. 2 har socialslyrdsen därför p:l Kungl. Maj :ts 

uppdrag utrett foigan lllll ersättning för deltagande i arb<:tsdrift vid ett 

införande av rätt till sjukpenning vid vård i allmän v:lrdanstalt. 

Socialstyn:lscn har stannat för att förorda all l'rsättning för ddtagande i 

arbelsdriftl'n under denna föruts:iltning inte hör utgå. Detta motivnas 

med all arbetsträning bör j1imställas med övriga i vården ingående 

aktiviteter och diirför inte ersättas särskilt. För de patienter som inte är 

sjukp1:nningförsäkradc har socialstyrelsen föreslagit ett garantibdopp 

som skulle utg~l oavsett deltagande i arhetsdrirt eller annan vårdaktivitet. 

En majoritet av remissinstanserna godtar socialstyrelsens st~indpunkt. l 

flera av remissyttrandena betonas dock betydelsen av att någon form av 

ersättning kan utga, främst för att inte äventyra motivationen hos de 

intagna att delta i arbetsdriften. 

/\.v den I idigare redogörelsen framgår att det enligt landstings- och 

kommunförbundi:ns anvisningar utgår l'fSättning vid vissa terapl'Utiska 

verksamhctsformer inom dl'n psykiatriska sjukvttrdi:n och inom v~lrden av 

psykiskt utvecklingsstörda. I allmänhet uppgar di:nna ersätlning till 

omkring 5 kr. per dag, men dL'n kan i vissa fall uppgii till ca 10 kr. per 

dag. 
Remissyttrandena över den utredning som socialstyrelsen gjort röran

de arbdsersiittningar visar enligt min mening att det inte nu bör meddelas 

bestiimmelser som direkt ingriper i anstalternas möjlighder att betala 

sädana ersiittningar. i-\ven om olika meningar kan föreligga om anviind

ningsområdet för sådana ersättningar synes enighet r:ida om att dessa i 

vissa situationi:r fyller ett bi:hov fran v<'lrdsynpunkl och att deltagande i 

arbetsdriften är l'tt viktigt inslag i vardprogrammer pa Lk allmänna 

anstalterna. Mot denna bakgrund har jag stannat för alt i detta 

samm.inhang endast ange följande riktlinjer för hur rätten till sjuk

penning påverkas av samtidigt utgiiende l'rsiittning för deltagande i 

arbetsdriften. Jag vill erinra om att arbctsnsättningarna och den 

dagpenning, som utgar till hell arbetsoförmögna patienter på samm<i sätt 

som det av socialstyrelsen förordade garantibidraget tillgodoser de 

pat ientl'r som inte iir sjukpenningförsiikradc. 

I princip bör det enligt min mening inte vara nt1got himkr för att en 

mindre nsiit tning kan utga vid sidan av sjukpenning da den intagne ddtar 

i arbl'lsdriften. Som jag tidigare anfört är di:n vanliga ersiittningen inom 

niirliggande vitrdområden d1ir rätt till sjukpenning f. n. fördigger 5-10 
kr. per dag. Fn liimplig avvägning synes vara att om arbdsersättningcn vid 

vårdanstalkrna inte överstiger l 0 kr. per dag, s[t bör denna inte pt1wrka 

utg[1cnde sjukpenning. En ersättning av di:nna storkk ligger också inom 

ramen för dl'! avdrag som normalt görs pa utgäende sjukpenning vid v:ird 

pit sjukhus och som även skall göras frän sjukpi:nningcn vid v[trd i 

v~irdanstalt. Innebördt'n av förslaget blir att den intagne genom eget 

arbdL' kan kompensera sig för det avdrag som görs på sjukpenningen 

under anstaltsvistclsen. Dtirigenom synes nilgon fraga om överkompen

sation inte' be11öva uppkomma. 

