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Sammanfattning

Inledning

januariDen 19941 träder EES-avtalet i kraft, dvs. det avtal EESom
Sverige tillsammans med andra berörda EFTA-länder ingått medsom

Europeiska gemenskaperna och EG:s medlemsländer. Sverige har i
förbunditavtalet sig vidta de åtgärder behövs för uppfyllaatt attsom

förpliktelserna enligt avtalet. En dessa förpliktelser medär attav
svensk införliva antalrätt till EES tekniskt anpassade EG-ett stort - -
rättsakter förordningar, direktiv, däribland fleram.m., på den sociala
trygghetens område. Detta har också skett svensk lagstiftninggenom
i olika sammanhang. Dessa svenska författningar träder i kraft sam-
tidigt med EES-avtalet.

Vi har haft i uppdrag dels bakgrund EG:s regler utarbetaatt mot av
förslag till ändringar behöver i den svenska pensionslagstift-görassom
ningen, dels studera de krav på bosättning i Sverige för tillatt rätt
olika förmåner tillämpas inom andra delar socialförsäkringensom av
och förslaglämna till de ändringar bedöms nödvändiga för för-som
måner enligt EG-reglerna omfattas den s.k. exportabilitetsprin-som av
cipen. Vi har vidare ålagts inom för vårt uppdrag bearbetaatt ramen
vissa lagförslag Riksförsäkringsverket RFV utarbetat bak-motsom
grund de krav utvidgat europeiskt samarbete ställer på denettav som
svenska lagstiftningen. Utöver de uppdrag vi sålunda erhållitsom

regeringendirektiven har uppdragit fråganövervägaattgenom oss
till sjuklön vidrätten vistelse utomlands i enlighet med vadom som

framkommit under riksdagsbehandling frågadenna desamt attav avge
förslag vi finner pákallade.som

Medan den första delen vårt uppdrag har behandlats i det delbe-av
tänkande vi lade fram våren 1992, Rätten till folkpension SOUsom
1992:26, har vi under denna del utredningsarbetet inriktatsenare av

på försöka bedömninggöra vilka konsekvenser de medattoss en av
följandeEES-avtalet EG-reglerna social trygghet får i frågaom om

andra socialförsäkringsförmåner pensioner de förmånerän övrigasamt
kan omfattas begreppet social trygghet. Det gäller såväl konse-som av

kvenser för den enskilde för Sverige Förutom vistat. attsom som
lämnar beskrivning dessa konsekvenser, lägger vi i detta betän-en av
kande också fram antal förslag till ändringar i svensk lagstiftningett

vi funnit påkallade.som
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Social trygghet

Sveriges åtaganden i fråga social i förhållandetrygghet till andraom
bl.a. för svenska medborgare bor eller vistas utomlands,stater, som

förutomhar hittills reglerats regler i den svenska lagstift-genom-
ningen bilaterala konventioneroch multilaterala mellangenom-
Sverige och andra länder. konventioner kommer, såvitt gällerDessa
EES-länderna, till del förlora sin betydelse EES-attstoren genom
avtalet.

När det gäller arbetstagarna betyder den fria rörligheten inom EG
frittinte bara direkta hinder för människors sigrätt röra överattatt

nationsgränserna skall avskaffas. söker också undanröja indirektaMan
till frihinder, dvs. omständigheter kan bidra till möjligheternaattsom

rörlighet inom gemenskapen inte utnyttjas.
sökaEn faktor skulle kunna minska människors benägenhet attsom

flyttningen förlorararbete i land risken de på grundärett annat att av
finns därför mycket detaljerat regel-sin sociala trygghet. Inom EG ett

för social trygghetför samordning medlemsstaternas reglersystem av
tillfredsställande för flyttar fråni syfte skyddatt ett personer somge

kan haland till inom EG eller på sättannatett ett annat an-som en
huvudsyftenaknytning till lands trygghetssystem. Ettän ettmer av

konflikter skulle kunnamed regelsystemet lösaär att upp-som annars
social trygghet såvitt gällermellan olika länders förstå system

familje-för förvärvsarbetande och derasrättigheter och skyldigheter
tillser ingen försäkradmedlemmar. sker reglerDetta ärattgenom som

sociallands föri flera länder eller inte alls omfattas något systemav
med-syfte med reglernatrygghet. Ett väsentligt är att garanteraannat

oberoende i vilket landi alla EG-länder full likabehandlingborgare av
med-diskriminering beroende påde arbetar och undanröja allatt

dentill ändamålborgarskap. Ytterligare har reglerna att garantera att
socialförsäkrings-ochintjänats till förmåner bevarasrätt attsom

inom gemenskapen.förmåner utbetalas hänsyn till bosättningsortutan
i Romfördragets 51,grundläggande bestämmelseEn art.upptas

den be-29. Med stödvilken i EES-avtalet motsvaras art. avav
kompletterande regelverk. Deutfärdats omfattandestämmelsen har ett

innebärfinns social trygghetregler i EES-avtalet över-ettomsom
sålundaanpassning till det regelsystemtagande och teknisk somen

EES-avtalet utsträcks EG:sområdet inom EG. Genomgäller på
flyttar inomsamordningssystem för social trygghet för personer som
regelsystemEES. Under dettagemenskapen till gälla inom helaatt

inrymmas i begreppeti Sverige brukarfaller i huvudsak vad som
tilloch ekonomiskt stödsocialförsäkring inkl. arbetslöshetsstödet

Även inryms i regelsystemet.barnfamiljer. hälso- och sjukvården
socialförsäk-samordning ländernassyftar enbart tillReglerna av

inverka medlemsländernasinte påringssystem. De på något sättavses
skallförsäkringssystemsjälva besluta vilkamöjligheter att somom
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finnas i landet eller villkoren för till olikarätt socialförsäkringsför-om
måner. Länderna helt friaär själva lagstifta vilkaatt t.ex.om personer

skall försäkrade, vilka förmåner skallsom villkorvara förutges,som
till förmåner,rätt belopp för dessa, regler för beräkning för-av

månernas storlek och för hur lång tid viss förmån skall utbetalas.en
Reglerna får dock inte diskriminerande verkan, med avseendeges t.ex

medborgarskap. Avsikten med samarbetet inom EG såledesär inte
åstadkomma och socialförsäkringssystematt ett i alla ländernasamma

eller harmonisera de enskilda ländernasatt Något arbete försystem.
till stånd enhetliga socialförsäkringsregleratt bedrivs i princip inte

inom EG.
De centrala rättsakterna på den sociala trygghetens område delsär

rådets förordning EEG 161268 arbetskraftens fria rörlighetnr om
inom gemenskapen, dels rådets förordning EEG 140871 till-nr om
lämpningen för social trygghet anställda,systemen när egenföreta-av

eller deras familjemedlemmar flyttar inomgare gemenskapen. För-
ordning 161268 har, med den anpassning framgår EES-som av
avtalet, antagits gälla delvis svensk lagatt lagen 1992:som genom
1163 arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiskaom
samarbetsområdet EES, delvis svensk förordning för-som genom
ordningen 1992:1164 arbetskraftens fria rörlighet inom Europei-om
ska ekonomiska samarbetsområdet EES. Förordning 140871 har
antagits gälla svensk lagatt lagen 1992:1776som genom om
samordning för social trygghetsystemen när flyttar inomav personer
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, benämndav oss
samordningslagen. Till förordning 140871 finns knuten till-en
lämpningsförordning EEG 57472, vilken förordningennr genom
1992:1777 tillämpningen samordningslagen antagits gällaom av att

svensk förordning. De angivna rättsakterna har såledessom införlivats
med svensk rätt s.k. inkorporering, dvs. det har i de svenskagenom
författningarna föreskrivits rättsakterna skall enligt sin ordalydelseatt
gälla lag eller förordning i Sverige.som

Den fria rörligheten

Den grundläggande regleringen i fråga arbetstagares flyttarättom att
mellan medlemsstaterna finns, förutom i själva Romfördraget, i
förordning 161268. frågaI egenföretagare finns inte någonom
motsvarighet till förordning 161268, till frirätten rörlighet förutan
dem tillhör denna kategori bygger i stället direktsom pá regler i

ocksåRomfördraget. Reglerna kompletteras antal rådsdirektiv.ettav
Innebörden dessa rättsakter, sedan de till EES-samman-av anpassats
hang, är till vistelserätt och bosättningatt i inflyttningslandet
tillkommer medborgare i EG- och berörda EFTA-länder tarsom an-
ställning eller bedriver rörelse eller tillhandahåller elleregen mottar
tjänster i landet deras familjemedlemmar,samt nationalitet.oavsett
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regelgrundläggandefinns också161268förordningI omen
i förordningen7förmåner. Isocialalikabehandling i fråga art.om

med-imedborgarearbetstagare, ärföreskrivs bl.a. enatt somen
åtnjutaterritoriummedlemsstatsskall inomlemsstat, sammaannanen

förmå-socialaUttrycketlandets medborgare.detförmånersociala som
betydelse.vidsträcktmycketpraxisEG-domstolenshar i getts enner

anknyt-någonde haroberoendealla förmåner,täckerUttrycket omav
tilldeinte, dvs.anställning ellertill utgesning oavsett omen

arbetstagarederasgrundvalvärdlandet påiarbetstagarna status somav
medlemsstatensinomde bosattafaktumkraft enbart det ärieller attav

ingårdefinitiondennaenligtförmånernaBland de socialaterritorium. -
trygghetför social ävenförmånerbaraSverige integäller utansåvitt -

bistånd isocialtochbarnomsorghandikappomsorg,äldre- ocht.ex.
socialbidrag.bl.a.övrigt,

EEGförordningsocial trygghetforSamordning systemen nrav -
140871

emellertid ifinnstrygghetsociali frågaegentliga reglernaDe om
tillämpningsför-57472förordningioch140871förordning även

utredadärförhar ägnatsarbeteHuvuddelen vårt attordningen. av
Sverige.iförordningarbådadessatillämpningenkonsekvenserna avav

Grundprincipema

huvudprinciper,femvila påkanförordning 140871 sägasiReglerna
likabehand-lagstiftning,tillämpligendastprincipennämligen enom

ochexportabilitetsprincipensammanläggningsprincipen,lingsprincipen,
proratatemporis-principen.

EG-landellermedlemslandföljandei det sägsVad omsom
EES-länder.samtligakraft, gällaiEES-avtalet trättkommer, när att

innebärlagstiftningtillämpligendast attPrincipen personenenom
medlemsland. Den äri endastlagstiftningenomfattasskall ettav

skyldighetenförmånertillsåväl attbeträffande rättentillämplig som
huvudregel gällerSomförsäkringssystem. atttillavgifterbetala enett

sociallagstiftningenomfattasskallegenföretagareanställd eller omav
land hani vilketoberoendeutförs,där arbetetdet landtrygghet i av

arbetsgivarensellerborarbetsgivarenoberoendebor och av var
kortvarigamycketockså påtillämpligRegelnbeläget.företag ärär

Arbets-bosättningslandet.landiuppdrag änanställningar eller annat
och barnmakeFamiljemedlemmarden behörigakallaslandet staten.

för-försäkradesjälvständigtsåvida de inteprincip ärhar i som-
regelsystemlandsenligt dettill förmånervärvsarbetande rätt som-

med-ibosattadeförvärvsaktive, ärför den även annatgäller ettom
tillreglergäller särskilda rättenpensionärerlemsland. bl.a.För om
förbehörigocksågällerSpeciella bestämmelserförmåner. statom
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samtidigt arbetar i två eller flera länder och för s.k.t.ex. personer som
utsända.

Regelsystemet obligatoriskt och har exklusiv tillämpning,är vilket
innebär det i princip otillåtet anställd eller egenföretagareäratt att en
omfattas lands lagstiftningän på den sociala trygghetensettav mer
område. Syftet med principen bådeundvika blirär att att en person
försäkrad i land och helt socialför-än stårett att utanmer en person
säkringsskydd. skulleDetta kunna uppkomma i förhållan-t.ex.annars
det mellan land Sverige, har förmånssystem grundat påett som som
bosättning i landet, och land socialförsäkringTyskland,ett som vars
i huvudsak bygger på arbetet.

egenföretagareAnställda och har alltså rättigheter och skyldig-de
följerheter lagstiftningen på sysselsättningsorten. Denna tilläm-som av

fullt med avseende på alla olika sektorer social trygghetutpas av som
inryms i sysselsättningslandets lagstiftning.

Likabehandlingsprincipen innebär medborgare i medlemslandatt ett
bosatta inom medlemslands område och omfattasär ett annatsom som

förordning 140871 har rättigheter och skyldigheter i frågaav samma
socialförsäkringsfönnåner avgifteroch bosättningslandetsom som egna

medborgare. lagstiftningDet betyder villkor i lands med-att ett om
förutsättningborgarskap för till sådan förmån inte kanrättsom en

gällande omfattas förordningen.göras gentemot en person som av
Principen förhindrar också det för till förmån ställsrättt.ex. att en upp
krav viss tids vistelse i landet för medborgare i EG-att ett annaten
land skall likställas med landets medborgare.egna

förstår medlemsländerna fritt lagstifta villkorenDet interntatt om
till förmåner enligt landets för social trygghet, underrätt system

förutsättning medborgare i andra medlemsländer behandlas likaatt som
landets medborgare. Syftet med förordningreglerna i 140871 äregna
alltså inte undanröja skillnader har sin grund i olikheter i med-att som
lemsländemas socialförsäkringssystem. arbetstagare flyttarAtt en som
från land till fåkan del lägre förmåner tidigare elleränett ett annat av
i viss situation inte till någon förmån alls eller åläggsrättges en mer
omfattande avgiftsskyldighet till följd omfattashan kommeratt attav

lands socialförsäkringssystem, alltså konsekvensärett nyttav en som
förordning 140871 tillreglerna i inte komma med.rättaattavser

Sammanläggningsprincipen har till syfte flyttar tillatt personer, som
får arbete i medlemsland, inte grund därav skall gåeller ett annat

Principen innebärmiste rättigheter de tidigare har intjänat.om som
bosättning iallmänt uttryckt viss tids försäkring, arbete eller ettatt

medlemsland,medlemsland skall den iägt ett annatanses som om rum
erhålla visskvalifikationstid förutsättning försådan rättär att enom en

situationerförmån Principen betydelse ii det sistnämnda landet. är av
vissförsäkring,där det krävs exempelvis viss tids bosättning, viss tids

tids arbete kvalifikationstid fullgjorts föreller viss har attatt enannan
förmån bosättnings-huvud skall sådana fall kanöver Itaget utges.
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eller försåkringstid e.d. i land i beaktande vid prövningenannat tas av
kravet uppfyllt.ärom

Sammanläggningsprincipen blir betydelse vid tillämpningenav av
bl.a. sådana villkor i svensk lagstiftning krav år med ATP-tresom

för till tilläggspension, inskrivning försäkringskassapoäng rätt hos
under för180 dagar till föräldrapenning eller försäkring förrätt
sjukpenning garantinivån under minst 240 dagar föreöver barnets
födelse för till inkomstrelaterad föräldrapenning, liksom naturligt-rätt
vis för motsvarande villkor i andra länders lagstiftningar.

Exportabilitetsprincipen innebär förmåner skall kunna utbetalasatt
inom EG den berättigade bosatt. gäller iDenäroavsett var som

princip i frågabara kontantförmåner vid invaliditetutgår ellerom som
ålderdom efterlevandeeller till ersättning i anledningsamt av
olycksfall i arbetet eller arbetssjukdomar. kontantförmåner fårSådana
inte minskas eller in meddras anledning den berättigade ärattav
bosatt i eller flyttar till medlemsland ansvarigtdetän ärett annat som
för betalningen. Regeln, finns i 10 i förordning 140871,art.som
innefattar emellertid inte någon uttömmande reglering exportabilite-av

Beträffande kontantförmåner vid sjukdom och moderskapten. som-
sjuklön, sjukpenning och föräldrapenning familjeförmåner finnssamt-
särskilda uppbära förmånerregler i land. Iblandrätt att annatom
används begreppet exportabilitet det andraockså gäller slagnär av
förmåner ersättningar för förlorad arbetsförtjänst liknande,och s.k.än
vårdförmåner. huvudregel vistelselandet i enlighetDessa utgår isom

dess lagstiftning, omfattas lagstift-med den berättigadeäven avom
ningen i Exportabilitetsprincipen kan i fallsådana sägasstat.en annan
komma till uttryck i den behöriga skyldighet vistelse-ersättastatens att

förlandet de kostnader uppkommit.som
svenskt vidkommande gäller lagen 1962:381För redanatt om

allmän försäkring medger tilläggspensioner, medanAFL export av
folkpension inom EES blir konsekvens den behand-export av en av nu

lade exportabilitetsprincipen.
Proratatemporis-principen flyttningden på grundrättger som av

till medlemsland tillinte har tjänat in oavkortadrättett annat en
förmån erhålla intjä-så andel förmånenatt stor moten av som svarar

förmånernandetiden. Principens tillämplighet inskränker sig till sådana
bygger på intjänande, dvs. i huvudsak pensioner. En pensionstaga-som

från ochhar alltså till proportionellt beräknad pensionrätt vartre en
de länder han tjänat in pensionsrättett av som

beträffande folk- ochFör svensk del blir principen tillämplig bl.a.
tilläggspensioner form förtidspensioner efter-i ålders- och samtav
levandepension till I praktiken kommer dock tillämpningenvuxna. av
proratatemporis-principen inte till resultat vadleda änatt annat som
gäller i eftersom folkpension beroendedag, både och ATP är av
intjänandetiden enligt lagstiftningen.redan den svenska
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En väsentlig distinktion det gällernär uppbyggnaden reglerna iav
förordning 140871 denär mellangörs två olika slag förmåns-som av
former, nämligen mellan kontantförrnåner och vårdfönnåner. Med
kontantförmáner förstås i huvudsak sådana ersättningar, formit.ex. av
sjukpenning, betalas ersättning för inkomstbortfall. Tillutsom som
kategorin vårdförmåner hör förmånen till subventioneradrättt.ex. av
sjukvård. Hit hör också utbetalningar kostnaderersättersom som en

har haft för vård han undergått eller läkemedel hanperson som som
ordinerats.

Personkretsen

Förordning 140871 tillämplig i frågaär bl.a. anställda ochom
egenföretagare, omfattas eller har omfattats lagstiftningen isom av en
eller flera medlemsländer och medborgare i medlemsland.är ettsom
Den gäller vidare för familjemedlemmar och efterlevande till sådana
anställda och egenföretagare.

Begreppen anställd och egenföretagare har förordningeni särskilden
innebörd skiljer sig från den i Sverige Avgörande vadgängse. ärsom

kan socialförsäkringsrättsligasägas utgöra kriterier. principI täckssom
förordningen alla eller omfattas med-sättett annat ettav som av

lemslands nationella för socialförsäkring och kan identifierassystern
anställd eller egenföretagare. Av EG-domstolens rättspraxis fram-som

går det räcker med mycket koppling till förvärvsarbete föratt en svag
förutsättningarna för tillämpning förordningen skallatt av vara upp-

fyllda. Några krav avseende arbetstidens längd uppställs inte.
vissI mening gäller förordningen inte bara iärpersoner som

faktiskt arbete också dem upphört förvärvsarbeta, deutan attsom om
någon gång har omfattats förordningen. Detta gäller arbets-t.ex.av
lösa, sjuka, pensionärer och andra anledningarpersoner som av
upphört förvärvsarbetemed för eller för tid. Räckvidden häravgott en

dock olika medär avseende de skilda förmånsslag förordningensom
omfattar.

Generellt kan för Sveriges del förordning 140871sägas i någonatt
bemärkelse omfattar alla någon gång arbetat anställda ellersom som
egenföretagare, oberoende och för hur tidlång detta skett,närav
under förutsättning de försäkrade enligt den svenska socialför-äratt
säkringen, vilket alla bosatta i Sverige Personerär är.som som
aldrig har förvärvsarbetat täcks dessutom i många fall i sinändå

familjemedlemmaregenskap till anställd eller egenföretagare.av en
därförDet torde inte personkategorier faller utanförstoravara som

den personkrets skyddas förordningen.som av
Förordning nationella140871 i princip inte tillämplig iär rent

förhållanden. Generellt gäller tillämpning förordningenatt aven
aktualiseras först förordningen omfattad beger signär en av person
från medlemsland till finnsdvs. så det någotett ett annat, snart
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involverat. det inte nödvändigteuropeiskt element Däremot är att
flera länders trygghetssystemi fråga har varit ansluten tillpersonen

flera medlemsländer. heller det någonvarit anställd i Inteeller är
flyttat till eller besöktför tillämpningen någon harförutsättning ettatt
egenföretagare. Förord-land i sin verksamhet anställd ellerannat som

förflyttningar primärt inte har någotsådananingen täcker även attsom
fria besök hos släktingarmed arbetskraftens rörlighet,göra t.ex. ett

eller semesterresa.en
tillkommer.enligt förordning l40871Viss nämnts, ävenrätt som

frågaförvärvsverksamma. linte självafamiljemedlemmar är omsom
landbosatta ide skalldessa finns inte något krav att vara samma

tillämpligförordningen skallförden förvärvsverksamme att varasom
familjemedlemmarockså påFörordningen tillämpligpå dem. är som

vistas i land,från eller eljest ävenflyttar hemlandetsjälva annat om
utanföraldrig har varitegenföretagaren gränsernaden anställde eller

anställd barnetbarn tillhemland. T.ex. skyddasför sitt ett omen
medlemsland.itillfälligt påär annatsemesterresa

begränsadfamiljemedlemmartillkommer änärDen rätt mersom
Familjemedlem-själva har.och egenföretagareanställdaden rätt som

för-grundvalsjälvständig påprincip inte någonhar i rätt avmar
vartill deprincip enbart förmåneromfattar iderasordningen, rättutan

från anställdhärledalagstiftningen kanenligt den nationella rätt enen
till dem justkansådana förmåneregenföretagare, dvs.eller utgessom

enligt landsFörmånerfamiljemedlemmar.deras egenskapi ettsomav
utgår tillsjälvständiga förmåner dvs.nationella lagstiftning utges som

familjemedlem tillegenskapgrundval än ensomav annanpersoner
enbartförordning 140871omfattasalltsåannan kan som aven person

förordningensmed stödanspråkfamiljemedlem inte göra avsom
såvitt gällerfamiljemedlemmardärförbestämmelser. I princip kan

vårdför-egenskap till barapåfordra i denna sinsvenska förmåner rätt
bestämmelse isärskildoch moderskap genomvid sjukdommåner en

familjeförmåner.till dennaförordningen och bilaga l samt

F rmânö erna

vissaall lagstiftninggäller enligt 4.1Förordning 140871 art. om
social trygghet, nämligenförsärskilt angivna systemgrenar av

vid sjukdom och moderskapförmånera
avsedda bevaravid invaliditet, sådanab förmåner äräven attsom

förbättra förvärvsförmåganeller
förmåner vid ålderdomc

efterlevanded förmåner till
arbetssjukdomarolycksfall i arbetet ochförmåner i anledninge av

f dödsfallsersättningar
förmåner vid arbetslöshetg
familjeförmåner.h
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Uppräkningen uttömmande beskrivning vilkaattavser ge en av
tillämpningsområdetsocial trygghet faller inom förgrenar av som

förordningen och både bestämma och begränsa detta område. Föratt
förordningen skall tillämplig beträffande viss förmån måsteatt vara en
alltså finnasdet koppling mellan förmånen i fråga och något deen av

Ärriskfall i artikeln. denna förutsättning inte uppfylld, rörsom anges
det sig inte förmån för social trygghet i förordningens be-om en
märkelse.

Från förordningens tillämpningsområde utesluts bl.a. s.k. social
hjälp. Uttrycket social hjälp definieras inte förordningen.i EG-Av
domstolens rättspraxis framgår emellertid med social hjälp iatt avses
princip bistånd lämnas för täcka människors grundläggandeattsom
behov efter individuell prövning i det enskilda fallet. Enligt svensk
systematik regleras sådana förmåner i lagstiftning social-rörsom
tjänsten.

Gränsdragningen mellan social trygghet och social hjälp och
förmåner fallerhelt utanför emellertid inte klar, vilket harärsom
föranlett problem i rättstillämpningen såvitt formergäller olika ickeav
avgiftsfinansierade förmåner. Genom inskränkningen till förmåner som

hänföras till begreppet formerkan social trygghet utesluts olikat.ex.
äldre och handikappade liksom bidrag hör till social-av omsorg som

bidragssystemen. vid tillämpning förordningKravet att man av
140871 skall skilja mellan dessa olika former förmåner har gettav

rättsfallupphov till betydande antal där EG-domstolen utvecklatett
principer till förläggas grund gränsdragningen.att

gränsdragningsproblem har lett till förordning 140871Dessa att
Ändringennyligen inomändrats EG. inte i EES-avtaletännuupptas

komplettering frånavtalet retroaktiv verkanmen avses genom av ges
Ändringenförtidpunkten EES-avtalets ikraftträdande. innebär att

under det materiella tillämpningsområdet för förordning 140871 skall
falla också särskilda icke avgiftsfinansierade förmåner, utgessom
enligt lagstiftning eller andra de iänsystem art.annan som nu anges

eller inte omfattas för4.1 på grund bestämmelsen undantagsom av om
social hjälp. Som förutsättning för förmånernadetta gäller antingenatt

tillägg till eller ersättning för förmåner omfattassådanautgör som av
4.1 eller också uteslutande särskilt skydd förart. att ettavser ge

handikappade. förmånerDessa kommer dock undantagna frånatt vara
dvs. de skall uteslutande inom bosättningslandet iexporträtten, utges

enlighet med lagstiftningen i det lagstiftninglandet. Om denna inte
medger förmånerna behöver de alltså inte utbetalas iatt exporteras,

land.annat
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Allmänna överväganden

Behovet ändringar i den svenska lagstiftningenav

Sverige har EES-avtalet åtagit sig införliva bl.a. förordningattgenom
140871 med svensk Avtalet kräver dessutom förordningenrätt. bliratt
gällande i Sverige i just den lydelse och innebörd såsom dennaäven-
tolkats fylltsoch EG-domstolen den har inom EG. Dettaut av som-
innebär fârdet inte genomföras några ändringar i Sverige för-att av
ordningens regler och det inte heller behövs någon ändring iatt
befintlig svensk lagstiftning. Dessutom i EES-avtaletupptasannan en
särskild bestämmelse innebär reglerna i EG-för-övertagnaattsom
ordningar skall ha företräde framför vad föreskrivs isom annars

författningar,svenska skiljaktigheter skulle visa sig föreligga.om
Bestämmelserna i förordning 140871 alltså och har företrädeövertar
framför reglerna i AFL och författningar.angränsandet.ex.

En fråga vi haft det lämpligt elleröverväga är ärattsom om ens
möjligt den svenska lagstiftningen till förordning 140871att anpassa

bestämmelsersä motsvarande denna förs in i AFL och för-andraatt
fattningar socialförsäkringsomrádet. Förutom det skulle krävaatt en
mycket omfattande arbetsinsats införa de skilda bestämmelserna iatt
förordning 140871 i den svenska socialförsäkringslagstiftningen eller

denna till förordning 140871, skulle detta innebära detatt anpassa att
i olika författningarsvenska skulle finnas regler med innehållsamma
eller i fall med syfte, eftersom förordning 140871 sådanvart samma

Ävenden under alla förhållandenär kommer gälla svensk lag.att som
den anpassade lagstiftningen skulle tolka i enlighet med denattvara av
EG-domstolen fastlagda tolkningen förordning 140871.av

Det hör också till saken reglerna i förordning 140871 i vissaatt
delar inte helt lättolkade.är Vidare har många begrepp användssom
i förordningen delvis betydelse motsvarande begrepp iänen annan

svensk lagstiftning. T.ex har så grundläggande begreppannan ett som
anställd i vissa situationer betydligt vidare innebörd i förordningen

Även140871 iän svensk lagstiftning. bosättningsbegreppet har en
särskild EG-rättslig innebörd. Om pâ någorlunda heltäckandeettman,

skullesätt, försöka föra över reglerna till den befintliga socialför-
säkringslagstiftningen, skulle mycket definitionerantal ochett stort
undantag från angivna regler behöva uppställas och det skulle enligt
vâr uppfattning ändå finnas uppenbar risk för förbiseenden ochen
feltolkningar.

Vi har därför gjort bedömningen det inte lämpligt och iäratt
princip inte heller möjligt i någon form föra reglerna iöveratt
förordning 140871 till befintlig svensk lagstiftning. skulle förDet
övrigt innebära det i och lag skulle finnas dels allmäntatt en samma
tillämpliga bestämmelser, dels särregler skulle förgälla bara vissasom
länder, nämligen EES-länderna, vilket knappast kan anses vara en
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tillfredsställande lösning. En möjlighet skulle kunna tillståannan som
buds utvidga lösningarna i förordning 140871är till gällaatt att
generellt, dvs. också i förhållande till länder utanför EES. Vi har
emellertid gjort bedömningen detta skulle kunna föra med sigatt
konsekvenser i detta sammanhang inte kan i sin helhet över-som
blickas, varför vi inte heller sådan lösning bör väljas.ansett att en

Den lösning vi föreslår i stället idet AFL och andraär attsom
författningar socialförsäkringsförmåner i likhet med vad iom som-

falletdag i fråga konventioner skall införasär erinran attom en om-
förordning 140871 kan innehålla bestämmelser innebär avvikelsersom
från vad i de aktuella författningarna. vissaI hänseendensom anges

framlägger vi dock andra förslag författningsändringar,till som
funnit motiverade bakgrund de överväganden vi gjortmotvara av
under vårt arbete.

Riksförsäkringsverkets rapport

Riksförsäkringsverket har i överlämnades regering-tillrapport,en som
den 31 maj 1991 och vi fått i uppdrag övervägaatten som senare

vidare, bl.a. föreslagit den allmänna försäkringen skulle utvidgasatt
till omfatta också arbetar i Sverigeatt utan attpersoner som vara
bosatta här. Förslaget, anpassning tillär utgöraavsett attsom en
reglerna i förordning 140871, innebär det i AFL skall införasatt en
bestämmelse med generell räckvidd den förvärvs-görsom som- -

iarbetar Sverige såsom arbetstagare bosatt här i landetutan att vara
försäkrad och jämställd med för-inskriven hosären person som
säkringskassa under den tid arbetet pågår.som

Utvidgningen den skyddade personkretsen skall enligt förslagetav
enbart arbetstagare och inte egenföretagare. omfattarDen inteavse

bara medborgare i EES-länder utanförockså medborgare i länderutan
EES arbetar i Sverige.som

utvidgningDen den skyddade personkretsen Riksför-av som
säkringsverket föreslår i förhållandekommer i till med-rapporten
borgare i EES-länderna ske förordning 140871 bliratt attgenom

AFLtillämplig här i landet. försäkringsbegreppetFrågan enligtom
skall utvidgas generellt utanförså medborgare i länder EESävenatt

arbetar här landet blir försäkrade Sverige enligti kräver vârsom
mening ytterligare överväganden och allsidig belysning deen av
konsekvenser sådan ändring kan föranleda. minst måste kost-Inteen
nadsaspekterna ändringDessutom torde sådan krävaövervägas. atten
reglerna socialförsäkringsavgifter samtidigt över.om ses

Med hänsyn till vad anförts lägger vi inte fram någrasom nu nu
förslag utvidga den skyddade personkretsen enligt AFL iattom
enlighet med Riksförsäkringsverkets detförslag. Vi dock attanser
finns markant behov försäkrings-samladgöra översynett attav en av
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begreppet i de olika svenska socialförsäkringsförfattningarna och
förordar därför sådan kommer till stånd så möjligt.att snarten som

Allmänna ejfekter förordning 140871av

effekterDe för svenskt vidkommande uppkommer följdtillsom av
förordning 140871 kommer generellt sig gällande igöra tvåsett att
skilda hänseenden. Det förhållandena i Sverige medan detena avser
andra sikte förhållandenpå utanför Sverige.tar

I det första hänseendet uppkommer förändringar beträffande vilka
kommer ha till svenska förmåner i formrättattpersongrupper som av

både vårdförmáner och kontantersättningar. Därmed påverkas deäven
sjukvårds-svenska och socialförsäkringssystemen sådana,som genom

ökad eller minskad belastning i dag. Regelsystemet i förord-gentemot
ning 140871 innebär i första hand större i dagänatt grupper personer
kommer till svenska förmåner.rätt I viss utsträckning betyderatt ges
det också för närvarande omfattas den svenskaatt personer som av
trygghetslagstifmingen i fortsättningen kommer undantas härifrånatt
för i stället skydd socialförsäkringen i EES-att ett ett annatges genom
land.

I det andra hänseendet får förordning 140871 till konsekvens att
har eller haft anknytning till Sverige med-personer som genom-

borgarskap, arbete eller bosättning här, e.d. kommer få utvidgadeatt-
rättigheter till både värd- och kontantförmåner de bor eller vistasnär
i andra EES-länder.

Att enligt förordning 140871 skall omfattaden person vara av
svensk lagstiftning måste såsom försäkringsvillkoren utformade iär-
den svenska lagstiftningen enligt vår mening innebära hanattanses-
också betraktaär försäkrad enligt socialförsäkringen i Sverige,att som

särskilda regler härför behövs. Problem uppkommerutan att dock när
det gäller det krav på inskrivning hos försäkringskassa i delsom en
författningar uppställs villkor för till berörd förmån. Förrättsom att
undanröja alla tveksamheter härvidlag föreslår vi det i kommandeatt
förhandlingar inom EES från Sveriges sida skall vidtas åtgärder för att
i bilaga 6 till förordning 140871 få införd föreskrift innebörden av

bl.a. de arbetar i Sverigeatt bosatta här skall likstäl-som utan att vara
las med försäkrade inskrivnaär hos försäkringskassa.som

En väsentlig ändring inträder med förordning 140871 ärsom att en
arbetar i EES-land alltid skall täckt social-person ettsom vara av

försäkringen i arbetslandet, och bara i det landet. Följden blir t.ex. att
bor i Sverige för längre eller kortare tid arbetar ipersoner som men

EES-land under den tidenett inte längreannat omfattade denär av
svenska socialförsäkringen, oberoende de så skulleattav vara om man

enbart till reglerna i AFL.ser
En särskild fråga vad gäller i frågaär tillämplig lagstiftningsom om

i fall då anställning i land upphör den anställde börjaretten utan att
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förvärvsarbeta i EES-land. Enligt nyligen införd be-ett annat en
stämmelse i förordning 140871 gäller upphöratt atten person, som

omfattad medlemslands lagstiftning landsettvara utan att ettav annat
lagstiftning blir tillämplig, skall omfattad lagstiftningen ivara av
bosättningslandet. Bestämmelsen kompletteras regel i förordningav en
57472, det isäger sådana fall den nationellaär lagstiftningenattsom
i det land lagstiftning omfattas dennaavgör närvars en person av som
lagstiftning upphör gälla för i fråga. För förtydliga vadatt attpersonen
den svenska lagstiftningen innebär i denna fråga, bör enligt vår upp-
fattning Sverige vid kommande förhandlingar inom EES verka för att
det i bilaga 6 förordningtill 140871 förs in bestämmelseen som
klargör svensk lagstiftningnär skall upphöra gälla. Vi lämnarsenast att

förslag till hur sådan regel kan utformas. Den klargöraett atten avser
svensk lagstiftning i princip upphör gälla då den berördaatt att senast

flyttar från Sverige.utpersonen

Svenska förmåner omfattas förordning 140871som av

Vi har lagt omfattande arbete på vilka svenskaprövaett attner
förmåner faller inom tillämpningsområdet för förordning 140871som .Arbetet har också syftat till klargöra vad reglerna förordningeni fåratt
för betydelse för dessa förmåner, dvs. vilka konsekvenser som upp-
kommer vid tillämpningen förordningen i Sverige. I viss ut-av
sträckning har detta arbete i förslag till ändringar i befintligutmynnat
svensk lagstiftning.

Vi behandlar i detta betänkande bara de i förordning 140871
förekommande förmånsslag vi omfattas vårt uppdrag ochansettsom av

inte redovisats i förravårt betänkande, Rätten till folkpensionsom
SOU 1992:26. Det innebär vi inte tagit pensionsförmáneratt upp -
med undantag för delpensionen, vi falladock utanför till-som anser
lämpningsområdet för förordning 140871 och inte heller arbets--
löshetsstödet. förmånsslagDe vi behandlat och denärmaresom
resultat vi kommit fram till i huvudsak följande.är

Vårdförmâner vid sjukdom och moderskap

Förordning 140871 omfattar, bl.a. förmåner vid sjukdomnämnts,som
och moderskap. Dessa kan antingen kontantförmåner ellervara
vårdförmåner. Kontantförmåner i huvudsak förmånerär kompen-som

för inkomstbortfall på grund sjukdom eller moderskap. Medserar av
vårdförmåner förstås förmåner till hälso- och sjukvårdrättensom avser
till låg eller ingen avgift och därmed sammanhängande förmåner samt
till ersättningar för utlägg avseende sådan vård.

Reglerna vårdförmåner vid sjukdom går på det ärut attom
sysselsättningslandet omedelbart eller slutligen skall försom svara
kostnaderna för de vårdförmåner förvärvsverksam ochsom en person
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och deraspensionstagareFörhar till.familjemedlemmar rätthans
bekostasskallvårdförmånernagällerfamiljemedlemmar att av

ochfrån det landetpensionfårbosättningsland hanpensionärens om
delenpensionen eller störrebetalar helalanddet utsomannars av

därav.
frågornapåemellertid ingetkostnadsansvarReglerna svargerom

faktiskt skallvárdförmânreglerenligt vilkaoch utges.enom var
enligt de reglerskallvårdförmånerhärvidlaggällerGenerellt utgesatt

Enförmånen.institutionför dengäller utger person, somsomsom
tillfälligunderakut sjukoch blirlagstiftningsvenskomfattas somav

EES-land, hariundervistelse ett annatsemesterresat.ex. en --
påhan behöverfå vårdvistelselandet denisåledes rätt sammaatt
vistelselan-enligtoch såledesförsäkradelandetsdetvillkor egnasom

skulle hai Sverigereglernaenligtsjukvårdslagstiftning. hanAttdets
betydelse. Etteller sämrebättre ärvillkorandravården utanfått

får vårddettaden sättprincipdennaexempel på ärpraktiskt att som
landetspatientavgift detbetalaEES-land skalli somannat sammaett

få andrakaninteocksåbetydersagdaförsäkrade. Det att manegna
sig ochbefinnerland däri detvård deformer än sommangessomav

sjukförsäkring.landetsdetomfattasdär av
EES-landsEES-land förvårdförmån annatettNär ettutges aven

helhet.i sinåterbetalasför förmånenkostnadenskallräkning
Återbetalningen motsvarande denbeloppmedantingenskeskall ett

personkatego-för vissavårdåtgärd eller,för varjekostnadenfaktiska
flera EES-ellerkalenderår. Tvåvarjeförschablonbeloppmedrier, ett

återbetalningar.frånavstådock kommakan överensländer attom
vidvårdförmånertilli frågaregel rättengrundläggandeEn om

omfattadförordningenmoderskapoch ärsjukdom att personaven
bosättningslandet,förmåner isådanafå oavsettalltid har rätt omatt

olikahareller inte. Därutöverdet landetbekostasskallförmånerna av
i andrafå vårdförmåner ävenutsträckningvarierande rätti attpersoner

EES-länder.
EES-landbor iegenföretagare,anställd ellerEn ett men somsomen

ochvid sjukdomvårdförmånertillland, hari rättarbetar annatett
sysselsättningslandet. Enbosättningslandetsåvälmoderskap i som

i behovTyskland och ärarbetar iSverigebor i sommensomperson
Tyskland,iSverigesåväl ivårddärför få dennasjukvård kan somav

roll detdärvid ingen ärbekostnad. spelarDetfallen på tyskbådai om
planerad vård.ellerakutfråga om

sysselsättningslandet,sjukförsäkrad iförvärvsarbetande, ärEn som
sjukvård ii formtill förmånerocksåangivna fallsärskilt rätthar i av

under längrehanoch främstgäller förstEES-land. Det omett annat
ellertjänste-underlandivistelsekortareeller t.ex.ett annat en-

akutsjuk-behöverhjälp, dvs.omedelbari behovblirsemesterresa av-
uppfyllda,förutsättningarsärskilt angivna ärockså,kanvård. Han om

förEES-landtillfå tillståndsysselsättningslandet annatettatt resaav
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tordemöjlighetenhälsotillstånd kräver. Denvård hansfå denatt som
specialise-fall finns högtanvändning i då behovkomma tillfrämst av

för sysselsättnings-vårdförmånerangivna fallen skallvård. I derad
gällandelandet enligt den därdet vårdgivanderäkninglandets utges av

försäkrad där.den sjukelagstiftningen, voresom om
förgäller liksomfamiljemedlemmaroch deraspensionärerFör -

land där de bor. Envårdförmåner i dethar tillde alltidövriga rättatt-
har ocksådet där han bor rätti landvistas änpensionär annatettsom

lagstift-det landetsenligti vistelselandet,vårdförmånertill utgessom
begränsad tillsådana falltill förmåner iDockning. rättenär att avse

före-i principvistelsen, dvs.nödvändiga underblivitförmåner som
vistelselandetgäller ärakut vård. Detendast till ävenligger rätt om

pensionärsvenskinnebärpensionen. Dettaland betalardet att ensom
ochakutsjukvård i Sverigetillenbarti Spanien harbor rättt.ex.som

vårdfå planeradnedsatt pristillinom EES. Någonandra länder rätt att
enligt denhanför honom,finns inte äni Sverige annat ovan an-om

fårpensionärergäller försåledesbestämmelsengivna ävensom --
på desssjukförsäkringsinstitutionspanskavederbörandetillstånd attav

vård här.Sverige för fåsig tillbekostnad bege att
omfattas det isvenska förmånervilkafråganNär avsomom

Vårdför-EG-rättsliga begreppetförekommandeförordning 140871
utgåharskall besvaras,och moderskapvid sjukdommåner attman

viss förmånskalllandlagstiftningen i detdetfrån är utgeatt ensom
detförmån. Däremottill viss ärhar rättavgör enpersonom ensom

lagstift-nationellaklassificeras i denförmånenbetydelse hurutan
grundsjukdom eller påförmån viddvs. denningen, anses vara enom

för-reglerna iSådana frågorförhållande. avgörsnågot annat avav
aldrigpåpekasförtjänar hår återigenDetordningen. attatt personen

visskrävabestämmelser kanförordningensåberopandemed enav
lagstift-landsdet enligt detbehandlingeller viss formförmån omav

för-sådantfinns någothuvud intetillämpligning överär tagetsom
behandlingar.utförs sådanaellermånssystem

bådevidkommandeför Sverigesregler fallerförordningensUnder
sådantregi, inkl.offentlig privatsjukvård i såvälslutenochöppen som
sådanaFörordningen reglerar ävensteriliseringabort, m.m.som

läkemedel, inkl.prisreduceradesjukreseersättningar,förmåner som
rehabiliteringarbetslivsinriktadochmedicinskhögkostnadsskyddet,

tandvård.samt
vadbedömningenligt vårfaller däremotUtanför förordningen som

handikappomsorgenprimärkommunala äldre- ochSverige ingår i deni
EG-rättsligt hän-torde ifärdtjänst.förmåner Dessasådanasamt som

social hjälp.till vad kallashänföraseende att somvara
flerahandikappade kanförmåner till sägasdet gäller olikaNär att

och socialsocial trygghetgränsområdet mellanbefinner sig idessaav
innanförfallerflera dessagjort bedömningenhjälp. Vi har ändå att av

bl.a. hjälpme-140871. Det gällertillämpningsområdet för förordning



Sammanfattning SOU 1993:11528

assistansersättningen.handikappade ochtillbilstödetdelsverksamheten,
vårdförmåner videgentligentordeförmånerDessa att somansevara

reglernaenligtförordning 140871behandlas ideinvaliditet ommen
sjukdom.vidvårdförmåner

utanför till-fallerförmånervissabetydelsenpraktiskaDen attav
utsträckningi vissbegränsasförordning 140871förlämpningsområdet

förmå-socialasådanafall måstei mångaförmånernaatt anses varaav
praktiken161268.förordning Ibestämmelserna iomfattas avsomner

ochförordning 140871förmåner enligtmellangränsdragningenhar
vårdförmånergällerdetbetydelseså när161268 inteförordning stor

förordningstödmedföreliggermoderskap. Detochsjukdomvid av
socialaSverige sådanautanförutbetalningtillingen161268 rätt av

vård-beträffandeförordning ochdennaomfattas baraförmåner avsom
där denlandi detalltiddegäller,förmåner nämnts, utgesattsom

igällerförmånssystemenligt devistas ochellerberättigade bor som
utanföraldrigalltsåkanvårdförmånerSvenskalandet. utgesdet

140871.förordningstödSverige med av
i Sverigebosattainte äranledning ävenMed att sompersonerav

Sverigesjukvård iplaneradochbåde akutfå tillrättkommer att
införasskall1982:763sjukvårdslagenhälso- ochdet iviföreslår att

vård ochsådanlandstingenåläggerbestämmelse att somgesomen
be-Motsvarandevården.skalllandstingvilketklarlägger gesom

1361991och lagen 11251985:tandvårdslagenföreslås istämmelser :
innebärFörslagenprimärvård.kommunalmedförsöksverksamhetom
vårdenSverige,iförvärvsverksammafråga äriatt, sompersonerom

förvärvs-område ärlandsting inomdetskall personenvarsavges
skallvårdenarbetslösgällerdetverksam när att gessamt, person,en

arbetssökan-registreradområde haninom ärlandstingdet somvarsav
till vårdhartill dessa rättfamiljemedlemmarmånde. I den personer

landsting.skall vårdenSverige,i sammages av
be-införs1993:588i husläkarlagendetföreslårVi även enatt

140871,förordningenligtinnebördmedstämmelse att sompersoner,
tillskall haarbete här rättgrundSverige, påibosattaatt avutan vara

få tillgångockså skallmoderskap,ochsjukdomhär vidvårdförmåner
husläkare.till en

ochvid sjukdomvårdförmåner140871förordningreglerna iAv om
iförmånersådanatillhar rättföljermoderskap att sompersoner

förgällervillkorförmånerna påfåharSverige rätt somatt samma
frågabl.a. igällerDettasjukförsäkrade här.är ompersoner som

i hälso-därför detföreslårpatientavgifter. Vibetalaskyldigheten attatt
landstingensklargörinföras tilläggskallsjukvårdslagenoch attett som

dessaomfattarhänseendei ävenlikabehandling dettatillskyldighet
patienter.

föravgifternuvarande reglerkonsekvensEn uttag avomav
frånpatienterkanavgifter intesådanasjukhusvård bl.a.är tas utatt av

socialförsäkringskon-grundSverige påfår vård iländerandra avsom
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vention. Vi förordar dessa regler lämpligenöver,att i kommandeses
förhandlingar mellan och Landstingsförbundet.staten

De nuvarande reglerna i lagen 1981:49 begränsningom av
läkemedelskostnader, står enligt vår uppfattning i mindre godm.m.,
överensstämmelse med reglerna i förordning 140871, bl.a. detav
skälet de svenska medborgareatt till kostnadsreduceraderätt läke-ger
medel i Sverige oberoende bosättning eller anknytning tillav annan
Sverige. Vi föreslår därför bestämmelserna ändras i enlighetatt med
de principer förordning 140871 bygger på.som

föreslårVi vidare det i lagen 1988:360 handläggningatt om av
ärenden bilstöd till handikappade skall införas bestämmelseom en som
klargör berättigade till bilstöd skall delsatt ärvara personer som
försäkrade enligt AFL och bosatta i Sverige, dels utanpersoner som,

bosatta här, på grund bestämmelsernaatt i förordning 140871vara av
har tillrätt vârdförmåner i Sverige vid sjukdom. Vi förordar dessutom

reglerna återbetalning beviljat bilstödatt ändras så det i vissaom av att
fall blir möjligt kräva tillbaka bidrag dennär beviljatsatt bilstödsom
flyttar från Sverige. Med anledningut översyn reglernaattav en av

bilstöd för närvarande Bilstödsutredningengörs 1993:O5,om av anser
vi dock frågan återbetalningsskyldighet böratt inomprövasom ramen
för den utredningens arbete.

Den omständigheten landstingen skall både akut ochatt planeradge
vård till inte bosattaär i Sverige har aktualiserat fråganpersoner som

fördelningen kostnader mellan landstingen och sjukförsäkringenom av
i de fall Sverige skall för kostnaderna ellerstat Sverigenärsom svara
får ersättning land för vård här. Vi lämnarannat medav gettssom an-
ledning härav förslag till principlösning ochett till förordningäven en

ersättningar från sjukförsäkringen till landstingen i dessa fall.om Innan
frågan slutligt avgörs torde den dock komma få behandlas i för-att
handlingar mellan Landstingsförbundet och Socialdepartementet.

Förslaget innebär i princip sjukförsäkringen skallatt ersätta
landstingen för vård till inte omfattas lands-som ges personer som av
tingens befolkningsansvar. Det gäller först och främst vård tillsom ges

arbetar inom landstinget bosatta ipersoner ärsom ettmen annatsom
EES-land. Det gäller också akut vård tillsom ges personer som om-
fattas EES-lands lagstiftningett och tillfälligtannat vistas iav som
Sverige. Slutligen skall ersättning utgå till landstingen för vård som

till från EES-land erhållit särskilt tillståndges personer annatsom att
bege sig till Sverige för få vård här. falll dåatt i frågapersonen
omfattas EES-lands lagstiftning,ett kommerannat dock sjukför-av
säkringen i sin i enlighet med reglernatur i förordningatt 140871- -få ersättning från det andra landet. Förslaget gäller även motsvarande
vård kommunerna. Det vårdävensom meddelasges av avser som av
landsting och kommuner för med stöd socialförsäk-personer som av
ringskonventioner med länder utanför EES har till hälso-rätt och
sjukvård i Sverige.
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moderskapochvid sjukdomKontantförmåner

sjuk-fallavidkommandeför svensktmåstedetta begreppUnder anses
havande-rehabiliteringspenning,smittbärarpenning,sjukpenning,lön,

födelse, bådebarnsanledningföräldrapenning iochskapspenning av
tilltillfällig föräldrapenninggarantinivån,ochinkomstrelaterad samt

ocksåförordningenOmfattad ärfödelse.till barnsanslutningfader i av
sjukpenningförsäkringen.frivilligaden

ochsjukdomkontantförmåner vid140871i förordningReglerna om
skallförmåneruttryckt sådanaenkeltinnebärmoderskap utgesatt av
inte förvärvs-arbetar. Förvilketland idet personer sompersonen

deeftersomförmåner,till dessaregel ingenfinns i rättarbetar avser
obe-Förmånernaförvärvsinkomster.förlust utgesersättaatt aven

där handetlandbor i änberättigadedenroende annatettomav
EES-land harbor ii Sverigearbetararbetar. Den ett annatmensom

sittföräldrapenning isjukpenning ochsvenskalltid tillalltså rätt t.ex.
förutsättningar ävenunder vissakanbosättningsland. Förmånerna utges

undersjukblir akutnågonland,itillfällig vistelsevid t.ex.annat om
ärbetyder bl.a.semestervistelse. Dettatillfällig att sompersoneren

EES-landieller vistasborSverigeförsäkrade i annatettsommen
denlandet,i detsjukpenningtillfåkunna trotskommer rättatt

utomlandssjukpenningtillfrågabegränsning i rättgenerella somom
sjuk-utbetalningtillobegränsadhelt rättNågonenligt AFL.gäller av

EES-land, iföräldrapenning ioch t.ex.penning annat om-samma
förordningintedockuppkommerpensioner,författning genomsom

i Sverigeinsjuknatför deningenExempelvis finns rätt140871. som
ochlandtillsigtillstånd begeförsäkringskassans annatatt utan

sjukpenning.erhållafortsätta att
lagstiftningsvenskskall omfattasfall dåI menavsomperson,en

han bordärförförsäkringskassa,hosinskriven attskallinte t.ex.vara
enligtbörm.fl. förmånersjukpenningsvensktillland, hari rättannat

sjukfalletförstberäknas närsjukpenninggrundande inkomstmeningvår
viföreslårVidareaktualiserats.ersättningsfrågan attinträffat ochhar

föreskriftergällandeändrabörRiksförsäkringsverket överväga att nu
minstunderberäknasmåste ägaarbeteinnebär sexatt rumsom

skall faststäl-sjukpenninggrundande inkomstförframövermånader att
las.

lagstiftningensvenskai densjuklön detbeträffandeföreslårVi att
utbetalasinte behöverförmånenregelinförasskall attsom angeren

sjukpenning. Inommedparallellitetståndför få tillSverige,utanför att
ibestämmelsernatill följddocksjuklönEES måste exporteras av

sjukpenning.utsträckningiförordning 140871 somsamma
utbetalningtillbegränsning rättenregelMotsvarande avom

rehabiliteringspenning.beträffandeinförasvi skallutomlands föreslår
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Vi lägger dessutom fram förslag samordning mellan å sidanom ena
smittbärarpenning och rehabiliteringspenning och å andra sidan olika
utländska förmåner avsedda täcka inkomstförlust.är attsom samma

förordningI 57472 finns regler och hur anmälannärom om
arbetsoförmåga skall Av dessa regler ochgöras. avgöranden i EG-av
domstolen får följa bl.a. de svenska regler sägeratt attanses som
sjuklöne- och sjukpenningförmåner inte för föreutgår tid anmälan
gjorts, i vissa fall inte kan gällande omfattasgöras mot personer som

förordning 140871. I interna svenska förhållanden torde derentav
svenska reglerna dock alltjämt tillämpliga.vara

l fråga föräldrapenning kommer tillämpningom en av samman-
förordningläggningsreglerna i 140871 innebära, det krav påatt att

inskrivning hos försäkringskassa under minst 180 dagar i följd närmast
före den dag för vilken föräldrapenning förskall tillrättutges att
sådan förmån skall föreligga, kommer kunna uppfyllasatt attgenom
viss tid de 180 dagarna försäkringstid i EES-land. Motsva-är annatav
rande gäller i fråga kravet försäkring förpå sjukpenning överom
garantinivån under 240 dagar i följd före barnets födelse förnärmast

till föräldrapenning sådan nivå. Enligt vår bedömningrätt över
kommer familjemedlemmar till i förvärvsverksamSverigeen person

själva bosatta i få tillEES-land inte någonär rättannat attsom
föräldrapenning, på garantinivån, eftersom det sigrörens om en
förmån inte härleds från individuellnågon utgörutansom annan en
rättighet. Däremot bör enligt vår uppfattning Sverige vid kommande
förhandlingar inom verka för det bilaga 6 till förordningEES iatt
140871 skall intas regel förtydligar svensk föräldrapenningatten som

förskall kunna också barn bosatta i EES-land.ärutges annatsom
bör förSverige verka det där införs bestämmelse inne-även att en som

sambandbär i med byte behörig uppehåll högstatt, stat, ettav om en
månad medges i den period försäkring för sjuk-240 dagar medom
penning garantinivån krävs för till föräldrapenningöver rätt översom
sådan nivå.

På föräldrapenningområdet föreslår vi dessutom det i AFL skallatt
intas regel innebär förtider vilka uppburits utländsk frånatten som -
EES-land eller land föräldrapenningförmån för barn skallannat ett-
avräknas från den tid enligt vilken förmånersådana kan enligtutges

för barn.AFL samma
Vidare föreslår vi ändring föri 4 kap. 3 § AFL innebär att,en som

det fall föräldrar har vårdnad barn och den föräl-ettgemensam om ena
dern inte har till föräldrapenning, andra föräldern får föräldra-denrätt

tillkommerpenning under de dagar föräldern.90 den andraäven som
Ett förslag vi framlägger innebär samordning skallannat attsom

kunna ske mellan föräldrapenningförmåner och utländska förmåner vid
sjukdom och arbetsskada.

Enligt vår bedömning kommer ersättning enligt lagen ersättningom
och ledighet för närståendevård liksom tillfällig föräldrapenning vid
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däremot140871förordningutanförfallasjukt barnvård menattav
formerdessahärtill är161268. Orsakenförordning att avomfattas av
behandlasriskfalldepå någotsikteinteersättningar somta avsynes

följdtillinkomstförlustsigdeteftersom rör140871,förordningi om
ersättningen.tillharden rättänvård sompersonannanenavav

arbetssjukdomarocholycksfall i arbetetanledningiFörmåner av

arbetssjukdomarochi arbetetolycksfallanledningiförmånerMed av
in-förvård ochförersättningvidkommandesvensktförtorde avses

1976:lagenenligtlivräntasjukpenning ellerformikomstförlust av
LAF.arbetsskadeförsäkring380 om

i140871förordningenligtgällerarbetsskadeförsäkringenFör
vidförmånerbeträffandefinnsdemotsvarandereglerhuvudsak som

specialreglerantalfinnsmoderskap. Dessutom ett omochsjukdom
förkostnaderförmedlemsländerfleramellanfördelning ansvaretav

arbetssjukdomdrabbatstill enförmåner avutges sompersonensom
länder.fleraiarbeteunderinverkanskadligorsakats avsom

föränd-medföra några störreintekommer140871Förordning att
be-huvudsakligenarbetsskadeförsäkringen,svenskaför denringar

ihärförvärvsarbetepåbyggeri dagredanförsäkringenpåroende att
uppdrags-ochegenföretagarei LAFregelnDock kommer attlandet.

iupprätthållaskunnainteSverigeibosatta attmåstetagare vara
skall140871förordningenligtsådanatillförhållande sompersoner

egenföreta-verksammaSverigedvs. ilagstiftning,svenskomfattas av
oberoen-LAFenligtförmånertillskall ha rättuppdragstagareochgare

EES-land. Dettai någotellerSverige annatibosattade ärde omav
därför ingenföreslårVi140871. annanförordningdirektföljer av

erinrarbestämmelseinförasskalldet omsomi LAFändring än att en
enligtharlydelse dessadeni140871förordningibestämmelserna

samordningslagen.

Familjeförmáner

vårenligthärunderfamiljeförmånerbegreppetgällerdet rymsNär
deflerbarnstillägg,inklusivebarnbidragenallmännadebedömning

inomtilläggochstudiebidrag extraävenbarnbidragenförlängda samt
barnfamil-tillbostadsbidragochgymnasieelevertillstudiehjälpens ram

jer.
utbe-skalldessainnebärfamiljeförmånema attförBestämmelserna
EESinombosattbarnet ärsysselsättningslandet,talas oavsett varav
inte.ellerföräldernmedtillsammansborbarnetoberoendeoch omav

bosätt-barnetsskall dockländerolikaiarbetarföräldrarnafall dådeI
fråneventuellt tilläggoch utgesfamiljeförmånemabetalaningsland ett

beloppdetöverstigerdärfamiljeförmånema somlandetandradet om
bosättningsland.i barnetsutbetalas
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Detta betyder i princip den bor i Sverige arbetar iatt annatsom men
land inte har till svenska barnbidrag får dessa frånrätt utanm.m.
arbetslandet. Om emellertid den andra föräldern bor i Sverige med

förvärvsverksam familjeförmå-barnet och själv inte och de svenskaär
arbetslandets, skall betala tillägghögre Sverigeänär ett motsva-nerna

mellanskillnaden.rande
vidmotsvarande den arbetar i Sverige, omedelbartPå harsätt som

familjefönnåner för sina familjemed-arbetets början, till svenskarätt
den andra föräldernlemmar bosatta i EES-land. Omär ett annatsom

förvärvsverksam landet skall emellertid Sverige i sådanti det andraär
familjeförrnånemade svenskafall betala bara det belopp varmed

krav i lagen 1947:529överstiger det andra landets. Nuvarande om
vistelsebarnbidrag bosättning i Sverige för barnet ellerallmänna på

medborgare kan intesedan månader för icke svenskai Sverige sex
i EES-sammanhang.upprätthållas

bl.a.särskilda regler. Dessa innebärfråga pensionärer gällerI om
ellerbetalar pensionen heltfrån det landbarnbidrag skall utgesatt som
frånfår pension ocksåintedelen, såvida pensionärentill större

skall barn-fall det landetbosättningslandet i vilket det är utgesom
Även makepensionärensfall, dåhär kan dock i vissabidragen. t.ex.

flyttar tillpensionärenland eller dåförvärvsverksam i ettär annat
överskjutande beloppfå tilläggsbetalningarEES-land, görasannat av

från EES-land.annatett
EES-land vidfrånpåpekas till familjeförmånerDet bör rätt ettatt

landet.kortvariga arbeten ivid mycketarbete där uppkommer redan
skall kunna beräknasförmånernaFörordning 140871 bygger på att

sysselsättningsland.för dag vid bytedag av
familjeförrnå-svenskafram förslag till hur avtrappningVi lägger av

förmånerskall fulla sådanaskall ske i de fall då Sverige inte utgener
betala tilläggsbelopp.enbartutan

möjlighetSverige, i enlighet med denVi föreslår dessutom att som
EES verkarförhandlingar inomförordning 140871, i kommandeiges

bestämmelsetill förordningen införsför det i bilaga 6att somen
utbetalningbostadsbidraget frånbostadsanknutna delenundantar den av

utanför Sverige.

Administrativa konsekvenser m.m.

vi läggerlagstiftningenändringar i den svenskaförslag tillDe som
varkenkonsekvenser,medförasig inte någrafram kommer i störreatt

kostnader. Däremotfrågahänseende eller iadministrativti om
social trygghetföljande reglernamed EES-avtaletkommer de attom

medföra vissa sådana konsekvenser.
otvivel-kommerförordning 140871Tillämpningen i Sverige av

myndigheter.för berördamedföra ökad administrationaktigt att en
Riksför-ochför försäkringskassomagäller huvudsakligenDetta
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inomeffekter uppkommasådana kommer ävensäkringsverket attmen
för skattemyndigheterna.sjukvården och

dessa inte alldeleskostnadseffekterna för Sverigedet gäller ärNär
försvinnerkostnader tillkommer,överblicka. Medan vissaenkla att

sjukvår-socialförsäkringsförmånerna ochförtotaltandra. Det kan sett
det vår bedömningkostnadsökningviss ärförväntasden menenm.m.

tämligen begränsad.denna bliratt

Ikraftträdande

kraftträder i denförordning 140871bl.a.och därigenomEES-avtalet
be-remissbehandling ochbehovetMed tilljanuari 1994. hänsyn1 av

frånutgångspunktregler medregeringskansliet torderedning inom nya
kraftvarit iEES-reglemagälla förränkunna börjaförslag intevåra en

140871 tilläm-förordningreglerna imindre måstetid. destoviss Inte
olägenheterdeVi förutsätterjanuari 1994.från den 1 att sompas

lösas i denmellantiden kanunderuppståkan kommaeventuellt att
intetorde dettasvårighetertillämpningen. Någrapraktiska större

ivi föreslårförfattningsändringareftersom deinnebära m.m. som
reglerförtydligaellersyftar till erinraenbartoch mycketmångt att om

140871.förordningredanblir gällande genomsom
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Författningsförslag

tillFörslag1

allmän1962:381i lagenändringLag omom

försäkring

allmän1962:381lageni frågaföreskrivsHärigenom omom
försäkring

skall ha§22 kap. l5§§§, 20 kap. l5och 174 kap. 3dels samtatt
lydelse,följande

§ och9paragrafer, 4 kap.införas tvâskalldet i lagendels aatt nya
lydelse.följandekap. 1422 av

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.4
3

högstunderfödelsebarnsanledningmedFöräldrapenning utgesettav
för föräldrarna.sammanlagtdagar450

dagar180ytterligareunderföräldrapenningflerbarnsbördVid utges
första.detbarnvarje utöverför

varjeharbarnet,vårdnadenharföräldrarnaOm gemensamt om
den90 dagarminstunderföräldrapenninguppbäraförälder rätt avatt

tiden.angivnastycketi första
harförälderEnharförälder ensamEn somensamsom

harbarnet rättvårdnaden attharbarnet rättvårdnaden att omom
föräldrapenningenuppbärasjälvföräldrapenningenuppbärasjälv

itidhela denunderitid angesdenhela somunder angessom
styckena.andraochförstastyckena.andraochförsta

föräldrar-gällerDetsamma om
vårdnadhar omgemensamna

förälderndenbarnet enamen
föräldrapenningtillharinte rätt

9 §§.ochenligt I

1982:120.omtrycktLagen
2 1989:100.lydelseSenaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

En förälder kan avstå rätt uppbära föräldrapenning tillatt förmån för
den andra föräldern. Ett avstâende från rätt uppbära föräldrapen-att
ning görs skriftlig anmälan till försäkringskassan.genom

Föräldrapenning längst till dess barnet har fylltutges åtta år eller till
den tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret.senare

9a§

I fall då för barn tidigareett
uppburits med föräldrapen-en
ning motsvarande förmån enligt
utländsk lagstiftning, skall från
den i 3 § angivna perioden,
varunder föräldrapenning längst
kan avräknas den tidutges, var-
under sådan motsvarande för-
mån enligt utländsk lagstiftning
har utgetts.

Vid tillämpning förstaav
stycket skall förmån enligt
utländsk lagstiftning base-gsom

på inkomst anställningrats av
eller förvärvsarbete iannat
första hand avräknas från de
dagar för vilka till föräldra-rätt
penning med belopp motsvaran-
de förälderns sjukpenning,
beräknad enligt 6 § femte styck-

föreligger. Om förmånenet,
enligt utländsk lagstiftning

med för alla försäk-utgetts ett
rade enhetligt belopp, oberoen-
de inkomst anställningav av
eller förvärvsarbete, skallannat
förmånen i första hand avräk-

från de dagar för vilka rättnas
till föräldrapenning enligt ga-
rantinivå föreligger.

Förmån enligt utländsk lag-
stiftning skall vid avräkning
från föräldrapenning utgessom
med belopp motsvarande för-
älderns sjukpenning, beräknad
enligt 6 § femte stycket, i första
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lydelseFörslagenNuvarande lydelse

avräknas frän de dagarhand
för till vilka krävs för-rätt att

dagaräldern under minst 240
födelse ellerföljd före barnets

beräknade tidpunkten här-den
försäkrad förför har varit en

garantinivän.sjukpenning över

föräldern föri den månFöräldrapenningförmâner inteutges samma
lagen 1976:380lag ellersjukpenning enligt dennauppbärdag om

enligtersättningeller uppbär motsvarandearbetsskadeförsäkring annan
särskilt fall ellerbeslut iregeringenseller grundförfattning ettav
1991:1047enligt lagenersättningsjuklön elleruppbär omannan

föräldrapenningförmánendockhinder häravUtansjuklön. utges om
andra ersättningen.sjukpenningen eller dentidden änavser annan

i förstaVad föreskrivssom
i fall dästycket gäller även

motsvarandeuppbärföräldern
utländskgrundvalförmån på av

lagstiftning.

kap.20

utsträckt ellerBestämmelser om
regler-tillämpninginskränkt av

i lagenlag finnsi dennana
samordning1992:1776 avom

social trygghetför närsystemen
Europeis-flyttar inompersoner

samarbetsom-ekonomiskaka
EES.rådet

maktfrämmandeöverenskommelse medträffaRegeringen äger
i vissaundantaglag ellertillämpning dennaangående utsträckt omav

stadgat.från vad i lagenfall är

3 1991:1048.Senaste lydelse
4 1984:1104.lydelseSenaste
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

medborgare,svenskOmmedborgare,svenskOm enen
utomlandssysselsättsutomlandssysselsätts av ensomav ensom

bosatt iarbetsgivare äribosattarbetsgivare är somsom
juridisksvenskellerSverige ärjuridisksvenskellerSverige är

grundpå överens-grundpå överens- enavperson,enavperson,
stycketandraenligtkommelsestycketförstaenligtkommelse

enligtförsäkradskallinteenligtförsäkradskallinte varavara
pensionsgrun-skalllag,dennapensionsgrun-skalllag,denna

anställninginkomstdandeanställninginkomstdande avav
tillgodo-§ ändå2enligt kap.11tillgodo-ändå2 §kap.enligt ll

arbetsgiva-honom,räknasarbetsgiva-honom,räknas omom
godtasförbindelse,iren godtasförbindelse,i somenrensomen

riksförsäkringsverket, åtarriksförsäkringsverket, åtar avav
tilläggspen-försigtilläggspen-för attsig svaraatt svara

Motsvarandesionsavgiften.Motsvarandesionsavgiften.
med-svenskgälla förskallmed-svenskförgällaskall enen

anställd hosärborgareanställd hos enärborgare somensom
juridiskutländskjuridisk enutländsk person, omenperson, om

harjuridisksvenskharjuridisk somsvensk person,somperson,
inflytandebestämmande överinflytandebestämmande över ettett

juridiskautländskadenjuridiskautländska perso-den perso-
förbindel-sådanförbindel-sådan enavgernen,avger ennen,

se.se.

22 kap.

Rehabiliteringspenning utges
försäkradedentid dåförinte

fallutomlands i änvistas annat
rehabi-underförsäkradedå den

medutlandettilllitering reser
medgivande.försäkringskassans

försäkradebelopp denmed detskall minskasRehabiliteringspenningen
fårtidför somsamma

denna lag,enligtföräldrapenningförmånellersjukpenning

5 1993:745.Senaste lydelse
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lydelseFörslagenlydelseNuvarande

1976:380 arbets-enligt lagenlivräntasjukpenning eller om
ersättning enligt någonmotsvarandeskadeförsäkring eller annan

tillövrigt endastiefterlevandetilldock inte livräntaförfattning, samt
rehabilite-inkomstbortfallersättningenden del somsammaavser

täcka,avseddringspenningen är att
vuxenstudiestödsärskiltkorttidsstudiestöd,studiemedel,studiehjälp,

dock inte1973:349,studiestödslagenutbildningsarvode enligteller
återbetalningspliktig.ersättningendeltill den är

förstaföreskrivs iVad som
beträffandegällerstycket även

motsvarande förmån utgessom
grundvalförsäkrade pátill den

lagstiftning.utländskav

i 4bestämmelsernajuli 1994. Dekraft denträder i 1lagDenna nya
inte i fråga§ tillämpas§ och 15kap. 1422och 17 §9 §kap. samta

ikraftträdandet.tid föreförmåner som avserom
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2 Förslag till

Lag ändring i lagen 1976:380om om

arbetsskadeförsäkring

Härigenom föreskrivs 8 kap. 14 § lagen 1976:380att arbets-om
skadeförsäkring skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.
14 §

Regeringen får träffa överenskommelse med främmande makt om
utsträckt tillämpning denna lag eller undantag i vissa fall frånav om
lagens bestämmelser.

Bestämmelser utsträcktom
eller inskränkt tillämpning av
reglerna i denna lag finns i
lagen 1992:1776 samord-om
ning för socialsystemenav
trygghet när flyttarpersoner
inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet EES.

Denna lag träder i kraft den juli1 1994.

Lagen omtryckt 1993:357.
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3 Förslag till

Lag ändring i lagen 1991:1047 sjuklönom om

Härigenom föreskrivs det i lagen 1991:1047att sjuklön skallom
införas tvâ paragrafer, 2 och 5 §§, följande lydelse.nya a a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2a§

Bestämmelser utsträckt ellerom
inskränkt tillämpning regler-av

i denna lag finns i lagenna
1992:1776 samordningom av

för social trygghetsystemen när
flyttar inom Europei-personer

ska ekonomiska samarbetsom-
rådet EES.

5a§

En arbetsgivare inte skyldigär
sjuklön för tid däatt utge ar-

betstagaren vistas utomlands i
fall dä arbetstagarenänannat

insjuknar medan han utför
arbete led i här iettsom en
landet bedriven verksamhet eller

sjöman anställd pá svensktsom
handelsfartyg.

Denna lag träder i kraft den l juli 1994. Den bestämmelsen i 5 §nya a
tillämpas inte i fråga sjuklön tid före ikraftträdandet.om som avser
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4 tillFörslag
Lag ändring i lagen 1981:691om om

socialavgifter

Härigenom föreskrivs socialavgifterdet i lagen 1981:691att om
skall införas paragraf, kap.1 3 följande lydelse.en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.1
3 §

Bestämmelser utsträckt ellerom
inskränkt tillämpning regler-av

i denna lag finns i lagenna
1992:1776 samordningom av

för social trygghet närsystemen
flyttar inom Europeis-personer

ka ekonomiska samarbetsom-
rådet EES.

Denna lag träder krafti den juli1 1994.

Lagen omtryckt 1989:633.
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tillFörslag5

1947:529 allmännaändring i lagenLag omom

barnbidrag

barn-allmänna1947:52919 § lagenföreskrivsHärigenom att om
bidrag lydelse.följandeskall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

19

främmande maktmedöverenskommelsefår träffaRegeringen om
frânfalli vissaundantaglag ellerdennatillämpningutsträckt omav

bestämmelser.lagens
utsträckt ellerBestämmelser om

regler-tillämpninginskränkt av
finns i lagenlagdennaina

samordning1992:1776 avom
trygghetsocial närförsystemen

Europeis-inomflyttarpersoner
samarbetsom-ekonomiskaka

rådet EES.

juli 1994.kraft den lträder ilagDenna

1973:449.Lagen omtryckt
2 1986:379.Senaste lydelse
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6 Förslag till

Lag ändring i lagen 1993:737om om

bostadsbidrag

Härigenom föreskrivs det i lagen 1993:737 bostadsbidragatt skallom
införas paragraf, 31 följande lydelse.en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

31§

Bestämmelser utsträckt ellerom
inskränkt tillämpning regler-av

i denna lag bostadsbi-na om
drag till barnfamiljer finns i
lagen 1992:1776 samord-om
ning för socialsystemenav
trygghet flyttarnär personer
inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet EES.

Denna lag träder i kraft den julil 1994.
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7 Förslag till

Lag ändring i hälso- och sjukvårdslagenom

1982:763

Härigenom föreskrivs frågai hälso- och sjukvårdslagen 1982:om
763
dels 26 § skall ha följande lydelse,att
dels det i lagen skall införas paragraf, 3 b följandeatt en ny av
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3b§

Landstinget skall erbjudaäven
god hälso- och sjukvård âten

dem bosattautan attsom, vara
i Sverige, enligt vad följersom

lagen 1992:1776av om sam-
ordning för socialsystemenav
trygghet flyttarnär personer
inom Europeiska ekonomiska
samarbetsomrádet harEES,

till vârdförmáner i Sverigerätt
vid sjukdom och moderskap.
Vården skall i dessa fall erbju-
das det landsting inom vilketav

i fråga förvärvs-ärpersonen
verksam eller, det gällernär en

arbetslös, detärperson som
landsting inom område hanvars

registrerad arbetssökan-är som
de. den familjemedlem-I mån

till dessa enligtmar personer
vad följer den nämndasom av
lagen har till várdförrrtánerrätt
i Sverige vid sjukdom och mo-
derskap, skall familjemedlem-

erbjudas vårdmarna av samma
landsting. familjemedlem-Om

Lagen omtryckt 1992:567.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Sverigebosatta iärmama
gäller dock 3

26

patienter får vårdavgifter patienter får vårdavgifterAv Avtas tas
enligt grunder lands- enligt grunder lands-ut utsom som

tinget eller kommunen bestäm- tinget eller kommunen bestäm-
den intei mån i den mån inteär ärannat annatmer, mer,

särskilt föreskrivet. Patienter särskilt föreskrivet. Patienter
bosatta inom landstinget bosatta inom landstingetär ärsom som

respektive kommunen skall respektive kommunen, liksom
därvid behandlas lika. patienter i 3 bsom avses

skall därvid behandlas lika.
Endast kommunen får vårdavgifter för sådan vård den harta ut som

betalningsansvar för enligt 2 § lagen 1990: 1404 kommunernasom
betalningsansvar för frågaviss hälso- och sjukvård. Detsamma gäller i

sådan psykiatrisk långtidssjukvård med huvudsaklig omvårdnadsin-om
riktning för vilken kommunen enligt lag har åtagit sig9 § samma
betalningsansvar.

Avgifter för vård enligt 18 § eller för sådan långtidssjukvård som
1990:kommun har betalningsansvar för enligt 2 eller 9 § lagenen

kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård1404 om
får avgifter i § tredje stycketinte, tillsammans med 35avsessom

enskildesocialtjänstlagen 1980:620, uppgå till så belopp denstort att
förbehålls personliga behov.inte tillräckliga medel för sina

lag träder i kraftDenna den juli 1994.1

2 Senaste lydelse 1993:48.
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till8 Förslag
i 1991:1136ändring lagenLag omom

primärvårdförsöksverksamhet med kommunal

försöksverk-fråga lagen 1991:1136Härigenom föreskrivs i om om
samhet med kommunal primärvård

ha följande lydelse,b § skalldels 4att
paragraf, följandeskall införas 3dels det i lagenatt en ny a av

lydelse.

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

3a§

skall också erbjudaKommunen
god primärvård åt personeren

ibosattaattutan varasom,
följerSverige, enligt vad som

1992:1776lagen om sam-av
socialordning försystemenav

flyttartrygghet när personer
ekonomiskaEuropeiskainom

samarbetsområdet EES, har
Sverigevårdförmâner itillrätt

och moderskapvid sjukdom om
de

förvärvsverksammaär
omfattasområdeinom det som
ellerförsöksverksamhet,av

registreradeär ar-som
det områdebetssökande inom

omfattas försöksverk-som av
samhet.

idistriktstandvård ingårOm
skall kom-försöksverksamheten

erbjuda god sådanenmunen
tandvård deåt personer som

stycket.i förstanämns
familjemedlemmarI den mån

i förstatill nämnspersoner som
vad följerstycket, enligt avsom

nämnda lagen, harden där rätt
vidvårdförmâner i Sverigetill

moderskap, skallsjukdom och
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kommunen erbjuda god pri-en
märvård och god distrikts-en
tandvárd åt familjemed-även
Iemmarna.

Kommunen skall organisera Kommunen skall organisera
primärvården så alla primärvårdenär så allaatt ärattsom som
bosatta inom det område bosatta inom det områdesom som
omfattas försöksverksarn- omfattas försöksverksam-av av
heten får tillgång till och kan heten, liksom personer som
välja husläkare. Bestämmel- i 3 får tillgång tillen avses a

husläkare finns i lagen och kan välja husläkare.ser om en
1993:588 husläkare. Bestämmelser husläkareom om

finns i lagen 1993:588 om
husläkare.

Denna lag träder i kraft den juli1 1994.

Senaste lydelse 1993:592.
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till9 Förslag
1993:588 husläkareändring i lagenLag omom

husläkare skall ha1993:588§ lagenföreskrivs 3Härigenom att om
följande lydelse

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

3§

skallhusläkaresinhusläkarevissvill haenskildEn somensom
den ärfårsådan anmälan görasEntill denne.anmäla detta somav

Denvårdnadshavaren.anmälanbarnlandet. Förhär i görsbosatt av
anmälan.sådansjälvhar dock görafyllt 16 århar rätt att ensom

får ocksåAnmälan göras av
ibosattden attutan varasom,

följervadenligtSverige, som
1992:1776lagen om sam-av

för socialordning systemenav
flyttartrygghet när personer

ekonomiskaEuropeiskainom
tillEES,samarbetsområdet

iförvärvsverksamhetföljd av
vârdför-tillharSverige rätt
sjukdomvidSverigeimâner

moderskap.och

juli 1994.kraft denträder i 1lagDenna



50 Författningsförslag SOU 1993:1 15

10 Förslag till
Lag ändring i tandvårdslagen 1985:om 125

Härigenom föreskrivs det i tandvårdslagenatt 1985:125 skall införas
paragraf, 5 med följandeen lydelse.ny a

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5a§

Landstinget skall erbjudaäven
god tandvård åt demen som,

bosatta iutan Sverige,att vara
enligt vad följer lagensom av
1992:1776 samordningom av

för socialsystemen trygghet när
flyttar inom Europeis-personer

ka ekonomiska samarbetsom-
rådet EES, har tillrätt vård-
förmåner i Sverige vid sjukdom.
Tandvården skall i dessa fall
erbjudas det landsting inomav
vilket i fråga för-ärpersonen
värvsverksam eller, detnär
gäller arbets-ären person som
lös, det landsting inom vars
område han registreradär som
arbetssökande. I den mån famil-
jemedlemmar till dessa perso-

enligt vad följerner, som av
den nämnda lagen, har tillrätt
vårdförmåner i Sverige vid
sjukdom, skall familjemedlem-

erbjudas tandvårdmarna av
landsting. Om familje-samma

medlemmama bosattaår i Sve-
rige gäller dock 5

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
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tillFörslag11

ersättningändring i 1989:225lagenLag omom
smittbäraretill

ersättning till1989:225föreskrivs i fråga lagenHärigenom omom
smittbärare

lydelse,skall ha följandedels 6 §att
följandeparagraf, 2skall införasdet i lagendels att a aven ny

lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

2a§

ellerutsträcktBestämmelser om
regler-tillämpninginskränkt av

finns i lagenlagi dennana
samordning1992:1776 avom

trygghetfär social närsystemen
Europeis-flyttar inompersoner

samarbetsom-ekonomiskaka
EES.rådet

6§

i denförmånerföljandeminskas medSmittbärarpenningen skall
tid:förutsträckning förmånerna utges samma

1962:381enligt lagensjukpenningtilläggsjukpenning och om
lagenarbetsskadeförsäkring,1976:380försäkring, lagenallmän om
äldremotsvarandeellerpersonskadeskyddstatligt1977:265 om

för-lagen allmänenligtrehabiliteringspenninglagstiftning samt om
säkring,

enligt lagenföräldrapenningförmånerhavandeskapspenning och2.
1988:1465lagenersättning enligtförsäkringallmän omsamtom

närstâendevård,föroch ledighetersättning
eller lagenarbetsskadeförsäkringenligt lagenlivränta omom

författningäldremotsvarandeellerpersonskadeskyddstatligt som
smittbärare,hangrundfår på ärsmittbäraren attav

lydelse 1991:1052.Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ersättning enligt utländsk sjuklön eller ersätt-annan
lagstiftning arbetsskadeför- ning enligt lagen 1991:1047om
säkring smittbärarenfár på sjuklön.som om
grund han smittbära-ärattav
re,

sjuklön5. eller ersätt-annan
ning enligt lagen 1991:1047

sjuklön.om
Vad föreskrivs i förstasom

stycket gäller betrajfandeäven
motsvarande förmån utgessom
till smittbäraren på grundval av
utländsk lagstiftning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den bestämmelsen i 6 §nya
tillämpas inte i fråga smittbärarpenning tid föreom som avser
ikraftträdandet.
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tillFörslag12

1981:49ändring i lagenLag omom
läkemedelskostnader,begränsning m.m.av

begränsning1981:49lagen8 §föreskrivsHärigenom avatt om
lydelse.följandeskall haläkemedelskostnader, m.m.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

8§

enligt dennaförmånertillRättenligt dennatill förmånerRätt
försäkradden ärlag harförsäkradden ärlag har somsom

stycketförsta3 §enligt kap.1stycketförsta3 §kap.enligt 1
allmän1962:381lagenallmän1962:381lagen omom
Sven-ioch bosattförsäkring ärförmånertillRättförsäkring.

den§§ haroch 3-5 även utan attenligt 1 samt varasom,ge
följervadenligthär,i bosattbosattden somattutan varasom,

1992:1776lagenall-anställning iharSverige, sam-omav
socialförordninghär.enskild tjänst systemenellermän av
flyttartrygghet när personer

ekonomiskaEuropeiskainom
harsamarbetsområdet EES,

Sverigeivârdförmánertillrätt
moderskap.ochsjukdomvid

ochenligt ltill förmånerRätt
iden§§ har3-5 även som
ibosattfall, attutanannat vara

i all-anställningSverige, har
här.enskild tjänstellermän
i 2 kap.sjukhusvård,fårför dengäller inteLagen avsessomsom

försäkring.allmän1962:3814 § lagen om
försäkrad ärFör somen

gällerSverigebosatt utom
hanenbart närförmånerna

vistas här.

1994.kraft julii den 1träderlagDenna

1989:223.lydelseSenaste
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13 Förslag till
Lag ändring i lagen 1993:389om om

assistansersättning

Härigenom föreskrivs det i lagen 1993:389 assistansersättningatt om
skall införas paragraf, 2 följande lydelse.en ny a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2a§

Bestämmelser utsträckt ellerom
inskränkt tillämpning regler-av

i denna lag finns i lagenna
1992:1776 samordningom av

för social trygghetsystemen när
flyttar inom Europeis-personer

ka ekonomiska Samarbetsom-
rådet EES.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
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tillFörslag14

1988:360ändring i lagenLag omom
tillbilstödärendenhandläggning omav

handikappade

handläggning1988:360i lagendetföreskrivsHärigenom avatt om
paragraf, 2införashandikappade skallbilstöd tillärenden anyenom

lydelseföljandeav

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2a§

i §1till bidragRätt som avses
försäkrad enligthar den ärsom

lagenförsta stycket3 §kap.1
försäk-allmän1962:381 om

Sverige.ioch bosattring är
till denocksålämnasBidrag

ibosattattutan varasom,
följerenligt vadSverige, som

1992:1776lagen sam-omav
socialförordning systemenav
flyttartrygghet när personer

ekonomiskaEuropeiskainom
harsamarbetsomrádet EES,

Sverigevárdförmáner itillrätt
vid sjukdom.

juli 1994.kraft den 1träder ilagDenna
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15 Förslag till
Lag ändring i studiestödslagen 1973:349om

Härigenom föreskrivs det i studiestödslagenatt 1973:349 skall
införas paragraf, 3 kap. 32 följandeen ny lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
32 §

Bestämmelser utsträckt ellerom
inskränkt tillämpning regler-av

i detta kapitel i frågana om
studiehjälp i form studiebi-av
drag och tillägg finns iextra
lagen 1992:1776 samord-om
ning för socialsystemenav
trygghet när flyttarpersoner
inom Europeiska ekonomiska
samarbetsomrádet EES.

Denna lag träder krafti den juli1 1994.

Lagen omtryckt 1987:303.
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16 Förslag till

Förordning vissa ersättningar i internationellaom
förhållanden till landsting frånoch kommuner

sjukförsäkringen 1962:381enligt lagen om

försäkringallmän

föreskrivs följande.Härigenom

kommuner inte ingår i landsting sjukvårdshu-§ Landsting ochl som
vudmännen erhåller ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen

för1962:381 allmän försäkringom
ochoch sjukvård lämnas med stöd 3 b § hälso-hälso- som av

1982:763,sjukvårdslagen
hälso- och sjuk-hälso- och sjukvård lämnas med stöd 4 §2. avsom

i Sverigevårdslagen till inte bosattaär men sompersoner som
för social1992: 1776 samordningomfattas lagen systemenom avav

ekonomiska samarbets-flyttar inom Europeiskatrygghet när personer
området EES,

bosatt ihälso- och sjukvård lämnas till den utan attsom, varasom
sådanöverenskommelse med land tillförsäkradSverige, enligt ärannat

förmån vid vistelse i Sverige,
första stycket första punktentandvård lämnas med stöd 7 §4. som av

i Sverigetill inte bosattatandvårdslagen 1985: 125 ärpersoner som
Sverige med stödhar till förmåner vid sjukdom irätt avmen som

för social trygghetsamordninglagen närsystemen personerom av
ekonomiska samarbetsområdet EES.flyttar inom Europeiska

erhållafrån sjukförsäkringenSjukvårdshuvudmännen skall även
enligt lagen 1991:419ersättning för resekostnadsersättningar om

med vårdresekostnadsersättningar vid sjukresor i sambandutgettssom
för sådanai första stycket. Ersättning skall vidare utgåsom anges

med vårdresekostnadsersättningar i sambandutgetts annan somsom
lageninte bosatta i Sverige, med stödmeddelats är avpersoner, som

för flyttarsamordning social trygghet närsystemen personeravom
EES eller med stödEuropeiska ekonomiska samarbetsområdetinom

med land.överenskommelse annatav

lagen 1991:bedriver primärvård med stöd2 § Kommuner avsom
kommunal primärvård erhållerförsöksverksamhet med1136 om

för och sjukvård lämnasersättning från sjukförsäkringen hälso- som
Ersättning för vård enligt 4 §stöd 3 § och 4 § den lagen.med av a

i Sverige ochdock endast för inte bosattalämnas är sompersoner som
samordning för socialomfattas lagen 1992:1776 systemenavav om

ekonomiska samarbets-trygghet flyttar inom Europeiskanär personer
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området EES eller enligt överenskommelse med land ärsom annat
tillförsäkrade hälso- och sjukvård vid vistelse i Sverige.

3 § Ersättning enligt § första1 stycket 1-3 lämnas med beloppett som
avgiften för patienter inte tillhör sjukvârdsomrâdet.motsvarar som

Ersättning enligt första§l stycket 4 och andra stycket lämnas med
belopp sjukvârdshuvudmannens faktiska kostnad.motsvararsom
Ersättning enligt 2 § utgår med motsvarande belopp.