Vad jag nu anfört innebär alltsCt inte något ställningstagande till 
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storleken av arbetsersättningen. I normalfalkn torde denna l'rsiittning 

doek komma att hiilla sig inom den angivna bl'loppsgränsen. Skulle det 

utgä högre arbetsersiittning än 10 kr. per dag milste det ifdgasättas 0111 

den intagnes arbetsförm?1ga är si! nedsatt att hel sjukpenning bör utgii. 

Det får då i det enskilda fallet alltefter storleken av arbetsersiitlningen 

prövas om halv sjukpenning skall utgit dkr om s.iukpenningen helt skall 

falla bort. I dl't fall arbl'lsersiittning skulle utgå vid enskild anstalt bör 

samma samordningsprinciper tillämpas. 
Dd ankommer p~1 socialstyrelsen att göra den översyn av hestiimmel

serna om arbetsersättningar o. d. som förankds av vad jag förordat i friiga 

om rätt till sjukpenning vid anstaltsvärd. 

Ett slopande av den siirskilda vårdavgiften vid de enskilda anstalterna 

medför att bestiimmelserna i l 0 kap. 2 § AFL om reduktion av utgående 

folkpension blir tilWmpliga äVl'n för intagna i de enskilda vårdanstalterna 

i likhet med vad som red:rn giilkr för patil'ntcr i allmänna vårdunstalter. 

Detta innebiir iiven i dt'tta avseende lika regler för patientnna vid 

allmänna och enskilda viirdanstalter, nämligl'tl att patienten för va1:ie hel 

kalendermånad av sin folk pension far lyfta ett garantibelopp som 

motsvarar 30 'k av ftldnspensionen för ogift iilderspensionär jämte 

pcnsionstillskott. Allmän försiikringskassa far medge nära anhörig som 

för sitt uppehälle är beroende av den pensionsbniittigade rätt att helt 

eller delvis Ltppbära iitersloden av pensionen. 

De nu berörda förslagen kriiver ändring av 3 kap. 15 § AFL. 

paragrafen bör samtidigt göras några ändringar av redaktionell art. 

De föreslagna iindringarna, vilk:.is syfte iir att i frilga om socialförsiik

ringsförmåner skapa jämställdhet för patientl'rna inom olika vårdformer 
på nykterhetsvårdcns område, kan sammanfattas sålunda. Vid vård i 

allmän viirdanstalt införs rätt att uppbiira sjukpenning. Dl"lta innebär att 

siidan rätt kommer att föreligga oavsett om vi\rden liimnas i .:nskild 

anstalt, alll1)än anstalt dkr inom den allmiinna sjukvården. I likhet ml'cl 

vad som gUller vid sjukhusv[ird skall vid vard i enskild eller allmän 

drdanstalt tillämp;is ett sjukpL'nningavdrag p~i högst I 0 kr. per dag. 

Samtidigt ~lopas den vi\rdavgift som hittills utg[1tt vid de enskilda 

anstalterna. Enhl'tliga regler kommer si1ledl'S att gälla bctr;iffamk 

sjukpenningens storkk oavsett vårdform. Till följd av att den särskilda 

vardavgiften slopas vid de enskilda anstalterna blir slutligen samma regler 

om utbetalning av pension tilliimpliga vid v:\rd i allmiin och rnskild 

anstalt. 

En särskild fdga vid införande av rätt till sjukpenning iiwn vid vård i 

allmiin värdanstalt är tillämpningsomddet för särbl'stämmdserna i 3 kap. 