4 § Ersättning enligt och 21 lämnas under förutsättning att
sjukvârdshuvudmannen respektive kommunen

inte avgifter patienter i 3 b § hälso- ochtar ut av som avses
sjukvårdslagen 1982:763 frånavvikersätt bestämmelserna isom
26 § lag ochsamma

patienter fâr ivård Sverige med stöd artikel 22.1 ochav som av a
artikel i förordning31 EEG 140871 i den lydelse förordningennr -
har enligt lagen 1992:1776 samordning för socialsystemenom av
trygghet flyttar inomnär Europeiska ekonomiska samarbets-personer
området inteEES högre avgifter den avgiftäntar ut tas utsom av-
patienter bosatta inom sjukvârdshuvudmannensär omrâde.som

5 § föreskrifterNärmare för verkställigheten denna förordningav
meddelas Riksförsäkringsverket.av

Denna förordning träder i kraft den juli1 1994.
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tillFörslag17

förordningen 1984:908ändring iFörordning om

till sjukvårdshuvudman frånersättningarvissaom

1962:381enligtsjukförsäkringen lagen om

försäkringallmän

vissaförordningen 1984:908föreskrivs §Härigenom 1att om
enligtsjukförsäkringen lagensjukvårdshuvudman fråntillersättningar

försäkring ha följande lydelse.skall1962:381 allmänom

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

1§2

sjukvårdshu-ingår i landstinginteLandsting och kommuner ettsom
sjukförsäkringen enligt lagenfrånerhåller ersättningvudman

vad nedan.i enlighet medförsäkring sägs1962:381 allmän somom
enligt dennaErsättningarnadennaErsättningarna enligt

innefattarförordninginnefattarförordning
sjuk-och slutenallsluten sjuk- öppenall ochöppen

lämnas denvårddenvård lämnas somsomsomsom
sjukvårdsförmånertillförsäkrassjukvårdsförmånertillförsäkras

försäk-enligt allmänlagenförsäk-lagen allmänenligt omom
ring,ring, samt

enligtkostnader försjukvårdall öppen resorsom
resekost-1991:419enligt konven- lagendenlämnas omsom

nadsersättning vid sjukresor.tillförsäkrad sådantion är
Sverige,vid vistelse iförmån

enligtförkostnader3. resor
resekost-1991:419lagen om

nadsersättning vid sjukresor.

juli 1994.träder i kraft denförordning 1Denna

Förordningen 1991:1647.omtryckt
2 1992:1697.Senaste lydelse
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18 Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1979 849om :

ersättning för sjukhusvårdom m.m.

§Härigenom föreskrivs 2 förordningen 1979:849 ersättningatt om
m.m.för sjukhusvård skall upphöra gälla vid utgången juniatt av

1994.

Senaste lydelse 1988:993.
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till19 Förslag
Förordning ändring i förordningen 1992:om

1992:1776tillämpningen lagen1777 av omom

socialsamordning för trygghet närsystemenav

flyttar inom Europeiska ekonomiskapersoner
samarbetsområdet EES

till-föreskrivs det i förordningen 1992:1777Härigenom att om
församordninglämpningen lagen 1992:1776 systemenavav om

ekonomiskaflyttar inom Europeiskasocial trygghet när personer
paragraf, följandeskall införas 6samarbetsomrâdet EES en ny av

lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

6§

Sverige med tillämp-fall dåI
artiklarna 76-79 iför-ning av

iordning EEG 140871nr -
förordningen harlydelseden

1992:1776enligt lagen om
församordning systemenav

social trygghet när personer
Europeiska ekono-flyttar inom

samarbetsomrádet EESmiska
förordningartikel 10 isamt-

EEG 57472 i den lydelsenr -
förordningen har enligt denna

skall tilläggförordning utge-
till sådana förmåner som anges

artiklarna ochi utgessom
lagstiftningen i den andraenligt

iskall detta tilläggstaten,
första hand barn-utges som
bidrag och flerbarnstillägg
enligt lagen 1947:529 om

förlängtallmänna barnbidrag,
enligt 1986:barnbidrag lagen

förlängt barnbidrag378 om
eller studiebidrag och extra
tillägg enligt studiestödslagen



62 Författningsförslag SOU 1993:115

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1973:349. I den mån tillägg
med ytterligare belopp skall ut-

skall bostadsbidrag enligtges,
14 § lagen 1993:737 bo-om
stadsbidrag och, i den mån det
inte förslår, barnpension enligt
8 och 14 kap. lagen 1962:381

allmän försäkring och barn-om
tillägg med stödutgessom av
övergángsbestämmelserna till
lagen 1988:881 ändring iom
lagen 1962:381 allmänom
försäkring utbetalas.

Denna förordning träder i kraft den juli 1994.1
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Inledning1

Utredningsuppdraget1

Utredningens direktiv framgår vad dåvarande chefen för socialde-av
anförde vid regeringssammanträde den 17 januari 1991 ipartementet

samband med hon bemyndigades tillkalla särskild utredareatt att en
med uppdrag utforma förslag lagstiftningtill angående folkpensionatt

enligt lagen 1962:381 allmän försäkring vid utvidgatettm.m. om
europeiskt ekonomiskt samarbete.

direktiven dir.I 1991:2 inledningsvis allmän bakgrund tillges en
uppdraget. Departementschefen lämnar här kortfattad redogörelseen
för Sveriges deltagande förhandlingaride förts mellan Europeiskasom
gemenskapema EG länderoch de tillhör Europeiska frihandels-som
sammanslutningen EFTA skapa Europeiskt ekonomisktatt ettom
samarbetsområde EES omfattande de s.k. fyra friheterna för varor,
tjänster, kapital och angränsande politikområden. Härsamtpersoner
erinras den fria förrörligheten aktualiserar frågan hurattom personer
den sociala tryggheten skall samordnas för flyttar mellanpersoner som
olika länder ingår i det avsedda samarbetsomrádet.som

direktivenI de formella förhandlingarna EES inleddesattanges om
i juni 1990 och den legala basen i tänkt EES-avtalatt ettgemensamma

relevanta delar EG:s regelverk.utgörs av av
I anslutning härtill erinras i direktiven Pensionsberedningenattom

S 1984:03 i sitt slutbetänkande Allmän pension SOU 1990:76 tog
frågor angående EG:s regler i förhållande till den svenskaupp

pensionslagstiftningen. Beredningen redogjorde fördärvid bl.a. rådets
förordning EEG 140871, detreglerar här området, ochnr som
konstaterade den bygger fyra grundläggande principer: lika-att
behandlingsprincipen, sammanläggningsprincipen, exportabilitetsprin-
cipen och proratatemporis-principen. Enligt pensionsberedningens
uppfattning stod de dåvarande svenska reglerna för folkpension i
mindre god överensstämmelse med bestämmelserna i förordning

beredningen140871. I betänkandet redovisade därför förslag tillett
principlösning de problem folkpensionsförsäkringen skulleav som
ställas inför förordning 140871 skulle tillämpas på den.om

Enligt departementschefens uppfattning visade Pensionsberedningens
överväganden på behov genomgång reglerna inomnärmareav en av
den allmänna pensionsförsäkringen i Sverige inför närmareen



64 Inledning SOU 1993:115

anknytning till EG. Departementschefen ansåg därför det bordeatt
uppdras särskild utredare med utgångspunkt från Pensionsbe-atten
redningens överväganden och förslag beträffande EG:s regler i relation
till den svenska pensionslagstiftningen förslagutarbeta till de ändringar

behöver i denna jämte erforderligagöras Övergångsbestämmelser.som
Utredningen bör enligt direktiven studera de krav på bosättningäven

föri Sverige till olika förmåner tillämpas inomrätt andra delarsom av
socialförsäkringen och förslaglämna till sådana lagändringar som
bedöms nödvändiga för förmåner enligt EG-reglerna omfattassom av
exportabilitetsprincipen.

Härutöver åläggs utredningen i direktiven bearbeta vissa lagför-att
slag Riksförsäkringsverket utarbetat bakgrund de kravmotsom av som

utvidgat europeiskt samarbete ställer på den svenska lagstiftningenett
och samordna förslagen med de förslag beträffande folkpensioneringen

blir resultat utredningens huvudsakliga uppdrag. Riksför-ettsom av
säkringsverkets förslag har redovisats i särskild tillrapporten
regeringen den 31 maj 1990 angående möjligheterna utvidga denatt
skyddade personkretsen enligt den allmänna försäkringen och an-
slutande förmånssystem. Rapporten har remissbehandlats och har
tillsammans med de inkomna remissynpunkterna överlämnats till ut-
redningen se vidare avsnitt 2.6 och 5.8.

deUtöver uppdrag utredningen erhållit direktiven harsom genom
regeringen beslut den 15 april 1993 uppdragit utredningengenom

frågan till sjuklön vid vistelseöverväga utomlands irättenatt om
enlighet med vad framkommit under riksdagsbehandlingensom av

fråga SfUdenna 199192:5, rskr. 81 förslagdesamt att avge som
utredningen finner påkallade vidare kapitelse 7.

Utredningen har i sitt arbete beakta de generella direktiven dir.att
1984:5 angående utredningsförslagens inriktning. Enligt dessa direktiv
skall alla förslag kunna genomföras med oförändrade eller minskade
ICSUFSCI.

1.2 Utredningsarbetet

Vi påbörjade vårt arbete under våren 1991. I 1992 överlämnademars
vi betänkandet Rätten till folkpension SOU 1992:26, där vi redovisat
överväganden förslagoch i fråga folkpensioneringen för-ochom
säkringen för tilläggspension. Dessa förslag har lett till ändradnumera
lagstiftning prop. 199293:7, bet. 199293:SfU4, rskr. 199293:69,
SFS 1992:l277-1280.

föreliggandeI betänkande behandlar vi återstående delar vårt ut-av
redningsuppdrag. Vi således här och behandlar frågantar upp om
behovet anpassning regelsystemet för andra socialförsäkrings-av en av
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förmåner folk- och tilläggspension EG:s regler i frågatillän om
samordning olika länders för social trygghet.systemav

frågor försäkringsbegreppet utvidgningVad beträffar de och avom
Riksförsäkringsverket tagitden skyddade personkretsen, uppm.m. som

inte hunnit behandlai den ovannämnda har vi tidsskäl attrapporten av
varit önskvärt.utredningsarbetet i den utsträckning hadeunder som

vi dessa frågor börvi utvecklar i kapitel 5Som närmare attanser
möjligt.vidare i sammanhang såprövas annat snart som

haft kontakt med olikaVi har under under utrdeningsarbetet
upplysningaroch organisationer för delmyndigheter att av av

haft kontakt med EGkonse-för uppdraget. Vi harbetydelse även
Jämställdhet S 1993:01 ochkvensutredningen Social Välfärd och

Bilstödsutredningen S 1993:05.
till Bryssel för överläggaföretagit studiebesökVi har vidare attett

Administrativaknutna tillvid EG-kommissionen,med tjänstemän
frågormigrerande arbetare, iför social trygghet förkommissionen om

140871.förordning EEGoch tillämpningenbl.a. tolkningen nrav
besök dessavidöverläggningar har ocksåSådana ägt ett somrum

för-erfarenheterför delgegjort i Stockholmtjänstemän att avoss
tillämpning.ordningens

enkla-betänkandet Bostadsbidrag,remissyttrandeVi har överavgett
billigare SOU 1992:89.rättvisare,re,

disposition1.3 Betänkandets

träffatdirektivberörda EFTA-länder har sedan varaEG och ettgavs
EES-avtalet.samarbetsomrâdet,ekonomiskaEuropeiskaavtal om
gällande bliravtalet blirsamtidigt medAvtalet så konstrueratär attatt

avtalsslutandegällande i demängd EG-rättsakterockså storen
socialpolitikensåterfinns flera rättsakter inomBland dessastaterna.

område.
vilka konsekvenser EES-varit inriktat utredaarbete har pâVårt att

för enskildasocialförsäkringsområdetikraftträdande får påavtalets -
förändringar i denvilka behovför Sverigeoch stat samt avsom -

kunnaföreligga. Förtill följd därav kanlagstiftningensvenska attsom
försöka finna påhar vi varitdenna bedömninggöra tvungna att svar

frånomfattas detförmånerförsta, vilkafrågorna för det avsomom,
för-vilketandra,och, för det sättregelsystemetEG Övertagna

uppgiftgrannlagatämligenhar visat sigberörs. Detmånerna vara en
inödvändigtdetdärför funnitVi harbedömningar.dessa attgöraatt

EG-både degenomgångutförligredovisa relativtbetänkandet aven
svenskoch gällanderättsliga reglerna rätt.av

för deredogörelserkapitlen 2-4kapitel följer iEfter detta inledande
svenskåterfinns dels iförsäkringstillhörighetallmänna regler somom
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inklusive ingångnarätt konventioner, dels i EG-rätten. Kapitel 3
innehåller också relativt utförlig översikt den socialaöveren trygg-
heten enligt EG:s regler i stort.

I kapitel 5 kommer vi med utgångspunkt från vad vi redogjort för
i kapitlen 2-4 lämna överväganden övergripande ochatt art attav
närmare vårtavgränsa uppdrag. Vi kommer där försöka beskrivaatt
de allmänna konsekvenser den aktuella EG-rättens tillämpning isom
Sverige kommer få oberoende förmånsslag.att av

De särskilda förmánsslagen kommer behandlas i kapitlen 6-10.att
Dessa uppdelade i deskriptivär del och övervågandedel. I denen en
deskriptiva delen beskrivs först de svenska regler kan komma attsom
beröras den EG-rättsliga regleringen och därefter de EG-reglerav som
gäller särskilt för det aktuella förmånsslaget. I övervägandedelen
försöker vi med ledning i den deskriptiva redogörelsen be-göra en
dömning vilka konsekvenser EG-reglernas tillämpning i Sverigeav
kommer få. Vi redovisar där också de förslag till ändringar i svenskatt
lagstiftning olika områden vi funnit påkallade på grund vårasom av
bedömningar.

Slutligen kommer vi i kapitel försöka11 beskriva kostnadskonse-att
kvenser och vissa administrativa konsekvenser inom socialförsäkrings-
området följer med EES-avtalets ikraftträdande.som
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Gällande regler2 om

försäkringstillhörighet

Inledning2. l

för de regleröversiktlig redogörelsekapitel skall vi lämnaI detta en
socialförsäk-tilltillhörighetenSverige i frågai dag gäller i omsom

nationellåterfinns i svenskreglerolika delar. Dessaringssystemets
med andraSverige ingåttkonventionerockså ilagstiftning sommen

denmed genomgångavslutasKapitlet rapport somstater. aven
behovettill regeringenöverlämnatRiksförsäkringsverket avom

införförsäkringenallmännadenförfattningsändringar inom enm.m
medi enlighetpersonkretsenskyddadedenutvidgningeventuell av

i uppdragvi fåttvilkenEG-lagstiftningens principer, attrapport
beakta.

centraladenintarförsäkring AFLallmän1962:381Lagen om
samlatsharlagensocialförsäkringssystemet. Idet svenska treplatsen i

innefattarsjukförsäkringen somnämligensocialförsäkringen,delar av
föräldraförsäkringensjukpenningförsäkringarnasjukvårds- och samt

förförsäkringenochfolkpensioneringentandvårdsförsäkringen,och
tilläggspension.

lagar. Detsärskildabehandlas iövriga delarSocialförsäkringens
arbetsmarknadsstödetoch det kontantaarbetslöshetsförsäkringengäller

Ocksåarbetsskadeförsäkringen.delpensionsförsäkringenKAS, samt
reglerasförmånssystemAFL:sanknytning tillförmåner harvissa som

socialpolitiskförmånssystemfinnslagar. Vidaresärskilda arti somav
sammanhangi mångaförsäkringarintemeningi teknisk är men som

vanligenHärmedsocialförsäkring.begreppethänföras tillbrukar avses
Riksförsäkringsverket ochutbetalasbemärkelse förmåneri vid avsom

bidragsför-ochbarnbidragsåsomförsäkringskassorna,de allmänna
skott.

delområdesjukvårdensochhälso-finns påVid sidan härav en
igällerDetsammanhanget.betydelse iförfattningar ärandra avsom

redovisar6kapitelI1982:763.sjukvårdslagenhälso- ochhandförsta
lagstiftningen.deninnebördenvi av

socialförsäkrings-de olikaomfattasvilkaBestämmelser avsomom
iutsträckningi vissdelslag,respektivedels ifinnsgrenarna --

ochSverigemellanhar ingåttstrygghetsocialkonventioner somom
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andra länder. Den omständigheten försäkradär enligtatt en person
AFL eller enligt lagstiftning inom socialförsäkringssystemetannan
innebär inte han har till alla förmånerrätt eller omfattasatt allaav
förpliktelser enligt lagen. Bestämmelserna för de olika försäkrings-

Åbesked i vilken utsträckning sä fallet. andraärgrenarna ger om
sidan det i vissa fallär möjligt för inte försäkradär atten person som
komma i åtnjutande förmåner från försäkringen. I sådant fall detrörav
sig härlederrätt sig från försäkrad socialför-Iom en som en person.
säkringskonventionerna finns bestämmelser inskränker ellersom
utvidgar till förmånerrätten enligt den nationella svenska lagstift-
ningen.

2.2 Lagen allmän försäkring AFLom

Allmänt

Försäkrade enligt AFL dels svenska medborgare,är oberoende av var
de bosatta, dels utländskaär medborgare och statslösa bosattaärsom
i Sverige 1 kap. 3 § AFL. Vidare gäller enligt denna lagregel att en
försäkrad lämnar Sverige skall fortfarande bosatt här,som anses vara

Ävenutlandsvistelsen avseddär längst år. denattom ettvara som av
statlig arbetsgivare sänds till land för förarbete arbets-ett annaten

givarens räkning bosatt i Sverige under hela utsändnings-anses vara
tiden oberoende dennas längd. Detta gäller medföljandeäven makeav

eller därmed jämställd barn under 18 år.samt- -
Enligt AFL har regeringen bemyndigande undanta vissaatt

kategorier statligt anställda i utlandstjänst från regeln bosättning iom
Sverige under utsändningstiden. Genom förordningen l985:73 om
undantag från svensk socialförsäkringslagstiftning vid arbete utomlands
har regeringen med stöd härav föreskrivit arbetstagare äratt som
arvodesanställda Styrelsen för internationell utveckling SIDA förav
arbete i bistándsland jämte medföljande familjemedlemmar inteett
skall bosatta i Sverige under utsändningstiden.anses

Försäkrad för tilläggspension enligt kap. 3 § andraär l och tredje
styckena AFL dessutom utländsk sjöman har anställning påsom
svenskt handelsfartyg den tillgodoräknatshar pensionspoängsamt som
i Sverige han inte uppfylleräven angivna förutsättningar förom ovan

försäkrad enligt AFL. Med anställning på svenskt handels-att vara
fartyg likställs enligt 20 kap. §1 AFL anställning på utländskt
handelsfartyg svensk redare förhyr i huvudsak obemannat,som om
anställningen sker hos denne eller någon honom anlitad arbets-av
givare.

Bestämmelserna i kap. 3§l AFL begreppet försäkrad harom
betydelse endast i fråga förmåner, för vilka inte uppställs andraom
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inomförsäkringstillhörighet. Detta gäller endastvillkor än numera
försäkrad har endast dentilläggspension.försäkringen för Begreppet

utomlandsvid bosättningeffekten svensk medborgarepraktiska att en
försäkrad för ATP.svensk arbetsgivareunder anställning hos är

obligatorisk. Någon möjlighetförsäkringenallmännaDen är att
för demfinns alltså intesig utanför försäkringenfrivilligt ställa som

försäkringsvillkoren.uppfyller
fr.o.m. den månadSverige skallbosatt iförsäkradEn ärsomperson

försäkringskassa kap.allmän 1inskriven hosfyller 16 årdå han vara
inskrivning hosbosättning försärskilda kravet påAFL. Det4 § att en

svenska med-endast förhar betydelseförsäkringskassa skall ske
bosättningförsäkrade vidkaneftersom endast dessaborgare, vara

i dess helhet.gäller försäkringeninskrivnautanför Sverige. För
försäkringskassaregler hos vilkenkap. 4 § AFLI 1 enomges

försäkradedenReglerna innebärinskriven.försäkrad skall attvara
verksamhetsområde handen kassa inominskriven hosskall varsvara

intedenföregående år. Förnovemberfolkbokförd den 1 varsomvar
inskriven hosskalltidpunkt gäller hanvid dennafolkbokförd att vara

föregåendevidverksamhetsområde han bosattinomden kassa varvars
under året,Sverigesig iför den bosättereller,utgångårs senaresom

sig. Iverksamhetsområde han bosätterinomkassahos den vars
inskrivning och16RFFS 1985:föreskrifterRiksförsäkringsverkets om

denförsäkringallmän1962:381enligt lagenavregistrering gesom
folkbok-lokalkontoret pådetbestämmelsen ärkompletterande att
tillhöra.försäkrade skalldenbosättningsortenellerföringsorten som

för-in hosskall skrivastill SverigeflyttarEn enperson som
han skallfått kännedomkassansåsäkringskassa att varasnart om

tidpunkt dåfrån denInskrivningen gäller§ AFL.inskriven kap. 51
inskriven.försäkrade skallinträtt denförhållandesådant att vara

den dåmånaden företredjetidigast fr.o.m.gäller dockInskrivningen
föranmälningsskyldighetföreskrivsskedde. l lageninskrivningen en

ifolkbokfördainteinskrivnaskallförsäkrade varmen somvarasom
försäkradsådanåliggerföregående år. DetnovemberSverige den 1 en

förhållande inträttsådanttidpunkt dåfrån deninom veckor attatt
skallhanhos vilkenkassaanmäla sig till deninskrivenskallhan vara

skrivas in.
inskrivenskallförförutsättninggrundläggandeEn att varapersonen

landet.här ibosatthanförsäkringskassaallmän ärhos att anses
försäkradeskall denlängre,förutsättninginte dennaFöreligger

fått reda påkassanSåförsäkringskassan.frånavregistreras attsnart en
avföra honomskall kassaninskrivenskallförsäkrad inte längre vara

förhållandedå sådanttidpunktfrån denmed verkanfrån registret
upphöra.skallinskrivningeninträtt att

konstituerarförutsättningardebestämningNågon närmare somav
bedömerförsäkringskassanfinns inte i AFL. Detbosättning är omsom
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är bosatt i Sverige och såledesatt skallen person anse som vara
inskriven hos kassan.

Närmare bosättningsbegreppetom

Riksförsäkringsverket har utfärdat föreskrifter RFFS 1985:16 om
inskrivning och avregistrering enligt lagen 1962:381 allmänom
försäkring. Enligt dessa gäller huvudregel skallattsom en person

bosatt i Sverige han har sitt egentliga hemvist här elleranses vara om
han kommer till Sverige med avsikt vistas här stadigvarande.om att

Likaså skall kommer till Sverige med avsikt vistasen person, som att
här år för förvärvsarbeteän eller studier, och dennesett med-mer
följande make eller därmed likställd och barn under 18 år anses- -
bosatta här. En flyttat till Sverige från nordiskt landperson som ett
skall enligt föreskrifterna normalt bosatt här i landet hananses om
blivit folkbokförd här. Vad gäller utomnordiska medborgare år
prövningen frågan bosättning beroendeäven uppehållstill-av attom av
stånd beviljats. En utlänning får inte uppehålla sig i Sverige under
längre tid månaderän ha uppehållstillstånd.tre Uppehållstill-utan att
stånd behövs inte för medborgare i nordiskt land. Förannat att en
utlänning behöver uppehållstillstånd enligt utlänningslagstiftningensom
skall kunna skrivas in hos försäkringskassa krävs enligt Riksför-en
säkringsverkets föreskrifter han beviljats uppehållstill-att permanent
stånd eller uppehållstillstånd för minst år eller tillståndett ett som
eljest kan ligga till grund för folkbokföring.

Nämnda föreskrifter innehåller vissaäven särregler beträffande
sjömän. Enligt dessa skall svensk sjöman, anställdär påen ettsom
svenskt handelsfartyg eller på utländskt handelsfartyg iett som
huvudsak obemannat förhyrs svensk redare, bosatt iav anses som
Sverige även han inte uppfyller de krav vistelsens varaktighetom

gäller för bosättning i landet skall föreligga.som att Hanannars anses
likställs enligt föreskrifterna med försäkrad inskriven hosären som
försäkringskassa inskrivningäven inte skett. Detsamma gällerom en
utländsk sjöman skall bosatt i Sverige enligt be-som anses som
stämmelser i konventioner social trygghet mellan Sverige ochom
andra länder. En sådan sjöman har således tillrätt förmånersamma
från den allmänna försäkringen försäkrad inskriven.ärsom en som
Utländska sjömän på svenska handelsfartyg inte omfattassom av en
konvention har till bara intjänanderätt ATP och enligt fast praxisav -

förmåner från arbetsskadeförsäkringen.-
Riksförsäkringsverket har vidare utfärdat rekommendationer till-om

lämpningen reglerna försäkring, inskrivning och avregistreringav om
enligt lagen allmän försäkring Allmänna råd 1990:2. Dessaom
bygger på 1967 års folkbokföringslag, med vissa begränsningarsom
upphörde gälla den 1 juli 1991. När det gäller denatt närmare
bedömningen har sitt egentliga hemvist i Sverigeav om en person
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reglerfolkbokföringensRiksförsäkringsverketrekommenderar att om
Även för-verketi övrigt rekommenderardygnsvila tillämpas. att

vägledande vid bedömningenfolkbokföringenlåtersäkringskassan vara
bosättningsfrågan.av

denbestämmelserna ifolkbokförs enligtbosattaSverigel personer
hand påreglerar i första1991:481. Lagenfolkbokföringslagennya

Sverige bosattförsamling ivilkenoch inomfastighetvilken personen
huvudregelnfolkbokföringsortgäller ärfolkbokföras. detNär rättskall

dygnsvi-tillbringar sinregelmässigtdär hanbosattatt person ansesen
la.

bestämmelseruttryckliga närinnehållerFolkbokföringslagen enom
innebär bl.a.Bestämmelsernai Sverige.bosattskall anses varaperson

folkbokföringeniskalltill Sverigeflyttar inden tas omatt uppsom
landet underdygnsvila här itillbringa sinregelmässigthan kan antas

Även regelmässigt tillbringakan kommadenår.minst attantasett som
skallbosättningdubbellandetochbåde inomdygnsvilasin utom

fåromständighetersamtligatillmed hänsynfolkbokföras han ansesom
bedömning börVid dennaSverige.anknytning tillsin starkasteha

saknardenvikt. Förtillmätasnormalt störstfamiljeförhållandena som
arbetsförhållandenagrundanknytningen påförsta handifamilj bör av

anställning ellerinte hargällerdetNärväga tyngst. personer som
pensionärerbosättning,dubbelharfamiljenfamilj eller då t.ex. som

egentligafår detSverige,sommartid iland ochbor ivintertid annatett
ochomfattningvistelsensbl.a.ledningmedbestämmashemvistet av

med-utomnordiskaFör134.1990911153prop.bostädernas art s.
skallfolkbokföringföruppehållstillståndi principkrävsborgare att

ske.
vid be-försäkringskassanrekommenderarRiksförsäkringsverket att

sådanaexempelvistillhänsynbosättningsfrâgandömningen om-tarav
och arbets-bostads-med vistelsenändamåletständigheter samtsom

land.eventuellt iSverige ochförhållanden i annat
kommakandengäller attmotsvarandePå sätt antasatt som
minst årunderutanför Sverigedygnsvilatillbringa sinregelmässigt ett

gällerDetsammautflyttad.folkbokföringenfrånavregistrerasskall som
dygnsvilatillbringa sinregelmässigtkommakanden attantassom

samtligatillmed hänsynhanlandetochinombåde om-utom om
landet. Denhemvistegentligaha sittfårständigheter utom somanses

obefint-avregistrerashemvistkänttvå år saknatunderoavbrutet som
lig.

.skyldigföreskrifterRiksförsäkringsverketsenligtförsäkradEn är
Sverigelämnarhanförsäkringskassantill näranmälaföreatt, avresan,

överstigakommakanför tid ettutomlandsför attantasatt somenvara
utlandsvistelsenförutsefrån början kunnatförsäkrad inteår. Om atten
försäkringskas-tillanmälanskall hanöverstiga år, görakommer ettatt

vistelsen kommerberäknasdet kanså attutflyttningen attsnartsan om
avregistreringföreskrifterRiksförsäkringsverketsår.överstiga omett
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innebär avregistrering frånatt allmän försäkringskassa kan komma att
ske med retroaktiv verkan. Detta kan bli fallet försäkringskassanom
först i efterhand får reda försäkrad lämnat landetatt för längreen
tid än âr. Avregistrering skerett då fr.0.m. dagen efter Näravresan.
det kommer till försäkringskassans kännedom inte längreatt en person

kvarär i landet och tidpunkten för okänd,är rekommenderaravresan
Riksförsäkringsverket avregistrering sker medatt verkan år tillbakaett
i tiden från det kassan Ärfick kännedomatt förhållandet. det käntom

varit här föratt mindrepersonen än år sedan, bör avregistreringenett
ske från den kända vistelsetidpunkten.senast

Om försäkrad försäkringskassans kännedomen utan varit utomlands
än âr, rekommenderarett Riksförsäkringsverketmer retroaktivatt

avregistrering görs endast i det fall det betydelseär föratt tillrättenav
förmåner. Har ersättning utbetalats till den försäkrade under tiden
denne varit utomlands, kan det bli aktuellt med återkrav.

Vid flyttning från Sverige till nordiskt land gäller för-ett att
säkringskassan vid bedömningen frågan avregistrering i principav om
skall följa folkbokföringsmyndigheternas beslut avregistrering frånom
folkbokföringen. Enligt Riksförsäkringsverkets föreskrifter kan i sådant
fall i Sverige folkbokförd avregistrerasen endast särskildaperson om
omständigheter föreligger.

Den är utsänd för anställning utomlands isom svenska tjänststatens
skall tillsammans med sin medföljande familj enligt folkbok-- -föringslagen stå kvar folkbokförd under utlandsvistelsen. I lagensom
finns särregler föräven diplomatisk och konsulär personal. Enligt
dessa gäller den tillhör främmandeatt makts beskickning ellersom en
lönade konsulat eller dess betjäning folkbokförs endast han ärom
svensk medborgare eller han bosatt här han komnärom tillhöravar att
beskickningen, konsulatet eller betjäningen. Detta gäller sådanäven en

familjemedlem eller tjänare.persons
De nordiska länderna har träffat överenskommelse folk-en om

bokföring vid flyttning Överenskom-inom Norden SFS 1989: 1007.
melsen gäller för alla medborgarskap,personer, äroavsett som
registrerade bosatta i nordiskt landsom och flyttarett till ett annatsom
nordiskt land. En tidsbegränsad vistelse mindre änsom avses vara sex
månader normalt inte flyttning.anses Enligt överenskommelsensom

detär den lokala registreringsmyndigheten i inflyttningslandet som
beslutar skall registrerasom en bosatt där.person Frågansom om en

skall bosatt i inflyttningslandetperson anses eller intesom avgörs av
lagstiftningen i det landet.
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Övriga2.3 förmånssystem

Försäkrad enligt 1979.84 delpensionsförsäkringlagen denärom som
bosatt i Sverige och har aktuell anknytning till arbetsmarknadenär en

har längre tid i arbetslivet bakom sig 3 och 4 §§. Bosätt-samt en
föreskrift Riksförsäkringsverketningsbegreppet här enligt RFFSär av

1987:16 detsamma i AFL under avsnitt 2.2. Arbets-sesom ovan
omfattning minst fyravillkoret innebär krav förvärvsarbete i viss i

före pensionramtid tolv månader den dag dåmånader under en av
tidigare dag då ansökan Slutligen krävsbörja utgå eller den görs.avses

för tiopensionsgrundande inkomst för tillgodoräknats minstATPatt
ålder.år fr.o.m. 45 års

med-således inte beroende svenskttill delpensionRätten är av
ochtill pension dock bosättning i Sverigeborgarskap. För krävsrätt

krävs dentids förvärvsarbete här i landet. Vidarelängre atten
omfattning förfortsätter förvärvsarbeta i vissförsäkrade att vara

lagregler svenskabehålla delpensionen. Någraberättigad att som ger -
bosättninguppbära delpension vidutländska medborgareeller rätt att-

utomlands bosattgällerutomlands finns inte. Detta även om en
deltid i Sverige.fortsätter förvärvsarbeta påatt

för-arbetslöshetskassamedlem i erkändoch ärVar är enen som
arbetslöshetsförsäkring 3 §.1973:370säkrad enligt lagen om

för i princip allaarbetslöshetskassa stårMedlemskap i öppet somen
dess verksam-stadgar arbete inomuppfyller villkor i kassans om

arbetslöshetsförsäkringen uppställs inte någraInomhetsområde 47 §.
förvärvsarbetandebosättningskrav. Allaformella medborgarskaps- eller

tillhöra försäkringen.därför möjlighethar att
från arbetslöshets-för till ersättningallmänna villkorSom rätt

arbetsför, bereddförsäkradeförsäkringen gäller den är att antaatt
den offent-arbetssökande hoslämpligt arbete, anmälderbjudet är som

Arbetsmarknadsstyrelsenarbetsförmedlingen i den ordningliga som
krävserhålla lämpligt arbete. Härutöverföreskriver och inte kan attett

med-under viss tidmedlem i arbetslöshetskassanförsäkrade varitden
föremånader omedelbartramtid tolvlemsvillkoret och under aven

utsträckning arbets-utfört förvärvsarbete i vissarbetslöshetens inträde
Även huvudregellagen beaktasdet inte framgårvillkoret. somavom

utomlandsutfördaarbeteni Sverige. Vissaendast arbete typer av
Sverigemed ihos arbetsgivaredock i praxis, såsom arbete sätegodtas

utbetalats från denne.lönom
ellerarbetslöshetsförsäkringenenligtförsäkradTill den inte ärsom

för tillmedlemskapviss tids rättinte uppfyllt villkoretännu omsom
för-enligttill ersättningeller sinersättning vid arbetslöshet rättuttömt

kontantlagen 1973:371ersättning enligtsäkringen i ställetutges om
arbetsmarknadsstöd.
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Mot bakgrund bestämmelserna kontant arbetsmarknadsstödattav om
KAS utformats generella föreskrifter har i lagen intagitssom en
bestämmelse KAS utgår till den uppfyller föreskrivnaattom som
ersättningsvillkor i Sverige. Bestämmelsen innebär endast denatt som

till denstår svenska arbetsmarknadens förfogande och har uppfyllt
föreskrivna ersättningsvillkor i Sverige berättigad till KAS.är
Bestämmelsen gäller både svenska medborgare och andra sökande.
Detta innebär bl.a. den arbetslöse måste ha utfört förvärvsarbete iatt
Sverige under viss tid omedelbart före arbetslöshetens inträde.

Arbetsmarknadsstyrelsen har föreskrivit sökande bosattäratt en som
utomlands och önskar få arbetslöshetsersättning från Sverige skallsom
stå till den svenska arbetsmarknadens förfogande besöka denattgenom

arbetsförmedlingensvenska varje dag AMSFS 1978:8. Undantag har
dock gjorts för gränsarbetare, dvs. arbetar i Sverigepersoner som men

ibosatta land till vilket de återvänder varje dag eller minstär annat en
gång i veckan. Den besöksskyldighet gäller innebär denattsom
sökande i praktiken måste vistas i Sverige.

Enligt kap. § lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring1 1 denärom
förvärvsarbetar i verksamhet i riket försäkrad för arbetsskada.härsom

bosättning i Sverige föreligger endast för förvärvs-Krav på andra
arbetande arbetstagare, dvs. för egenföretagare och uppdragstagare.än
Om utländsk arbetsgivare sänder arbetstagare till Sverige fören en

försäkradarbete högst år, arbetstagaren dock inteärettsom avses vara
enligt denna lag. Försäkringen gäller också arbete arbetstagareensom
utför utomlands, arbetet högst år och arbetstagarenettom avses vara

arbetsgivareutsänd med verksamhet här i riket. En arbets-är av en
statlig arbetsgivare till land försändstagare, ett annatsom av en

för dennes räkning, skall dock försäkrad för arbetsskadaarbete vara
under hela utsändningstiden. Regeringen har emellertid med stöd av
bemyndigande i lagen förordningen 1985:73 undantag frångenom om
svensk socialförsäkringslagstiftning vid arbete utomlands föreskrivit att
detta inte skall gälla arbetstagare arvodesanställda Styrelsenärsom av
för internationell utveckling SIDA för arbete inom det svenska
biståndet i land.ett annat

Ersättning enligt arbetsskadeförsäkringen villkor tillpåutges samma
svenska och utländska medborgare förvärvsarbetar i Sverige. Försom

bosättning i landet.arbetstagare uppställs inget krav pånämntssom
arbets-Det innebär inte bosatt i Sverige vidäratt en person som en

till sjukvárdsförmáner, sjukpenning och livränta enligtskada har rätt
arbetsskadeförsäkring han berättigad tilllagen inte är motsva-om om

förmåner förvärvsarbetande arbets-rande enligt AFL. För andra än
utländskakrävs dock bosättning i Sverige. Såväl svenskatagare som

ochegenföretagare och uppdragstagare måste således bosatta härvara
tillförvärvsarbeta i verksamhet här i riket för berättigadeatt vara

ersättning enligt arbetsskadeförsäkringen.
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När det gäller andra förmánssystem, inte uppbyggdaärsom som
försäkringar i egentlig mening, varierar de krav uppställs för attsom

förmåner föreliggatill skall enligt de olika lagarna. Vissa anknyterrätt
till det uppställs denAFL krav på sökande skallatt attgenom vara

försäkringskassa.inskriven hos Andra uppbyggda påärsystem annat
och kräver inte registrering eller inskrivning i någon kassa. T.ex.sätt

omfattar lagen 1989:225 till smittbärare alla smitt-ersättningom
bärare måste från förvärvsarbete grund beslut enligtavstå påsom av

föreskriftervissa angivna lagar eller fattats med stöd lagarnasom av
hälsokontroll.eller på grund läkarundersökning eller Vanligen krävsav

dock bosättning i Sverige. För till hälso- och sjukvård akut vårdrätt -
enligt hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 såledesundantagen krävs-

fråga medborgare krävs dessutombosättning i Sverige. I utländskaom
vistelse här i landet innan förmånen utbetalas.i del fall viss tidsen

författningar skilja sig från detBosättningsbegreppet kan i dessa andra
jfr 1947:529 allmännatillämpas inom AFL § lagen1 omsom

särskilda kapitel följande behandlar olikabarnbidrag. I de i det som
uppställs enligt deförmånsslag beskriver vi vilka kravnärmare som

jämförandesärskilda lagarna. kapitel redovisar vi dessutomI 5 en
sammanställning dessa olika krav.av

Avgiftsskyldighet2.4

försäkringen socialavgifter, arbets-finansieras dvs.allmännaDen av
egenavgifter. Sjukförsäkringen finansieras dessutomgivaravgifter och

Vissasjukförsäkringsavgift, erläggs arbetstagare.allmän som avav en
fondav-finansieringskällor finns också, inte minst statsmedel ochandra

kastning.
socialavgifter enligt lagen 1981:691Skyldiga erlägga äratt om

försäkrade enligtsocialavgifter dels arbetsgivare, dels ärpersoner som
förvärvsarbete anställning.och har inkomstAFL änannatsom av

egenavgifterna enligt lagenArbetsgivaravgifterna respektive om
reglernavissa procenttal de enligtsocialavgifter skall betalas med

avgiftsunderlagen.i lagen bestämda
arbetsgivaravgifterUnderlaget för beräkning utgörs summanavav

lön i ellerarbetsgivaren under året harvad utgett annanpengarsomav
tjänstmed anledningför utfört arbete ellerersättning av enannars

Underlaget för beräkningvissa andra ersättningar.samt egenav-av
förvärvsarbetede inkomstergifter i princip änutgörs annatavav

uppburit.avgiftsskyldiganställning personsom en
alltidarbetsgivaravgifter i Sverige föreliggerSkyldighet erläggaatt

arbets-utförs i Sverige. Vararbetsgivaren svensk och arbetetärom
betydelseheller har detbosatt spelar därvid ingen roll. Inteärtagaren

tidvistas här kortareutländsk medborgare och änarbetstagaren ärom
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år därföroch inte kan bli försäkrad enligt AFL och berättigad tillett
socialförsäkringsförmåner här i landet. En utländsk arbetsgivare är
skyldig betala arbetsgivaravgifter i Sverige för arbetstagareatt som
utför arbete i Sverige arbetstagaren bosatt här eller,är utan attom vara
utsänd hit, vistas här i landet.

svenskEn arbetsgivare dessutom i fallvissa skyldig betalaär att
arbetsgivaravgifter för arbete arbetstagare utför utomlands. Omsom en
arbetstagaren lokalanställd dvs. inte i Sverigeär bosatt gäller i dessa
fall arbetsgivaren skyldig erlägga endast ATP-avgifter föräratt att
arbetstagare svenska medborgare. Om arbetstagarenär utsändärsom
från Sverige gäller arbetsgivaren avgiftsskyldig för alla arbets-äratt
givaravgifter så länge utsändningen inte pågå längre tid ârän ettavses
eller de andra utsändningstider gäller enligt ingångna konventio-som

Är arbetstagaren svensk medborgarener. arbetsgivaren dock alltidär
skyldig erlägga ATP-avgifter.att

fråga egenavgifterl gäller bl.a den inte inskriven hosärattom som
försäkringskassa inte skyldig erlägga andra avgifter till-är änatt
läggspensionsavgift.

sjukförsäkringsavgiftAllmän skall enligt lagen 1992:1745 om
allmän sjukförsäkringsavgift för varje år betalas den uppbärav som
inkomst anställning förvärvsarbeteeller den enskilde ärannatav om

förskattskyldig inkomsten enligt kommunalskattelagen 1928:370.
Avgiften beräknas på inkomsterna till den del de intesumman av
överstiger sju och halv gånger basbeloppet enligt AFL. Undantagnaen
från avgiftsskyldigheten vid fylltårets ingång 65 årär personer som
och de har inkomster understiger 32 25procent procentsom som
fr.o.m. år 1994 basbeloppet.av

Det finns i det svenska socialförsäkringssystemet inte absolutnågot
avgiftersamband mellan de har betalats eller för ochsom av en person

till förmåner eller de förmåner till,kan berättigadrätten personen vara
bl.a. eftersom arbetsgivares skyldighet erlägga avgifter inteatt styren

försäkrades till förmånerden och utebliven betalning arbets-rätt av
givaravgift inte heller innebär försäkrade förlorar tillden rättatt
förmånen.

2.5 Konventionsbestämmelser om

försäkringstillhörighet

regler försäkringstillhörighet avgiftsskyldighet viDe ochom som
för fleraredogjort utvidgas eller inskränks i avseenden deovan av

socialförsäkringsområdet Sverige ingått medkonventioner på som
andra På grund dessa konventioner kan andraävenstater. av personer

lagstiftningde försäkrade enligt svensk nationellärän varasom
berättigade socialförsäkringsförmåner motsvarandetill i Sverige. På
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försäkradekan i Sverige berättigade tillsätt ärpersoner som vara
förmåner i andra I kapitel lämnar redogörelse4 närmarestater. en
för innehållet i konventionerna och där bl.a. reglernatar upp om
försäkringstillhörighet.

Riksförsäkringsverkets2.6 denrapport om

skyddade personkretsen

kapitel i denRiksförsäkringsverket har, vi nämnde i rapportsom en
maj till regeringen redovisat uppdrag utreda behovet31 1990 attett av

försäkringen och därmedförfattningsändringar inom den allmänna
inför eventuell utvidgning densammanhängande förmånssystem aven

i enlighet EG-lagstiftningens principer.skyddade personkretsen med
skallinledningsvis Sverige kunnakonstaterasI att,rapporten om

samarbetsområdet detEuropeiska ekonomiska EES,ingå i det
regelsystem såkrävas vårtkommer attatt att personer somanpassas

sjukvårdsför-här får tilli Sverige bosattaarbetar rättutan att vara
förvärvsanknutna förmåner under den tid arbetet ioch vissamåner

Sverige pågår.
föreslår Riksförsäkrings-åstadkomma sådan utvidgningFör att en

försäkringin i lagen 1962:381 allmänbestämmelserverket att tas om
förvärvsarbetar i Sverige såsominnebär denAFL attsom som

försäkrad enligt AFLbosatt här skallarbetstagare utan att varavara
inskriven hos försäkringskassajämställas medoch ären person som

Eftersom socialavgifter erläggsden tid arbetet pågår.under avsom
denbosättning, innebärarbetsgivaren för den arbetar här oavsettsom

mellan arbetsgivarensföreslagna utvidgningen bättre kopplingen
försäkringsskydd.socialavgifter och arbetstagarens

föreslås omfatta inte bara medborgare i EG- ochBestämmelserna
Enligtalla förvärvsarbetar i Sverige.EFTA-länder utan personer som

anländerkommer flertaletverkets bedömning det stora personer som
perioder medSverige för arbeta här under kortaretill störstaatt

framför alltmedborgare i något EG-land. Detta berorsäkerhet att vara
utanför fåmöjligheterna för medborgare EGpå de begränsade att

hänvisar härvid till uppgifteroch uppehållstillstånd här. Verketarbets-
1988 och 1989Arbetsmarknadsstyrelsen AMS under årenfrån att

respektive 000 arbetstillstånd,beviljades drygt 12 000 19 varavca
Storbritannien ochfrån Västtyskland,flertalet komavsåg personer som

Polen.
tillegenföretagare hänvisar Riksförsäkringsverketdet gällerNär att

arbetsskadeförsäkringegenföretagare enligt lagen 1976:380 omen
bosatt i Sverigeförsäkrad för arbetsskada endast hanLAF ärär om

skall gälla för egenföretagareoch föreslår bosättningskravatt samma
förvärvsanknutnainnebär såledesenligt AFL. Förslagetäven att
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förmåner inte heller fortsättningsvis skall kunna direkt enligtutges
tillAFL egenföretagare förvärvsarbetar i Sverigeen utan attsom vara

bosatt här.
Riksförsäkringsverket föreslår i svensk ellerrapporten att en -

utländsk sjömans till förmånerrätt skall regleras direkt i AFL och-
anknytas till anställning på svenskt handelsfartyg därvid jämställssom
med anställning i riket. Reglerna kommer enligt bestämmelsenannan
i 20 kap. § tredjel stycket AFL omfatta också arbete på fartygatt som
förhyrs i huvudsak obemannat svensk redare.av

Riksförsäkringsverket erinrar i familjemedlemmarrapporten attom
till förvärvsarbetar i medlemsstat inom EGen person utansom atten

bosatt där enligt EG:s regelsystem har till förmåner frånrättvara
sysselsättningslandet på villkor den förvärvsarbetarsamma som som
där, såvida de inte har till sådana förmånerrätt i bosättningslandet.
Genom de bilaterala konventioner Sverige träffat andramedsom
länder möjlighet för den kommer till Sverige utan attges som anses
bosatt här få till sjukvårdsförmånerrätt vårdbehovet uppståratt om
under vistelsen här. Verket påpekar i sin samtliga kon-rapport att
ventioner med EG-länder har bestämmelser innebär familje-attsom
medlemmar till arbetar i Sverige kan fortsätta atten person som
tillhöra bosättningslandets socialförsäkring familjeförsörjarenäven om

omfattad försäkringen i Sverige.är Bestämmelserna blir gällandeav
också falli de där den kvarvarande maken inte själv försäkradär

förvärvsarbete. Verket konstaterar med undantag föreget attgenom -
från Grekland och Spanien familjemedlemmar till med-personer -

borgare i EG-länder förvärvsarbetar i Sverige kon-som genom
ventionerna kan få sjukvárdsförmåner både i Sverige och i bosättnings-
landet.

Den föreslagna utvidgningen begreppen försäkrad och inskrivenav
bör enligt verket, i den det för förmånmån till viss uppställs kravrätt
på bosättning i Sverige, kompletteras med bestämmelse atten en
försäkrad här skall jämställas med den bosatt iärsom avses som
Sverige. Detta gäller i fråga till sjukvårdsförmånerrättent.ex. om
enligt 2 kap. AFL och 3 § hälso- sjukvårdslagenoch 1982:763.
Verket föreslår följdändringar iäven lagen 198l:49görsatt om
begränsning läkemedelskostnader, bl.a. så svenskaattav m.m.
medborgare bosatta utomlands inte längre till läkeme-är rättsom ges
delsförmåner då de vistas förvärvsarbetai Sverige här.utan att

förutsättningEn enligt gällande lagstiftning för föräldrapenningatt
skall kunna -förutom föräldern försäkrad inskrivenär ochärutges att
hos allmän försäkringskassa barnet bosatt i Sverige. Riksför-äratt-

föreslårsäkringsverket i föräldrapenning i fortsättningenrapporten att
skall kunna för barn vistas här tillsammans med förvärvs-utges som en
arbetande förälder bosatt här.utan att vara

Riksförsäkringsverket erinrar förslaget utvidga begreppenatt attom
försäkrad och inskriven innebär anställningsförhållande öppnaratt ett
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till sjukpenning för den inte bosatträtten här. En konsekvensärsom
härav blir således uppbära ersättningrätten gäller så längeatt att
anställningsförhållandet och till ersättning upphörrättenattvarar om
anställningsförhållandet upphör under den tid sjukpenning utges.som
Verket ifrågasätter därför inte garantiregel bör införas,om en som

utbetalningmedger sjukpenning under viss tid efter anställningensav
slut.

hänseende föreslår RiksförsäkringsverketI här aktuellaett att
försäkrades till förmåner skall begränsas. Det gäller handikappadesrätt

anskaffa fordontill bidrag enligt lagen 1988:360 hand-rätt att om
ärenden bilstöd.läggning Verket det inte rimligt attomav anser vara

skall vistas i Sverige under skallenbart kortare tiden person som en
kunna beviljas bilstöd. föreslås därför lagen ändras sådanDet såatt att
förmån skall kunna enbart till försäkrade bosatta iärutges som

förSverige, dvs. har avsikt vistas här längre tid år.änatt ett
arbetar i inteEn Sverige bosatt härutan attsomperson vara anses

behöva skrivas in hos försäkringskassa. det gäller ersättning frånNär
försäkringen bör i fråga, enligt förslag i vända sigrapporten,personen
till försäkringskassan på sysselsättningsorten eller, denna inte kanom

försäkringskassan sittfastställas, till på den där arbetsgivaren harort
kassa blir då den behöriga försäkringskassan.Dennasäte.

för utvidgningRiksförsäkringsverket har beräknat kostnadernaatt en
förslaget regler skulle uppgå till 44 miljoner kronorenligt AFL:sav ca

förDärvid har antagits antalet med arbetstillståndår. att personerper
kortare tid år ökar till 20 000 och medelinkomsten ärän ett att

000 kr arbetet i genomsnitt sju månader.200 år samt attper varar
har varit föremål för remissbehandling.Rapporten

Redareförening,remissinstanserna, nämligen SverigesEn av-av
föreslagna ändringarna. Föreningen åberopar detstyrker de att

beträffande sjömän pågår utredning inom EG angående möjligheten att
tillinföra internationellt skeppsregister. Fartyg anslutnaett gemensamt

förutsätts anställda från ländersådant register kunna ha sjömänett
utanför enligt länders socialförsäkringsvillkor.EG dessa skatter och

i Sverige. avvaktan påLiknande förslag har Iäven attpresenterats
registerfråga får lösning EG bör enligt Redareföre-denna sin inom

utanförreglerna för utländska sjömän från länder EG inteningen
i bilaterala konventioner socialändras mån än genom omannan

åtnjuterRedareföreningen också till rederiernatrygghet. hänvisar att
visstreducering de sociala avgifterna och den beräknas på sättattav

sjömän handelsflottan. Föreningeni förhållande till antalet utländska i
skulle förut-förändring allvarligt kunna rubbaframhåller häravatt en

anställnings-för sjöfart och därmed de anställdassättningarna svensk
trygghet.

Även Försäkringsöverdomstolen, För-andra remissinstanser
för Försäkringsrätten för Södra Sverigesäkringsrätten Mellansverige,

utformning.förslagets generellaoch Riksskatteverket ifrågasätter
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Vissa reform omfattar alla tillfälligt arbetar härattmenar en som som
och således inte enbart medborgare i EG-stater kan bli mycket
kostsam. Enligt Statens invandrarverk skulle den föreslagna utvidg-
ningen komma särskilt polska medborgare. Andra detatt gynna anser

personernödvändigt skilja mellan å sidan hitsändaärattvara ena som
utländsk arbetsgivare för kortvarigt uppdrag och ärettav en som

berättigade till förmåner från utsändningslandet och å andra sidan här
anställda personer.

Förslaget till ändring såvitt för svenska medborgarerättenavser som
bosatta utomlands tillär kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel vid

vistelse i Sverige avstyrks Försäkringsrätten för Norra Sverige.av
Enligt mening finns interättens skäl följd lagtekniskatt som av en
ändring försämra förmån för denna kategori svenska medborgare.en

Många remissinstanser ofullständig i olikarapportenanser vara
hänseenden. T.ex. påpekar Försäkringskasseförbundet, Försäkrings-
överdomstolen och försäkringsrätterna det bör ytterligare övervägasatt

inte också egenföretagare bör ingå i den skyddade personkretsenom
eftersom ändringarna leda till anpassning till EG:s regelsy-avses en

De pekar också på det angelägna i förslag lämnas beträffandestem. att
till förmåner från socialförsäkringen för familjemedlemmarrätt till

i Sverigearbetar bosatta här.utan attpersoner som vara
1990 års sjömanslagsutredning, med vilken Svenska Maskinbefäls-

förbundet, Sveriges fartygsbefälsförening Sjöfolksför-och Svenska
bundet instämmer, ifrågasätter inte sjömännen borde tillrättom ges

frånersättning socialförsäkringen för sjukvård utomlands. Vadäven
gäller föräldrapenningförmåner bör enligt nämnda remissinstanser
sådana förmåner i konsekvens med förslaget i övrigt utgå föräven
vård barn bosatt i Sverige, vistas ombord påett utan attav som, vara

svenskt handelsfartyg tillsammans med förälder förvärvs-ett en som
arbetar fartyget.på

Försäkringskasseförbundet, Stockholms läns allmänna försäkrings-
kassa och Försäkringsrätten för Mellansverige ställer sig avvisande till
tanken eventuellt införa garantiregel, medger utbetalningatt en som av

anställningenssjukpenning under viss eftertid slut. Skäl härtill är
önskemål regelsystemet så enkelt möjligt. Vidare hänvisasgöraatt som
till de flesta kommer återvända till sina hemländer och omfattasatt att

ersättningsreglema där anställningstiden i Sverige slut. Avnär ärav
övriga inte i Sverigeåtervänder kommer flertalet bli bosattaattsom
och då omfattas huvudregeln. Försäkringsrätten erinrar ocksåav om

förhållandetdet anställningen anknytningen till svenskautgöratt att
socialförsäkringsförmåner har betydelse vid övriga fortlöpandeäven
ersättningsformer, såsom föräldrapenning.

remissinstans Stockholms försäkringskassaEn läns allmänna anser
till föräldrapenning vid barns födelse förutsättabörrättenatt att

föräldern bosatt i Sverige, medan Försäkringskasseför-är en annan
bundet närståendepenning skall kunna denävenatt utgesanser om
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vårdade inte bosatt i Sverige endastär vistas här för för-utan att
värvsarbeta.

Försäkringskasseförbundet, Försäkringsöverdomstolen och För-
säkringsrätten för Mellansverige efterlyser för samordningett system
mellan olika länder vad gäller utbetalning föräldrapenning.t.ex.av
Över huvud Försäkringsöverdomstolen ytterligaretaget attanser
utredning krävs i rad hänseenden.en

Vad gäller kostnadsberäkningen anmärker 1990 års sjömanslagsut-
redning och till denna anslutande remissinstanser sjömännen enligtatt
uppgift inte beaktats. Kostnadsökningen beräknas till 1,3 milj. kr om
samtliga sjömän i den svenska handelsflottan skall likabehandlas med
svenska. Försäkringskasseförbundet anmärker inte heller kassornasatt
administrationskostnader beräknats. Slutligen anmärker Försäkrings-

för Mellansverige det kostnadsberäkningen framgårinterätten att av
i vilken omfattning besparingar kan beträffande de igörast.ex.

Sverige bosatta på motsvarande kan bli berättigadesättpersoner som
fråntill ersättning land.ett annat

Landsorganisationen LO påpekar Riksförsäkringsverket inteatt
konsekvenserbelyst alla de anslutning till principerna isom en

förordning EEG 140871 innebär. Exempelvis berörs inte barn-nr
bidragen och svenska medborgares tillfälligtill sjukpenning vidrätt
vistelse utomlands i heller berörs det faktum alla derapporten. att
bilaterala konventionerna med EES-länder torde komma långaatt
stycken bli helt betydelse.utan

Arbetsmarknadsstyrelsen påpekar inte berör svenskaratt rapporten
bosatta där.på motsvarande arbetar utomlandssätt utan att varasom

Styrelsen vill också rikta uppmärksamhet styrelsen lämnatpå ettatt
förslag kring olika former arbete eller sysselsättning för asylsökan-av
de. Om det förslaget genomförs, betydandekommer det innebäraatt en
ökning den personkrets skulle kunna omfattas dekomma attav som av

reglerna.nya
i avsnitt tillVi återkommer 5.8 de överväganden vi har gjort i

anslutning till de frågor aktualiseras i Riksförsäkringsverketssom
rapport.





EGss regler social trygghet 831993:115SOU om

Översikt EG:s regler3 över om

social trygghet

Inledning1

andraförhållande tillsocial trygghet iåtaganden i frågaSveriges om
Sverige,eller vistas imedborgare bordels för utländskastater, som

harvistas utomlands,bor ellermedborgareför svenskadels som
lagstiftningensvenskaregler i denförutomhittills reglerats genom --

ochSverigekonventioner mellanmultilateralabilaterala ochgenom
kommeri kapitel 4. Dekonventioner beskrivsandra länder. Dessa -
betydelseförlora sindeltillde aktuella ländernasåvitt gäller att stor-

EESsamarbetsområdetekonomiskaEuropeiskaavtaldet omgenom
medingåttEFTA-länderberördatillsammans medSverigesom

medlemsländer.EG och EG:sEuropeiska gemenskaperna
EES-avtaletöversiktvi lämna överdetta kapitel kommerI att en

social trygghet. Dessaregler i dettasärskild tonvikt på de rörmed som
till det regelsy-anpassningtekniskÖvertagande ochinnebär ett av en

utsträcksEES-avtaletinom EG. Genomgäller områdetstem som
flyttartrygghet förför socialsamordningssystemEG:s personer som

till detta regelsys-EES. Undergälla inom helagemenskapeninom att
i begreppetbrukar inrymmasvad i Sverigei huvudsakfallertem som

tillekonomiskt stödarbetslöshetsstöd ochsocialförsäkring inkl.
rådetssammanhangetibetydelse äri särklassbarnfamiljer. Av störst

tillämpningen1971l4 juni140871 denEEGförordning omavnr
elleregenföretagareanställda,trygghetför social närsystemenav

gemenskapen.flyttar inomfamiljemedlemmarderas
bakgrundsbe-kortfattadeftersålunda,vikapitlet lämnarI en

EG-rättensbeskrivningÖversiktligavsnitt 3.2,skrivning aven
situationrespektive iEES-avtaletenligtSverigeiverkningar aven

allmändärefter tillövergårViavsnitt 3.3.medlemskapsvenskt en
avsnitti svenskinförlivande rättoch dessEES-avtaletförredogörelse

huvudprin-redovisningarsedanoch 3.6avsnitten 3.53.4. I upptas av
bestämmelserrespektive försocial trygghetreglerför EG:ciperna oms

arbetedetkortfattat ävenberörsEES-avtalet. Härihänseendedettai
socialagäller vissasåvittEGinombedrivsbedrivits ochövrigti som

EES-ochEG:söversiktligtdäreftervibehandlaravsnitt 3.7Ifrågor.
Tyngd-rörlighet.friasåvitt gälleravtalets regelsystem personers
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punkten i kapitlet ligger på avsnitten 3.8 3.11, påupptarsom en en-
del punkter tämligen detaljerad redogörelse för olika regler i för-
ordning EEG 140871 ioch den därtill anknutna rådets förordningnr
EEG 57472 den 21 1972 tillämpning förordningnr av mars om av

140871. Denna redogörelse i första hand sikte depå allmännatarnr
bestämmelserna i dessa förordningar. De särskilda bestämmelser som
förordningarna innehåller med avseende på de skilda grenarna av
social trygghet beskriver vi i de följande kapitel i detta betänkande som
behandlar de särskilda förmånsslagen.

3.2 Bakgrund

25Den 1957 undertecknade de länder bildat denmars sex som
Europeiska kol- och stålgemenskapen avtal, det s.k. Romfördraget,ett

Europeiska ekonomiska gemenskapen EEG, vilket avtal trädde iom
kraft den januari 1958. EG:sl Dessa ursprungliga medlemsländer är
Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland.
Genom Romfördraget åtog sig medlemsländerna inte bara bildaatt en
tullunion också skapa ekonomisk gemenskap inom vilkenutan att en
de successivt skulle vidare alltmer intensivt ekonomiskt ochmot ett
politiskt samarbete. För detta ändamål skapades antal institutionerett
med överstatlig kompetens.

Dessa EGxs institutioner ministerrådet rådet, kommissionen.är
parlamentet och domstolen. Kommissionen och domstolen oavhäng-är
iga från nationella politiska intressen. institutionerna finnsUtöver en
mångfald andra kommittéer och arbetsgrupper.organ,

l rådet kommer medlemsstaternas politiska intressen till uttryck. Där
bestäms politiken och fattas i allmänhet de slutliga avgörandena
beträffande regler. Rådet består regeringsledamöter från denya av
olika medlemsländerna och kan ha varierande sammansättning
beroende vilkenpå frågor behandlas. fattasBeslutentyp av som
enhälligt eller majoritetsbeslut i enlighet föreskrivsmed vadsom som

fördrageni för olika fall.
Parlamentet, beläget i Strasbourg, består direktvalda ledamöterav

från medlemsländerna. funktion väsentligenDess kontrollerande,är
de förssynpunkter fram där får ofta betydelse för de övrigamen som

handlande. Bl.a. sig parlamentet förslagöveryttrarorganens av
kommissionen till eller ändrade regler. Någon i egentlig meningnya
lagstiftande funktion har således inte parlamentet. Dess medverkan i
budgetprocessen dock vikt.är av

Kommissionens viktigaste uppgifter lägga fram förslag förär att
rådet och övervaka tillämpningen EG-rätten. Kommissionen,att av

finns i Bryssel, har exklusiv initiativrätt det gäller beslutnärsom av
rådet. Kommissionen har också viss meddela föreskrifter, bl.a.rätt att
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och den harför verkställighet rådsbeslut,efter bemyndigande av--
rollsjälvständiga beslutsbefogenheter. Denområdenvissa som

handtillämpning kan i sistaövervaka EG-rättenskommissionen har att
förmedlemslandvid domstolenden väcker talaninnebära motatt

ledamöter utseddabestår 17Kommissionenfördragsbrott. avav
mycketknutenTill kommissionenregeringar. ärmedlemsländernas en

kår tjänstemän.stor av
13 domarei Luxemburg, bestårharDomstolen, säte somavsom

enhetligt ochtolkasför EG-rättenansvarigår. Denväljs på är attsex
dömerDomstolengemenskapsrätt.dennainnebördenden avgör av

institutionernaoch mellanmedlemsländernamål mellanbl.a. i
och ländernakommissionenmål mellaninbördes. Den ävenprövar om

skyldigheter enligtfullgöra sinamedlemslandunderlåtenhet attettav
lagenligheten deställning tillocksåDomstolen kanEG:s regler. ta av

rättssubjekt. Dess domar ärsig till enskildariktarrättsakter som
begäranför domstolenuppgift ärviktigbindande. En att av

tolkningsbesked enligtförhands- ellerdomstolar lämnanationella art.
efterfrågadedetregler påinnebörden EG:sRomfördrageti177 avom

sådanabegäraslutinstanser kanNationellaområdet. atttvungnavara
anhängiggjortsharförhandsbeskedsådanttalanbesked. När ettomen

möjlighetoch medlemsstaternakommissionenrådet,domstolen harvid
i målet,yttrandenmedinkommadvs.intervenera, närmast att enatt

s.k.knutnaTill domstolenofta utnyttjas. ärmöjlighet sexsom
vägled-tilli varje målyttrandenhargeneraladvokater, att avgesom

avgörande.slutligaför domstolensning
centralutvidgas. AvEG kommitsamarbetet inomharEfter hand att
vilkenmarknadendendetta samarbetebetydelse i är gemensamma

fyrakapital de s.k.ochtjänsterrörlighet förfri varor, personer,
skall råda.friheterna

vitbokEG-kommissionenoffentliggjorde1985I juni omen
innebarVitbokenmarknaden.s.k. inreförverkligandet den ettav

ökadriktningitidtabell för ytterligareoch motett steg enenprogram
åtgärderradföreslogsEG. vitbokenintegration inom Iekonomisk en

januari 1993.till den linre marknadengenomföra densyftei att
uppnåsenligt vitboksprogrammetskulleMålet att mangenom

friavseendefriheternaför fyrahindren dede kvarvarandeavvecklade
kapital.ochtjänsterförrörlighet personer,varor,

juni 1987kraft iträdde ienhetsakten,europeiskadenGenom som
Romfördraget,tillägg tillochinnehåller ändringarbl.a.och som

förslag lagtssådanagenomföraförförutsättningarnaskapades att som
enhetsaktenRomfördragetutvidgadesvitboken. Vidarefram i genom
område.socialpolitikensbl.a.samarbete påbestämmelsermed om

länderhand flereftertillkomst harRomfördragetstiden efterUnder
År ochDanmark, Irland1973 inträddeEG.medlemmar iblivit

med1981utvidgades åroch deni gemenskapen,Storbritannien
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Grekland. En ytterligare utvidgning skedde âr 1986 då Portugal och
Spanien inträdde medlemmar.som

Ett år efter EG:s tillkomst, år 1959, bildades frihandelssam-par
manslutningen EFTA, för närvarande består förutom Sverigesom av - -Österrike, Finland, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Sveriges och övriga EFTA-länders samarbete med EG formali-
serades bilaterala frihandelsavtal trädde i kraft år 1973.genom som
Under 1980-talet utvecklades relationerna mellan EFTA och EG
ytterligare. Den s.k. Luxemburg-deklarationen från år 1984 lade den
politiska grunden för fördjupat och breddat samarbete mellan EFTAett
och EG. Målet enligt deklarationen skapa dynamisktattvar ett
europeiskt ekonomiskt samarbetsområde EES.

Pâ grundval Luxemburg-deklarationen och vitbokenav upptogs
kontakter mellan EFTA- och EG-ländema. Efter drygt års samtalett
inledde EFTA-länderna i juni 1990 formella förhandlingar ettom
strukturerat samarbete grundat på beslutsfattande ochgemensamt

institutioner för uppnå marknad.gemensamma att en gemensam
Förhandlingarna utmynnade i EES-avtalet mellan EG och dessatt

medlemsstater EFTA-länderna undertecknades i Oporto,samt Portugal
den 2 maj 1992. Samtidigt undertecknades två avtal mellan EFTA-
länderna upprättande övervakningsmyndighet och EFTA-om av en en
domstol respektive ständig kommitté för EFTA-staterna.om en
Avsikten avtalen skulle träda i kraft den januari1 1993.attvar

I propositionen 199192: 170 föreslog regeringen riksdagen skulleatt
godkänna avtalen lag europeiskt ekonomisktsamt anta etten om
samarbetsområde EES-lagen med grundläggande bestämmelser om
införlivande avtalsâtagandena med svensk Riksdagenrätt. beslutadeav
den 18 november 1992 godkänna avtalen och EES-lagen jämteatt

lagstiftning bet. 199293:EUl, rskr. 199293: 18. Därefter harannan
regeringen ratificerat avtalen och utfärdat de riksdagen antagnaav
lagarna SFS 1992:1317. Riksdagen har också vid olika tillfällen
beslutat antal andra lagarett vilkastort EES-avtalets be-genom
stämmelser på olika områden införlivats med svensk rätt.

Med anledning folkomröstning EES-avtaletatt ägdeav en om som
i Schweiz den 6 december 1992 innebarrum nej till avtalet stod detett

klart samtliga avtalsslutandeatt inte kunde ratificera EES-parter
avtalet. Förhandlingar därefter mellan övriga och dessaupptogs stater,
resulterade i det utarbetadesatt protokoll med de nödvändigaett
justeringarna EES-avtalet med anledning den uteblivna schwei-av av
ziska ratifikationen. Protokollet, sålunda utarbetats EG ochsom av
dess medlemsländer EFTA-staterna med undantagsamt för Schweiz,
undertecknades i Bryssel den 17 1993. Detta EES-protokollmars
innebär i huvudsak hänvisningar till Schweizatt utgår EES-avtaletur

dess protokoll och bilagor.samt Innebörden protokollet EES-är attav
avtalet med gjorda justeringar skall isättas kraft mellan EG och dess
medlemsstater Österrike.Sverige, Finland, Island, Norge ochsamt För
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avtalet,Liechtenstein kan med hänsyn till det landets samverkan med
Schweiz såvitt gäller ingåendet internationella överenskommelser,av

kraft förrän tidpunktsannolikt inte träda i vid sedan deten senare
har anslutning tillframtida samarbetet dessa länder emellan Iutretts.

EES-protokollet har gjorts justeringar också i de mellan EFTA-
träffade särskilda EFTA-avtalen.länderna

föreslog riksdagen skullepropositionen 199293:225 regeringenI att
EES-avtalet ochprotokollen med justeringar EFTA-godkänna av

föranledda ändringar i EES-lagen och delavtalen vissa häravsamt en
riksdagen den juniberörda lagar. Propositionen godtogs 4andra av

rskr. 199293:404, SFS 1993:762.1993 bet. 199293:EU
nyligen ratificerats alla berörda och kommerEES-avtalet har attav
januari 1994.träda i kraft den l

Sverige,däriblandGenom EES-avtalet kommer EFTA-staterna, att
åtskilliginre samband därmed kommertill EG:s marknad. Ianslutas

utsträckninglagstiftning bli tillämplig i Sverige. IEG-rättslig storatt
berördabefintlig EG-rättslig lagstiftning påEES-avtaletinnebär att

till EES-samman-övertagits och teknisktområden har ettanpassats
i före-sociala tryggheten denViktigast det gäller denhang. ärnär

EEG 140871rådets förordningavsnitt nämndagående nr om
anställda, egenföre-för trygghettillämpningen social närsystemenav

flyttar inom gemenskapen. Dennafamiljemedlemmareller derastagare
1992:1776svensk lageninförlivats medförordning har rätt genom

flyttarsocial trygghetförsamordning närsystemen personeravom
lag,samarbetsområdet EES. DennaEuropeiska ekonomiskainom

samord-ibland kortfattat betecknarbetänkandevi i detta somsom
med EES-avtalet.träda i kraft samtidigtningslagen, kommer att

ansökan medlemskapjuli 1991 lämnade SverigeDen över1 omen
I fråga denpågår förhandlingar härom.i EG, och för närvarande om

egentligainte innebära någraskulle medlemskapsociala tryggheten ett
eftersomföljer EES-avtalet,förhållande till vadändringar i som av
områdentillhör defria rörligheten förregler denEG:s personerom

omfattas det avtalet.avsom
fördragundertecknade EG:s medlemsstaterfebruari 1992I ett om

fördraget syftarMaastrichtfördraget. Dets.k.europeisk union, deten
mellan medlemsstater-samarbetetgående fördjupningtill längre aven

fördragetfolken. Ide europeiskaallt integrationoch närmare avna en
ratificeratshar nyligensocialpolitik. Fördragetingår protokollett om

november 1993.kraft denmedlemsstaterna, och det trädde i lallaav

Sverigeverkningar iEG-rättens3.3

ekonomiskteuropeisktEES-avtalet skapaMålet med är ettatt sam-
kapitalochtjänster,med fri rörlighet förarbetsområde personervaror,
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inom hela EG-EFTA-området och utveckla och bredda samarbetetatt
vissa angränsande politikområden. Ett led i strävandena att

åstadkomma detta har varit införa enhetliga regler inom helaatt detta
område. Den legala basen för EES-avtalet därvid EG:sär regelverk.
Relevanta delar EG-rätten har alltså på olika integreratssätt i avtaletav
för gälla också i de berörda EFTA-ländemaatt och i relationerna
mellan EG- och EFTA-länderna.

EES-avtalet innehåller huvuddel där bl.a. samarbetets mål ochen
medel de materiella bestämmelserna de fyrasamt nämndaom ovan
friheterna och angränsande politikområden regleras. Denna del av
avtalet den s.k. primära EG-rätten,motsvarar i första hand Romför-
dragets regler. I bilagor till avtalet har relevanta regler i den s.k.
sekundära EG-rätten, dvs. främst direktiv och förordningar, tagits in
och dettanär varit nödvändigt tekniskt till EES-samman-anpassats ett
hang.

Avtalet EES innebär inte EFTA-länderna överlåterom att norm-
givningsmakt till EES på det EG:ssätt medlemsländer gjort tillsom
EG. Avtalet vilar på folkrättslig grund, dvs. det bindandeär för

det kan i sig Sverigestaterna inte direkt åberopas enskildamen av
För förstå vilka speciella förhållanden råderatt EG-personer. närsom

reglerna skall överföras till EES-området finns det emellertid anledning
något beröra EG-rättens speciellaatt Det kan intressenatur. vara av

också för belysa den situationatt uppstår vid svenskt med-ettsom
lemskap i EG.

När det gäller EG-rätten den konstitutionellautgörs grunden för
samarbetet inom Europeiska gemenskaperna, den s.k. primärrätten,
främst de EG-fördragen upprättandetre Europeiska kol- ochav om av
stälgemenskapen, Europeiska ekonomiska gemenskapen EEG och
Europeiska atomenergigemenskapen. Till grund för EEG ligger
Romfördraget.

Ett medlemskap i EG innebär åtagande med deett att gemensamt
övriga medlemsländerna delta i den fortsatta utvecklingen denpå grund
och i de former den dittills framvuxna EG-rätten lacquissom
communautaire Det tillträdande landet underställer siganger.
fördragen och övriga regler, dvs. EG:s primär- ochgemensamma
sekundärrätt.

Romfördraget i principär folkrättsligt avtal det gällerett men som
intern irätt medlemsstaterna. Det direkt tillämpligtär i EG-länderna.
En betydande del EG:s andra rättsakter också direkt tillämpligaärav
i medlemsländerna. Detta gäller i fråga s.k. förordningar. Sådanaom
regler iutgör och med de beslutas behöriga EG-organatt auto-av
matiskt del medlemsländernas nationella och EG-ländernarätt,en av
har förbundit sig låta dessa EG-regler tillämpas internt någonatt utan
mellankommande nationell rättsbildning. Det ankommer i huvudsak på
nationella domstolar och myndigheter tillämpa de EG beslutadeatt av
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reglerna, och dessa har tillämpa EG-reglerna det dessförin-att utan att
behöver eller får vidtas någon nationell lagstiftningsakt.nan - -

Enligt Romfördraget sålunda förordning bindande iär sin helheten
och direkt tillämplig allai medlemsländer. EG:s direktiv däremotär
inte detta direkt tillämpliga.på De vänder sig tillsätt medlemsländerna
och bindande i fråga det resultatär skall uppnåsom som men
överlämnar medlemsländerna välja form och förmetod detta.att

Vissa bestämmelser har s.k. direkt effekt, dvs. de grundar rättig-
heter och skyldigheter, inte bara för medlemsländerna också förutan
enskilda, kan åberopas inför domstolar och myndigheter isom
medlemsländerna s.k. horisontell direkt effekt. gäller såvälDetta
bestämmelser i Romfördraget i den sekundära EG-rätten. I frågasom

Romfördraget innebär detta bl.a. vissa bestämmelser kanattom
åberopas enskilda de främst riktar sig till medlemsländerna.trots attav

förhållande fastDetta har slagits EG-domstolen. Andra bestämmel-av
främst i förordningar, har sådant innehåll de direkt berörattser,

enskildas rättsställning. Inom EG kan också bestämmelser i direktiv i
vissa fall få sådan direkt effekt, nämligen medlemslandettom
underlåter inom stipulerad tid den nationella lagstiftningenatt anpassa

Äventill direktivets bestämmelser. detta har lagts fast EG-domsto-av
direkta effekten frågalen. Den dock i direktiv begränsad såär om

det enbart bestämmelser enskilda deträttighetersätt äratt motsom ger
allmänna kan få direkt effekt s.k. vertikal direkt effekt. Direktivsom

grundar skyldigheter för enskilda har däremot inte sådangettssom
direkt effekt. Inte heller kan icke implementerat direktiv påverkaett
rättsförhållandet olika enskilda rättssubjekt.mellan

domstol medlemsland skulle finna nationell be-Om i ett att enen
intestämmelse strider EG-bestämmelse, skall domstolenmot en

tillämpa den nationella aktuella Enligt EG-bestämmelsen i det målet.
domstolens praxis har EG-rätten nämligen alltid undantagslöst
företräde framför nationella regler alla nivåer grundlagsbe-på även
stämmelser, dessa har tillkommit och EG:soavsett om senare,

oberoenderättsakter skall tillämpas vad kan föreskrivetav som vara
i den nationella rättsordningen. Detta knyter till doktrinensynsätt an

nödvändigEG-rätten rättsordning ochärattom en egen anses vara en
för tillämpas likformigt inomförutsättning säkerställa EG-rättenatt att

in-hela gemenskapen. Genom in i gemenskap medatt egnaen
medlemsländerna istitutioner självständiga befogenheter harharsom

defrån sin normgivningskompetens påmotsvarande mån avstått egen
medlemsstat inteområden EG-rätten reglerar. innebärDetta att ensom

EG-rättsligalagstiftning i strid medfår regler i intern stårge som
lagstiftninginte heller får nationellbestämmelser och att staten ge

företräde framför EG-rätten visst eller vissa områden. Enpå annan
form förordningar intekonsekvens EG:s bindande rättsakter iär att av

inkorporeringfår bli föremål för nationell transformation eller samt att
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deras EG-ursprung fårinte döljas publicering i någon nationellgenom
författningssamling.

viktigEn källa till kunskap EG-rättens innehåll EG-domsto-ärom
lens praxis. Domstolen tolkar EG-rätten och dess innebörd.avgör
Inom EG har, framhållits i det föregående, nationella domstolarsom
möjlighet och såvitt gäller den sista instansen föri landet visst målett
skyldighet i mål med EG-rättslig anknytning vända sig till EG-att

fördomstolen inhämta s.k. förhands- eller tolkningsbeskedatt ett om
innebörden EG-rätten på området. nationellaDen domstolen ärav
sedan bunden det besked viktigaI hänseenden har EG-av som ges.

fått sin formnuvarande domstolen.rätten Vid svenskt med-ettav
lemskap i EG och i utsträckning redan till följd EES-avtaletstor av- -
innebär detta också den rättspraxis under 30 åränatt som mer
utbildats vid tillämpningen EG:s rättsregler blir del denav en av
gällande i Sverige.rätten

förordningarFörutom direktiv utfärdaroch EG-institutionerna andra
slag bindande avgöranden, bl.a. beslut riktade till bestämdaav

finnsDet också många andra rättsakter,mottagare. typer t.ex.av
rekommendationer, deklarationer, och yttranden. Dessa ärprogram
formellt inte bindande kan ändå betydelse.stormen vara av

flestaDe rättsakterna publiceras i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning EGT, på alla EG:s officiella språk. lutsom ges
engelsk version betecknas tidningen Official Journal O.J Den består

bl.a. L-del, vari publiceras lagstiftning, och C-del,av en ny en som
innehåller bl.a. författningsförslag information.och Efter EES-annan

ikraftträdandeavtalets kommer den kompletteras med särskildatt en
EES-del.

Som EES-avtaletnämnts folkrättsligt avtalär och vilar påettovan
rättslig grund motsvarande EG-regler. För förverkliga detän attannan

homogena samarbetsområde eftersträvats har det varit nödvändigtsom
få till stånd ordning innebär EES-reglerna kan fåatt atten som genom-

slag i EFTA-staterna isätt någon mån ordningenett motsvararsom
inom EG. De måste bli tillämpliga dci enskilda och kunnastaterna
åberopas inför domstolar och myndigheter där. De får inte sättas
sidan till förmån för nationella lagar innehåll.annatav

Till skillnad från EG-rätten får EES-avtalets regler i Sverige inte
redan sin existens formellt företräde framför nationella regler.genom
Emellertid innebär i realiteten EES-avtalet åtagande EES-ett att ge
reglerna fullt genomslag nationell nivå och medför gällandeatt
lagstiftning vid behov måste korrigeras den iså står överensstäm-att
melse med de avtalade reglerna. fråganTill hur EES-avtaletom
införlivats med svensk återkommer vi i bl.a. avsnitt.rätt nästa
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3.4 Allmänt EES-avtalet och dessom
införlivande med svensk rätt

Grundläggande regler

EES-avtalet bygger väsentligen på Romfördraget och sekundära EG-
rättsakter. EES-avtalet föranleddNär och härav svensk lagstiftning

kraft innebärträder i det därför delar EG-rätten kommer bliatt attav
tillämplig i vårt land.

EES-avtalet i sig självt mycket omfattande. Det innehåller 129är
artiklar. Till avtalet har fogats 49 protokoll och 22 bilagor. bilagornaI

hänvisningar till 1 500 EG-förordningar, direktiv och andragörs ca
rättsakter med nödvändiga anpassningar har integrerats i avtalet.som
Härtill kommer de avtal träffats EFTA-staterna emellan. EES-tre som
avtalets grundläggande bestämmelser inleds med s.k. ingress ochen

övrigt kapitelbestår i nio eller delar.av
fastslåsI ingressen målsättningen skapa dynamiskt ochatt ett

homogent europeiskt ekonomiskt samarbetsområde, grundat på
regler. samarbetsområdet skall möjligasteInom i mån degemensamma

s.k. fyra friheterna fri rörlighet för tjänster ochvaror, personer,
kapital förverkligas och ökat politiskt samarbete komma till ståndett
i viktiga avseenden. Ingressen innehåller deklarationer rörande

för frågaåtskilliga övergripande mål det arbetet, it.ex.gemensamma
ekonomiskt och socialt framåtskridande, miljöpolitik jäm-ochom

ställdhet. Huvuddelen formuleringarna anknyter till sådananäraav
återfinns i Romfördraget.som

Avtalets huvuddel inleds liksom Romfördraget med beskrivningen
mål och grundläggande principer. beskrivs EES-avtaletI lart.av som

ekonomiskaassociationsavtal, syftar till stärka handel ochett attsom
fördragsslutande iförbindelser mellan de preciseringarAvparterna.

artikelns andra punkt framgår sammanslutningen skall förverkligaatt
sina mål genom

fri rörlighet för tjänster och kapital,varor, personer,-
säkerställer inte konkurrensen motverkas ochsystem attett attsom-

i avtalet ömsesidigt emellan,reglerna respekteras parterna samt
socialpolitik, forskningsamarbete på andra områden, såsomnärmare-

och utbildning.
Romfördragets principer samarbete och3 och 4 återgesI art. om

Romfördragetsicke-diskriminering. Den art.motsvararsenare, som
skallall diskriminering på grund nationalitetinnebär att varaav

iföljer särskild bestämmelseförbjuden, inte någonannatom av
avtalet.

reglertolkningsregel. innebär sådana6 innehåller DenArt. atten
Romfördraget eller ii avtalet i sak identiska med regler iär ensom

implementering ochrättsakt antagits med stöd det fördraget vidsom av



92 EGzs regler social trygghetom SOU 1993:115

tillämpning skall tolkas i enlighet med sådana relevanta avgöranden av
EG-domstolen meddelats före dagen för undertecknandet EES-som av
avtalet. Det betyder bl.a. principen icke-diskriminering skallatt om
förstås sätt överensstämmer med EG-domstolens tolkningsom av
motsvarande princip i Romfördraget. Artikeln innebär sålunda att
rättspraxis från EG-domstolen kommer bli vikt vidatt storav
tillämpningen i Sverige EES-reglerna. Under förarbetena till EES-av
lagen har framhållits 6 självfallet inte innebär hinderatt art. mot att
svenska domstolar beaktar också praxis från EG-domstolen härrörsom
från tiden efter EES-avtalets undertecknande detta tvärtom ärutan att
angeläget.

framgårAv 7 de rättsakter finns fogade bilagor tillart. att som som
avtalet eller till vilka avtalet hänvisar, liksom sådana rättsakter desom
fördragsslutande kan komma skallparterna attsenare enas om, vara
bindande för och införlivas med deras rättsordningar.parterna

syfteI EES-reglerna skall få genomslag i de enskilda EFTA-att
länderna har till avtalet fogat protokoll nr. 35parterna ett som
behandlar konflikter mellan genomförda EES-regler och andra
författningsbestämmelser. Enligt protokollet åtar sig EFTA-staterna att,

nödvändigt, för sådana konfliktsituationer införa bestämmelseom en
i den nationella lagstiftningen innebörd EES-reglerna skall haattav
företräde.

Inom EES skall inrättas särskild ordning för främja enhetlig-atten
het vid tolkning och tillämpning de reglerna. Ansvaretav gemensamma
har lagts i händerna särskilt inrättad kommitté,en gemensamma
EES-kommittén, bl.a. har till uppgift fortlöpande hålla uppsiktattsom

hur rättspraxisöver utvecklas vid EG-domstolen och EFTA-domstolen.
EES-kommittén, skall tillställas alla avgöranden från domstolarna,som
har vidta åtgärder för vidmakthålla enhetlig praxis. Omatt att en
kommittén inte har lyckats lösa frågan den bristande enhetlighetenom
i rättstillämpningen inom två månader från det denna kommit tillatt
dess kännedom, skall särskild tvistlösningsmekanism träda ien
funktion.

De rättsregler EES-avtalet innehåller kommer i första handsom att
tillämpas nationella myndigheter och domstolar. Den möjlighetav som
avtalet EFTA-stat bemyndiga domstol begära EG-att att attger en en
domstolen fattar bindande beslut tolkningen EES-regel harom av en
ansetts inte kunna komma frågai för Sveriges eftersomdel, ordningen
med bindande besked från EG-domstolen skulle stå i strid med
regeringsformen. Däremot finns möjlighet för svenska domstolar att
inhämta icke bindande yttranden från den särskilda nyinrättade EFTA-
domstolen tolkningen bestämmelser i EES-avtalet.om av
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Ändringar i EES-reglema

Den sekundärlagstiftning inom EG bilagorna till EES-som genom
avtalet övertagits och till EES-ändamål rättsakteranpassats avser som
beslutats EG:s institutioner den 31 juli 1991. Emellertidsenastav
utvecklas EG:s regelverk fortlöpande, och efter den angivna tidpunkten
har inom EG tillkommit rättsakter områden omfattasnya som av
EES-avtalet och har ändringar och tillägg gjorts i bl.a. förordningar

faller in under EES-avtalet. Följaktligen blir det nödvändigt medsom
successiva kompletteringar till EES-avtalet. Avsikten nytillkomnaär att
EG-rättsakter skall i EES deöver även relevanta förärtas om
samarbetet och acceptabla för EFTA-länderna.

frågaI sådana rättsakter betydelse för EES inom EGom av som
efterbeslutats den 31 juli 1991 före ikraftträdandet EES-avtaletmen av

300 rättsakter kommer särskild procedur tillämpas. Såattca en- -
långt möjligt skall härvid EES-avtalets vanliga regler besluts-som om
fattande tillämpas, avsikten beslut skall fattasär att ett attmen om
EES-avtalet skall ändras till omfatta dessa rättsakter s.k.ävenatt
skarvacquis. Förhoppningen sådan ändring skall kunna trädaär att en

krafti viss tid efter det EES-avtalet har i kraft. Med hänsyn tillträttatt
beslut dessa kompletterande fattasrättsakter inte kanatt om av

EES-kommittén förrän EES-avtalet i kraft och dåträttgemensamma
tillägget därefter måste godkännas enligt den interna nationella
proceduren i de berörda EFTA-länderna, kommer detta dock i
praktiken inte kunna ske förrän tidigast flera månader efter detatt att
EES-avtalet i kraft.trätt

frågaI tillkommande rättsakter blir reglerna i 97-104art.om senare
i EES-avtalet betydelse. Dessa innehåller bestämmelser besluts-av om
fattandet inom EES. artiklarna framgårAv ändringar i EES-avtaletsatt
bilagor och protokoll avsedda kunna inom förär ägaatt rum ramen
EES-kommitténs befogenheter. Beslutsprocessen inleds med EG-att
kommissionen påbörjar beredning förslag till lagstiftning. I denav ny
mån sådant förslag EES, dvs. ändring eller tillägg tillrör utgörett
någon rättsakt i EES-avtalets bilagor, skall EG-kommissionen inbjuda

från EFTA-länderna delta i beredningsarbetet. Samtidigtexperter att
EG-kommissionen överlämnar färdigbehandlat förslag till EG:ettsom s

ministerråd skall förslaget överlämnas tillockså EFTA-länderna. Om
ministerrådet förslaget blir det bindande inom EG. I näraantar

tillanslutning behandlingen i EG:s förslagetministerråd skall också
föreläggas EES-kommittén för beslut de avtalsslutandegemensamt av

Avsikten denna handläggning skall det möjligtär göraparterna. att att
tillämpningen inom EG och EES skall inledaskunna samtidigt. För det
fall EES-kommittén inte kan fråga,beslut rörandeatt ettenas om en

föremålredan varit för ministerråd, finnsavgörande EG:ssom av
särskilda regler i EES-avtalet.
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beslutDe EES-regler formellt fattas EES-kommitténom nya som av
folkrättsliga avtal förutgör EFTA-länderna. förDessa måste attnya

bli gällande i länderna införlivas med den nationella lagstiftningen i
varje land enligt de regler härför finns. För framtida ändringarattsom

EES-reglerna skall bli gällande svensk krävs alltså besluträttav som
i varje särskilt fall beroende på de ändrade reglernas karaktärav - -
riksdagen, regeringen eller behörigt svensktett annat organ.

Införlivandet EES-avtalet med svensk rättav

Effekten internationell överenskommelse den tillträdandeär attav en
har fullgöra de åtaganden framgår överenskommel-staten att som av

folkrättsligt förpliktadeParterna till överenskommel-är att attsen. se
följs. I Sverige, liksom i vissa andra EFTA-länder, fordras ettsen

införlivande i den nationella rättsordningen för bestämmelserna iatt en
internationell överenskommelse skall kunna tillämpas. Om åtagandena
inte redan med den interna rättsordningen, måsteöverensstämmer
denna ändras eller kompletteras.