18 § AFL om utbetalning av sjukpenning till annan iin den förs~ikrade. 
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F. n. gäller att nykterhetsnämnd hos den allndnna försiikringskassan 

kan begära att sjukpenning för den som är alkoholmissbrukare helt dler 

ddvis skall betalas ut till kommunal myndighet eller tiJI den försiikrades 

make eller annan person att användas till den försäkrades och hans 

familjs nytta. En förutsättning för s5.dan begäran är att det föreligger 

någon sådan omständighet som anges i 15 § första styd~.ct Lagen 

(1954:579) om nykkrhetsvård och sum kan leda till att alkoholmiss

brukaren ställs under övervakning eller tvångsintas i anstalt. Motsvarande 

särbestämrnelser finns i lagen (1954:243) om yrkesskaddörsäkring och i 

militärersättningsförordningcn (1950:261 ). En parallcllbL·stiiinmelse be

träffande pension finns i 16 kap. 12 § AFL. 
[fkrsom sjukpenning nu inte utg<ir vid viird i allmfo vårdanstalt är 

siirbestämmelscrna i 3 kap. 18 § AfL f. n. av bL·griinsad betydelse. De har 

sin tillämpning främst di\ den försäkrade står undn övervakning. Enligt 

uppgifter som sjukförs:ikringsutredningen inhiimtat utnyttjar nykterhcts

nämnderna särbestämmclserna i mycket ringa utstrlickning av den 

anledningen att man vill undvika tviingsinslag i i)vervakningen av 

alkoholmissbrukare. I fråga om intagna vid de L'nskilda anstalterna, diir 

alltså särbestämmclserna nu är ti!Himpliga, kommer de likaledes sällan till 

anviindning. Utbetalning av sjukpenning till annan iin d.:n bcriittigadc 

sker däremot i stor utsträckning genom .:tt fullmak.tsförfarande, vilket 

den intagne frivilligt medverkar till. 

SjnkförsäkringsntreJningcn frumhilller i sitt betänkande om riitt till 

sjukpenning vid v[1rd i allmän v[irdanstalt att garantin m[1ste skapas för 

att sjukpenningen anv:inds till nytta för dm sjuk.; och di;nnes ;mhöriga. 

Utredningen föreslår därför en utvidgning av \illämpningsområdd för 

bestämmelsL,rna till att gälla alla som vårdas i allrniin viirdanstalt samt 

dem som stiir under övervakning under permission eller efter utskrivning 

frän siidan anstalt. Vid remissbehandlingen har socialstyrelsL·n ansett en 

sådan utvidgning vara .:n förutsiittning för genomförande av L'n riitt till 

sjukpenning vid vt1rd i allmiin ;mstalt. Soeialutredning.:n har anmält viss 
twksarnhct inför dessa siirbestiimmdser över huvud taget men uttalat att 

man ink vill motsiitla sig den föreslagna utvidgningen. 

Som sjukförsiikringsutredningL'n förordat bör en utvidgning ske av 

tillämpningsomrt1det för särbestämmdsl'rna i 3 kap. 18 § AFL. De bör 

göras tillämpliga i de fall dlir förutsättningar för övervakning dkr 

intagning på vårdanstalt enligt 15 § första din andra stycket nyktt'rhl'ls

vardslagen föreligger. Motsvarande iindring bör göras i 16 kap. 12 § AFL. 
37 § lagen ( 1954:243) om yrkesskadeförsäkring och 10 ~ militiirersiitt

ningsförordningen ( 1950:261 ). Samma regkr bör g:illa oavsl'tt 0111 

int<1gningen sk.ett med tväng eller frivilligt. Därigenom undviker man att 

det uppkommL'r en skillnad mellan allmiinna och enskilda viirdanstaltt'r. 

Jag vill kraftigt understryka ait bestämmelserna kan tillämpas endast dii 

dl't sker i patientens clln hans familjs intresse. Den vidare frilgan om do:t 

över huvud laget bör finnas s[1dana siirbest:immclser Lir som socialut

redningen anfört prövas i sam hand med en ny sodalviirdslagstiftning och 

d;:l bedömas mot bakgrund av erfarl·nheterna av den utvidgning av riitten 
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till sjukpenning som nu föreslås. I samband med de nu föreslagna 

ändringarna bör även styrelse för vårdanstalt ges befogenhet att hos 

försäkringskassa begära att särbestämmelserna skall tillämpas beträffande 

patient som vilrdas i anstalten. 