Sverige kan införlivandemetoder komma till användning:I två
transformation och inkorporering. Transformation innebär de delaratt

införlivasöverenskommelse behöver omarbetas till svenskav en som
författningstext med systematik och det språkbruk normaltden som
används vid svenskt lagstiftningsarbete. Ibland består omarbetningen

transformationendast i avtalstexten till svenskaöversättsatt genom
föreskrivs i stället i författningöversättning. Vid inkorporering det en

delar det skall gälla i Sverige och alltsåhela avtalet elleratt av
blir avtaletsvenska myndigheter. Vid inkorporeringtillämpas av

avfattat.författningstext de språk vilka detgällande svensk är
tillvarit EES-avtalet skall ledaEn utgångspunkt har störstaatt

enhetlighet inom EES. Det har därförmöjliga rättslikhet och ansetts att
sådantinförlivas i EFTA-länderna påavtalets bestämmelser bör sättett

medmöjligt blir likvärdigleder till tillämpning så långtdetatt en som
och för vilkagäller inom EG. Avtalets 6den ordning art.som

för dennatidigare redogjorts, uttryckär strävan.
ekonomiska samarbets-199192: EuropeiskaI propositionen 170 om

till sinalevaområdet uttalades Sverige knappast torde kunnaatt upp
till svensktransformerasåtaganden avtalets huvuddel skulle rättom

tillämpas,inkorporering skullesedvanligt stället förordadesIsätt. att
förklaras gälla lag här.huvudbestämmelserdvs. avtaletsatt som

avtalsbestämmelserna skullepropositionen därförFörslaget i tasattvar
EES-samarbetsområdeeuropeiskt ekonomisktin i lag ettomen

vissa protokollen tillEES-lagen skulle också införlivaslagen. Med av
itidigare riksdagenavtalet. Propositionen nämnts,antogs, som av

utfärdat lagen 1992:1317Regeringen därefternovember 1992. har
Med anledningeuropeiskt ekonomiskt samarbetsområde EES.ettom

godkänt det s.k. EES-propositionen l99293:225 har riksdagenav
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protokollet med anledning Schweiz uteblivna ratifikation och iav
samband därmed också vissa ändringar i EES-lagen. Lagen SFS
1993:762 träder i kraft den dag regeringen bestämmer.som

Bilagorna till EES-avtalet innehåller hänvisningar till sekundär EG-
rätt. I 7 i avtalet finns bestämmelser hurart. de reglerom som

sådan sekundärrätt skall införlivas. Bestämmelsernamotsvarar innebär
rättsakter EG-förordningar skallatt sådanamotsvarar görassom som

till del den nationella rättsordningen, medan det i frågaen av om
rättsakter EG-direktiv lämnas de avtalsslutandemotsvararsom

själva välja form och metod för införlivandet.parterna att För Sveriges
del betyder detta förordningar skall inkorporeras, medan direktivatt
skall transformeras till svenska regler. Mot den beskrivna bakgrunden
har i Sverige huvudregel valts de avtalsbestämmelserattsom som

i bilagorna till EES-avtalet och de i dessa bilagorupptas återgivna
bindande rättsakterna införlivats med svensk interätt, EES-genom
lagen författningar på respektive sakområde.utan genom

I EES-lagen huvudsakligen olika regler innebördupptas attav
bestämmelser i EES-avtalet och EFTA-avtalen skall gälla svensksom
lag. Dessutom finns i lagens 5 § särskild lagvalsregel innebörden av

föreskrifter i EES-lagen eller lag meddelas tillatt annan som upp-
fyllande Sveriges förpliktelser enligt EES-avtalet skall tillämpasav

hinder vad föreskrivs i lag. Motsvarandeutan skallav som annars
gälla också förhållandeti mellan föreskrifter i författning lag.änannan
Denna bestämmelse har alltså generell verkan och gäller inte enbart i
förhållande till EES-lagen med avseende på varje författningutan som
meddelas för uppfylla förpliktelserna enligt EES-avtalet.att

3.5 EG:s regler i fråga social trygghetom

m.m.

Allmänt

Till förgrund Europeiska ekonomiska gemenskapen EEG ligger, som
beskrivits föregående,i det Romfördraget. I Romfördraget vissaupptas
regler bl.a. socialpolitiken. Sålunda i 117sägs med-om art. att
lemsstaterna nödvändighetenär överens främja förbättringattom av en

arbetstagarnas arbetsvillkor och levnadsstandard och därigenomav
det möjligtgöra dessa villkor harmoniseras allt högre nivå.att en

förutsesDet sådan utveckling kommer bli följd såvälatt atten en av
fungerande marknad, vilken kommer främjaen attgemensam en

harmonisering de sociala förfaranden enligtsystemen,av som av
fördraget och tillnärmningen bestämmelser i lagar och andraav av
författningar. I 118 det åligger EG-kommissionenart. att att,anges
med förbehåll för övriga bestämmelser fördrageti och i överensstäm-
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melse med dess allmänna syften, främja samarbete mellannäraett
medlemsstaterna frågordet sociala området, särskilt i angående
bl.a. den sociala tryggheten.

Beslut i socialpolitiska frågor måste emellertid i regel fattas varjeav
enskilt medlemsland. Avsikten med samarbetet inom EG inteär att

för i alla länderna ellerinföra och social trygghetett system attsamma
enskilda ländernas har framhållits dessaharmonisera de Detsystem. att

historia sociala och kulturella traditioner.återspeglar ländernas samt
sammanhanget har också hänvisats till den under tid alltmerI senare

framlyfta närhetsprincipen. EG:s består därför främst iarbete att
frågor föreslå lösningar alla länderna kan såutreda och som enas om

riktning.utvecklingen inom EG-omrâdet blir jämn och går iatt samma
socialförsäkringsreglerarbete för få till stånd enhetligaNågot att

diskuteras börbedrivs i princip inte inom EG. Vad är om mansom
för minimiregler sociala rättigheter medarbeta mengemensamma om

deför enskilda länderna härutöver i den utsträckningfrihet de gåatt
vadutredningar inom EG-kommissionenönskar. Dessutom görs om

ersättningarfinansieras och vilkasocialförsäkringarna kostar, hur de
för diskussionerunderlagbetalas Syftet härmed bl.a.är attut. gesom

utformade förböri länderna hur de nationella attsystemen varaom
förväntaspåfrestningar redan finns och deklara de stora somsom

framöver.möta

dimensionenDen sociala

ekonomiska tillväxtdenfrån betonades inom EGRedan början att
förbättringleda tillresultera i också måstesamarbetet skulle aven

Under år harlevnadsstandard.arbetsvillkor ocharbetstagarnas senare
Både inom EGfokus inom EG.frågorna alltmer kommit ide sociala
den socialaunderstrukits viktenmedlemsländerna haroch att ut-avav

framväx-utvecklingen ochden ekonomiskavecklingen sker i takt med
för brettsamlingsbegreppinre marknaden. Somden ettettten av

socialauttrycket densyfteåtgärder i detta harspektrum myntatsav
varitområde hartill aktiviteterna på dettadimensionen. En orsak att

förverkligandetsamband medmedlemsstaterna ivelat undvika attman
för därige-socialvidtog åtgärderden inre marknaden natur attavav
social dump-andra länderkonkurrensfördelarvinna gentemotnom

ning.
EG:s tolvregeringschefer i elvaochdecember 1989I stats-antog av

social stadgadeklaration s.k.Storbritannien imedlemsländer ej enen
rättigheter försocialaicke bindande reglerför EG med juridiskt om

principdeklaration ochhar karaktärenarbetstagare. Stadgan av en
programför-detaljregler. kaninnehåller inte några Den ses som en

ochsociala områdetoch ambitioner på detklaring för EG:s arbete
integrationsarbetet.dimensionen igrund för den socialautgör en

grundlägganderubriker antalStadgan fastslår i 26 punkter under 11 ett
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sociala rättigheter för arbetstagarna i EG-länderna. Den innefattar
åtaganden på områdena för arbetsmarknad, anställning och lön,
förbättring levnads- och arbetsvillkor, fri rörlighet, social trygghet,av

förhandlingsfrihet,förenings- och information, samråd och medbe-
förstämmande arbetstagare, jämställdhet mellan könen, yrkesutbild-

förning, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, skydd barn och ung-
för för handikappade.domar åtgärder äldre ochsamt personer

Samtidigt med stadgan lade EG-kommissionen fram hand-ett
förför genomförande Stadgan underlaglingsprogram den.av ger

framkommissionen lägga förslag till direktiv och rekommendatio-att
innehållet i stadgan.eller på andra söka implementerasättattner

efter också fattats beslutUnder åren stadgans antagande har ettom
handlingsplanen.betydande antal direktiv för genomförandem.m. av

för förbättradirektivet 9285EEG åtgärderBl.a. har beslutats attom
förför arbetstagare ochoch hälsan i arbetet gravidasäkerheten

avsnitt 8.4.nyligen fött barn eller searbetstagare som som ammar
92442EEGVidare rådet beslutat rekommendationenhar om

socialförsäkringssystemenbeträffande syften medkonvergens mål och
fåRekommendationen syftar tillformer social hjälp.och olika attav

småningom inte harrnoniserasde olika ländernas såtill stånd systematt
föreffekternasamstämmighet såvitt gällerväl uppnår vissenmen

för-mål för varje behandlati vissa angivnatermer avpersoner
mánsområde.

områdetantagit det socialarättsakter EG utgörsDe avsom
ienskilda ländernafullt möjligt för deminimikrav. Det såledesär att

föragående regler ochlagstiftningen ha längrenationelladen att en
vittsyftande socialpolitik.mer

isocialpolitikprotokollMaastrichtfördraget ingår särskiltI ett om
träffatför Storbritannienmed undantagvilket medlemsländerna en
åtagit sigEG-fördragen där deöverenskommelse vid sidansärskild av

Överenskommelsendet sociala området.ytterligare insatser pågöraatt
socialafår detEG:s utvidgad kompetensinnebär att organ en

majoritetsbeslut i sådanamöjligheter tillområdet och öppnasatt nya
minimikrav i olikabeslutadirektiv skall EG kunnafrågor. Genom om

vinna tillämpninggradvis skallhänseenden det sociala området som
majoritetsbe-tilllagstiftningar. Möjligheternamedlemsstaternasinom

område.sociala trygghetensinte gälla denskall dockslut

könenJämställdhet mellan

medlemslän-harmoniseringmedgäller arbeteundantag detEtt när av
fråganDetföreligga.kan docklagstiftningdernas sägas omavser

fast119 slåsRomfördragetsimellan könen. Redanjämställdhet attart.
Med lönlika arbete.lika lön förskall hakvinnor och män avses,

arbets-förmåneralla övrigaeller minimilön,förutom grund- som
grundarbetsgivaren påerhållereller indirektdirekt avtagaren av
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anställningen. Likalöneprincipen fylla dubbelt syfte:ettanses ett
ekonomiskt och socialt. Det ekonomiskaett tillgodoseattavser att
länder tillämpar likalöneprincip inte drabbas nackdelar isom en av
konkurrenshänseende länder inte har sådan princip.gentemot som en
Det sociala målet bidraär till den ständiga förbättring levnads-att av
och arbetsförhållandena huvudsyfteär med gemenskapen. Tillettsom
skillnad från vad falletär på vissa andra områden frirörandesom
rörlighet likalöneprincipenär inte inskränkt till gälla bara i frågaatt

migrerande arbetstagare den har tillämpning också iom utan rent
interna nationella förhållanden.

På grundval likalöneprincipen i l19 har med åren vuxit framart.av
relativt omfattande rättspraxis inom EG. Bl.a. har EG-domstolenen

likalöneprincipen direkt effekt i medlemsländernagett under förut-
sättning diskrimineringen direkt ochär På artikelnatt öppen. kan alltså
grundas rättigheter och skyldigheter också för enskilda individer.

119 kompletterasArt. på jåmställdhetsområdet med flera direktiv.
Ett dessa rådets direktivär 797EEG den 19 december 1978av av om
successivt genomförande principen likabehandling kvinnorav om av
och frågaimän social trygghet. Genom detta direktiv har med-om
lemsstaterna ålagts på sikt utforma sina lagstadgadeatt påsystem
socialförsäkringsområdet på sådant och kvinnorsätt mänattm.m.
behandlas lika i fråga avgiftsskyldighet och beräkningt.ex.om av
förmåner. Direktivet gäller lagstadgade lämnar skydd vidsystem som
sjukdom, invaliditet, ålderdom, olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar
och arbetslöshet socialhjälp avsedd kompletteraär ellersamt attsom

sådanaersätta Det gäller inte bestämmelser efterlevande-system. om
förmåner eller familjebidrag. Enligt direktivet innebär likabehand-
lingsprincipen det inte skall förekomma någon helst dis-att som
kriminering på grund kön, sig direkt eller indirekt, vadav vare
beträffar räckvidd och villkoren för tillgång till dem, i frågasystemens

skyldigheten betala avgifter och beräkningen avgifterna ellerattom av
med avseende på beräkningen förmåner och de villkorav som
bestämmer varaktigheten och bibehållandet till bidrag.rätten Enav
särskild regel i direktivet tillåter medlemsstaterna från dessatt
tillämpningsområde utesluter bl.a. fastställandet pensionsålder förav
ålders- och avgångspension, fördelar i fråga ålderspensionsför-om
säkring beviljas har fostrat barn och såvitt gällersom personer som
erhållande förmånertillrätt efter förvärvsavbrott på grundav av
fostran barn. Det åligger medlemsstaterna beträffande undantagav att

gjorts med stöd den regeln med jämna mellanrum följasom av upp
frågan för kunna huruvida detavgöra bakgrund den socialaatt mot av
utvecklingen detta område i medlemslandet berättigatär att
bibehålla undantaget.

Enligt rådets direktiv 86378EEG den 24 juli 1986av om genom-
förande principen likabehandling kvinnor och frågaimänav om av

företags- eller yrkesbaserade för social trygghet skallom system
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likabehandlingsprincipen tillämpas också beträffande kollektiv-t.ex.
avtalsbaserade eller företags- eller yrkesbestämda för socialsystem

tilltrygghet komplettering eller ersättning för lagstadgade system.av
Nämnas kan här också rådets direktiv 86613EEG den llav

december 1986 tillämpning principen likabehandling mellanom av om
och kvinnor driver rörelse, inklusive jordbruk,män samtsom egen om

skydd för kvinnor driver självständig förvärvsverksamhet vidsom
havandeskap och moderskap.

På jämställdhetsområdet finns vidare antal förslag till direktivett
tagits fram EG-kommissionen inte antagits.ännusom av men som

Sådana direktivförslag gäller bl.a. till föräldraledighet ochrätt
likabehandling deltidsarbetande med heltidsarbetande vadav avser
socialförsäkringsförmåner m.m.

direktivenEtt förslag från år 1987 utsträckningannat avser en av
bestämmelser i lag eller797EEG och 86378EEG till gälla ävenatt

efter-förvärvsarbetandes familje- ochförfattning rörannan som
ochförmåner kollektiva försäkringarlevandeförmåner, motsvarande i

förslag skall vidaremotsvarande socialhjälpsförmåner. Enligt detta -
försäkringssystembåde lagstadgade och kollektivainom system -

inteoch och skall detpensionsåldern densamma för kvinnor mänvara
förkriterierberäkna pensionsbeloppen efter olikatillåtet attvara

förmodad åter-med hänsyn till skillnader ikvinnor och män t.ex.
stående livslängd.

Social trygghet

intearbetskraften betyder den fria rörligheten inom EGdet gällerNär
fritt sigdirekta hinder för människorsbara röra överrätt attatt

friaavskaffas. också underlätta denskall Man sökernationsgränserna
dvs. omständigheterundanröja indirekta hinder,rörligheten attgenom

förflyttning inom EG-möjligheterna till frikan bidra till attsom
människors benägen-faktor kan minskaområdet inte utnyttjas. En som

grundrisken de påsöka arbete i landhet är attannatatt ett av
trygghet.förlora sin socialaflyttningen skall

för samord-regelsystemdärför mycket detaljeratEG finnsInom ett
i syfteför social trygghetreglermedlemsstaternasning att ettgeav

från land tillflyttarskydd förtillfredsställande ettettpersoner som
tillanknytningmöjlighakanEG eller sättinom annatannat ensom

friadenled iingårReglernalands trygghetssystem. ettän ett sommer
medlemssta-imedborgareförvärvsverksamma ärförrörligheten som

lösaregelsystemet ärsyftena medhuvudsakligadeEtt attterna. av
trygghetsocialförländerslagkonflikter mellan olikapotentiella system

ochförvärvsarbetandeförskyldigheterochgäller rättighetersåvitt
i fleraförsäkradingentillse ärfamiljemedlemmarderas att attgenom
socialförlandsomfattad någotinte allsländer eller systemav
med-reglernaväsentligt syfte med ärtrygghet. Ett garanteraattannat
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borgare i alla EG-länder full likabehandling oberoende i vilket landav
de arbetar och undanröja all diskriminering beroende på med-att
borgarskap. Ytterligare har reglerna till ändamål denatt garantera att

intjänats till förmåner bevaras och socialförsäkrings-rätt attsom
förmåner utbetalas hänsyn till bosättningsort inom gemenskapen.utan

grundläggande bestämmelse RomfördragetsEn i 51,upptas art. som
följande lydelse.är av

Rådet skall enhälligt förslag kommissionenpå besluta sådanaav om
inom socialaåtgärder den trygghetens område nödvändigaärsom

för genomföra fri rörlighet för arbetstagare och därvid särskiltatt
införa tillförsäkrar migrerande arbetstagare och derasett stems som
familjeme lemmar att

perioder beaktas enligt de olika ländernas lagstift-a alla som
för förvärvande bibehållande tillningar läggs och rättensamman av

för förmånernasförmåner och beräkningen storlek,av
förmånerna till bosatta inom medlemsstater-b betalas ut personer

territorier.nas

framgår artikeln fordras beslut i frågor med denSom av som avses
mellan medlemsländerna. frågor faller alltså inte inomenighet Dessa

för möjlighet till majoritetsbeslut gäller inom vissaden somramen
EG-rätten.områden av
Romfördraget föri har haft betydelse tolkningenArt. 51 stor av

sekundärlagstiftningen flera falloch i har EG-domstolen baserat sina
avgöranden i mål rörande social trygghet direkt på den artikeln. Med
stöd har domstolen också i vissa rättsfall underkänt regler51art.av
i EG:s sekundärlagstiftning, i förordning EEG 140871, ocht.ex. nr
förklarat bestämmelser där i strid med det i Romfördragetstå upptagna
övergripande regelsystemet.

Redan år 1958 utfärdade rådet med hänvisning till 51art. en
förordning trygghet för förordningsocial migrerande arbetstagareom

tillämpningsförordning3. Till denna anslöt särskild 4.nrnr en
därefter flertalUnder åren beslutades tillägg till förordningett nr

bl.a. i syfte regler för och gränsarbetare sjömän.säsongs-att samtge
omfattandeEfter revision 1958 års förordningar år 1971ersattesen

och 1972 de nuvarande.av
gällande reglerna återfinns i rådets förordning EEGDe nu nr

för140871 den 14 juni 1971 tillämpningen socialsystemenav om av
trygghet anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmarnär

förordning,flyttar inom gemenskapen. Denna trädde i kraft densom
omedelbart för medlemsstaterna ochoktober 1972, bindandel är

tillämpas direkt enligt sin ordalydelse. Någon kompletterande
utfärdaslagstiftning i varje krävs alltså inte och får inte heller sestat

avsnitt 3.3. Till förordningen 140871 har utfärdats särskilden
förordning EEG 1972 med regler till57472 den 21nr av mars
genomförande den.av
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syftar tillförordningar baraåterigen understrykas dessaDet bör att
socialförsäk-harmonisering ländernassamordning och inte till av

de på medlemsländernasnågot inverkarringssystem. Inte på sätt
vilka försäkringssystem skallsjälva beslutamöjligheter att somom

för socialförsäk-materiella villkoren olikaeller definnas i landet om
lagstiftafria självai princip heltringsförmåner. Länderna är att om

vilkaskall försäkrade,vilkasådan frågort.ex. varapersoner somsom
förtill förmåner, beloppvillkor förskallförmåner rättutges,som

och för hur lång tidförmånernas storlekregler för beräkningdessa, av
fastuttryckligen slagitsutbetalas. har ocksåförmån skall Dettavissen

Borowitz ochi mål 2187åtskilliga domar,EG-domstolen i t.ex.av
Rönfeldt.22789

sociala trygghetenEES-avtalet och den3.6

Socialpolitik

framhållit vikteningress hari EES-avtaletsRedan attparterna av
likabehandlinginbegripetdimensionen, därisocialautveckla den av

artiklarupptagits några art.avtalet harinom EES. Iochkvinnor män,
häromreglerSyftet medsociala frågor.66-71 rör gemensammasom

avtalsslutandede är överensdeti 66, där sägs parternaattart.anges
arbetsvillkorarbetstagarnasförbättringfrämjabehovet att avenom

tillmotsvarighet69Vidare ilevnadsstandard.och art.art.upptas en
principenupprätthållandeochsäkerställandeRomfördraget19 i1 avom

tillXVIIII bilagaför lika arbete.ochlika lön för kvinnor mänom
sekundärlagstiftning pâ områdetbland denavtalet att somanges

86378EEG se797EEG ochdirektivenåterfinnsinom EESövertas
avsnitt 3.5.underovan

deklara-EFTA-länderna ikan här ocksåNämnas att en gemensam
deochbakom principernaställt sigmed EES-avtaletsambandtion i

EG:selvasociala stadgai dengrundläggande rättigheterna avsom
betonarDeklarationenavsnitt 3.5.1989medlemsländer år seantog

och EFTA-framstegekonomiska och socialasamtidigavikten avav
socialadenutvecklingenbidra tillvilja aktivtländernas att av

inom EES.dimensionen

Fri rörlighet for personer

EG:smarknadinreinrättandettidigare ärSom nämnts ett avav en
för bl.a.fri rörlighetrådamarknad skalldennahuvudsyften. På

förförutsättningarskapasEES-avtaletarbetskraft Genompersoner.
i allamedborgareförinnebärarbetsmarknad. Avtalet rätten gemensam
sökaföravtalsslutande ländernamellan deEES-länder flytta attatt
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anställning, inneha anställning i landatt enligt de regler gällerett som
för arbetstagare i det landet kvar i land där de haftsamt att stanna ett
anställning. Reglerna gäller familjemedlemmar.även EES-avtalet
innefattar också etableringsrätt för självständiga näringsidkare och
ömsesidigt erkännande examina.av

Inte bara yrkesverksamma berörs möjligheterna till fri rörlighetav
mellan EES-länderna. Studerande kan välja studera i landatt ett annat

Äveninom EES. pensionärer skall kunna välja slå sig ned iatt ett
land.annat

Den fria rörligheten för i EES-avtalet i 28-35.taspersoner art.upp
Dessa redovisas under tvâ rubriker: arbetstagare och egenföretagare
28-30 etableringsrätt 31-35. Reglernasamt den socialaom
tryggheten återfinns under den förra rubriken och behandlas i 29.art.
Genom 28, i allt väsentligtart. Romfördragets 48,som motsvarar art.
säkerställs arbetstagares fria rörlighet inom och mellan EG- och
EFTA-länderna.

Innebörden den fria rörligheten för kommer viav attpersoner
beröra inärmare avsnitt 3.7.

Den sociala tryggheten

Den sociala tryggheten seddär, EES-perspektiv, närmastettur ett
medel underlätta för människoratt utnyttja de möjligheter till friatt
rörlighet inom EES avtalet skall främja. EES-avtalets 29som art. om
den sociala tryggheten har sin motsvarighet i Romfördragets 51.art.
Den sistnämnda beskrivitsär, i avsnitt 3.5, i första handsom en
institutionell bestämmelse EG kompetens lagstiftasom ger att om
rättigheter denpâ sociala trygghetens område för migrerande arbets-

och deras familjemedlemmar. Artikelntagare emellertid ävenanger
bestämda för hur denna sekundärlagstiftning skall utformadramar vara
och vilka mål skall uppnås den.som genom

önskemålet främja arbetskraftens fria rörlighet inom EGatt har,
beskrivits i avsnitt 3.5, hittills inte gått i riktning harmoni-som mot en

sering medlemsländernas lagstiftningar social trygghetav utanom
varje kan behålla sitt regelsystem omrâdet.stat I konsekvens
härmed har i 97 i EES-avtalet föreskrivits avtalet i principart. inteatt
inverkar på varje avtalsslutande såvidarätt inte icke-parts att,
diskrimineringsprincipen bryts, ändra sin interna lagstiftning inom de
områden täcks avtalet. Det förutsätts dock övrigasom attav parter
informeras och EES-kommittén finner lagstiftningenatt i dessatt
ändrade lydelse inte negativt påverkar avtalets funktion.goda Syftet
med avtalet har i stället varit uppnå samordning de olikaatt en av
ländernas lagstiftningar så de territoriella begränsningarna med-att av
lemsstaternas för social trygghet så långt möjligtsystem upphävs och
olägenheterna för den enskilde förflyttningar inom EES minskar.av
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i svensk rättEEG 140871förordningInförlivandet m.m.nrav

gällersekundärlagstiftningEES-avtalet dentillVIbilagaI somanges
övertagits ochområde ochtrygghetenssocialaEG på deninom som

anpassningar b1.a.avtalet. Dessa ärEEStilltekniskt anpassats genom
EFTA-ländernasenskildai definnssärdragföranledda somav

regelmassa pådenHuvuddelensocial trygghet.lagstiftningar avom
tvådeEES-avtaletingår i utgörstrygghetsocialområdet avsom

57472.140871 ochEEGförordningarna nr
får relativtreglerantalinnehåller140871Förordning ett som

tillförhållandeiför vissaingripande konsekvenser personergrupper
Medtrygghet.sociallagstiftningensvenskadenföljervad omavsom
lag.svenskmedinförlivats rättförordningenhärtill harhänsyn genom

1776lagen 1992:riksdagendenskettharDetta antagna omavgenom
inomflyttarsocial trygghetför närsamordning personersystemenav

samordningslagen.EES,samarbetsområdetekonomiskaEuropeiska
medsvensk laggällaskallförordning 140871lagenl att somanges

bilagorEES-avtalet. Somtillbilaga VIframgåranpassningden avsom
bilagade i dennaEES-avtalet ochbilaga VI tillfogatshartill lagen

140871.förordningröranderättsakternaomnämnda
1992:1777SFSförordningutfärdatregeringenSamtidigt har en

harHärigenom1992:1776.samordningslagentillämpning avom
förordningrättsakternaingåendeEES-avtaletideförordnats omatt

tillbilaga VIframgåranpassningarmed de57472EEG avsomnr
förordningenGenomförordning.svenskskall gällaEES-avtalet som

förmånervadbemyndigatsRiksförsäkringsverketocksåhar att avser
gällerförutom vad1992:1776,samordningslagenomfattas avsom

föreskrifterytterligaredemeddelaarbetslöshet,vidförmåner som
EES-tillenligt bilaga VIförpliktelseruppfylla Sverigesförbehövs att

avtalet.
harEES-avtaletjusteringarprotokollet medanledningMed avav

bet.beslutat199293:225propositionengrundvalriksdagen på av
iändringarvissa1993:763SFS1992932404,rskr.199293:EU

1777 har1992:förordningenOckså1776.1992:samordningslagen
1993:1133.SFSjusteratsgrundval härav

EES-avtaletVI ibilagaansluter tillrättsakterDe övriga avsessom
Riksför-föreskrifterSverigeinkorporerade ibli avm.m.genom

rekommendationerbeslut ocholikagällersäkringsverket. Det av
migrerandeförtrygghetsocialförkommissionenAdministrativa

3.8.avsnitt l.arbetare se
57472och140871förordningarnaiändringarfråga deI somom

1991 sejuliden 31brytdatumEES-avtaletsefterEGantagits inom
överläggningaroch EFTAmellan EGpågårnedanavsnitt 3.11 om

beslutochEES-avtaletiinförandeändringsförordningarnas avses
påSverigeiochEES-kommitténfattaskunna senaregemensammaav

ikraftträdande seEES-avtaletseftermöjligtnationell nivå så snart som
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avsnitt 3.4 ändringar i EES-reglerna. Avsikten det i beslutetärom att
skall föreskrivas de kompletterande rättsakterna skall tillämpasatt

frånretroaktivt tidpunkten för EES-avtalets ikraftträdande.

3.7 Den fria rörligheten för personer

Inledning

Förordning EEG 140871 har till syfte denpå socialaattnr trygg-
hetens område säkerställa principen fri rörlighet förom personer.
Förordningen innebär anställda och egenföretagare flyttaratt som
mellan omfattas EES-avtalet i fråga tillstater rättensom av om
förmåner för social trygghet skall omfattas lagstiftningen i den statav

utpekas förordningen. I vad mån dessa har rättsom av attpersoner
bege sig till och vistas i EES-land det där deän med-ärett annat
borgare bestäms emellertid andra regler deän i denav upptassom
förordningen. Inte minst det gällernär uppskatta de ekonomiskaatt
konsekvenserna förordning 140871 blir tillämplig i vårt landatt ärav
det betydelse klargöra de rättsliga förutsättningarna för denattav
migration aktualiserar tillämpning förordningens regler. Visom av
skall därför innan vi övergår till redogöra förnärmare de EG-att
rättsliga reglerna social trygghet översiktligt beskriva de principerom

den fria rörligheten förstyrsom personer.
Målsättningen inom området för fria rörlighet i förstaärpersoners

hand uppnå fri rörlighet för förvärvsverksamma,att dvs. en gemensam
arbetsmarknad. Till de grundläggande principerna för den gemensam-

arbetsmarknaden hör fritträtten få in och uppehålla sig ima att resa
medlemsstat för söka arbete och anställning elleren annan att ta

bedriva näringsverksamhet likabehandling arbetstagaresamt oavsettav
nationalitet. Den fria rörligheten innefattar inte bara arbetstagare utan
också familjemedlemmar och vissa andra släktingar till arbetstagare.en
Även egenföretagare omfattas till frirätten rörlighet förav personer.
EG:s regelsystem främjar, förutom rörligheten för den arbetande
befolkningen och deras familjemedlemmar, också rörligheten för icke
ekonomiskt aktiva, studerande och pensionärer, alltsåLex. som ges
möjlighet under vissa villkor välja i vilketatt medlemsland de villsom
studera eller leva och verka.

De grundläggande reglerna fria rörlighet finns iom personers
Romfördragets 48, gäller arbetstagare, och 52,art. art.som som avser
etablering. Efter övergångstid har bestämmelserdessa fått direkten
effekt inom EG och kan alltså åberopas enskilda vid nationellaav
domstolar. Dessa artiklar EES-avtalets 28 respektivemotsvaras art.av
31.
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friaDen rörligheten innebär enligt 48 Romfördragetiart. att
landmedborgare i inom gemenskapen har med de begräns-rättett att

allmängrundas hänsyn tillningar på ordning, säkerhet och hälsasom
faktiska erbjudanden anställning och förflytta sig fritt inomanta attom

de avtalsslutande ländernas territorier för detta ändamål. Den ocksåger
uppehållamöjlighet sig i land i syfte innehaatt ett attpersoner an-

ställning överensstämmelse med lagar författningardär i de och andra
haftgäller i det landet. Den har anställning i ett annatsomsom

får efteravtalsslutande land kvar anställningensrättäven att stanna
upphörande.

fria rörlighet berörs iett flertal sekundäraPersoners rättsakter. Den
frågaregleringen i arbetstagares flyttagrundläggande rätt attom

medlemsstaterna finns i rådets förordning EEG 161268mellan nr av
arbetskraftens friaoktober 1968 rörlighet inom gemenska-den 15 om

EG-förordning har, med den anpassning framgårDenna som avpen.
antagits gälla svensk lag lagenbilaga V till EES-avtalet, att som genom

arbetskraftens fria rörlighet inom1992: 163; ändrad 1993:764l om
samarbetsområdet EES, såvitt gäller 1-9,Europeiska ekonomiska art.

förordningensvensk förordning 1992:1164och genom omsom
ekonomiska samarbets-arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska

10-48.området EES, såvitt art.avser
68360förordning EEG 161268 ansluter rådets direktivTill nr

förinnehåller regler avskaffande restriktionerEEG, om avsom
för medlemsstaternasrörlighet och bosättning inom gemenskapen

finns ocksåoch deras familjemedlemmar. I detta direktivarbetstagare
innehållföreskrifter uppehållstillstånds giltighet,detaljerade m.m.om

länderna avskaffarådets direktiv, 73 l48EEG, åläggerEtt attannat av
medlemsländerna och derasmotsvarande restriktioner för medborgare i

tillhandahållande tjänsterfråga etablering ochfamiljer i samtom av
beträffande sociala förmåner.

sedan de till EES-Innebörden de nämnda rättsakterna, anpassatsav
bosättning inflyttningslandettill vistelse och isammanhang, rättär att

anställningmedborgare i EG- och EFTA-statertillkommer tarsom
tillhandahåller eller tjänster ibedriver rörelse ellereller mottaregen

familjemedlemmar, nationalitet.landet deras oavsettsamt
tidbestämmelser bl.a. minstainnehåller detaljeradeRättsakterna om

ochför förlängning tillstånduppehållstillstånd, förutsättningarför av
uppehållstillstånd vid ofrivillig arbets-återkallelseskydd mot avom

olyckshändelse.sjukdom ellerlöshet,
förfria rörlighetenrättsakter berör denBland övriga personersom

29EEG 125170 denkommissionens förordningkan nämnas nr av
kvar inom medlemsstatsjuni 1970 arbetstagares rätt att stanna enom

förordning,där.efter ha varit anställda Dennaterritorium att som
1992:skall enligt SFSfamiljemedlemmar,arbetstagaresävenavser

direktivförordning. Vidare kan härsvensk1167 gälla nämnassom
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7534EEG med bestämmelser motsvarande förrättom personer som
bedrivit rörelse i medlemsstat och deras familjemedlemmar.en annan

frågaI egenföretagare finns inte någon motsvarighet till för-om
ordning EEG 161268. Rätten till fri rörlighet för dem tillhörnr som
denna kategori bygger i stället direkt på Romfördragets regler, särskilt

52-58 etableringsrätt och 59-66 tillhandahållarättart. attom om
tjänster förbud7 diskriminering. Skillnaden mellansamt art. motom
de båda rättigheter gäller i fråga egenföretagare inte särskiltärsom om

Båda affärs- eller yrkesverksamhet bedrivsstor. avser motsom
ersättning. friRätten till etablering innebär rätt rörelsesättaatten upp
i medlemsstat, antingen eller tillfälligt ochpermanenten annan vare
sig enskilt eller i bolagsform, i syfte bedriva verksamhet där. Denatt
andra däremot innebär tjänster tillhandahålls tillfälligträtten att av en

etablerad iär I detta fall intedetärstat.person som en annan
nödvändigt uppehåller tillfälligtsig i den där tjänstenatt statman ens
tillhandahålls.

Som tidigare finns bestämmelser egenföretagares tillrättangetts om
inresa och uppehåll i och efterkvarstanna avslutadrättstat attannan
verksamhet i rådets direktiv 73 148EEG respektive direktiv 7534
EEG.

Enligt rådets direktiv 90364EEG, 90365EEG och 90366EEG
till frihar rörlighet för utvidgats till gälla ocksårätten attpersoner

vissa icke ekonomiskt aktiva studerande respektive pensionä-personer,
i samtliga fall under förutsättning de medborgare i EG-ärattrer en-

familjemedlemmar,deras oberoende dessas med-stat samt av-
borgarskap. Grundläggande förutsättningar för uppehålla sigrätten att

för dessa kategorier de har heltäckande sjukförsäkringär att en som
gäller i vistelselandet de kan visa de har tillräckligasamt att att

för själva kunna klara sin försörjning och inte kommeratt attresurser
ligga mottagarlandets för social hjälp till last. Studenter har rättsystem
till uppehållstillstånd så länge studierna pågår, och det kan bestämmas

Övrigatillståndet förnyasmåste varje år. kategorier skall i regelatt ges
uppehållstillstånd för minst fem år. Samtliga rättsakter närmareanger
förutsättningar för kvar.rätten att stanna

betydelse också rådets direktiv EEG,Av 6422l 72l94 EEG ochär
7535EEG gäller särskilda åtgärder i fråga utländskasom om
medborgares rörlighet och bosättning grund hänsyn till allmänpå av
ordning, säkerhet och hälsa.

innebördenDen principen fri rörlighetnärmare av om

Den till fri rörlighet, dvs. anställning och arbeta irätt att ett annatta
land, tillförsäkras arbetstagare bestämmelser i förordningsom genom
EEG 161268 får sin praxis i EG-domstoleninnebördnärmarenr av
och preciserande regler i de tidigare rättsakterna.nämndaav
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Allmänt gäller inom EG tvingande generellt och enhetligtsett ett- -
arbetstagarbegrepp såvitt arbetskraftens fria rörlighet. Dettaavser
begrepp kan alltså inte tillämpas på olika i olika länder. Genomsätt
EG-domstolens praxis har begreppet extensiv tolkning.getts en

När det gäller frågan arbetstagareär ochattvem som anse som
alltså berättigad till ochär uppehålla sig i land haratt ett annatresa
sålunda EG-domstolen i rättsfallet 5381 Levin uttalat begreppenatt
arbetstagare och anställning vid tillämpning regelsystemen för denav
fria rörligheten har särskild EG-rättslig innebörd. och avgörande ären
alltså inte vad följer det nationella måletl 6685rättssystemet.som av
Lawrie-Blum förklarade domstolen arbetstagare kännetecknasatt en av

han under viss tidrymd under ledning och föratt en annans annans
räkning utför tjänster ersättning. I princip omfattar arbetstagarbe-mot

således alla arbetar vederlag någongreppet motpersoner som annan
och under den andres ledning.

inte förutsättningDet någonär det arbete arbetstagaren utföratt som
viss omfattning.är Utöver allmänt settav personer som anses vara

arbetstagare räknas hit bl.a. praktikanter. lärlingar och personer som
arbetar i hem i princip också s.k. au-pair. EG-domsto-samten annans
len har i rättsfall fastslagit den utför deltidsarbeteävenett attpar som
skall arbetstagare. Detta gäller hans inkomstävenanses vara om av
arbetet inte tillfyllest för säkra hans försörjningär han måsteatt utan
fylla denna med förrnögenhetsavkastning eller biståndut tex. av

frånallmänna medel bosättningsstaten mål 5381 Levin respektive mål
13985 Kempf. rättsfalll mål 19687 Steymann har EG-domsto-ett
len funnit ekonomisk verksamhet i fördragets mening kan föreliggaatt

falli då förvärvsaktiviteter inte erhållerutövar någonen person men
egentlig lön härför i stället ifrågavarandei det målet fårutan som- -
sina behov tillgodosedda underhåll nyreligiös rörelse.genom av en
Denna omfattades enligt domstolen begreppet arbetstagare.person av

Ett minimikrav dock det sig effektiv och genuinär röratt om en
verksamhet inte litenså omfattning den kan betraktasär attsom av

marginell och underordnad under tid bl.a. mål 19786rentsom senare
35789Brown, Raulin och 390 Bernini. Vidare krävs den sysslaatt

skall någotutövas mått ekonomisk aktivitet. 1som rymmer av
rättsfallet 3674 Walrave Koch, gällde tillämpningen 7art.som av
i Romfördraget, konstaterade domstolen sålunda fråganatt ettom
idrottsförbunds diskriminerande behandling vissa tävlingsmotor-av

föllcyklister för fördraget, eftersom frågadetutom ramen omvar
idrottsutövning några ekonomiska konsekvenser. verksam-Annanutan
het på liknande grund inte hänförts till arbete i här dis-densom
kuterade meningen aktiviteter visserligen kan denär ägnarsom somge
sig dem viss ersättning primärt har ekonomisktänannatmen som
syfte. l rättsfallet 34487 uttalade domstolen betaldBattray att statenav
verksamhet inom för narkotikaavvänjningsprogram inteettramen
utgjorde någon i egentlig mening ekonomisk aktivitet. principDen som
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rättsfallet uttryck för dock inte kunna utsträckas till skyddatger anses
arbete i gemen.

I 10 i förordning EEG 161268 regler vilka familje-art. nr ges om
medlemmar har bosätta sig i land tillsammansrätt medatt annatsom
arbetstagaren. Med familjemedlemmar makemaka och barnavses som

under 21 år barn 21 år beroende föräldrarnaär över ärsamt som av
för sin försörjning. När det gäller till vistelse och bosättningrätt
omfattas släktingar i föregående led till arbetstagarenäven närmast
eller dennes makemaka släktingen beroende dem. Någotärom av
krav medborgarskap i EG-stat finns inte för familjemedlemmaren
och släktingar. förutsättningEn för dessa skall ha bosätta sigrättatt att
tillsammans med arbetstagaren dock arbetstagaren för familjenär att
har tillgång till bostad normal för landets arbetstagare ien som anses

regionden där han anställd.är
förNågon motsvarande makemaka tillkommer interätt som en en

sambo. Om emellertid sambo till medborgare iären en person som
landet har uppehålla sig i landet, måste tillerkännasrätt rättatt samma

till densambo medborgare i EG-land bosattär ärannatettsom men
i landet i fråga mål 5985 Reed.

Uttrycket beroende i 10 i förordning 161268 skall enligt EG-art.
utifrån faktiskadomstolen tolkas den situationen, dvs. huruvida

arbetstagaren verkligen för till familjemedlemmen,underhållsvarar
och inte utifrån faktorer skälen för underhåll eller möjligheternasom

familjemedlemmenför försörja sig själv arbete mål 31685att genom
Lebon.

för make uppehålla sig i EG-land tillsammans medRätt att etten
arbetstagaren gäller bara så länge äktenskapet består, rätten ärmen
oberoende makarna fortfarande sammanbor eller bor åtskildaav om
grund separation. Om äktenskapet upplöses dom e.d.t.ex.av genom
upphör emellertid för förordningmaken enligt 10 i 161268rätten art.

26783 Diatta. familjemed-mål Skulle arbetstagaren avlida, har hans
lemmar bott hos varaktigt kvar i bosättnings-honom rätt att stannasom

under förutsättningar i 3 i förordningnärmarestaten, art.som anges
EEG 125170.nr

medborgare i medlemsstat har anställning i med-Om en en en annan
lemsstat, enligt i förordning 161268 arbetstagarens makehar 11art.
och barn anställning i värdlandet, de interätt även äratt ta om
medborgare där.

i den meningEn arbetstagareär attperson som avsessom anse som
förordning bege sig tilli 161268 har, rättantytts, att en annansom

för anställning. sålunda inte nödvändigtmedlemsstat där Det äratt ta
försäkrat för han skallarbetstagaren redan har sig arbeteatt attom

fri Enligt rättsfallet 4875komma i åtnjutande till rörlighet.rättenav
länge får iräcker det han söker arbete. Hur hanRoyer att stanna en

medlemsstat under sökande efter arbete, uttalade sig domstolenannan
arbets-inte i det målet. I sammanhanget kan erinras attom om en
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sökande enligt bestämmelse förordningi EEG 140871en nr som
huvudregel har under periodrätt månader bege sig tillatt treen om en

för söka arbete förlora till arbetslöshetser-stat rättenatt utan attannan
sättning från den behöriga Härtill kommer det i deklara-staten. att en
tion medlemsstaterna tagits in i protokollet från rådets möteav som
den 16 oktober 1968, då bl.a. förordningen 161268 sägsantogs, att

medborgare i medlemsstat skall ha under åtminstonerätten atten tre
månader söka arbete i medlemsstat och denna rättatten annan att
vistas i det andra medlemslandet kan begränsas bara inteom personen
funnit arbete före utgången denna tidsperiod eller dessförinnanett av
blivit beroende socialt bistånd från vistelselandet för sitt uppehälle.av
l målet 29289 Antonissen förklarade dock EG-domstolen dennaatt
deklaration inte har någon rättslig betydelse. framhölll målet
domstolen i frånvaro särskilda EG-rättsliga regler, periodatt, av en om

månader tilläts enligt den brittiska lagstiftning aktuellsex som som var
i målet inte kunde otillräcklig för den arbetssökande skulleattanses
kunna finna arbete och den brittiska bestämmelsen därför inteett att
stod i strid med EG-rätten. Om den arbetssökande emellertid efter
utgången den perioden kunde visa han fortfarande sökte arbeteattav
och hade genuina möjligheter få sådant, kvarstod enligtatt ett
domstolen hans uppehålla sig i förrätt landet också den tiden.att

Emellertid torde det inte tillräckligt för vistas irätten att ettvara
medlemsland med enbart påstående sökerannat ett attom en person

arbete. Det torde dessutom krävas han otvetydigt visar sin avsiktatt
härtill seriösa och uppriktigt menade ansträngningargöra förattgenom

verkligen finna arbete mål 5381 Levin och 31685 Lebon.att ett
Liksom har bege sig till land för sökarätt arbete, haratt ett attman

regel kvar irätt land efter det arbete däratt stanna ett attman som ens
upphört. Den principen har kommit till uttryck i 7 i direktivart.
68360EEG, enligt vilken giltigt uppehållstillstånd inte fårett
återkallas enbart grund arbetstagaren inte längre anställd,ärattav

sig orsaken han tillfälligt oförmögenär arbeta grundär påatt attvare
sjukdom eller olycksfall eller han ofrivilligt arbetslös ochärattav

bekräftatsdetta behörig arbetsförmedling. artikelns formuleringIav
ligger arbetstagare kan mista kvarstanna hanrättenatt atten om
frivilligt lämnat sin anställning. Ytterligare regler rätten att stannaom
kvar i medlemsland finns i förordning EEG 125170.ett nr

l regel skall medborgare i EG-land erhåller anställningetten som
i land familjemedlemmarhans erhålla uppehållstillståndett annat samt
för minst fem år. Tillståndet skall därefter utan vidare förlängas.
Förlängningen måste minst tolv månader. Uppehållstillståndet fåravse
inte dras in arbetstagaren blir sjuk eller ofrivilligt arbetslös. Tidenom
för förnyat uppehållstillstånd kan dock begränsas arbetslöshetenett om
har Särskildaår. regler gäller föränvarat ettmer personer som

kortarearbetar tid månader, pendlar mellan länder ellerän ärtre som
säsongsarbetare. I dessa situationer krävs inte uppehållstillstånd, utan
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dessa kan i stället åläggas amnälningsplikt. Förpersoner personer som
pensioneras eller andra skäl inte kan fortsätta förvärvsarbeta ochav
deras familjemedlemmar finns också speciella bestämmelser som ger
dem kvar i landet.rätt att stanna

arbetstillstånd behövs inte förNågot utnyttjar sigpersoner som av
fria rörlighetenden och arbetar i land hemlandet, och någraänannat

krav sådant tillstånd kan intepå ställas medlemsstat.av en
EG-domstolens rättspraxis mål 4875 35789Av Royer och Raulin

framgår utfärdat uppehållstillstånd bara bevis och inteutgöratt ett ett
villkor för vistas i EG-land för denrättenett att ett annat som

uppfyller förutsättningarna för sådan För till inresa skall deträtt. rätten
räcka kan uppvisa giltigt eller identitetsbevis. Denatt ettman pass som

medborgare i EG-land och har arbete i sådant landär ett t.ex. ett annat
kan alltså inte avvisas från det landet enbart därför formaliakravatt

uppfyllda.inte EG:s regler innebär också arbetstagare ellerär att en
egenföretagare skall kunna påbörja arbete i EG-land innanett annat
uppehållstillstånd beviljats och familjemedlemmar ochhar honom hans

formaliteterna kring tillståndet inte får fördröja arbetets påbörjande.att
fråga m.fl.Motsvarande gäller i pensionärer, studerande,om

Som i det föregående den fria rörligheten förnämnts är personer
fårinte helt undantagslös begränsningar hänsyn tillgörasutan av

allmän ordning, säkerhet och hälsa. begränsningar finnsDessa närmare
preciserade i rådets direktiv 6422lEEG. skallDe snävges en
tolkning. EG-domstolen har uttalat endast realistiskt ochettatt

särskilda fallet kan motiveraallvarligt hot sådana intressen i detmot
inskränkningar i den fria rörligheten mål 6774 Bonsignore. Att

omfattas denockså anställning i offentlig tjänst intemärka är att av
förbunden medfria rörligheten och sålunda verksamhet äratt som

för landets medborgare.offentlig maktutövning får egnareserveras
dettill anställningar därEnligt praxis begränsar sig dock undantaget

krävs särskild solidaritet med staten.

Likabehandling

fria för all dis-En beståndsdel i den rörligheten är attpersoner
gällerkriminering grund nationalitet skall avskaffas vadpå av

sysselsättning, lön och andra anställnings- och arbetsvillkor. Denna
förmånerlikabehandlingsprincip gäller sociala och skattemässigaäven

för ochliksom fackliga rättigheter och till utbildning arbetstagarenrätt
utflöde i ifamiljemedlemmar. Principen det 7hans utgör ett art.av

förbudet diskriminering grundRomfördraget intagna generella mot
nationalitet.av

förbjuderbl.a. rättspraxis framgår likabehandlingsprincipenAv att
direkt indirekt dis-inte bara dold såvälöppen ävenutan samt som

EG-domstolen fastslagit diskrimineringsför-kriminering. T.ex. har att
särbehandling grundbudet gäller inte endast med avseende på på av
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nationalitet det kan tillämpligt villkor kanävenutan att vara som
leda till resultat, exempelvis krav bosättning inom landetssamma
territorium eller bosättningpå under viss angiven tid innan tillrätt en
förmån inträder, villkor inte gäller förom statenssamma egna

Ävenmedborgare mål 15273 Sotgiu och 24983 Hoeckx. krav på
bosättning under viss tid, tillämpligt också förär landetssom egna
medborgare, har befunnits otillåtet, eftersom det generelltär settvara
lättare uppfylla för medborgare i medlemsstaten för andraän målatt
11191 Kommissionen Luxemburg. förmånerRätten till kan alltsåmot
inte beroende bosättninggöras mål 17588 Biehl ellerpermanentav

viss minsta tids vistelse mål 19786 Brown. Inte heller kan krävasav
förvärvsarbete under minst viss bestämd tid mål 15784 Frascogna
och 3986 Lair.

i RomfördragetArt. 48 likabehandling frågai bl.a. socialtavser om
formskydd i både socialförsäkring och social hjälp se dessaav om

uttryck avsnitt 3.9.4.
frågaI sociala förmåner kommer likabehandlingsprincipen tillom

uttryck i 7.2 i förordning EEG 161268, där det föreskrivsart. attnr
arbetstagare medborgare iär medlemsstat skall inomen som en en

medlemsstats territorium åtnjuta sociala och skatte-annan samma
mässiga förmåner värdlandets medborgare. Artikeln kansom egna

uttryck för allmän princip,sägas kommit fram,växaatt attge en som
migrerande arbetstagare skall integreras i värdlandets samhällsliv och
behandlas på lika villkor med det landets medborgare.egna

Vad skall inrymmas under begreppet sociala förmåner harsom
EG-domstolen iprövats rad mål. I rättspraxis har uttrycket gettsav en

vidsträckt tolkning, och det framgår fallerhärunder inte baraatten
förmåner vartill finnsdet lagstadgad rättighet också sådanautanen

efter skönsmässig prövning. EG-domstolen harutgessom en mer
framhållit uttrycket täcker alla sociala förmåner, oberoendeatt av om
de har någon anknytning till anställning eller inte, tillutgesen som
nationella arbetstagare grundval deras arbetstagarestatusav som
eller krafti enbart det faktum de bosatta inom medlemsstatensärattav
territorium mål 3275 Cristini, 6376 Inzirillo, 20778 Even, 24983
Hoeckx och 157 84 Frascogna. Bland de sociala förmånerna ingår inte
bara socialförsäkringsförmåner för offentliginsatser socialävenutan
eller hälsomässig socialt frånbistånd den kommun därt.ex.omsorg,
arbetstagaren vistas. Under begreppet faller alla åtgärder kansom
bidra till arbetstagaren integreras i värdlandets samhällslivatt
oberoende det sig förmåner ekonomisk eller icke-rörav om om av

förmånenekonomisk under förutsättning inom EG:sart, att ryms
kompetens enligt Romfördraget.

Bland förmåner befunnits falla under förordning7.2 iart.som
161268 kan föråtgärder handikappadenämnas att ge personer
möjlighet återvinna sin arbetsförmåga mål 7672 Michel,att
tågrabatter för familjer mål 3275 Cristini, räntefria lån tillstora
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6581 Reina, bidrag till kvinnor vid barnsnyblivna mödrar mâl
mål 11191 Kommissionen Luxemburg, ungdoms-födelse mot

arbetsstöd mål 9484 Deak ålderspension med syftesamt att
minimiförmân mål 26183 Castelli. l avsnitt 3.9.4tillförsäkra en

förmåner olikavi ytterligare del exempel i länderredovisar en som
för förordning 161268.falla inom tillämpningsområdetbefunnits

framgårEG-domstolen likabehand-åtskilliga domarAv attav
förordning 161268 intei Romfördraget och reglerna ilingsprincipen

nationella förhållanden, i situationerinterna dvs.tillämpliga iär rent
finns EG-rättsligt eller gränsöverskridande element.där det inte något

förordningen förfastslagits någon inte kan grundas påharT.ex. rättatt
familjemed-inte medborgare i EG-stat ärär menenpersoner som

isläktingar till arbetstagare medborgarelemmar eller är enen som
sin till fridenne arbetstagare inte harsådan utövat rättstat, om

gemenskapen bor och arbetar i det land där haninom ärrörlighet utan
Jhanjan mål 14787och 3682 Morsonmedborgare målen 35 samt

Zaoui och 20691 Poirrez.
framgått, tillförordning 161268 gäller,Reglerna i 7.2 iart. som

blir ofrivilligt arbetslösarbetstagareförmån för arbetstagare. En som
och de rättig-arbetstagareinte grund härav sinmister status som

fria rörligheten.förordningen följer med dengrundvalheter på avsom
finnsutbildning och detdärefter genomgårgäller hanDetta även om

förvärvsaktivitetenstudierna och den tidigareanknytning mellanen
däremot frivilligt35789 Raulin. Den3986 Lair ochmål som

kan förlorabörja genomgå studierför efter tidlämnar sitt arbete att en
mellanfinns sambandsåvida det inteställning arbetstagare,sin ettsom

390 Bernini.yrkesverksamheten måloch den tidigarestudierna
tillämpningsområdetinomdiskriminering gäller enbartFörbudet mot
beträffande vad161268, dvs.och förordningför Romfördraget som

mängdinnefattar dettaEmellertidunder EG:s kompetens.faller en
ekonomiskafria rörlighetarbetstagares utöverområden som avser

i egentlig mening.aktiviteter
från dennaintresse ocksåmålet 3986 Lairnämnda ärDet avnyss

stöd i formtyskt ekonomiskttillMålet gälldeaspekt. rätten ett av
arbetslös EG-förför universitetsutbildningräntefria lån person.en
diskrimineringsförbudRomfördragets allmännaframhölldomstolen att

för derastill stöd i ochsikte på studerandesregel intei rätt ut-tar
ochutbildningspolitikenstöd tillhör delsunderhåll. Sådantbildning och

tillämpningsområde ochutanför fördragetsdärmed i allmänhetfaller
internamedlemsstaternassocialpolitikenkompetens, dels ärEG:s som

särskilda regler detinnehålleri fördraget inteangelägenhet den mån
studerande iemellertid interörde det sigområdet. I målet om en

förvärvsverksamvarittidigareallmänhet utan somperson somom en
förbättrautbildningsstödet syftade tillaktuellaDetarbetstagare. att

med hänsynförvärvsarbete och rymdeskvalifikationer iarbetstagarens
mening.förordningens 161268social förmån iinom begreppethärtill
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I mål 29383 Gravier har domstolen slagit fast tillträdeett annat att
till och deltagande i undervisning, särskilt det gällernär yrkesutbild-
ning, inte områden fallerär utanför gemenskapsrätten, trots attsom
utbildningspolitiken sådan inte tillhör EG:s kompetens. Också isom
andra mål har domstolen funnit ekonomiskt stöd till studier ävenatt -
på universitetsnivå i form bidrag till anmälnings- och kursav-t.ex.av-
gifter omfattas begreppet social förmån mål 19786 Brown ochav
35789 Raulin. Enligt andra avgöranden EG-domstolen målav
30889 Di Leo och 390 Bernini förordningreglerna iär 161268 inte
begränsade till utbildning eller praktik i värdlandet gäller iävenutan
fråga ekonomiskt förstöd studier utomlands, däri inbegripetom
barnets ursprungsland, förutsättningunder medborgare i värdlandetatt
kan tillerkännas sådant studiestöd vid studier utomlands se nedanäven
under kapitel 10.

rättspraxis framgårAv vidare principen likabehandling såvittatt om
sociala förmåner gäller till förmån bara för haravser personer som en

faktisk anställning och inte för medborgare i medlemsstat vistasen som
i medlemsstat för söka arbete mål 31685 Lebon. Rättenatten annan

förgäller arbetstagare generellt bara längeså de har rättsett att
uppehålla sig i värdlandet.

Den till likabehandlingrått 7.2 i förordning 161268art.som
tillägger arbetstagare i fråga förmånersociala kan enligt EG-om

kommadomstolen till godo också familjemedlemmarde och släktingar
rörlighetmed 10 och utnyttjat den till fri förrättart.som avses som

dessa kategorier följer den artikeln. Den tillkommerrättsom av som
dessa dock bara indirektär och beståndsdel i de socialautgör en
förmåner tillkommer arbetstagaren själv, dvs. de behöver utgessom
till familjemedlemmar bara förmånerna kan socialom ses som en
fördel för arbetstagaren själv iden meningen familjemedlemmen äratt
beroende honom för sitt underhåll. Om detta fallet, detär är utanav
betydelse förmånen i fråga enligt den nationella lagstiftningen ärom
formulerad rättighet för förarbetstagaren eller barnet målsom en
31685 Lebon och 390 Bernini.

I sammanhanget bör dock 7 i förordning EEGnoteras art. nr
125170, föreskrivsvari den till likabehandling fastställtsrättatt som
i förordning 161268 skall gälla förmån förtilläven personer som
omfattas förordning förordning125170. denna sistnämndaAvav

föregående, förföljer, beskrivits översiktligt i det bl.a.rättsom en
uppfyllda, kvar inomarbetstagare vissa villkor äratt, stanna enom

följdefter förvärvsverksamhet tillmedlemsstats territorium avslutad av
vissa förut-pensionering. Motsvarande tillkommer underrättt.ex.

bottfamiljemedlemmar till avliden arbetstagaresättningar somen
territorium. sådantillsammans Förmed denne inom statens en

tillämplig,likabehandlingsprincipenfamiljemedlem torde därmed vara
förmånen först efter arbetstagarensoch detta torde gälla söksäven om

död mål 3275 Cristini.
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i förordning 161268, där detkan här också 12Nämnas sägsart. att
i medlemsstat eller har varitbarnen till medborgare ären somen

ha tillträde till dennaanställd i medlemsstat skall statsen annan
yrkesskolekurser påallmänna skolor, lärlingsutbildning och samma

i denna barnen bor där. Vidarevillkor medborgarna stat, omsom
främja bemödanden detmedlemsstaterna skall alla göraattattanges

möjligaför delta i utbildningen under bästamöjligt dessa barn att
CasagrandeEG-domstolens rättspraxis mål 974förhållanden. Av

bara till tillträde tillframgår omfattar interegelsystemet rätt ut-att en
landetsvillkorocksåbildning rättutan som egnaen samma-

ellerfrämja utbildningandra insatsermedborgare till attsom avser-
ekonomiskadeltagandet i utbildningen,i övrigt härrör från t.ex.som

för studerande.bidrag eller andra förmåner
den migreradetillkommer barnenligt 12Rätten ävenart. om

avlidit.pensionerad eller hararbetstagaren själv är
förordningomfattasde förmånerNågon tillrätt export avsomav

kanförordningens regler men161268 finns inte på grundval denav
tillämpningsområdetfaller inomföreligga såvitt gäller förmåner som

avsnitt 3.9.4.för förordning 140871, se

SverigePrincipernas tillämpning i

regler för1989:529i utlänningslagenSveriges vidkommandeFör ges
och arbetevistelse härbl.a. inresa i landetutlänningars tillrätt samt

uppehållstillstånd ochlag innehåller krav påanställd. Dennasom
för utomnordiska medborgare.arbetstillstånd

de författningarikraftträdandet EES-avtalet och görGenom somav
Sverige125170 gällande i161268 ochförordningarna EEG nr

tillämpliga ibliprinciper för vilka redogjonskommer de attovan
innebärsvenska författningar. Detändringar i andraSverige attutan

skall kunnaEG-länderna och berörda EFTA-statermedborgare i ta an-
frän kravet påarbetstillstånd. Undantagi Sverige särskiltställning utan

familjemedlemmar,vissakommer också gällaarbetstillstånd oavsettatt
makemakaföretagaresochmedborgarskap, nämligen arbetstagares

förföräldrarnaberoendeunder år ellerderas barn 21och är avsom
omfattasblir följden desin försörjning. Vidare att avpersoner som

också 3 §kanuppehållstillstånd här. Nämnasskall beviljasreglerna att
EEGförordning1992:1167 varigenomsvenska förordningi den nr

iutsträckts tillreglerna därinnebär125170 inkorporerats attatt
gälla egenföretagare.Sverige också

EG interättsakterna inomnämndai det föregåendeden mån deI
dei svenskinkorporeratsförordningar och har rätt ovangenomavser

iimplementeratsEG-direktiv, har dedvs.nämnda författningarna, är
och utlän-1989:529utlänningslagenändringar iSverige genom

ningsförordningen 1989:547.
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Frågan medborgare i EES-ländema har ovillkorlig rätt attom en
förkomma till Sverige söka arbete har iberörts propositionenatt om

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 199192: 170.prop. Före-
dragande departementschefen uttalade anledningi därav bl.a. att man

prövning den inresandemåste arbetssökande ellergöra ären av om
inte. Ett grundlöst påstående i detta avseende kan inte leda till någon

vistas här. Departementschefen syfteterinrade emellertidrätt att attom
invånarnamed EES-avtalet i delen Europa,är större störreatt utanav

från nationella myndigheter fritt skallingrepp absolut nödvändigt,än
arbetekunna söka i andra länder. Detta måste leda till generösa

inte minst frågan arbetssökandesbedömningar, det gällernär om en
möjligheter få arbete.att ett

utlänningsförordningen tagits in reglerl 1989:547 har om
återkallelse uppehållstillstånd i vissa fall. innebär bl.a.Dessa att ettav

skalltillstånd beviljats med stöd EES-avtaletsådant som en person av
frivilligt sin anställningkunna återkallas lämnar utanom personen

tillsöka arbete och dessutom saknar andra möjligheteravsikt att nytt
ochgäller för bl.a. studerandeförsörjning i Sverige. Motsvarande

fallskall också i vissa kunnapensionärer. Ett uppehållstillstånd
ifamiljemedlem medborgareåterkallas det beviljats är ensomom en

upphörEES-medborgarenutanför EES och anknytningen tillstat
därför denne lämnar Sverige.attt.ex.

fritillföregående omfattarSom beskrivits i det rättennumera
andrapensionärer ochoch EES studerande,rörlighet inom EG även- -

de inteförutsätter dockicke ekonomiskt aktiva Denna rätt attpersoner.
handde påvärdlandets vålfärdssystem till lastskall ligga attutan egen

studiemedel ellerekonomi, pension,kan klara sin t.ex. genom
utlänningsför-fråga studerande föreskrivs i 5 §förmögenhet. I aom
studerandeför uppehållstillstånd den ärordningen krav är attatt ett

hanutbildningsanstalt och han försäkrarvid erkändinskriven att atten
försörjning han intemedel för sin ärtillräckligahar samt, omegna

socialförsäkring, harbli omfattad svenskkommereller att enav
villkorSverige. Sammasjukförsäkring gäller iheltäckande omsom

studerande.tillfamiljemedlemmargäller försjukförsäkring en
försjukförsäkring uppställsförsörjning ochkravMotsvarande

familjemedlemmaroch derasaktivaekonomisktickesådana personer -
fritillomfattas90364EEG rättendirektivföljd rådetstill avavsom-

pension ärfårfordras depensionärerBeträffanderörlighet. att somen
kommerellerintede ärdessutom, attuppehållet ochförtillräcklig om

sjukför-heltäckandeharsocialförsäkring,svenskomfattadebli enav
familjemedlemmarpensionärersSverige. Förgäller isäkring som

regeringensförarbetenasjukförsäkring. lkrav pågäller samma
tillräckligamedframhållits1992:8 harförordningsmotiv egnaatt

aktivaekonomisktickeoch andraför pensionärermedel bör personer
fulltfolkpension,svenskfulltillgångar efter skatt motsvararsomavses

åldermotsvarandeiför svensk pensionärpensionstillskott samten
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täckta bostadskostnader. Rätt till socialbidrag innebär inte haratt man
medel.egna

3.8 Allmänt förordning EEG 140871om nr

3.8.1 Bakgrund

Regler syftar till samordning medlemsstaternas lag-attsom genom av
stiftningar säkerställa den sociala tryggheten för anställda, egenföreta-

och deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen finnsgare som
i de tidigare förordningarnanämnda EEG 140871 och 57472.nr
Genom EES-avtalet kommer förordningarna med vissa kompletteringar
och anpassningar gälla också inom EES.att

förordningarDessa har genomgått åtskilliga revisioner under årens
Årlopp. 1981 beslutades de med verkan fr.0.m. den juli 19821att

skulle gälla beträffande egenföretagare och deras familjemedlem-även
Genom rådets förordning 200183 den 2 juni 1983 EGTmar. nr av

230, 22.8.1983,L 6 skedde ändring och uppdateringnr s. en
konsolidering förordningarna 140871 och 57472, dvs. deav

Ävenändringar till dess vidtagits fördes ihop till enhetlig text.som en
därefter har ändringar gjorts vid tillfällenflera någonmen ny

Ändringarkonsolidering har hittills inte beslutats. har skett genom
förordningarrådets 166085 den 13 juni 1985 EGT 160,Lav nr

20.6.1985, och 1661851 datum EGT L 160,s. av samma nr
20.6. 1985, 7, Anslutningsakten för Spanien och Portugal års. genom
1985 EGT L 302, 15.11.1985, 170, kommissionensnr s. genom
förordning 51386 den 26 februari 1986 EGT L 51, 28.2.1986,av nr

44 rådets förordningar 381186 den december11samts. genom av
1986 EGT L 355, 16.12.1986, 5, 130589 den maj 198911nr s. av
EGT 13.5.1989,L 131, 233289 18juli1, den 1989 EGTnr s. av

L 224, 2.8.1989, 3427891, den 30 oktober 1989 EGT Lnr s. av nr
331, 16.11.1989, och 219591 den1 25 juni 1991 EGT Ls. av nr
206, 29.7.1991, 2.s.

En icke rättsligt bindande, konsoliderad version har för tid sedanen
utarbetats kommissionen och publiceratshar i EGT den 10av
december 1992 92C 32501 såvitt förordninggäller 140871 och vid

tillfälle 92C 32502 beträffande förordning 57472.samma
Efter den tidpunkt fram till vilken EG:s regelsystem införtshar i

EES-avtalet den 31 juli 1991 har beslut fattats inom EG om- -
ytterligare ändringar i förordning 140871 och förordning 57472.
Dessa ändringar har skett förordningar EEG rådet dentregenom av
30 april 1992, 124792 1992 EGT L 136, 19.5.1992, s.1,nr nr nr
124892 EGT L 136, 19.5.1992, och 1249927 EGT Lnr s. nr nr
136, 19.5.1992, 28, rådets förordning EEGsamts. genom nr
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194593 den 30 juni 1993 EGT L 181, 23.7.1993, l. Dessaav nr s.
ändringsförordningar omfattas inte EES-avtaletännu informellaav men
överläggningar dem pågår och avsikten skall försöka fåär attom man
till stånd anpassning dem till EES så möjligt efter detsnarten av som

EES-avtalet har i kraft. Innebörden de ändringarträtt gjortsatt av som
de nämnda förordningarna vi översiktligt i detgenom nu anger

följande och särskilt i avsnitt 3.11.
När vi i detta betänkande hänvisar till förordningarna 140871 och

57472 vi därmed det regelsystem i dessa efter deupptasavser som
olika ändringar vidtagits och demed anpassningar gjortssom som

EES-avtalet. Vi kommer sålunda i förekommande fall attgenom
redovisa sådana EES-avtalet föranledda tekniska anpassningar iav
form tillägg förordningarnastill regler blir betydelse närav som av
dessa regler skall tillämpas i Sverige. Vi de ändringsför-äventar upp
ordningar för närvarande gäller bara inom EG och först eftersom som

tid kommer bli gällande inom hela EES.atten
I detta och nästföljande avsnitt kommer vi redovisa de allmännaatt

förordningprinciper 140871 bygger på och de generella reglernasom
där, medan de särskilda bestämmelserna för olika förmåner kommer

i de kapitel där vi behandlar respektive förmånsslag.att presenteras
samband med förordningl genomgången 140871 kommer viav -

både i detta kapitel och förmånsslagende gäller de särskilda tillsom -
belysning bestämmelsernas innebörd åberopa olika domarattav av

kontinuerligEG-domstolen. En utveckling förordningarnas tolkningav
har nämligen skett och sker fortlöpande talrika avgörandengenom av
EG-domstolen, i sina domar ofta har lagt vikt vid tolka för-attsom
ordningarnas bestämmelser bakgrund Romfördragets in-mot av
tegrationssträvanden och särskilt dess artiklar 48-51 genomförandetom

arbetskraftens fria rörlighet.av
Domstolen har i flera mål bl.a. 1078 Belbouab, 28484 Spruyt,

framhållit29388 Winter-Lutzins och 1090 Masgio dessaatt
bestämmelser och likabehandlingsregeln i 3 i förordning 140871art.

avsnitt 3.9.3 måste tolkas i deras syfte, nämligense belysning attav
särskilt den sociala trygghetens område bidra till etablerandetpå av

frihetmöjliga till rörelse för migrerande arbetstagare. 48-Art.största
sekundärlagstiftningen51 och i anslutning till dessa artiklar syftar till

förhindra friarbetstagare, utnyttjat till rörlighet och variträttenatt som
i från positionanställda medlemsstat, komma iän sämreattenmer en

dem har hela sin yrkeskarriär medlemsstat.i baraän som en
till har EG-domstolen 300Fram avkunnat domarnärmarenu som

regelsystemet för social vilket avspeglar inte baratrygghet,rört
förordningarnasbetydelsen också komplexiteten i regelsystem. Iutan

deflera fall det domar domstolen legat till grund förär av som
förordningarnaändringar under årens lopp gjorts i 140871 ochsom

57472.
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Vi kommer i fortsättningen också hänföra till material frånatt oss
till EG-kommissionen knutnaden Administrativa kommissionen för

social trygghet för migrerande arbetare. Denna består regerings-av en
för och medlemsstaterna. Kommissionen harrepresentant var en av

bl.a. till uppgift handha frågoradministrativa spörsmål ochatt om
förordningarnatolkning bestämmelserna i 140871 och 57472 samtav

lämna förslag till EG-kommissionen ändringar förord-att om av
ningarna. Administrativa kommissionen har under lopp fattatårens en
mängd beslut och antagit flertal rekommendationer i frågor rörett som
tillämpningen förordningarna. Enligt avgöranden EG-domstolenav av

Administrativa kommissionens beslut emellertid inte rättsligtär
förbindande domstolar mål 1967 Van der Vecht och mål 880

Romano.
EES-avtaletGenom kommer flertal Administrativa kommis-ett av

sionens beslut och rekommendationer bli tillämpliga inom EES. Iatt
EES-avtalets bilaga social trygghet bilaga VI uppräknas 50-talettom
sådana beslut och rekommendationer, till vilka rättsakter parterna

vederbörligenligt avtalet skall hänsyn respektive beakta. Där finnsta
förklaringar medlemsstaternas regeringarockså de avgettssom av om

lagstiftning i varje enligt regeringnationell respektivevilken statsom
tillämpningsområdet för förordningligga inom 140871.skall anses

rekommendationer Administrativa kommissionenbeslut ochDessa av
med de anpassningarEES-avtalet kommeromfattas somsom av -

Riksförsäkringsverketpubliceras och Arbets-förgjorts EES att av-
marknadsstyrelsen.

i de rättsakter detbestämmelsernaVid tillämpningen somav
EES-kommitténEES-avtalet skall detill i bilaga till utövahänvisas VI

föreskrivsi rättsakternafullgöra de skyldigheterrättigheter och som
däribland Sverige,kommissionen. EFTA-länderna,för Administrativa

sinsändahar EES-avtalet rätt representant attgetts att somvargenom
verksamhet.delta i Administrativa kommissionensobservatör

Grundprinciper3.8.2

för och egenföretagareFörordning 140871 gäller anställda ärsom
lagstiftningen i eller flera EES-statereller har varit omfattade enav

statslösa elleri dessa elleroch medborgare ärär stateren av som
förFörordningen gäller ocksåoch bosatta i medlemsstat.flyktingar en

angivna personkretsen.och efterlevande till denfamiljemedlemmar
medlemsstaternas område. Förgäller i princip enbartFörordningen

tillämpning.utanför den alltså intebosatta EES harärpersoner som
huvudsakförordningen iomfattasförmânsslag ärDe avsom

socialförsäkringsförmâner och s.k. familjeförmåner.
fem huvudprinciper,förordningen kan vila påReglerna i sägas

likabehand-lagstiftning,principen endast tillämplignämligen enom
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exportabilitetsprincipen ochsammanläggningsprincipen,lingsprincipen,
proratatemporis-principen.

lagstiftningPrincipen endast tillämplig innebär att personerom en
lagstiftningen och bara i medlemsland. Denskall omfattas i ett ettav

förmåner för social trygghettillämplig beträffande både tillrättenär
socialförsäkringenavgifter till Somskyldigheten betalaoch att m.m.

egenföretagare och hansgäller anställd ellerhuvudregel att en -
omfattas lagstiftningen för social trygghetskallfamiljemedlemmar av-

och obe-utförs, oberoende bosättningsortarbeteti det land där av
företag beläget.arbetsgivarensarbetsgivaren bor eller ärroende av var

tillämpning, varför detobligatoriskt och har exklusivRegelsystemet är
egenföretagare omfattasanställd ellerotillåteti princip är att av meren

område.sociala trygghetenslagstiftning på denlandsän ett
positiva och negativabådeprincipen undvikaSyftet med är att

land eller haniblir försäkradlagkonflikter: än attettatt merpersonen
kunnaskullesocialförsäkringsskydd. Dettastår helt utan annars

förmánssystemSverige, harförhållandet mellaniuppkomma t.ex. som
socialförsäkring ioch Tyskland,bosättning i landet,grundat på vars

och arbetari Sverigeanställd borpå arbetet. Enhuvudsak bygger som
försäkrad ochkunna blisamordningsreglernaskullei Tyskland utan

Tysklandbor imedani båda länderna,avgiftsskyldig somen person
socialförsäkringen iutanförställasSverige skulle kunnaarbetar ioch

båda länderna.
EES-landiinnebär medborgareLikabehandlingsprincipen ettatt som

omfattasomrâde ochmedlemsstatsbosatta inomär avsomannanen
i frågaskyldigheterrättigheter ochharförordning 140871 omsamma

bosättningsstatensavgiftertrygghet ochför socialförmåner egnasom
lagstiftning med-villkor ibetydermedborgare. Det statsatt omen

inte kansådan förmånför tillförutsättningborgarskap rätt ensom
förordningen.omfattasgällandegöras gentemot avperson somen

förmån ställs kravför tilldetPrincipen förhindrar rättattt.ex. uppen
EES-statimedborgarei landet förtids vistelsepå viss att en annanen

medborgare.likställas med landetsskall egna
förvillkorenlagstiftafritt interntmedlemsstaternastårDet att om

förvärvande,trygghet ochför socialinträde i sina t.ex.system om
från dessaförlust förmånerinnehållande ellerbibehållande, system,av

behandlasi andra medlemsstatermedborgareförutsättningunder att
alltsåLikabehandlingsprincipenmedborgare.lika tarstatens egnasom

olikheter igrund ihar sinundanröja skillnaderinte sikte på att som
migrerandetrygghet. Attför socialmedlemsländernas system en

intesituationi vissförmåner ellerfå del lägrekanarbetstagare enav
omfattandeåläggasförmån alls ellertill någonrätt en merges

omfattashan kommeravgiftsskyldighet till följd annatettattatt avav
ireglernakonsekvenssocialförsäkringssystem alltsålands är somen

med, så längekomma till140871 inte rättaförordning att somavser
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arbetstagaren inte diskrimineras i förhållande till värdlandets egna
medborgare.

Sammanläggningsprincipen, framgår redan 51 isom art.av a
Romfördraget, har till syfte flyttar till eller fåratt arbetepersoner som
i medlemsstat, inte grund därav skallen annan gå miste om
rättigheter de tidigare har intjänat. Principen kommer i förordningsom
140871 till särskilt uttryck beträffande varje förmånsslag för vilket
den gäller art. 18, 38, 45, 64, 67 och 72. Den innebär allmänt sett

viss tids försäkring, arbeteatt eller bosättning i medlemsstat skallen
den ägt i medlemsstat,anses som om sådanrum en annan om

kvalifikationstid förutsättningär för rätt erhålla viss förmånen att en
i den sistnämnda staten.

Principen betydelseär i situationer där det krävs exempelvis vissav
tids bosättning, viss tids försäkring, viss tids arbete eller vissatt annan
kvalifikationstid har fullgjorts för förmån huvudöver skallatt tageten

I sådana fall kan bosättnings-utges. eller försäkringstid e.d. i annat
land i beaktande vid prövningentas kravet uppfyllt.är Enav om
grundläggande förutsättning för sammanläggningsprincipens till-
lämpning detär finns i någon försäkringstidatt e.d. i landetvart att
lägga tid i land med.annatsamman

Även exportabilitetsprincipen har sitt i Romfördraget art.ursprung
51 b. Den innebär på området för social trygghet förmåner skallatt
kunna utbetalas inom EES den berättigadeoavsett bosatt.ärvar som
Principen kommer till uttryck i 10 i förordning 140871.art. Enligt
artikeln gäller den, inte i frågasägs, kontantförmånerannatom om

utgår vid invaliditet eller ålderdom ellersom till efterlevande,
ersättning i anledning olycksfall i arbetet eller arbetssjukdomarav samt
dödsfallsersättningar. Sådana kontantförmåner får inte minskas, ändras,
innehållas, dras in eller konfiskeras med anledning den be-attav
rättigade bosattär i eller flyttar till EES-land det landänett annat som
är ansvarigt för betalningen. Art. 10 innefattar emellertid inte någon
uttömmande reglering exportabiliteten. Beträffande förmånerna vidav
sjukdom och moderskap och familjeförmånerna finns i respektive
kapitel särskilda regler rätt förmåner i land.attom annat

Ibland används begreppet exportabilitet också det gällernär andra
slag förmåner än ersättningar för förloradav arbetsförtjänst och
liknande, beträffande vårdförmåner.t.ex. Dessa utgår huvudregelsom
i bosättnings- eller vistelselandet i enlighet med dess lagstiftning, även

den berättigade omfattas lagstiftningenom i Ex-av stat.en annan
portabilitetsprincipen kan i sådana fall kommasägas till uttryck i den
behöriga skyldighet bosättnings-statens ersätta elleratt vistelselandet
för de kostnader uppkommit.som

Proratatemporis-principen denrätt på grund flyttningger som av
till land inte har tjänat inett annat tillrätt oavkortad förmån atten
erhålla så andel förmånenstor intjänandetiden.en av motsom svarar
Principens tillämplighet inskränktär till sådana förmåner byggersom
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på intjänande, dvs. pensioner och i viss utsträckning ersättningar på
grund arbetssjukdomar och arbetsolycksfall. En pensionstagare harav
alltså tillrätt proportionellt beräknad pension från ochen vart ett av
de länder han tjänat pensionsrättsom

3.9 Närmare reglerna i förordning EEGom
140871nr

3.9.1 Uppbyggnad

Förordning EEG 140871 omfattar sju olika huvudavdelningarnr
med sammanlagt 100 artiklar. Avdelning 1-12,upptar art.som
innehåller allmänna bestämmelser. I avdelning art. 13-17 finns

förregler bestämmande tillämplig lagstiftning. Avdelning IIIav
innehåller de särskilda bestämmelserna för olika förmåner.slag Iav
avdelningarna IV och iV 80-81 och 82-83 vissa bestämmelserart.ges
angående Administrativa kommissionen för social trygghet för
migrerande arbetare respektive beträffande Rådgivande kommittén för
migrerande arbetares sociala trygghet. Avdelning VI art. 84-93
innehåller diverse bestämmelser, medan avdelning VII art. 94-100
slutligen övergångs- och slutbestämmelser.upptar

Till förordningen finns sju bilagor, i huvudsak särskildaupptarsom
regler tillämpningen i förhållande till förordningen med-om av
lemsstaternas interna lagstiftningar i olika situationer.

förmånerDe utgår enligt förordning 140871 slag:tvåärsom av
kontantförmâner och vårdförmäner. Med kontantförmâner förstås
sådana ersättningar, formi sjukpenning, betalast.ex. utav som som
ersättning för inkomstbortfall enligt de olika EES-ländernas försystem
social trygghet. Till kategorin várdförmáner förmånenhör rättt.ex. av
till subventionerad sjukvård. Hit hör också utbetalningar ersättersom
kostnader har haft för vård han undergått ellersom en person som
läkemedel han ordinerats.som

Inom EG finns inte någon egentlig motsvarighet till det svenska
med omfattande offentliga förarbeten till författnings-systemet en

reglering. För tillförsäkra enhetlig tolkning emellertid deäratt en
flesta rättsakterna inom EG försedda med kortfattade ingresser
preamblar. I dessa de rättspolitiska överväganden liggeranges som
bakom bestämmelsernas införande syften dedesamt attsom avser
tillgodose. Dessutom skall de innehålla hänvisning till be-deen
stämmelser i EG:s primärrätt på vilka de stöder sig. Det inteär
ovanligt EG-domstolen i sin tolkning enskilda bestämmelser iatt av en
rättsakt fäster avseende vid vad uttalas i sådana preamblar.stort som
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3.9.2 Personkretsen

Allmänt

Förordning 140871 tillämplig i fråga anställda och på grundär om
förordningändring tillagd 139081 egenföretagare,av en genom nr

omfattas omfattatseller har lagstiftningen i eller flera med-som av en
och medborgare omfattarlemsstater i medlemsstat. Denärsom en

statslösa eller flyktingar inom medlemsstatsockså bosattaärsom en
förordningen familjemedlemmarterritorium. Vidare gäller och

sådana egenföretagare, ochefterlevande till anställda, statslösa
flyktingar 2.1.art.angettssom ovan

Beträffande familjemedlemmar efterlevande gäller förordningenoch
familjemedlemmen efterlevande själv inteeller den äräven om

medborgare i EG-stat.en
egenföretagare, harfråga efterlevande till anställda ochI om som

flera medlemsstater, gälleromfattats lagstiftningen i ellerav en
egenföretagaren inteförordningen i fall där den anställde ellerockså

efter-medborgare i medlemsstat, under förutsättning denattenvar
statslös eller flyktinglevande själv har sådant medborgarskap eller är

och bosatt i medlemsstat 2.2.art.en
förordningen statligt anställda ochEnligt 2.3 skall gälla ocksåart.

lagstiftningen skall behandlasenligt den tillämpliga somsompersoner
de omfattas eller har omfattats med-statligt anställda, av enom

lagstiftning vilken förordningen tillämplig.lemsstats på är
egenföretagare definieras i Däranställd ochBegreppen art.

punkter anpassade efter dei fyra olika olika regler ärupptas som
socialförsäkringssystem finns i medlemsländerna. När detskilda som

visst land blir således punkterna tillämplig medangäller ett enen av
få appliceras i fråga land.kan ett annatomannan

egenföretagare definitionen iSom anställd eller enligt lart. aanses
frivilligantingen obligatoriskt elleri och en som, genom envar

fortsättningsförsäkring, försäkrad eller flera de riskerär mot somen av
föri för social trygghet anställda ellertäcks ett systemgrenarnaav

enligtegenföretagare. egenföretagare hörTill kategorin anställda eller
obligatoriskt försäkradockså ochl är ettart. genoma var en som

för social omfattar samtliga invånare eller helatrygghetsystem som
försäkring-förvärvsarbetande befolkningen förutsättningden under att

förut-risker ytterligaregäller omfattas förordningen. Enen som av
eller egenföreta-sättning kan identifieras anställdär att personen som

administreras eller finansierasdet på vilketsätt systemetgare genom
försäkradeller, dessa kriterier inte uppfylls, någonär mot annanom

egenföretagare eller följerrisk enligt för anställda ellerett system en
definition förordningen. denna bilaga har föri bilaga avsnitt I till I1

vilkavissa medlemsländerna tagits in bestämmelsernärmare omav
respektive egenföre-personkategorier skall betraktas anställdasom som
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omfattasi förordningens mening. Härutöver vissa andratagare
obligatoriskt försäkrade enligtkategorier, ärt.ex. ettpersoner som

för lantbruksbefolkningen. Förord-för social trygghet helasystem
tillämpligningen också i vissa situationer på ärär personer som

gäller anställda,frivilligt försäkrade enligt trygghetssystemett som
invånareegenföretagare, samtliga invånare eller vissa kategorier av

iii och iv.art. l a
bilagatill EES-avtalet har gjorts vissa tillägg tillEnligt bilaga VI l

föreskrivs därför Sverige. Sveriges vidkommandeavsnitt bl.a. För
anställd eller egenföretagare i förordningens mening skallatt ansessom

egenföretagare i den meningvarje anställd ellerär somperson som
arbetsskadeförsäkring kapitel 9 i detta betänkan-i lagen seavses om

de.
definieras särskilt i för-anställda och egenföretagareVissa slag av

sålunda enligt huvud-Med gränsarbetare förståsordning 140871.
verksam inomb anställd eller egenföretagareregeln i ärlart. somen

sådan dit hanmedlemsstats territorium bosatt i statannanmen enen
gång i veckan. Enregel återvänder dagligen eller åtminstone ensom

i fyra månaderbehålla sin gränsarbetarstatus högstgränsarbetare kan
mål l85 Miethe harinte uppfyller återvändandekravet. Ihanäven om

betraktafråga huruvidaEG-domstolen prövat att somen person varen
för tillämp-vissa riktlinjergränsarbetare eller inte och där angett

ningen.
tillanställdsäsongsarbetare enligtEn lär art. enen som reserc

för utförahan bosatt i därmedlemsstat den ärän ettattannan
arbetsgivare i denför företag ellersäsongsbetonat arbete statenett en

sig inomoch uppehållertid högst åtta månaderunder somomen
Med arbeteterritorium länge arbetet pågår.arbetsstatens så ett av

växlingargrund årstidernassäsongskaraktär arbete påett avavses som
automatiskt återkommer varje år.

sålunda i förordningenegenföretagare haranställd ochBegreppen
Enligt EG-skiljer sig från densärskild innebörd gängse.somen

sig EG-rättsliga begrepp änfasta praxis detdomstolens rör snarareom
belysningextensiv tolkning inationella och de måste avges enom

fråga någonRomfördraget. här intesyftet med 51 i Det ärart. om
vad kandefinition, avgörande utgöraarbetsrättslig sägasärutan som

allaförordningenprincip täckssocialförsäkringsrättsliga kriterier. I av
nationellaomfattas medlemslandsellerpå sätt ettett annat avsom

befolkningen,omfattar heladettaför socialförsäkring eller,system om
egenföretagare.eller Detidentifieras anställd ärkan utansom

frivilligtobligatoriskt ellersocialförsäkringssystemetbetydelse ärom
spelar detinte. helleravgiftsbetalning eller Intedet bygger påeller om
räckerrisker täcks Detroll vilkanågon attsystemet.typer som avav

trygghetsocialförfråga försäkrad enligt någoti är systempersonen
inomfallerflera de förmåneravseende en ellernågon somav

principiellthanförordning 140871 förtillämpningsområdet för att
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skall omfattad förordningen, vilket dock inte liktydigt medärvara av
därmed automatiskt föreligger till förmåner.rättatt

När det gäller de villkoren för anslutning till vissnärmare en
socialförsäkringsgren ankommer det nämligen på den nationella
lagstiftningen uteslutande regler härför se under avsnittatt ange
3.9.9.