De föreslagna ändringarna i fråga om rätten till sjukpenning kan 

beräknas öka sjukförsäkringens kostnader under nästa budgetår med ca 5 

milj. kr., varav ca 1,7 milj. kr. kommer att belasta det under femte 

huvudtiteln uppförda förslagsanslaget Bidrag till sjukförsäkringen. 

De föreslagna författningsändringarna bör träda i kraft den 1 juli 
1974. 

2. Eftergift av återkrav för utgivna bidragsförskott 

2.1 Gällanderätt 

Enligt lagen (I 964: 143) om bidragsförskott (ändrad senast 1973:807) 

intriidcr den barnavårdsnämnd som utgivit bidragsförskott på kommu

nens vägnar i barnets rätt till underhållsbidrag av den undcrhållsskyldigc i 

den mfin bidragsförskottet svarar mot fastställt underhållsbidrag (15 § ). 

Barnavårdsnämnden skall utan dröjsmål vidta de åtgärder som behövs för 

atl driva in fordringen, om den underhållsskyldigc inte fullgör sin 

bctalningsskyldighet efter förmåga (17 §). På framställning av barnavårds

nämnden eller den underhållsskyldigt: får länsstyrelsen besluta att 

återkrav mot den underhållsskyldige för det allmännas räkning skall 

eftnges om det föreligger särskilda skäl till det ta (18 § ). 

2.2 Familjepolitiska kommitten 

Familjepolitiska kommitten framhåller i betänkandet (SOU 1972 :34) 
Familjestöd att den omfattning i vilken eftergift av återkravsrätten för 
utgivna bidragsförskott skall ges avgörs genom en avvägning mellan kravet 

på att föräldrar i största möjliga utsträckning skall fullgöra sina lagliga 
underhållsskyldigheter gentemot sina barn och samhällets intresse av att 

människor inte utsätts för större ekonomiskt tryck än de orkar med. 
Enligt gällande bestämmelser får länsstyrelsen besluta om eftergift av 

återbl'talningsskyldigheten niir särskilda skäl' föreligger. Sådana särskilda 
skiil har ansetts föreligga när den underhällsskyldige varit förhindrad att 

fullgöra sin skyldighet på grund av vistelse i fångvårdsanstalt eller i 

vårdanstalt för alkoholmissbrukare eller på grund av långvarig sjukdom 

och därmed jämförlig o!'nständighet. 1 övrigt har bestämmelsen tolkats 

restriktivt. 
Kommitten framhåller att det givetvis är angeläget att underhållsskyl

dighet fullgörs efter förmåga, men att de krav samhället lägger pii den 

enskilde inte fdr leda till att wderbörande försätts i en alltför svår social 

och ekonomisk situation. Särskilt viktigt är del att samhällets återkrav 

för utgivna hidragsförskott inte leder till social missanpassning eller 
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kolliderar med det rehabiliteringsarbete som bedrivs av andra samhälls

organ. Enligt kommittens mening bör därför eftergift kunna ges för 

perioder då den underhållsskyldige inte haft möjlighet att fullgöra sin 

underhållsskyldighet på grund av exempelvis sjukdom, omhändertagande 

för vtird, stor försörjningshörda eller när eftergift av annan orsak framstftr 

som skälig. Annan orsak kan enligt kommitten föreligga bl. a. då det kan 

befaras att återkrawn försvårar en rehabilitering efter sjukdom eller 

anstaltsvistclse eller dä det finns risk för social missanpassning eller för 

splittring av den underhållsskyldiges familj. 