EG-domstolens framgårAv rättspraxis det räcker med mycketatt en
koppling till förvärvsarbete för förutsättningarna föratt attsvag en

omfattas förordningensskall räckvidd i personhänseendeperson av
skall uppfyllda. T.ex. fann domstolen i målet 30084 Vanvara
Roosmalen uttrycket egenföretagare omfattade missionär,att en som
inte bunden anställningsavtal och inte heller egenföreta-ettvar av var

i egentlig mening hade frånmottagit medel religiösgare men som en
organisation till utgiftertäckande för det dagliga uppehället. Någraav
krav avseende arbetstidens längd uppställs inte. målet 289 KitsAv van

framgårHeijningen förordningens regler gällde beträffandeatt en
arbetade lärare två timmar dagen under tvâ dagarperson som som om

i veckan. Och resultat kom domstolen till beträffande någrasamma
musiker spelade på fotbollsklubbs danstillställningar undersom en

875 dAndlau.några lördagskvällar mål Foot-Ball Club
Däremot har i praktiken uppkommit viss tvekan huruvida s.k. au-

förord-pair betrakta anställda och därmed skyddadeär att avsom
ningen. Frågan inte ha fått någon definitiv lösning.synes

förordningens tillämplighet i fråga anställda ochNär det gäller om
egenföretagare medborgarskapet i EG-kan sålunda detsägas äratt en

förhållandet egenföretagarenoch det den anställde eller ellerärstat att
har varit omfattad lagstiftningen social trygghet i med-av om en
lemsstat avgörande däremot inte han vid visstär att ettsom men
tillfälle faktiskt förvärvsarbetar mål 18278 Pierik 14379eller inte II,
Walsh och 21590 Twomey.

i EG-domstolens praxis mildratsKravet har något attgenom
faktisktdomstolen förklarat det viktiga inte ärvara om en person

till socialförsäkringssystem han uppfyller villkorenansluten ett utan om
framgårför kunna anslutas mål 3976 Mouthaan. rättspraxisAvatt

anställd faller utanför skyddet för den händelse arbets-inteatt en
underlåtit vidta erforderliga anmälningsâtgärder tillgivaren att

anställde ellermyndigheterna i anställningslandet. Om däremot den en
föreskrivna avgifter till socialför-egenföretagare underlåter betalaatt

för-ställs utanförsäkringen i fall då detta krävs och därigenom
omfattad skyddet enligtsäkringen i landet han inte hellerär av

avgiftsbetalning.förordning 140871 avseende tiden för underlåten
Även domstolens praxis. Enmedborgarskapskravet har tydliggjorts i

medborgare ianställd eller egenföretagare behöver sålunda inte vara
utbetalas. DetEG-land förmån enligt förordningen skallnärett en

dåsådant land under den tidavgörande han medborgare iär ettatt var
till begärdaför handen grundar dende omständigheter rättsomvar
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förmånen, då han utövade arbete och intjänade till pensiont.ex. rättett
mål 1078 Belbouab och 10589 Buhari. När det däremot gäller
förmåner inte beroende fullgörandetär viss försäkringspe-som av av

förriod skall föreligga tillrätt eller för beräkning förmånensatt av
storlek måste medborgarskapskravet uppfyllt vid den tidpunkt dåvara
ansökan förmånen görs.om

Regelsystemet gäller emellertid inte till förmån för personer som
inte förvärvsaktiva ellerär inte medborgare iär EG-stat. Isom en
sådana fall reglerna i förordningär 140871 inte tillämpliga. Detta
framgår bl.a. EG-domstolens dom i målet 23883 Meade,av som
avsåg till barnbidrag från förrätten Frankrike barn studeradeett som
i Storbritannien och föräldrar bodde i Frankrike. Eftersomvars
modern inte förvärvsverksam och fadern visserligen arbets-var var

medborgare i land utanför EG, förelåg inte hindertagare ettmen mot
utbetalning fransktvägra barnbidrag för barnet.att av

Emellertid gäller förordningen i viss mening inte bara för personer
i faktiskt arbete förär också dem slutat förvärvsarbeta,utansom som

de någon gång har omfattats förordningen. Detta gällerom t.ex.av
arbetslösa, sjuka, pensionärer och andra anledningarpersoner som av
upphört med förvärvsarbete för föreller tid. Räckvidden häravgott en

olika med avseende de olika förmånsslagär förordningensom
omfattar.

Förordning 140871 inte tillämplig i internt nationellaär rent
förhållanden målt.ex. 15391 Petit. Generellt gäller till-att en
lämpning förordningen aktualiseras först förordningennärav en av
omfattad eller i vissa fall familjemedlem eller efterlevandeperson en
till sådan beger sig eller har begett sig från medlemsstaten person en
till dvs. så finnsdet något europeiskt elementsnarten annan,
involverat. Däremot det inte nödvändigtär i fråga haratt personen
varit ansluten till flera nationella trygghetssystem eller varit anställd i
flera medlemsländer; han kan ha varit anställd hela tiden i landsamma
och omfattad enbart det landets socialförsäkringssystem mål 3164av
Bertholet. Det kan tillräckligt för tillämpning för-t.o.m. vara av
ordningens regler det efterlevande barn medär till barnpen-rättatt ett
sion flyttat till land, den avlidne under hela sinett annat trots attsom
livstid bott och arbetat i och land mål 11577 Laumann.ett samma
Ytterligare exempel framgår målet 31386 Lenoir, gälldeett av som

till familjeförmâner förrätten arbetat och bott ien person som
Frankrike hela sitt yrkesverksamma liv och efter pensioneringensom
flyttat till Storbritannien.

Domstolen har i flera rättsfall ytterligare preciserat förutsättningarna
för förordningens tillämplighet. Gemensamt för domstolens ställnings-
taganden det starka betonandet försäkringstillhörigheten.är Om denav
nationella lagstiftningen täcker också verksamhet i andra länder och en

försäkrad i EG-land för förmåner underär arbete i landett ettperson
utanför EG, tidigare koloni till landet, saknar det sålundat.ex. en
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betydelse uppkommit irätten sådant land utanför förEGatt ett att
förordning 140871 skall tillämplig mål 8776 Bozzone, målvara
30084 Van Roosmalen förenade målen 82 och 10386 Laborerosamt
och Sabato.

Inte heller det förutsättningnågon tillämpningenär aktualiseratsatt
flyttatnågon till eller besökt land i sin verksamhetatt ett annatav som

anställd eller egenföretagare. Förordningen främjar alltså sådanaäven
förflyttningar primärt inte har något med arbetskraftensgöraattsom
fria rörlighet, besök hos släktingar ellert.ex. ett semesterresaavser en
mål 4465 Maison Singer Fils. Detta kan uttryck föret ettses som

fritanken rörlighet rättighet inte begränsadär är strängtatt en som av
den marknadens ekonomiska behov.gemensamma

Också det gäller de övriga personkategoriernär omfattassom av
förordningen finns förtydligande definitioner i Begreppetart.
flykting skall sålunda enligt d innebörd1 ha det harart. samma som
i i Geneve-konventionenl den 28 juli 1951 flyktingarsan. om

Åträttsliga ställning. uttrycket statslös skall enligt 1art. e ges samma
innebörd i i York-konventionen1 New den 28 septemberart.som

statslösa1954 rättsliga ställning.om personers
avsnittI 3.11 nedan redogör vi för föreslagen utvidgningen av

personkretsen enligt förordning 140871.

Familj emedlemmar

Omfattade förordning första140871 beskrivits iär,av som ovan,
hand anställda och egenföretagare. dockViss tillkommer ävenrätt
familjemedlemmar och efterlevande, oberoende de själva ärav om
medborgare i inom eller inte. Med familjemedlemEESstaten avses
enligt huvudregeln i f betraktas familjemed-lart. en som somperson
lem eller betecknas i lagstiftningmedlem hushållet densom som av
enligt vilken förmån gäller oberoende detDetta ärutges.en av om en

behörig gäller i fråga tyskT.ex.ärstat stat.annan som om en
medborgare iarbetar Sverige och har familjen i Tyskland detattsom

den tyska lagstiftningen bestämmer omfattningen begreppetär som av
familjemedlemmar det gäller vårdförmâner vid sjukdom,när trots att
både den förvärvsverksamme och hans familjemedlemmar omfattadeär

lagstiftningsvensk och det Sverige har för kost-är attav som svara
naderna för vården. När det gäller vårdförmâner vid akut sjukdom
under vistelse i medlemsstat vård- och kontantförmåner vidsamtannan
sjukdom för pensionärers familjemedlemmar under vistelse i annan
medlemsstat bosättningsstaten dock fråganän avgörs om vem som
faller in under begreppet familjemedlem enligt lagstiftningen i den

konsekvensmedlemsstat inom territorium bosatt. Enärvars personen
dessa regler den personkrets täcks begreppetär att som avav

familjemedlemmar varierar från till inom EG och resultatetstat stat att
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kan bli skiftande också inom och beroende på vilkenstat typen samma
förmån det sigrörav som om.
De nämnda reglerna gäller emellertid inte oinskränkta. Om lagstift-

ningen i betraktar familjemedlem eller medlem hushålletstaten som av
endast samboende med denär anställde eller egenföreta-personer som

skall villkoret enligt bestämmelse i flgaren, art.en annan anses
uppfyllt för sin försörjning huvudsakligen ekonomisktärom personen
beroende den anställde eller egenföretagaren.av

Enligt artikel fl gäller också medlemsstats lagstiftningatt, om en
vårdförmåner vid sjukdom eller moderskap inte skillnad mellangörom

familjemedlemmar och andra uttrycket familjemedlem skallpersoner,
ha den betydelse i bilaga l avsnitt till förordningsom anges
140871. I EES-avtalet har här för Sveriges del intagits bestämmel-en

innebär vid fastställande till vårdförmåner skallrättenattse som av
med familjemedlem make eller barn under 18 års ålder.avses
Beträffande dessa förmåner kan alltså reglerna i förordningsägas att
140871 familjemedlemmar härtill, oberoende vadrättger av som
föreskrivs i den nationella lagstiftningen.

I l finns på motsvarande uppbyggd definitionsättart. g en av
begreppet efterlevande. Vem efterlevandeär avgörsattsom anse som
alltså i det land enligträtten lagstiftning förmån Denutges.av vars en

för sin försörjning huvudsakligen varit ekonomiskt beroendesom av
avliden anställd eller egenföretagare skall emellertiden anses som

efterlevande det i den nationella lagen ställsäven kravettom upp
samboende för någon skall efterlevande.att anses vara

frågaI familjemedlemmar finns inte något krav på de skallattom
bosatta i land den anställde eller egenföretagaren förvara samma som

förordningen skall tillämplig för dem. De måste dock bo inomatt vara
EES. Förordningen tillämplig också familjemedlemmarär på som
själva flyttar från hemlandet eller eljest vistas i land, ävenannat om
den anställde eller egenföretagaren aldrig har varit utanför gränserna
för sitt hemland. T.ex. skyddas barn till anställd barnetett en om
tillfälligt på iär medlemsland.semesterresa annat

tillkommerDen familjemedlemmarrätt och efterlevande medsom
tillämpning förordning 140871 begränsad denär än rättav mera som
anställda och egenföretagare själva har. Familjemedlemmar och
efterlevande har i princip inte någon självständig på grundvalrätt av
förordningen. Den de har i princip enbart sikte förmånerrätt påtar
vartill de enligt den nationella lagstiftningen kan härleda sin frånrätt

anställd eller egenföretagare, dvs. förmånersådana kan utgesen som
till dem just i deras egenskap familjemedlemmar eller efterlevande.av
Förmåner enligt lands nationella lagstiftningett utgessom som
självständiga förmåner dvs. utgår till på grundvalpersoner av annan
egenskap familjemedlem till kanän annan alltsåsom en en person

omfattad förordning 140871är enbart såsom familjemedlem,som av
och alltså inte själv förvärvsverksam landet,är i inte anspråk pågöra
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med stöd den förordningens bestämmelser. framgårDetta EG-av av
domstolens praxis i bl.a. målen 4076 Kermaschek, 9484 Deak,
15784 Frascogna 14787 Zaoui, 7891 Hughes, 24391 Taghavi och
31091 Schmid. l princip kan efterlevande och familjemedlemmar
därför, såvitt gäller svenska förmåner, påfordra i denna sinrätt
egenskap till bara efterlevandepension respektive till vårdförmåner vid
sjukdom och moderskap och familjeförmåner.

torde familjemedlemmar i vissa fall kunna hävdaDäremot en mer
långtgående till sociala förmåner vad följer förordningrätt än som av

förordning140871 med stöd EEG 161268 avsnitt 3.7.seav nr
till likabehandling gällandeDen kan på grundvalrätt görassom av

förordning 161268 kan dock i princip aktualiseras bara så länge som
familjemedlemmen befinner sig i land arbetstagaren ellersamma som
egenföretagaren.

rådets förordningGenom EEG 124792 den 30 april 1992nr av
ändring förordning 140871 har gjorts tillägg till definitionenettom av

begreppet familjemedlem. Denna ändringsförordning omfattas ännuav
EES-avtalet och kommer därför bli gällande i Sverige förstinte attav

efter kompletterande förhandlingar anpassning avtalet ochom av
i f grundar siginkorporering svensk Tillägget till på1rätt. art.

behovet åstadkomma överensstämmelse med EG-domstolensatt
rättspraxis i bl.a. mål 6376 lnzirillo. innebär det sigDet röratt, om

för enligt med-förmåner handikappade utges enom personer som
uppfyllerlemsstats lagstiftning till alla medborgare i den staten som

familjemedlem skall innebära åtminstoneföreskrivna villkor, uttrycket
egenföretagares och sådan barnanställds eller make en persons somen

minderåriga eller ekonomiskt beroende sådanantingen är person.av en
handikappade tillSyftet med tillägget torde barn rättattvara ge

efter blivit myndigt i situatio-handikappförmåner också det barnetatt
möjligheter självgrund sitt handikapp saknardå barnet på attavner

egenföretagare i förordningens mening.anställd elleruppnå status som
handikappförmåner kunna dessaI sådana fall skall alltså ävenutges om

karaktärennationella lagstiftningen inte hari sig enligt den av
förmåner härleds från förälder.som en

Territoriell omfattning

finns iterritoriella tillämplighetGenerella regler Romfördragetsom
territorier.medlemsländernasfördragets 227. Fördraget gällerart.

Marino.Andorra och SanUtanför EG står länder Monaco,t.ex. som
territorier.gäller inom medlemsländernasOckså förordning 140871

och MadeiraBeträffande Portugal innebär detta Azorernaävenatt
i principomfattas. gäller Spanien torde regelsystemetNär det vara
Storbritannientillämpligt också för Kanarieöarna. Med avseende på

det gälla Kanalöarna ochgäller det Gibraltar torde inte önäven men
fastlandsterritoriet och de utomeuropeis-För Frankrike omfattasMan.
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Reünion, Saint-Pierre-et-Guadeloupe, Martinique,ka departementen
Miquelon och Franska Guyana.

Algeriet omfattar förordning 140871 rättigheterSåvitt gäller som
januariförvärvats före den 19 1965.

heller Grönland tillhörRomfördraget gäller inte Färöarna. Inte
enligt förordning 140871rättigheter intjänatsEG, men somnumera

fortfarandegemenskapentid då Grönland tillhördeunder den är
tillockså särskilda bestämmelserskyddade. Alltjämt gäller rättom

tillfällig vistelse där.i EG vidakut sjukvård för medborgarebl.a.
166185finns i förordning EEGregler härom rådetsNärmare omnr

anpassning avseende Grönland.teknisk
frågasärskilda regler iStorbritannien finnsMed avseende på om
definierastillämpning förordningenvidvilka avpersoner somgrupper

medborgare i Storbritannien.som

Likabehandling3.9.3

harlikabehandlingsprincipen. Denförordning 1408713 il upptasart.
frågadär kan ii avsnitt 3.8.2. Sombeskrivits nämnts omovan

reglerupprätthållas någraförordningen inteomfattassom avpersoner
viss tidsmedborgarskap,grundsärbehandling på t.ex. omavom

uppkommer.till förmånereller bosättning innanförsäkring rätt
4184 Pinnabl.a. i målfasta rättspraxisEG-domstolensEnligt

indirektdirektinte bara ävenförhindras bestämmelsen utan merav
särskilda villkortillämpningenHärmeddiskriminering. somavavses

med-medlemsländerssärbehandling andratillpraktiken lederi av
uppfylla baramöjligapraktisktde ärborgare, attsettattt.ex. genom

för förlustvillkorenellermedborgarelandets att avgenomegnaav
sådantutformade på sättförmånutfå viss är atteller ettvägran att en

målland bl.a.iför medborgaretillämpligablirde lättare annatett
i praxisharParaschi. T.ex.34987Roviello och2085178 Kenny,

nationellvillkor ihävdasinte kanfastslagits det23778 Toiamål att
skallmedborgarskap för rättavseende på barnslagstiftning med attett

barnförekomst.grundvaltill förälderförmånerföreligga till aven
förvillkorenfastMasgio slagit1090i måldomstolenVidare har att

sammanträffartill denhänsynstorlek medförmänsberäkning attav en
denreduceras påskallochförmånellerinkomstmed en annanannan

andraellerinkomstdennaberoende påolikafårintegrunden omvara
medlemsland.eller frånlandetfrån dethärrör annatförmån egna

diskrimine-indirektocksåförbudprincipdennaHävdandet motomav
uttryckligabristenpraxis,idomstolentillhar lettring trotsatt

visslikställande ikrav påställthar140871,förordningiregler upp
medlandihändelserochomständigheter annatutsträckning ettav

nedanlandet sehändelser i detomständigheter ochmotsvarande egna
avsnitt 3.9.7.under
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Rätten till likabehandling gäller bara medborgare i EG-länder, och
den tillämplig endast inomär medlemsländernas territorier. En person
kan alltså inte grundval förordningpå 140871 hävda tillrätt exportav

förmån till länder utanför EG, sådan enligtäven rättav en om en
landets lagstiftning föreligger för dem medborgare i landet.ärsom
Emellertid har EG-domstolen i målet 23783 fastProdest slagit att
likabehandlingsprincipen tillämplig beträffande regler i nationelltär ett
socialförsäkringssystem sänds frånut ettsom ger personer som
medlemsland till land utanför EG stå kvar i ursprungslandetsrättett att

för social trygghet.system
Enligt 3.3 i förordning 140871 skall regler i socialförsäkrings-art.

konventioner, alltjämt gäller, alla omfattassom avse personer som av
förordningen, inte upptagits i regler i bilaga 3 till för-annatom
ordningen. anledning förI EES-avtalet har Sveriges del angettsav
vissa sådana konventionsbestämmelser i bilaga

frågaEn har diskuterats och varit föremål för EG-ävensom som
domstolens prövning förordningen hinder omvändär utgör motom
diskriminering, särbehandlingdvs. medborgare ellerstatsav en egna

medborgare alla EG-länder förhållandei i till andraav personer.
Rättsläget här inte helt klart, skäl torde tala för attsynes vara men
förordningen innebär förbud formockså sådan diskriminering.mot av

området förPå social trygghet får sålunda likabehand-attanses
lingsprincipen innebär också förbud diskriminera landsett mot att ett

medborgare förhållandei till medborgare i andra länder. Iegna
rättsfallet 178 uttalade EG-domstolen sålunda det ankomKenny påatt
den nationella lagstiftaren de villkor under vilka tillrättatt ange
sociala förmåner förvärvas, bibehålls, förloras eller innehålls så länge
villkoren skillnad tillämpas ifrågavarandepå medborgare i denutan
medlemsstaten och medborgare medlemsstater.i andra

3.9.4 Förrnånerna

Enligt förordning4 gäller 140871 all lagstiftning vissa särskiltart. om
angivna för social trygghet, nämligensystemetgrenar av

förmåner vid sjukdom och moderskapa
b förmåner vid invaliditet, sådana avsedda bevaraäven är attsom

förbättra förvärvsförmåganeller
förmåner vid ålderdomc

d förmåner till efterlevande
förmåner arbetssjukdomari anledning olycksfall i arbetet oche av

f dödsfallsersättningar
förmåner vid arbetslöshetg
familjeförmåner.h

tillämpnings-olika förmånsslagen och vad faller inom derasDe som
område definieras inte förordningen. Däremot framgårinärmare av en

vidsträcktdefinition i j begreppet lagstiftning har mycket1an. att en
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förståsinnebörd. Med lagstiftning nuvarande eller kommande lagar,
föreskrifter tillämpningsbestämmel-förordningar eller alla andrasamt

berör de för social trygghet täcks 4. Underart.som grenar som avser
administrativa föreskrifter utfärdadefaller således ocksåbegreppet rent

EG-domstolen 10976myndighetsnivå. Enligt avgörande målpå ett av
sammanhanginnefattar begreppet lagstiftning i EG-rättsligtBlottner

varit i kraftnationell lagstiftning tidigare harockså men somsom
upphävts.senare

bestämmelser kollektivavtal iUttrycket lagstiftning omfattar inte i
uppfylla lagstadgat kravsådant avtal inte tjänar tillden mån ettattett

eller därigenom tillskapatsobligatorisk försäkringpå ett systern som
Olika formerordning lagstadgadeadministreras i system.somsamma

förordningenssålunda i regel utanföravtalsförsäkringar fallerav
Frankrike.mål 5790 Kommissionentillämpningsområde mot

enligt allapensioner 1förmåner ochMed begreppen art. tavses
delaralla däri ingåendeoch pensioner, inbegripetförmåner som

och tilläggsbe-alla indexhöjningarallmänna medel,bekostas samtav
uttrycketföreskrivs. Medinte särskilttalningar i den mån annat

invalid- ochocksåinte bara ålderspensionerpensioner utanavses
arbetsskada.efterlevandepensioner förmåner vidsamt

elleralla vård-innefattar enligt 1familjeförmánerUttrycket art. u
enligtfamiljs utgiftertäckaavseddakontantförmåner är att ensom

vid barnssärskilda bidragförmåner,sådanalagstiftningen utomom
förmån harsådantill förordningen. Någoni bilaga 2födelse angivna

Sveriges del.förupptagits i bilaganEES-avtalet intesamband medi
uttryckvidsträcktarefamiljeförmån änUttrycket är annatett som

Härmedfamiljebidrag.nämligeni förordningen,används avses
familje-grundvalpåendastkontantförmånerperiodiska utges avsom

ålder.fall derasförekommandeantal och imedlemmarnas
förklaringar,iskyldigamedlemsstaternaEnligt 5 är att somart.

ioch delagstiftningdenoffentliggöras,skall system avsessomange
upptagits ilagstiftningenligt vissförmånviss4. Om enart. enen

socialförförmåndenbevis på ärförklaring detsådan utgör att en
140871för förordningtillämpningsområdetfaller inomtrygghet och

lagstiftning intevissenligtförmån3577 Beerens. Attmål enen
fallerför denavgörandedäremot intedetta attdeklarerats sätt är

ochVigier7080måltillämpningsområdeförordningensutanför
Stanton-Newton.35689

barainte140871förordningbestämmelserna igällerGenerellt sett
förolikafinansieringtillavgifterockså systemfrånförmåner avutan

4ireglernaavseende påmedgäller art.ävensocial trygghet. Detta om
förordningensinomfallertrygghetsocialvilka somavgrenar

följerreglerdessainomförmånvissOmtillämpningsområde. rymsen
förordningensavgiftsskyldighetenhärmedsålunda styrsäven att av

finansieringtillavgifterdefinition begreppetbestämmelser. Någon av
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för social trygghet finns dock inte förordningeni ochett systemav
därmed inte heller skillnaden häremellan och allmänna skatter.av

Förordning 140871 tillämplig alla allmänna ochär särskilda
för social trygghet, de bygger avgiftsplikt ellersystem oavsett om

inte och oberoende de vänder sig till bara vissaav om grupper
förvärvsaktiva enbart gruvarbetareLex. eller bara privatanställda
tjänstemän. Förordningen gäller vidare där arbetsgivaresystem en
eller redare har för sådana förmåner räknas i 4.1art.ansvar som upp

sjuklön.t.ex.
Dock i 4.3 bestämmelserna försägs de särskilda för-art. att

månsslagen inte skall påverka medlemsstaternas författningsbestämmel-
redares Innebörden dessa regler deär attser om en ansvar. av

särskilda bestämmelserna för de olika förmånsslagen avdelning III
beträffandeinte tillämpliga förmåner enligtär nationellutgessom

Övrigalagstiftning redares för förmåner sjömän. delarom ansvar av
förordningen, bl.a. avseende skyddad personkrets och lagvalsreglerna,
gäller däremot också för sådana fall. frågal andra förmåner tillom
sjömän sådana för vilka redare har liksom beträffandeän ett ansvar
familjemedlemmar till sjömän dock reglerna i avdelning IIIär även
tillämpliga.

Genom uttrycklig bestämmelse i 4.4 utesluts från för-art.en
ordningens tillämpningsområde social och medicinsk hjälp samt
förmåner offertill för krig eller dess följder. Med uttrycket medicinsk
hjälp åsyftas förmåner ämnade för helt fallerärsom personer som
utanför socialförsäkringssystemen, sjukvård medellösat.ex. per-
soner.

Vidare utesluts enligt särskilda för4.4 statligt anställdaart. system
och behandlas sådana. gäller enligtDäremot 2.3art.personer som som
förordningen statligt anställda och enligt den tillämpligapersoner som
lagstiftningen behandlas sådana de omfattas eller har omfattatssom om

medlemsstats lagstiftning på vilken förordningen tillämpas. Dettaav en
betyder i de fall statligt anställda i Sverige försäkradeäratt som- -
enligt den allmänna försäkringen i landet de också omfattas av
förordning 140871, medan detta inte fallet beträffande speciellaär
försäkringssystem förmåner till enbart statsanställda, ävensom avser

dessa lagstadgade.ärsystemom
Uppräkningen i 4.1 uttömmande beskrivningart. attavser ge en av

vilka social trygghet faller inom tillämpningsområdetgrenar av som
för förordning 140871 och både bestämma och begränsa dettaatt om-
råde. För förordningen skall tillämplig beträffande vissatt vara en
förmån måste det alltså finnas mellan förmånen i fråga ochkopplingen

Ärnågon de riskfall i artikeln. denna förutsättning inteav som anges
uppfylld, det sig inte förmån för social trygghet i förord-rör om en
ningens bemärkelse mål 24983 Hoeckx och 12284 Scrivner.t.ex.

Förmåner för hjälpsocial omfattas inte förordning 140871.av
Sådana förmåner regleras uteslutande reglerna socialagenom om
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förmåner social advantages i rådets förordning EEG 161268nr om
friaarbetskraftens rörlighet, medan förmåner karaktären socialav

social security faller inom tillämpningsområdet för både dentrygghet
förordningen och förordning 140871. Uttrycket social hjälp social

definieras inte förordningarna.assistance i någon EG-domsto-Avav
framgår emellertid med social hjälplens rättspraxis i principatt avses

för grundläggande efterbistånd lämnas täcka människors behovattsom
fallet. Enligt rättsligindividuell prövning i det enskilda svensk

frågor lagstiftningsystematik behandlas det slaget i rörav som
socialtjänsten.

Gränsdragningen mellan social trygghet och social hjälp och
utanför emellertid inte klar, vilket harförmåner helt faller ärsom

gäller olika former ickeföranlett problem i rättstillämpningen såvitt av
förmåneravgiftsfinansierade förmåner. Genom inskränkningen till som

hänföras under begreppet social trygghet utesluts bidragkan t.ex. som
tillämpningsocialhjälpssystemen. Kravet vidhör under att man av

former förmånerskall skilja mellan dessa olikaförordning 140871 av
rättsfall EG-domstolenupphov till betydande antal därhar ettgett

till för gränsdragningen.utvecklat principer läggas grundatt
välfärdssystemens framväxt har gjort det svårtAllmänt kan sägas att

Kännetecknande för socialhjälpsreglernaurskilja tydlig ärgräns.att en
syftar tillavgörande kriterier och dekonkreta behov är att attatt -

tillhörighet till försäkring, bosättningstidoberoende anställning,av
mini-i behov hjälpavgiftsbetalning demeller ärgarantera av ensom-

trygghetsförmånema karakteristiska i ställetmistandard. förDet är att
för socialanknutna till någon delagfästa rättigheterde utgör av grenar

grundi 4.1 de utgårtrygghet t.ex.art. samt att av an-angessom
föravgränsade villkorförsäkringssystem och efter klanslutning till ett

definie-berörs rättsligtförmånen. sålunda dentill Derätt enger som
rad ställning.

nationella lagstiftningenklassificering enligt denFörmånernas är
6979 Jordens-Vosters,betydelse målenligt domstolen t.ex.utan

det4590 Paletta. Inte hellerHoeckx, 12284 Scrivner och är24983
finansieras det gällervilka viss förmånbetydelse på närvägar enav

målför social trygghet eller inteförmåndet äravgöraatt om en
sig inteviss förmån inkomstprövad iHughes. utgör7891 Att ären
hjälp.förmån för socialför det siggrundnågon röratt anta att om en

för trygghetförmån socialförmån skallFör att en anses vara en
riskfall idetäcka någonden,måste nämnts av som angesovan,som

förmån i landfastslagitsT.ex. har på grundval härav4.1. ettattart. en
inteexistensminimumsyftade till tillförsäkra och ettatt var ensom

förmånbegreppet socialomfattades förordning 140871 väl avav men
1228424983 Hoeckx och7.2 i förordning 161268 målenligt art.

arbetstagare derasförmåner tillförsäkradeScrivner. Likaså har som
formkonkurs, dvs. ihändelse arbetsgivarenslönetillgodohavanden i av

förmåner vid arbets-lönegaranti, falla utanför begreppetansettsav
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löshet och därmed utanför förordning 140871 mål 3976 Mouthaan.
Också förmåner till äldre har falla utanför tillämpningsområdetansetts
för förordning 140871 förmånen visserligen enbart tillutgesom

uppnått bestämd ålder och därmed har vissa likheterpersoner som en
med ålderspension den primärt fyller sysselsättningspolitisktettmen
ändamål och frigöra arbetsplatser innehasattavser som av personer

signärmar pensionsåldem till fördel för arbetslösa målsom yngre
17182 Valentini.

I andra avgöranden har dock vissa förmåner karaktären förtidaav
pensionering falla in under förordningen. Vidare haransetts ex-
empelvis tysk förmån hade karaktär hjälp till familjer fören som attav
täcka kostnader för underhåll arbetslösa barn i åldern 16-21 årav
under period med hög arbetslöshet i landetextremten ansetts vara en
familjeförmån enligt 4.1 h mål 22888 Bronzino. Samma slutsatsart.
har domstolen kommit till beträffande irländskt familjebidragett som

vid sidan allmänna barnbidrag, till med barn efterutgavs, av personer
prövning inkomster och förmögenhet på grundval antaletmot samt av
beroende barn och deras ålder mål 7891 Hughes. Den tillrätt
fortsatt lön från arbetsgivaren under sjukdom tysk lagstiftningsom
föreskriver har i mål 4590 Paletta befunnits falla under 4.1.art.
Ytterligare har domstolen mål 37585 Campana funnit begreppetatt
förmåner vid arbetslöshet sikte inte bara på förmåner tilltar personer

redan arbetslösa förmånerär på i formäven utbildningsin-utansom av
för anställda har arbete faktiskt hotas arbets-satser som men som av

löshet. En sådan förmån för förebygga framtida arbetslöshet haratt
alltså befunnits förmån för social trygghet enligtattvara anse som en

4.1.art.
Vid sin prövning skilda bidragsformer, oftast avsedda förav

handikappade, har EG-domstolen t.ex. i mål 3974 Costa, rördesom
belgisk förmån för handikappade funnit vissa dem medatten av -

hänsyn till de täcks bidragssystemet, dettas syfte ochpersoner som av
metoderna för dess tillämpning fyller dubbel funktion ochen-
samtidigt faller inom för både social trygghet och social hjälp.ramen
De avsedda bådeär kompletterande ekonomisk hjälp tillatt ge

socialförsäkringsförmåner i sig otillräckliga förmottagare ärav som
förslå till tillfredsställande försörjning ochatt att garanteraen en

minimiinkomst för utanförstår för socialsystemenpersoner som
trygghet behöver sådan hjälp. I de nämnda och andra mål harmen
domstolen tolkat 4 så, bidrag till någon del lagfästautgörart. att som
rättigheter bör hänföras under förordning 140871, deäven om
övervägande har karaktär socialhjälpsförmåner.av

Exempel på denna tillämpning mål 2474 Biason, de förenadeär
målen 379-38185 och 9386 Giletti m.fl. mål 14787 Zaoui målsamt,23688 Kommissionen Frankrike, alla franskavsågmot som en
skattefinansierad förmån från nationell solidaritetsfond. Dennaen
kunde till ålders-, invalid- och efterlevandepensionärer i syfteutges att
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för-kompletterande medel till grundläggandetillförsäkra dem en
Frankrike. demtill levnadskostnaderna i Försörjning i relation som

rättsligtföreskrivna villkor förelågi lagstiftningenuppfyllde en
konstaterade i dessa domar bl.a.till förmånen. Domstolenskyddad rätt

förmånens nivå knuten till detomständigheterna,de attatt var
sociala miljö och praktiskalandets ekonomiska ochutbetalande att

tillämpningshänseende det gälldeuppkomma iproblem kunde när
utomlands, inte förtogbosattainkomstprövning avseende personer

förmån för social trygghet, måstekaraktärförmånen dess somav en
medlemsland.bosatta itill annatmottagareexponeras

funnit tillrättsfallet 172 Frillihar domstolen i rättYtterligare att en
relaterad till sigför inteminimiinkomst äldregaranterad varesom var

förordning 140871kunde med stödavgiftsbetalningförsäkring eller av
denförmån vid ålderdomutverkas att somvar anseav somsom en

ståndpunktregelsystem. Sammaförordningensenligtarbetstagare att
förordningentillämpningsområdet förföll innanförförmån som enen -

18773 Callemeyndomstolen i måletinvaliditet intogförmån vid -
till handikappade,ekonomiskt tilläggsbidragsärskiltbeträffande ett

anställningvillkorinkomstprövning kundeefter utges utan omsom
där fråganexempel mål prövats äravgiftsbetalning. Andraeller

Piscitello och 3568913982Fossi, 978 Gillard,Inzirillo, 79766376
Stanton-Newton.

ochinnebärarättspraxis kanEG-domstolens sägas att sammaen
förhållandetrygghet iförmån för socialbetraktasförmån kan som en

arbete igrundförordning 140871 påtäckstill avavpersoner som
till andra Av-hjälp i relationsocialmedlemsstaten personer.sommen

samtidigtintebedömningen däremotgörande för är mottagarenom
pension elleri formfrån socialförsäkringenhuvudförmånuppbär aven

den medlemsstatarbetat i justharkrävs dockinte. Det att mottagaren
35689målmedlemsstatoch inte bara iförmånenutger annansom

Stanton-Newton.
förmånerdragit vid sådanadomstolenharDen gränsenyttersta som

grundvalfallfrån fall tillskönsmässig prövningberoendeär av en
värderingbehov ochindividuellasökandensuppskattning enavenav

harbeskaffade bidragförhållanden. Såekonomiskahans ansettsav
tillämpningsområde.utanför förordningensfalla

förtillämpningsområdetinte inomviss förmånAtt rymsen
EG:somfattasinte kaninte denförordning 140871 innebär att av

förmånsocialvälframhållitskan,regelsystem. Den vara ensom ovan,
skiljer sig frånförordning161268.enligt förordning Denna senare

förordningenligtförmånerna140871 på detförordning sättet att
oförenligt med derasDet161268 inte kan natur.exporteras. anses

bestämmasmåsteavseddminiminivå den ärDen garanteraattsom
levnads-tillförhållandelevnadsomständigheter iefter sökandens

lämpaddärtill intemed hänsynFörmånenstandarden på är attorten.
råder. Enförhållandendär andraöverföra till stat annanannanen
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skillnad inte kan kvalificeraär sig för förmåner enligtatt man
förordning 161268 med hjälp sammanläggning.av

Frågan gränsdragningen mellan förmåner för social trygghet ochom
social hjälp har föranlett förordning 140871 nyligen ändrats inomatt
EG. Den 30 april 1992 beslutade rådet förordning EEG 124792nr

ändring förordning 140871, varvid regler infördes inomom av nya
EG berör den fråga här aktuell. Denna ändringsförordningärsom som

inte i EES-avtaletännu och kommer alltså beröra Sverigeupptas att
först sedan kompletteringar till avtalet beslutats och inkorporerats i
svensk Tanken dock den skallrätt. är retroaktiv tillämpningatt ges
från tidpunkten för EES-avtalets ikraftträdande. Bakgrunden till den
beslutade ändringen vissa förmåner med oklarär förordnings-att
tillhörighet böra inordnas under förordning 140871. På grundansetts

förmånernas karaktär har det emellertid föreligga behovansettsav av
samordningsregler skiljer sig från de gällande. Det harsom annars
sålunda förmånerna skall kunna med tillämpningansetts att utges
uteslutande lagstiftningen i bosättningslandet, dock attav samman-
läggning skall få ske med bosättnings- eller sysselsättningsperioder i
andra medlemsstater. Vidare skall icke-diskrimineringsprincipen, dvs.
förbudet särbehandling på grund nationalitet, gälla oberoendemot av

hur den nationella lagstiftningen utformad.ärav
Genom ändringen tillägg förordningtill 140871 i formgörs ett av

artikel, 4.2a. Enligt denna skall också särskilda icke avgifts-en ny
finansierade förmåner, enligt lagstiftning eller andrautgessom annan

i ellerän 4 inte omfattas på grundsystem art.som nu anges som av
bestämmelsen i 4.4 undantag för social eller medicinsk hjälp,art. om
omfattas förordningen under vissa villkor. Detta falletärav om
förmånerna antingen tillägg till eller ersättning för sådanautgör
förmåner omfattas eller4.1 också uteslutandeart. attsom av avser ge

särskilt skydd för handikappade. Artikeln både vård- ochett avser
kontantförmåner. De avsedda förmånerna medlemsstaternaskall av

förtecknasanmälas och i bilaga 2 till förordningen. Av art.a en ny
10a framgår det gäller undantag från i fråga deexporträttenatt om
förmåner med 4.2a; dessa förmåner skallart. utgessom avses
uteslutande inom bosättningslandet i enlighet med lagstiftningen i det
landet. Om denna lagstiftning inte medger förmånernaatt exporteras,
behöver de alltså inte utbetalas i land. dettaFörmåner slagannat av
skall beviljas och bekostas bosättningslandet. Om tillrättenav en
sådan förmån tillägg och beroendeärutges ett attsom av en annan
förmån faller inom den sociala trygghetens område till denutgessom
berättigade, skall varje motsvarande förmån beviljats enligtsom en

medlemsstats lagstiftning behandlas förmån från landetannan som en
i fråga det gäller bedöma till tillägget.när rättenatt

Utanför tillämpningsområdet för förordning 140871 faller emeller-
tid fortfarande vissa förmåner för förtida pensionering early retire-
ment, finns i många länder och fyller syftenärmast ett attsom som



EGss reglerSOU 1993:115 social trygghet 137om

medverka i kampen arbetslöshet. l den mån sådana förmåner harmot
karaktären lägre pensionsålder för vissa deärav grupper personer
visserligen hänföra till kategorin förmåner vid ålderdom ochatt
därmed omfattade förordningen. Beträffande andra sådana för-av
måner, knutna tillär arbetslöshetsstödets område, detärsom mer
däremot tveksamt de faller under förordningens tillämpnings-mer om
område. Detta fallet särskilt beträffande förmånerär detta slag förav
vilka det inte gäller något krav på den berättigade skall tillståatt
arbetsmarknadsmyndigheternas förfogande har till syftetvärtomutan-

pensionera från arbetsmarknaden och därför inteatt ut personer som-
kan förmåner vid arbetslöshet.sägas utgöra

förmånAtt viss för förtida pensionering inte omfattasen av
förordning 140871 innebär emellertid inte med nödvändighet att en

uppbär förmånenden och tidigare varit förvärvsverk-person som som
inte skulle kunna åberopa förordningens regler för till andrarättsam

former förmåner, vid sjukdom. EG-domstolen har i mål 5790t.ex.av
Kommissionen Frankrike slagit fast förmåner förmot att mottagare av
förtida pensionering betrakta anställda i den meningär att som som

i förordning l4087l. Rättsläget här torde emellertid inteavses vara
helt klart. Härtill kommer förordningreglerna i 140871att av
betydelse för denna fråga nyligen har ändrats inom EG. avsnitt 3.9.9I
berör vi innebörden dessa regler icke förvärvsverksammalängreav om

Vi återkommer härtill också i kapitelpersoner.

3.9.5 Konventioner

Enligt 6 förordning 140871 med vissaersätter undantag be-art.
stämmelser i konventioner social trygghet träffats mellan tvåom som
eller flera medlemsstater. Detta gäller tillämpning deäven om en av

konventionsbestämmelserna skulle ha den berättigadeersätta gett en
förmån mål 3272 Walder. förestörre Såvitt gäller tid förordningens

ikraftträdande i land kan dock förhållandenunder vissa bestämmel-ett
i tidigare bilateral konvention tillämpliga för beräkningenser en vara

pensionsförmåner mål 22789 Rönfeldt.av
Art. 8 dock medlemsstaterna möjlighet vid behov slutaattger

konventioner med varandra bygger på förordningens principer ochsom
Sådanaanda. konventioner skall anmälas till EG.

dettaI sammanhang kan enligt EG-domstolens praxisnämnas att
socialförsäkringskonventioner del varje med-utgöraanses en av

nationellalemsstats lagstiftning. De grundläggande principerna i
Romfördraget framföroch reglerna i förordning 140871 har företräde
konventionsbestämmelser. blir, efter EES-avtalets ikraftträdandeDetta
och i synnerhet vid medlemskap, för svensk del betydelse bl.a. närav
det gäller bestämmelserna i den nordiska konventionen socialom
trygghet, således i EG-sammanhang betraktas delett avsom som en
den svenska nationella lagstiftningen. förordning 140871Däremot är
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tillämplig frågainte i bestämmelser i konvention mellanom en en
medlemsstat och utanför gemenskapen mål 1672 Ortskranken-staten
kasse Hamburg och 2392 Grana-Novoa.

3.9.6 Exportabilitetsprincipen

I 10 den regel till utbetalning utomlandsrättupptasart. som ger
beträffande intjänade kontantförmåner.exporträtt Innebörden av

harregeln under avsnitt 3.8.2. Den innebär bl.a. det inteangetts att
upprätthållaskan krav i nationell lagstiftning till förmånerrättattom

föreligger bara för bosatta i medlemsstaten i fall dåärpersoner som
det gäller någon enligt förordning 140871 skall omfattas densom av

lagstiftning. Som framgår framställningen i avsnitt 3.8.2statens av
inte alla former socialförsäkringsförmånerexporträtten utanavser av

inskränkt till gälla kontantförmåner vid invaliditet och ålderdomär att
efterlevandeeller till liksom pensioner i anledning olycksfall iav

ellerarbetet arbetssjukdomar dödsfallsersättningar. frågaIsamt om
förmånerövriga inom tillämpningsområdet för förordning 140871

särskildagäller regler medger utbetalning utomlands enligt desom
särskilda bestämmelserna i avdelning III och enligt bestämmelser i
förordning 57472 för olika förmåner.slag av

Enligt EG-domstolens praxis gäller lO inte enbart löpande för-art.
måner också förmåner till vilka intjänats interätt ännuutan men som
börjat utbetalas. Med stöd den regeln har omfattasav en person som
eller har omfattats förordningen inte bara flytta tillrätt att ettav en

medlemsland sedan han beviljats förmån dessutom rättannat utanen en
få sig sådan förmån beviljad också han då bor iatt ett annaten om

förvärvatland till förmån från det första landet under tid dårättmen
varit omfattad lagstiftningenhan där. Detta gäller ävenav om personen

i fråga aldrig har land frånbott i det vilket förmånen skall Enutges.
sådan situation änka kan uppbära änkepension och tilläggsför-är att en
måner till sådan pension efter sin avlidne tjänatmake denne inom
pensionsrätt i land änkans bosättningsland mål 37985änannat
Giletti.

Generellt innebär regeln i 10 måste bortse från allasett attart. man
villkor i nationell lagstiftning krav bosättning i landet för attom
förmåner skall från till där. Regelndet landet eller intjänas rättutges
betyder också nationella viss tids bosättning ellerregler kräveratt som
vistelse i land innan förmåner börjar inte kan gällandegörasett utges

skyddas förordningen. Skyldighetengentemot atten person som av
bortse från nationella villkor bosättning krav för försäkring iom som

föreligger fråga för-land dock bara så länge iett som personen
värvsarbetar i landet därmed lagvalsreglerna skall omfattasoch enligt

landets lagstiftning Heijningen. Om arbetetdet mål 289 Kitsav van
upphör det den nationella lagstiftningenär avgörsom om personen
fortfarande skall försäkrad i landet eller inte.vara
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Exporträtten gäller bara inom medlemsstaternas territorier och alltså
utanförinte EG. Den också enbart omfattas elleravser personer som
omfattats förordninghar 140871.av

Som beskrivits i avsnitt 3.9.4 har inom EG inte inomännumen-
EES nyligen beslutats vissa undantag från exportreglerna såvitt gäller-
vissa särskilda icke avgiftsfinansierade förmåner.

För tillämpningen olika förordningregler i 140871 begreppetärav
bosättning betydelse. Enligt h skall härmed förstås stadigva-lart.av
rande bosättning. Enligt EG-domstolen detta EG-rättsligt begreppär ett

det dettaoch avgörande, inte vad föreskrivs iär är nationellsom som
lagstiftning. Om begreppet skulle tolkas med hänvisning till enbart
nationell lagstiftning, skulle det föreligga risk skulleatten en person
kunna betraktas bosatt i medlemsstat eller i ingenänsom mer

allsmedlemsstat mål 28291 De Wit. Frågan har, med avseende på
förmåner vid arbetslöshet, också i bl.a. målen 7676 Di Paolo,prövats
21689 Reibold och 10291 Knoch, och domstolen har där angett

förriktlinjer bedömningen bosättningsbegreppet vidare avsnittseav
5.7.2.