2.3 Remissyttrandena 

Förslaget att vidga möjligheterna att cftcrgc återbetalning av utgivna 

bidragsförskott tillstyrks av bl. a. sociafsiyrclsen, kammarrätlen i Stock

holm. kriminafrårdsstyrelsen. Sl'enska kommunfiirbundet, J,O, TCO och 

de jlrsta hörda kommuner. Ingen av remissinstanscrna motsätter sig 

förslaget. Några av dessa framför dock synpunkter på hur bestämmelsen 

bör tolkas och på d.:n tekniska utformningen av bestämmelsen. 
J,O framhåller att underhållsbidragen kan vara sa höga att den 

underhållsskyldigcs möjligheter att ingå i en ny familj försvåras eller 

omöjliggörs och att den underhållsskyldige därför kan drivas in i en ond 

cirkel som slutar i arbetsoförmiiga och social misär. Kammarrällen i 

Stockholm anser bl. a. att de nuvarande reglerna är klart ägnade att 

försvåra d.:n underhållsskyldiges situation. J,änsstyrelsen i Jämtlands län 

framhåller att det många gånger framstått som synnerligen obilligt att 

möjlighet inte funnits att g.: eftergift, då den betalningsskyldigc enbart 

åberopat ekonomiska skäl, hur tungt vägande dt:ssa än varit, exempelvis 

vid stor försörjningsbörda. 
Kriminalnlrdsstyrelsen finner det angdiiget att bt:stämmelserna libera

liseras p~i säll kommitten föreslagit. Styrelsen anser att eftergift bör 

kunna ges inte endast för tid då den undcrhållsskyldige varit intagen på 
fångvårdsanstalt ulan även under tid för rehabilitering inom kriminalvftr
dens frivårdsorganisation. Möjlighet till eftergift bör således finnas även 

under tid för långtidspermission, villkorlig frigivning, vård utom anstalt 

eller skyddstillsyn samt vid sjukdom, stor försörjningsbördu, omskolning, 

fortbildning, psykiatrisk behandling eller jämställd rehabiliterande åtgärd 
eller om återkrav skulle medföra risker för social missanpassning eller 

splittring av familjen. Enligt länsstyrelsen i Östergötlands län bör 

möjlighett:r till eftt:rgift finnas äwn vid oförvållad arbetslöshet. Läns

styrclst:n anser det också angeläget att dt: nya regkrna får retroaktiv 

verkan. Göta horräl/ framhåller att det bör framgå av författningstexten 

eller motiven om fiterkrav skall kunna eftnges delvis. 

2.4 Departementschefen 

Barnavårdsnämnd som utgivit bidragsförskott inträder på kommunens 

vägnar i barnets rätt till underhållsbidrag i den mån bidragsförskottet 
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svarar mot fastställt underhållsbidrag. Barnavårdsnämndens fordran kan 
efterges av länsstyrelsen om särskilda skäl föreligger. I praxis har 

bestämmelsen tolkats restriktivt. Sålunda har eftergift medgivits i 
huvudsak endast när den underhållsskyldige hindrats att fullgöra sin 

skyldighet på grund av intagning för vård i anstalt elkr på sjukhus. 

Familjepolitiska kommitten har föreslagit en utvidgning av möjlig

heterna att eflerge återkrav. Enligt kommitten bör eftergift kunna 

meddelas för perioder då den underhållsskyldige varit sjuk, omhänder

tagen för vård, haft stor försörjningsbörda eller när eftergift av annan 

orsak framstår som skälig. Med annan orsak avser kommitten de fall då 

återkrav skulle försvåra en rehabilitering efter sjukdom eller anstaltsvis

tclse eller medföra risker för social missanpassning eller splittring av den 

undcrhållsskyldiges familj. 
I likhet med rernissinstanserna delar jag kornmittens uppfattning att 

eftergift av återkrav för utgivna bidragsförskott bör kunna ges i större 

utsträckning än som nu sker. Eftergift bör kunna ges i de situationer som 

kommitten pekat på. Förslaget föranleder ändring i 18 § lagen om 

bidragsförskott. Med anledning av vad som anförts under remissbehand

lingen vill jag framhålla att eftergift även bör kunna ges bl. a. under tid 

för rehabilitering inom kriminalvårdens frivård och vid arbetslöshet under 

förutsättning att eftergift vid en mera allmän bedömning av den 

undcrhfillsskyldiges situation framstår som skälig. Eftergift bör även 

kunna avse del av fordran. 

De nya bestiimmelserna bör träda i kraft den 1 juli 1974 och kommer 

sedan de trätt i kraft att kunna tillämpas även på fordringar som hänför 

sig till tiden före ikraftträdandet. 

I 7 och 17 § § bör vidare några ändringar av formell natur genomföras. 

3. Vissa andra frågor 

3.1 Ändring av förordningen (J 967 :920) om värdesäkring av yrkesskade
livrä11tor, som utgiir av statsmedel, m. m. 

Har livränta börjat utg..1 till följd av yrkesskada och leder skadan änyo 

till sjukdornstillstiind som medför rätt till sjukpenning skall livräntan 

under sjukdomstiden utbytas mot sjukpenning. Enligt gällande lydelse av 
4 § förordningen ( 1967:920) om värdesäkring av yrkesskadclivräntor, 

som utgår av statsmedel, m. m. får i sådant fall sjukpenningen inte 

understiga en fyrahundradcdcl av den livriin!a som skulle ha utgått till 

den skadade. Bestämmelserna har utformats under hänsynstagande till att 

sjukpenningen tidigarL' var skattefri men livräntan skattepliktig. Riksför

säkringsverkd har hemställt att förordningen ändras på samma sätt som 

skett beträffande lagen (1967:919) om värdesäkring av yrkesskaddiv

räntor m. m. i samband med sjukpenningreformen (prop. 1973:46, SfU 

1973:21, rskr 1973:197, srs 1973:470). 

Eftersom sjukpenningen fr. o. m. dt:n 1 januari 1974 gjorts skatteplik-
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tig, blir förmånen direkt jämförbar med livränta i det avseende det här 

gäller. Sjukpenning som träder i stället för livränta bör därför inte 

understiga en trehundrasextiofemtedel av livräntan. Förordningen bör 

således ändras i enlighet med riksförsäkringsverkets förslag. 

3.2 Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (1973:465) om 
ändring i lagen om allmän försäkring 

Kontant arbetsmarknadsstöd är efter de ändringar som skett genom 

lagen (1973 :465) om ändring i lagen (I 962 :38 I) om allmän försäkring att 

hänför;i till pensionsgrundandc inkomst för tilläggspension. Enligt över

gångshcstämmclserna till lagen skall detsamma gälhi omsHillningsbidrag 

som utgår enligt I 02 § arbetsmarknadskungörelsen (I 966:368) efter 

utgången av iir I 973. Även i andra hänseenden skall i fråga om sådant 

omställningsbidrag tillämpas bestämmelserna i J\FL avseende kontant 

arbetsmarknadsstöd. 

Denna övergångsbestämmelse bör också gälla den som är bcrtittigad att 

uppbärn omställningsbidrng enligt I 01 § arbetsmarknadskungörelsen ef

ter utgången av år I 973, dvs. gälla alla som uppbär omställnings bidrag 

enligt denna kungörelse. Bestämmelsen bör ändras i enlighet härmed. 

4. Hemställan 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att Kungl. Maj :t 

föreslår riksd;igcn 
att antaga inom socialdepartementet upprättade förslag till 

I. lag om ändring i Jagen (1962:381) om allmän försäkring, 

2. lag om ändring i lagen (1954 :243) om yrkesskadeförsäkring, 

3. lag om ändring i militärersättningsförordningen (1950:26 I), 

4. lag om ändring i Jagen (1964:143) om bidragsförskott, 
5. lag om ändring i förordningen (1967:920) om värdesiikring av 

yrkesskadelivräntor, sorn utgår av statsmedel, m. m., 
6. lag om ändring i lagen (1973:465) om ändring i lagen (1962:381) 

om allmän försäkring. 

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande 

av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans 

Maj :t Konungen att till riksdagen skall avliitas proposition av 

den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar. 

Ur protokollet: 

Brilla Gyllensten 
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