Också begreppet vistelse vikt för tillämpningen förord-är av av
regler. Härmed förstås tillfälligningens enligt i vistelse,lart. men

ytterligare definition inte.någon ges

Sammanläggningsprincipen3.9.7

Innebörden sammanläggningsprincipen har beskrivits i avsnitt 3.8.2av
sikte på försäkrings-, anställnings- och bosättnings-Den tarovan.

definieradeperioder, i och Enligt artikel medl lart. s sa. r avses
försäkringsperioder avgiftsperioder, anställningsperioderbegreppet

eller perioder verksamhet egenföretagare definierade ellerav som
försäkringsperioder lagstiftning enligterkända i den vilken de harsom

fullgjorts eller fullgjorda alla andra perioderochanses vara som
behandlas sådana de enligt denna lagstiftning betraktasnärsom som
likvärdiga med försäkringsperioder. Anställningsperioder perioderoch

verksamhet egenföretagare perioder definieras ellerärsom somav
den lagstiftning fullgjortserkänns sådana i enligt vilken de harsom

perioder enligt dennaalla behandlas sådana denärsamt som som
lagstiftning betraktas likvärdiga. Med bosättningsperioder förståssom

sådanaenligt artikel perioder definieras eller erkänns i1 s som som
lagstiftning fullgjorts fullgjorda.den enligt vilken de eller anses vara

nationella lagstiftningenDet ankommer sålunda på den att ange
försäkrings- bosättningsperioder förvillkor för och ärnärmare när

regler för beräkning sådanahanden och uppställa närmareatt av
Huruvida finns giltig försäkringstid e.d., denperioder. det nären

nationellabörjar och slutar och liknande frågor tillhör det den
lagstiftningen besvara. Också frågan viss period skallatt enom

med tillämpninglikställas med försäkringsperiod eller avgörsen
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uteslutande den nationella lagstiftningen. Detta framgår radav av en
domar EG-domstolen i bl.a. mål 34987 Paraschi, 38887 Warmer-av
dam-Steggerda, 2988 Schmitt och 32488 Vella. Av domen i mål
38887 och definitionen i framgårl anställningsperioderart. attav r
o.d., i sig inte försäkringsperioder,är i beaktandetassom som
försäkringsperioder bara sådant likställande föreskrivs i denom
berörda interna nationella lagstiftning.statens

sammanläggningsprincipen gäller alla socialförsäkrings-typer av
i medlemsländerna, oberoende de obligatoriska ellersystem ärav om

frivilliga. T.ex. skall försäkringsperiod fullgjorts inomen som ramen
för frivilligt i sammanläggas med obligatoriskett system staten en
försäkringsperiod i stat.en annan

Sammanläggning kan det gäller andra förmånernär pensionerän-
o.d. komma i fråga ienbart den medlemsstat inom territoriumvars-
den anställde eller egenföretagaren eller har varit för-är senast
värvsverksam, dvs. i den behöriga se avsnitt 3.9.9. Dettastaten
framgår bl.a. EG-domstolens dom i mål 15082 Coppola. Någraav

försäkringsperioderkrav på i skall omedelbart föregåatt staten annan
de i den behöriga för sammanläggning skall kunna ske kanstaten att
inte hävdas, motsvarande villkor inte finns i den nationellaom
lagstiftningen beträffande försäkringstid i den behöriga staten.

innebördenDen sammanläggningsprincipennärmare bestäms förav
varje särskilt förmånsslag enligt reglerna härför i avdelning iIII
förordningen 18art. såvitt gäller förmåner vid sjukdom och moder-
skap, 38 förmåner vid invaliditet, förmåner45 vid ålderdomart. art.
och till efterlevande, 64 dödsfallsersättningar, 67 arbets-art. art.
löshetsförmåner och 72 familjeförmåner. Principen inteärart.
tillämplig i fråga arbetsskadeförmåner.om

Sammanläggningsprincipen gäller inte sådana särskilda tilläggsvill-
kor för till viss förmån inte kravrätt på vissutgör ett atten som
kvalifikationstid skall ha fullgjorts och inte heller betydelseärsom av
för beräkningen förmånens storlek mål 2075 DAmico. Inte hellerav

den tillämplig på särskilda villkor rörandeär bli ansluten tillrätten att
visst nationellt förmånssystem; sammanläggningsprincipenett genom

kan alltså inte skapas försäkrad i land mål 7080status ett annatav
Vigier.

I fråga villkor dessa slag kan dock, i fall utanför arbets-vartom av
löshetsförmånernas område och i varje fall i vissa situationer EG-
domstolens praxis under tid kanske innebära finnsdetsägas attsenare
krav på brist uttryckliga regler härom, betrakta faktiskaatt, trots
omständigheter händelser inträffatoch i de hadestatsom en som om
inträffat i den mål 34987 Paraschi och 22888 Bronzino.statenegna

Närmare regler för tillämpning sammanläggningsprincipen finnsav
i förordning15 i 57472.art.
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3.9.8 Förhindrande förmåner sammanträffarattav

Som tidigarenämnts syftar förordning 140871 inte till harmonise-en
ring lagstiftningen i EG:s medlemsländer. lagarDe reglerar deav som
olika för social trygghet förutsättsstaternas alltså i fort-system även
sättningen kunna sinsemellan olika och skänka social trygghet påvara
olika nivåer. Att flyttar inom gemenskapen därigenompersoner som

fåkan förmåner de inte skulle ha haft de blivit kvar i sittsom om
hemland, i sig självt inte innebära någon diskriminering ianses
förhållande till dem frånavstått lämna hemlandet. Vissaattsom
fördelar flyttning har emellertid så omotiverade de inteav ansetts att

tillåtna.är
Enligt får12.1 förordningen sålunda inte åberopas till förart. stöd

till flera förmånerrätt slag för period obligato-en av samma samma av
risk försäkring. Frågan vad skall förstås med förmånersom av samma
slag har i fleraprövats rättsfall. Den ståndpunkt EG-domstolen kommit
fram till kan formuleras så, socialförsäkringsförmåner skallatt anses

slag deras syftenär och underlaget för beräkningvara av samma av
dem, liksom förutsättningarna för någon skall komma i åtnjutandeatt

förmånerna, identiska.är Däremot formellaär karakteristikaav rent
inte någon omständighet tillmäts vikt vid klassificeringen dessasom av
förmåner.

Bestämmelsen förbud Sammanträffande förmåner gällermotom av
förmånerinte utgår på grund invaliditet, ålderdom, dödsfallsom av

pensioner eller arbetssjukdomar och olycksfall i arbetet och som
från två eller flera medlemsländer med stöd förordningensutges av

regler beräkning pension. I dessa fall gäller i stället den i avsnittom av
3.8.2 beskrivna proratatemporis-principen.

Regeln i 12.1 kompletteras med särskilda bestämmelser förart.
varje särskilt förmånsslag, vilka reglerar förutsättningarna för detatt
skall förbjudet ackumulera förmåner eller skildaattvara av samma
slag. Sådana bestämmelser finns bl.a. i 19.2, 25.1 b för-och 34art.
måner vid sjukdom och moderskap 67.3, 68.2 och 71.2 arbets-samt
löshetsförmåner.

I huvudsak bör bestämmelserna i 12.1 inte komma tillart. an-
vändning i någon utsträckning, till följdstörre den princip ärav som
grundläggande för förordningens lagvalsregler skall vidatt en person

och tidpunkt omfattad bara lands lagstiftning seetten samma vara av
avsnitt 3.9.9. Sitt huvudsakliga användningsområde torde de ha såvitt
gäller familjeförmåner för barn, där kan härledas tillrätten två

Ävenföräldrar. i sådan situation, där två olika samtidigten personer
kan ha till familjeförmåner frånrätt två olika länder för ochett samma
barn, 12.1 i principär tillämplig mål 16888 Dammer.art.

I vissa fall där de lagvalsregler beskrivs nedan i avsnitt 3.9.9som
i förening förbudetmed Sammanträffande förmåner skulle ledamot av
till någon går miste förmåner han berättigadatt om som annars vore
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skillnadenEG-domstolen funnit han har erhållatill har rätt attatt
förmånen på bekostnad denmellan den och den mindrestörre av

för-avsnitt 3.9.9 i denbehöriga institutionen häromse stat vars
förmånertill förhindradeReglernamånssystem är generöst. attmest av

till beloppet försammanträffar sålunda sikte bara på förmånertar upp
enbartförmånerna, liksom desammanfallandeden lägsta de avserav

10484 Kromhout ochtidsperiod målförmåner belöper på sammasom
15384 Ferraioli.

få flera förmånerframgår inte kanrättspraxisAv att avpersonen
överlappande för-grundas påslag samtidigt i den mån desamma

pensionsberäkning.antagandetid försäkringsperioder t.ex.
lagstiftning bestämmelsernationellaIbland innehåller stats omen

enligt sådansammanträffar.förmåner Omförbud t.ex.mot att en
minskas, hållasuppbär skallde förmånerbestämmelse personsom en

andrasamtidigt erhållerhanupphöra på grundinne eller attav
bestämmelseninkomst, fårsocialförsäkringsförmâner eller annan

enligthar förvärvatstill förmånernaåberopas rättenäven en annanom
uppkommit inomlagstiftning eller inkomstenmedlemsstats en annan

fallemellertid för12.2. Undantag närmedlemsstat art. görs en
invaliditet,grundslagförmånermottar avav sammaperson

från tvåarbetssjukdomdödsfall pensioner ellerålderdom, utgessom
förordningensenligtmedlemsländer och beräknatsfleraeller som

pension.beräkningbestämmelser om av
finns12i vissa falltillämpningenbestämmelserNärmare art.avom

57472.i förordningi 7art.
57472 harförordningiförordning 140871 och 712.2 iArt. art.
förordningrådetsinte inom EESinom EGändrats ännu genommen --

Ändringen barafår tillämpasregelninnebärEEG 124892. att omnr
principielltgjortsoch regelnförordningeninte föreskrivs i attannat

o.d.pensionsförmånerockså beträffandetillämplig
har för-förmånfall då tilltillämplig bara i12.2 rättArt. är en

målsammanläggningförordningens reglermed stödvärvats omav
situationerinte idäremotoch 27982 Jerzak18473 Kaufmann men

på tillämpningengrundas uteslutandetill förmåndå etträtten aven
med hänsyn tillförmånlagstiftning. Minskningnationellalands enav

sistnämnda fall ske enbartkan i dessaandra förmåner eller inkomster
minskningreglerfinns nationellaförutsättning detunder att avom

förmånsamtidigt erhållerberättigadei fall då denförmåner en annan
nationella reglersådanabrist påfrån land. Iannat om samman-ett

utländskatill denmed hänsynreduceringförmåner kanträffande av
förordning12.2 itillmed hänvisninginteförmånen göras art.
reglerinnehållerlagstiftningennationellaOm den140871. om
förmåner,utländskabeaktandemedförmånminskning avenav

reglersför dessabegränsningarvissadock 12.2uppställer art.
tillämpning.
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Det sagda uttryck förär allmän princip vuxit fram påen som
grundval fast rättspraxis i EG-domstolen och utgör grundav som en
för ändringsförordningen 124892. Principen innebär tillämpningatt en

reglerna i förordning 140871 till förhindrande Sammanträffandeav av
förmåner inte får leda till någon går miste förmåner eller fårav att om

lägre förmåner vad hanän har förvärvat tillrätt på grundval enbartav
nationell lagstiftning, dvs. tillämpning förordningens reglerutan av om

sammanläggning, likabehandling ellert.ex. Enligtexporträtt. domsto-
len ligger kompetensen införa sådana regler hos den nationellaatt
lagstiftaren bl.a. mål 2475 Petroni. Denna princip i förstaär hand

betydelse på pensionsomrâdet.av
Principen inte tillämpligär såvitt gäller lagvalsreglerna i avd. i

förordning 140871. Till följd EG-domstolens dom i detav ovan
nämnda målet Ten Holder och i andra mål t.ex. 27681 Kuijpers och
6085 Luijten klarlagtär kan miste förmåner tillatt en person om
vilka föreliggerrätt enligt nationell lagstiftning, sådana följert.ex. som

bosättning i land, grund lagvalsreglernaett i avd. iav attav
förordning 140871 utpekar behörig se ocksåstaten statannan som
under avsnitt 3.9.9.

Vidare kan oförmånliga verkningar följdenbli tillämpningenav av
nationella regler, i det land enligt lagvalsreglerna behörigärsom stat,
såvitt villkoren för anslutning till socialförsäkringssystem där;avser ett
EG-rätten inga lösningar för undgå sådana ofullkomligheterattger

detta uteslutandeär fråga för den nationella lagstiftningenutan målen
11079 Coonan och 2988 Schmitt.

Enligt 12.3 kan bestämmelser i medlemsstatsart nationellaen
lagstiftning förmåner vid invaliditet eller förtida förmåneratt vidom
ålderdom skall minskas, dras in eller hållas inne för den ärsom
förvärvsverksam åberopas han förvärvs-även ärmot en person om
verksam inom medlemsstats territorium.en annan

3.9.9 Lagvalsreglerna

I avdelning i förordning 140871 regler vilket landsupptas om
lagstiftning skall ha tillämpning för anställda och egenföretagaresom

täckta förordningen.är En grundläggande princip härärsom av att en
för vilken förordningen gäller skall omfattas lagstiftningenperson av

i bara medlemstat art. 13.1. Denna princip gäller generellt meden
enda undantag. Det land lagstiftning bestämmandeett är i regelärvars

arbetslandets.
Det nämnda undantaget den särskilda situation reglerasavser som

i 140 samtidigt anställd i ellerart. är fleraatt med-en person en
lemsstater och egenföretagare i eller flera andra Dessutomstater.en
krävs fall detta slag har förtecknats i bilaga 7 till förordningen.att av
Under dessa förutsättningar kan samtidigt omfattaspersonen av
lagstiftningen i två medlemsstater: såsom anställd i anställningslandett
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självständigdär han bedriveregenföretagare i landoch såsom ett
i vissregel tillämplig gällerförvärvsverksamhet. Om denna är

olikaför utgivande förmånersärskilda bestämmelserutsträckning av av
vidkommande regelnför SverigesEnligt EES-avtalet skallslag.

egenföretagare härbosatt i Sverige ochbl.a.tillämpas ärom en person
ianställd arbetstagaresamtidigt han är stat.en annansomsom

exklusiva ochtill sinLagvalsreglerna i förordning 140871 är natur
avgörande med uteslutandereglerdet dessainnebär äräratt avsom

30284rättsfallet Teninnefattar. I bl.a.nationella regleringenvad den
avdelningbestämmelserna islagit fasthar EG-domstolenHolder att
effektoch derasför lagvalsregler ärfullständigt attutgör attsystemett

ochområdetsjälva bestämmafråntas möjlighetenmedlemsstaterna att
lagstiftningar i fråganationellatillämpning derasvillkoren för omav

territoriumoch dettrygghet såvitt gällerför socialförmåner personer
Koks27581andra målförordningen. I detta och t.ex.täcks avsom

inteframhållit medlemsstaternadomstolen27681 Kuijpers haroch att
ellerutsträckning derasbestämma i vilkenberättigadeär att enegen

skyldigatillämplig eftersom delagstiftning ärmedlemsstats ärannan
regler.gemenskapsrättsligaefter gällandesigrättaatt

Nederländernaiborsagda innebärDet t.ex. att menperson somen
lagstiftning,tysk ävenomfattad baraTyskland skallarbetar i avvara

för sigoch i ochbosättningförsäkringen bygger påholländskadenom
dettafall äri fråga. Itillämplig förskulle ett sompersonenvara

förordningföljerfrångå vadförhindratNederländerna att som av
skalluteslutandeförvärvsarbetandedeni vilken140871 stat varaom

internatillämpa sininteNederländerna kan såledesförsäkrad.
förfamiljeförmånerföreligga tillskullelagstiftning så, rätt t.ex.att

Aulichmål 10375från det landet seförvärvsverksammeden t.ex.
arbetslöshetsersättningkanmotsvarande6085 Luijten. På sättoch

detlandlagstiftning istöd nationell änmedinte annat somutges av
mål140871i förordningförmåner enligt reglernasådanahar att utge

Miethe.l85
tillämpligbaraprincipenEG-domstolen skulleEnligt om en

reglerassituationerför deemellertid gälla enbartlagstiftning avsom
förordning 140871. Domsto-ii 13.2 och 14 17lagvalsreglerna art. -

konsekvensenNoijframhöll i mål 14088len attatt sompersoner,var
inte täcksförvärvsverksamhet ochslutat med alldefinitivt som av

samtidigtlagvalsreglerna, kundeisituationerdenågon som angesav
ståndpunktDennamedlemsstat.lagstiftningenomfattas än enmerav

Emellertid harFrankrike.Kommissioneni mål 5790bekräftades mot
och detförordningen nedan,13.2 f i setillkommitdärefter art. synes

tillmätas dehärefter kanbetydelseklart vilkeninte helt ovan-som
domstolen.avgörandenanämnda av

i dentillämpliga baravidareavdelningiLagvalsreglerna är
iavdelning IIIbestämmelserna isärskildadeutsträckning som

vissivilkenföreskriver någotinteförordningen statannat som enom
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försituation skall utbetalning speciell förmån målansvara av en
22781 Aubin10480 Beeck, och 15082 Coppola.

I princip avdelning enbart regler vilket lands lagstiftningger om
intetillämplig och några regler harnärär rätt attsom om en person

visst social landet. Emellertidomfattas för trygghet i detett systemav
oförenligt förordningen inte likhetsteckenmåste det med sättaattanses

flera Luijten och 19690häremellan. I domar i mål 6085 Det.ex.
framhållit lagvalsreglemahar EG-domstolen syftet medPaep äratt

flera förbara förhindra samtidig tillämpning ländersinte systematt av
medförasocial trygghet och de komplikationer detta skulle ävenutan

förordning intetillförsäkra täcks 140871attatt en person som av
lagstiftningsocialförsäkringsskydd därför inget landslämnas utan att

landstillämplig för honom. Om förordningen utpekar visstär ett
frågatillämplig, blir sålunda ilagstiftning slutsatsen att personensom

trygghet iskall försäkrad enligt för socialockså e.d. ett systemvara
det landet.

Brunori, 11079flera rättsfall från EG-domstolen mål 26678Av
3498727581 Koks, 25484 De Jong,7080 Vigier,Coonan,

framgår emellertidDaalmeijerParaschi, 2988 Schmitt och 24588 att
villkorlagstiftningenankommer på den nationella närmaredet att ange

nationelltanslutas till eller utträdaför och skyldighetenrätten ettatt ur
krav ålder ellerbeträffandeför social trygghetsystem t.ex.-

bestämma deminst viss storlek och närmareinkomster ävenattav -
erläggaförmåner och skyldighetenförutsättningarna för tillrätten att

försäkringsperioder.tillgodoräknandeavgifter liksom villkoren för av
imedlemslandmedborgare fråndiskrimineringNågon annatav

förekomma, ochfår dock inteförhållande till landets medborgareegna
gemenskapsrättsligafår avvika frånnationella lagstiftningen inteden

betonade7080 Vigiernämnda måletprinciper och regler. I det
principernaföljd de angivnadomstolen är statsatt,att om enen av

trygghetför sociallagstiftning inträde inationella gör ett system
för-sådanttidigare anslutning tillavhängig system,ett annatav

tillgodoräknasbehöverland intefullgjorts isäkringsperioder annatsom
fråga.landet ifullgjorda isom

lagstiftningnationellvillkor ilagvalsreglemaföljd ärEn att somav
föranslutning tillförbosättning i landetpåuppställer krav ett system

framgårupprätthállas. Dettainte kanlandettrygghet i detsocial av
domstolendärHeijningen,89 Kitsdom i målet 2EG-domstolens van

lagstiftning itillämpligreglernakonsekvensunderströk att omaven
villkordessa ersätter140871förordningi äravdelning omatt

inomarbetevillkormedlagstiftningnationellbosättning i ett omen
beträffandegällerterritorium. Detsammamedlemsstatensberördaden

omfattadbliförbegränsningar rättenterritoriellaformer attandra av
3976måltrygghetför socialbehörigaden systemstatensav

Om19690 De Paep.ochKuijpersMouthaan, 27581 Koks, 27681
finns ingavisst fall,tillämpliga iintedäremot EG-rättens regler är ett
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hinder tillämpa bosättningskrav i nationell lagstiftning mål 24588att
Daalmeijer.

Som huvudregel gäller, tidigare enligt 13.2angetts, art. attsom a
anställd omfattas lagstiftningen i det land han utfördär sitt arbeteen av

lex loci laboris-principen. Detta gäller han bosatt iäven ärom en
eller det företag eller den arbetsgivare han ärstatannan om som

anställd hos har sitt eller bosatt i Regelnsäte är ärstat.en annan
tillämplig också på mycket kortvariga anställningar eller uppdrag i

land bosättningslandet, såvida inte samtidigt haränannat ettpersonen
arbete i det landet 875 d°Andlau.mål Foot-Ball Club En egenföre-

omfattas lagstiftningen i där han bedriver sin för-det landtagare av
värvsverksamhet i vilket land han bosatt 13.2 b.art.äroavsett

Anställda och egenföretagare har alltså de rättigheter och skyldig-
heter följer lagstiftningen sysselsättningsorten.på Dennasom av

fullttillämpas med avseende på alla olika sektorer social trygghetut av
inryms i lagstiftning.sysselsättningslandets Bestämmelserna isom

förordning 140871 inte bara erhålla eller tjäna inrätt rättattavser en
förmånertill också sikte den enskildes och hans arbets-utan tar

givares skyldigheter socialavgifter. avgifterbetala Sådana skallatt
alltså oberoende den anställdes eller egenföretagarens bosättnings-av-

och arbetsgivaren bor eller företaget har sitt säteoavsetton var -
erläggas bara i den lagstiftning den anställde eller egenföreta-stat vars

omfattas finns för bosättningsstatenNågra möjligheter integaren av.
lagstift-avgifter ersättning för arbete i landatt ut annatta ett vars

ning den förvärvsarbetande omfattas 10276 Perenboom.målav
arbetar inom medlemsstats område omfattasEn person som aven

lagstiftningen i det landet under hela den tid arbetet pågår. Tex.
omfattas deltidsanställd de dagar då han faktiskt arbetarunder såvälen

de mellanliggande dagar då han inte utför arbete mål 289någotsom
Kits Heijningen.van

fråga omfattas förordningen finnsI s.k.om personer som av en
behörig institution. vilkenDenna enligt den institution hos1är art. o

försäkrad förmånvid den tidpunkt då ansökanär görsen person omen
eller den institution från ha tillvilken har eller skulle rätträttpersonen
förmåner, han eller eller flera familjemedlemmar bosattaom en var

deninom medlemsstats territorium där institutionen finns. När det
förmåner kangäller enligt för vilket arbetsgivare harett system ansvar

där denarbetsgivaren behörig institution. Denatt statvara anse som
behörigabehöriga institutionen ligger kallas motsvarande densätt

art. l q.staten
l fråga upphör förvärvsverksamma iattom personer som vara en

medlemsstat och flyttar till medlemsstat utan att upptasom en annan
Holderförvärvsarbete där fastslog EG-domstolen i mål 30284 Ten att

omfattas de varitde skulle lagstiftningen i det land där senastav
21590förvärvsverksamma jfr mål 15082 Coppola ochäven

förflutit sedanTwomey. Detta skulle gälla hur lång tidoavsett som
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förvärvsarbetetdet och oberoende uppbar ellersenaste av om personen
under någon period uppburit kontantförmåner vid sjukdom från det

arbetslandet. mål 14088 Noij ochI 24588 Daalmeijersenaste senare
fann domstolen dock, beskrivits lagvalsreglerna iattsom ovan,
avdelning i förordning 140871 inte innefattade några bestämmelser

behörig i fall definitivt all för-då upphört medstat en personom
värvsverksamhet.

1991Med anledning avgörandet i mål 30284 har emellertid årav
EES-avtalet iförordning EEG 219591, omfattasgenom nr som av

13.2ursprungliga lydelse, lagts till bestämmelse idess an.en ny
lagstiftningen iEnligt denna skall gälla för vilkenatt ennu en person,

lagstiftningen imedlemsstat upphört gällaatt utan att annanen
bestämmelser imedlemsstat blir tillämplig på honom enligt övriga art.

iskall omfattas lagstiftningen13 eller enligt reglerna i 14-17,art. av
bestämmelsernamedlemsstat där han bosatt uteslutande enligtden är

har samtidigtlagstiftningen. tillämpningsförordningen 57472i den I
och de villkor dåinförts artikel 10b, föreskriver den dagatten ny som

föri medlemsstat upphör gällalagstiftningen att person somenen
skall fastställas enligt dennamed 13.2 f i förordning 140871art.avses

tillämpliga i fall dålagstiftning. reglernationella Dessa är personen
tillfälligt.ellersig avbrottet definitivtslutar arbeta äratt vare

redanför situationensärskilda regler denNågra att personen
sjukdomsfallpågåendeförmåner med anledninguppbär Lex. ettav

då lagstiftningen iden tidpunktgrund moderskap videller ettav
angivnatill följd deupphör gälla för honommedlemsland att av

EG-fråganbestämmelserna finns inte. heller harInte prövats av
institutionerdock medlemsstaternasEnligt uppgift tillämpardomstolen.

regelsituationer förmåner iså, i dessai praktiken bestämmelserna att
fallfråga, för detutbetalas från medlemsstaten ifortsätter även attatt

intemedlemslandfått arbete iberättigadeden ett annatett nytt men
fall skullel sådanttill följd sjukdomen.tillträda dettakunnat ettav

landetarbetar i detberättigade intekunna dennämligen sägas att nya
för denskett. Ochbehörig därför intenågot byteoch statatt av

avsikttilllandflyttat frånsituationen den sjuke attannat utanettettatt
10b iframgårdet,landet ankommerdet andraarbeta i art.avsom

första landeti detlagstiftningennationelladenförordning 57472, på
lagstiftning upphörlandetstidpunkt då detvillkor och attföreskrivaatt

fallsådanailagstiftningarnade nationellaenligtregel utbetalasgälla. I
försäkringsfall.pågåendeförmåner underfortsatta ett

tillagtsvidare219591 harEEG art.förordningGenom en nynr
be-Enligt dennapensionstagare.förordning 140871,i17a som avser

frånpensionuppbäransökan den ettefterstämmelse kan somegen
medlemslandibosattmedlemsländer ocheller flera är ett annatsom

intehanland,sistnämndaifrån lagstiftningenundantaspå begäran om
Syftet medsysselsättning.lagstiftningen grundomfattas den på avav

ilagstiftningenfrånskall undantasregel pensionärerdenna är att
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bosättningslandet de redan har till förmånernär vid sjukdom ochrätt
moderskap familjeförmåner enligt medlemsstatssamt en annan
lagstiftning. Bestämmelsen, tillämpas bara i undantagsfall, itarsom
första hand sikte på befrielse från betala sjukförsäkringsavgifter iatt
bosättningslandet och får i regel till följd pensionstagaren inteatt
omfattas lagstiftningen i någon medlemsstat. En pensionstagareav som

förvärvsverksam omfattas dockär förordning 140871 i denna sinav
egenskap och följer de allmänna reglerna för anställda och egenföreta-
gare.

Från reglerna i 13.2 och förekommerb avvikelser. falletSå ärart. a
beträffande de s.k. utsándningsfallen. Härmed anställdavses en som
arbetar inom medlemsstats territorium hos företag till vilket hanetten
normalt knuten och detta företagär sänds tillsom av annanen
medlemsstat för där tillfälligt utföra arbete för arbetsgivarensatt
räkning, under förutsättning arbetet inte längre tolvväntas änatt vara
månader och arbetstagaren inte för harnågonsänts ersättaut att som
fullgjort sin utsändningsperiod. praktiska skälAv och till undvikande

administrativt merarbete har i för sådana fall föreskrivits14.1art.av a
den försäkrade alltjämt skall omfattas lagstiftningen i det landatt av
handär normalt arbetar. förEn motsvarande regel egenföretagare finns

i fallenl4a.l För båda förutsätts perioden förlängaskan medart. atta.
ytterligare tolv månader, det påkallat omständigheterärom somav
inte kunnat förutses och samtycke lämnas tillden medlemsstatav
vilken utsändningen skett art. 14.1 b och l4a.l b.

I målet 1967 Van der Vecht fann EG-domstolen utsändnings-att
regeln tillämplig också i situation anställtarbetsgivarenärvar en enen
arbetstagare enbart syftei skicka honom till med-att ut annanen
lemsstat för arbeta där och arbetstagaren dagligen transporteradesatt

arbetsgivaren från bosättnings- till arbetslandet. Och i målet 3570av
Manpower kom domstolen till slutsats det gälldenärsamma personen

under några dagar arbetade i Tyskland frånoch restsom som
Frankrike där han anställd företag verksamhet gickett utvar av vars

tillfälligtpå tillhandahålla andra företag kvalificerad arbetskraft.att
AdministrativaI kommissionens beslut 128 den 17 oktobernr av

1985 föreskrifter tillämpningen 14.1närmare ochart.ges om av a
14b. l.

fallI huvudregeln sysselsättningslandettyp aven ger om som
avgörande inte något klart utslag. gäller anställdDet normaltnär ären
sysselsatt inom två eller flera medlemsstater. En sådan skallperson
enligt 14.2 b i omfattas lagstiftningen i den medlemsstat därart. av
han bosatt han till viss del utför arbete inom dennaär statsom
territorium. Det krävs dock, framgår artikeln, anställdedenattsom av
utför visst arbete i bosättningsstaten. gäller den allmänna lexAnnars
loci laboris-principen, arbetet i medlemslandäven ärett annatom
mycket kortvarigt mål 875 ClubFoot-Ball dAndlau. Regeln om
bosättningsstaten behörig gäller emellertid i fall dåävenstatsom
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verksamheten i den sekundär eller ringa omfattning målärstaten av
27681 Kuijpers. Vidare gäller enligt bestämmelse attsamma en
anställd skall omfattas bosättningsstatens lagstiftning fallockså i detav

alls arbetarhan inte där knuten till flera företag eller arbets-äratt men
givare har eller bosatta inom olika l mål 1373säte är stater.som

har EG-domstolen dessa regler och innebördenHakenberg prövat av
bosättning med avseende handelsresande. Om denbegreppet pâ en

utföranställde inte bosatt i någon de medlemsstater där hanär av
i flera länder för företag eller arbetsgivare,arbete arbetar ettmen en

stället omfattas lagstiftningen i den där företagetskall han i statav
sitt eller bosatt 14.2 b ii.eller arbetsgivaren har art.säte är

regler finns också för egenföretagare arbetar i tvåSärskilda som
ocheller flera länder art. l4a.2 4.

ytterligare situation fått avvikande regleringEn är närsom en en
sitt inomarbetar i hos företag har sätestat ett en annanperson en som

verksamhet sträcker sig dessaoch över statersstat gemensammavars
skall omfattas lagstiftningen i den därEn sådangräns. statperson av

Med artikeln enbart företagföretaget har sitt 14.3.art.säte avses
fysiskt sträcker sig två länders gräns,över t.ex.rent gemensammasom

mellan Tyskland och Luxemburg.och jordbruk på gränsengruvor
eller flygandehör till den resandefrågaI om personer som

sitt inominternationella transportföretag harpersonalen hos sätesom
omfattas lagstift-huvudregeln demedlemsstats territorium är att aven

fallUndantag gäller för det14.2ningen i den art. a. attstaten
Dårepresentation i medlemsstat.filial eller fastföretaget har en annan

den i vilkenomfattas lagstiftningen iarbetar därskall den statsom av
Omrepresentationen finns 14.2filialen eller art. personena

territorium, skall haninom bosättningsstatenshuvudsakligen arbetar
harlagstiftning, företaget inteomfattas dennadock ävenstats omav

ii.fast representation där 14.2filial eller art.säte, a
flera länder skallarbetar il4d.1 framgårAv attart. person somen

omfattad behandlaslagstiftning hantillämpningen denvid är avsomav
berörda med-förvärvsarbete inom denutförde allthansom om

territorium.lemsstatens
särskilda regler.anställda gällerFör vissa grupper av

enligtomfattas sålundaombord fartyganställdaSjöman ärsom
flaggadenlagstiftningen ihuvudregeln i 13.2 statart. varsavc

för sjömän. 14b.1särskilda regler Art.fartyget för. l4bI art. ges
omfattasutsändningsfall fortsättai skallinnebär sjömän s.k. attatt av

ivillkorutsändande landet enligt delagstiftningen i det art.angessom
beträffande egenföreta-finns motsvarande regel14b.214.1. I art. en

lagstiftning inteflaggstatens14b.3 skall regelnEnligt art. omgare.
till sjössnormalt anställdaintetillämpas på är men sompersoner som -

med-utför arbete inomfartygets besättningtillhörautan att en-
förombord fartygterritorialvatten eller hamn pålemsstats ett som en

lagstiftningenomfattasflagga. skall i ställetmedlemsstats De avannan
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i den inom territorium arbetet utförs. En modifikationstat vars annan
flaggstatsregeln framgår 14b.4. Den innebär sjömanart.av attav en

får lön från arbetsgivare har sitt eller bosattsäte inomärsom en som
medlemsstats territorium skall omfattas dennaen annan statsav

lagstiftning, har bosatt i denär jfr mål 19690 De Paep.statenom
frågaI statligt anställda och behandlas sådanaom personer som som

gäller enligt 13.2 d de omfattas lagstiftningen i denart. att av
medlemsstat inom förvaltning de verksamma.ärvars

Personer inkallade till militärtjänstgöringär eller civil tjänst-som
göring i medlemsstat skall enligt 13.2 omfattas dennaart. statsen e av
lagstiftning. Om den inkallade anställd eller egenföretagare,är en en
gäller han inkallelsen behåller sin ställning anställd elleratt trots som
egenföretagare.

I finns16 särskilda regler för anställda på beskick-art. personer
ningar och konsulat EGss hjälppersonal. Enligt huvudregeln an.samt
16.1 anställda vid beskickningarär och konsulat deras privattji-samt

underkastade lagstiftningen i arbetsstaten. Om sådan anställdnare en
medborgareär i den sändande eller mottagande har han dockstaten,

väljarätt omfattas lagstiftningen i denna 16.2.art.att att statav
Valrätten får vid varje kalenderårsutövas utgång. Reglerna i artikeln

inte sikte på den diplomatiska personalen, följer huvudregelntar som
i 13.2 d för statligt anställda. iDe stället chaufförerart. t.ex.avser
och lokalt anställda. Vägledning för tolkningen artikeln iav ges
Administrativa kommissionens beslut 89 den 20 1973.nr av mars

För tillhöriga EG:s hjälppersonal finns det gällernärpersoner
tillämplig lag frihet med verkan från anställningstidens börjanatt - -
välja mellan lagstiftningen i arbetsstaten, hemstaten och den lagstift-

Ävenning de omfattats 16.3.art. denna bestämmelsesenastsom av
i princip lägre tjänstemän och liknande kategorier ineavser men

huvuddelen EG:s funktionärer, täcks trygghetssys-ett egetav som av
utanför tillämpningsområdettem för förordning 140871.

Frågan betydelsen reglerna i 1961 och 1963 års Wienkoi-om av
ventioner diplomatiska och konsulära förbindelser i förhållande tilom
bestämmelserna i förordning 140871 hittills inte ha fått någotsynes
klart svar.

Art. 17 medlemsstater och deras behöriga myndigheter möjlighetger
beträffande vissaatt eller vissa komnagrupper av personer personer

överens undantag från lagvalsreglerna i 13 16, det tilärom art. om-
förmån för eller sådantEtt avtal kan ha tilgruppen t.ex.personen.
innebörd viss skall, lagvalsreglernaatt utpekar VllStrots atten person

behörig omfattadstat den andra lagstiftnitgstat,som statensvara av
under viss tidsperiod. Av EG-domstolens dom i målet 10183en
Brusse framgår överenskommelse enligt 17 kan ingås melatt ävenart.
retroaktiv effekt, dvs. förmåner för förfluten tid. Administratixaavse
kommissionen har den 12 december 1984 utfärdat rekommendaticnen

16 slutandenr överenskommelser enligt för vissa17om art.av
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kategorier arbetstagare med speciella eller färdigheterkunskaper som
tid månader.sänds för arbete i land under längre tolvänannatut en

motsvarande rekommendation den 28 februari 1986En 18 harnr
beträffande arbetslösa sysselsatta i deltids-utfärdats ärpersoner som

i bosättningsstaten.arbete änstatannan

3.9.10 De särskilda fönnånsslagen

Allmänt

förordningavdelning III ii det föregående iSom nämnts upptas
slag förmånerbestämmelser för de olika140871 särskilda av som

indeladtillämpningsområde. Avdelningenförordningensfaller inom är
behandlas förmåner vid sjukdomkapitel 18-36i kapitel. I 1 art.åtta

ivid invaliditet,kapitel 2 37-43 förmånermoderskap, i art.och
och dödsfall pensioner,förmåner vid ålderdom44-51kapitel 3 art.

arbets-olycksfall i arbetet ochförmåner vidkapitel 4 52-63i art.
kapiteldödsfallsersättningar, i 664-66i kapitel 5sjukdomar, art.

familjeför-kapitel 72-76arbetslöshetsförmåner, i 7 art.67-71art.
för pensionärers minder-77-79 förmånerkapitel 8måner och i art.

föräldrarna eller bådamistför barnåriga barn och en avsom
föräldrarna.

regleri huvuddelen dessaför innehålletredogörelserNärmare av
där viföljande kapitlen i detta betänkande,ivi lämna dekommer att

de skilda förmånsslagen.övervägandenredovisar våra om
de olikaoch 8 i betänkandeti kapitel 7redovisar viSålunda

vid sjukdom ochoch kontantförmånervárd-bestämmelserna om
moderskap.

invaliditet vid ålderdomförmåner vid ochfördet gäller reglernaNär
gällande desåväl de för EES direktefterlevandeoch till som-

redovisninghar vi lämnatEGbeslutatsändringar ensenare avsom -
1992:26, tillSOUfolkpensionförra betänkande Rätten tilli vårt

vi här får hänvisa.vilken
arbetet och arbets-olycksfall iförmåner vidreglerDe avsersom

behandlar vi i kapitelsjukdomar
arbetslöshet vividi förordning 140871 förmånerReglerna tarom

utanförfallerdessadetta betänkande, eftersomhuvudsak inte ii upp
arbetebetydelse för vårtregler har emellertid vissuppdrag. Dessavårt

förvid sjukdomförmånerreglernaden anledningen att t.ex. omav
förmånerbestämmelsernade särskildaarbetslösa samspelar med om

översiktlig be-därförviarbetslöshet. Nedan kommervid att ge en
bestämmelser.skrivning dessaav

familjeför-bestämmelsernagäller de specielladet slutligenNär om
mistoch för barnförmåner för pensionärers barnmâner samt som en
kapiteldessa iinnebördenföräldrarna redovisar vieller båda avav

10.
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I bilaga 6 till förordning 140871 för varje medlemslandupptas
särskilda regler för tillämpningen medlemsstaternas lagstiftningarav

de olika förmånsslagen. Också för Sverige har EES-avtaletom genom
upptagits vissa sådana särskilda bestämmelser.

Förmåner vid arbetslöshet

Art. 67 i förordning 140871 beträffande förmånerna vidupptar
arbetslöshet sammanläggningsregel. Denna regel har särskilden
betydelse för till medlemskap i arbetslöshetskassa och för tillrätt rätt
ersättning från sådan kassa, vilken i de flesta länder beroendeär attav
vissa villkor medlemstid och sysselsättningsperioder ärt.ex.om
uppfyllda. Regeln innebär försäkrings- och anställningsperioderatt som
har fullgjorts i medlemsland skall läggas med tider i denannat samman
behöriga de hade fullgjorts detdär gällernär avgörastaten attsom om

villkor i den behöriga lagstiftning fullgjorda för-statensom om
säkrings- eller anställningsperioder uppfyllda. Principen medförär att

blivit arbetslös kort tid efter det han flyttat tillatten person som en en
anställning i land har till arbetslöshetsersättningrättett annat om
kvaliñkationskraven uppfylls. förutsättning förEn sammanläggningatt
skall kunna ske dock försäkrings-åtminstone någon ellerär att
anställningsperiod har fullgjorts i den behöriga Det alltså inteärstaten.
möjligt arbetslös flytta från till och där börjaatt statsom en en annan
uppbära arbetslöshetsstöd.

Emellertid finns vissa möjligheter medföra den arbetslöshetser-att
sättning någon börjat uppbära i land under vistelse iett annatsom
medlemsland. Enligt 69 kan sålunda helt arbetslös anställd ellerart. en
egenföretagare uppfyller villkoren för till arbetslöshetsstöd irättsom

medlemsstat och beger sig till eller flera andra med-en som en
lemsstater för söka arbete där bevara sin till arbetslöshetsersätt-rättatt
ning under vissa villkor. Dessa innebär han skall före sin haatt avresa
varit registrerad arbetssökande föroch ha varit tillgänglig densom
behöriga arbetsförmedling åtminstone fyra efteri veckor detstatens att
han blev arbetslös. skall registreraHan dessutom inom sju dagar sig

arbetsförmedlingarbetssökande hos i den medlemsstat hansom som
till och underkasta sig den kontroll finns där. tillRättenreser som

ersättning under tidbevaras längst månader. Om dentreen av
arbetslöse erhåller föreinte arbete inom denna tid, måste hanpersonen
utgången tremånadersperioden till den behöriga föråtervända statenav

till ersättning inte skall gå förlorad. De möjligheter sökarättenatt att
arbete i innefattas fårland i 69 utnyttjas bara gångannat art.som en
under varje arbetslöshetsperiod.

fallI utbetalas arbetslöshetsersättning arbetsförmed-detta slagav av
ling eller institution i det land där den arbetslöse söker arbete.annan
Ersättningen skall sedan återbetalas till det landet den behörigaav

art. 70.staten
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frågal gränsarbetare och andra under sinom personer som- -
anställning bosatta i medlemsstat den behörigasenaste änvar en annan

och kvar där eller återvänder tillstaten tidigarestannarsom en
bosättningsstat finns i 71 särskilda regler, innebärart. attsom
förmåner i vissa situationer kan utbetalas den behöriga ochstatenav
i andra situationer bosättningsstaten.av

3.9.11 Administrativa regler och Övergångsbestämmelser

I avdelning i förordningVI 140871 diverse bestämmelserupptas av
administrativ karaktär.närmast

B1.a. i 84.2 myndigheterna och institutionerna iart. attanges
medlemsstaterna skall vid tillämpningen förordningen bistå varandraav
och handla de tillämpade sin lagstiftning. Ansökningarsom om egen
och andra handlingar får inte avvisas grund de skrivits påattav en

medlemsstats språk art. 84.4.annan
Då personuppgifter överförs från medlemsstat till skallen en annan

enligt 84.5 detta överförande omfattas de lagbestämmelserart. av om
skydd personuppgifter gäller i den medlemsstat lämnarav som som
uppgifterna. Allt överförande uppgifter såväl lagring,senare av som
ändring och förstörande uppgifter skall omfattas bestämmelsernaav av
i det mottagande landets lagstiftning skydd för personuppgifter.om
Allt användande personuppgifter för andra ändamål socialänav
trygghet får ske endast efter samtycke den berörs ellerav person som
i enlighet med de garantier föreskrivs i nationell lagstiftning.som

Enligt 87 kan de läkarundersökningar föreskrivs iart. som en
medlemsstats lagstiftning begäranpå den behöriga institutionenav- -
utföras inom medlemsstats territorium institutionen påen annan genom
den där den berörda bosattär eller vistas.ort personen

Enligt 9l arbetsgivare inte skyldigär betala högreart. atten
avgifter på grund han bedriver sin verksamhet eller hansatt attav
företag har sitt inom medlemsstats territoriumsäte denänen annan
behöriga Av 92.1 framgår uppbörd avgifterstatens. art. att av som
skall betalas till institution i medlemsstat kan inomgörasen en en

medlemsstats territorium enligt det administrativa förfarandeannan
gäller för uppbörd avgifter skall betalas till motsvaran-som av som en

de institution i den medlemsstaten.senare
I 93 finns särskilda bestämmelser betalningsskyldigaart. om

institutioners skadeståndsskyldig tredje dvs.rätt gentemot part,en om
utövande i förekommande fall skadevállare.regressrätt motav

Avdelning i förordningVII 140871 bl.a. Övergångsbe-upptar
stämmelser. Enligt förvärvas enligt för-94.1 kan ingen rättart.
ordningen för perioder före den tidpunkt då förordningen började gälla
inom medlemsstats territorium. Alla försäkringsperioder elleren
anställnings- eller bosättningsperioder har fullgjorts dessförinnansom
skall dock beaktas det gäller fastställa till förmåner enligtnär rättenatt
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enligt 94.3förordningen 94.2. Vidare gällerart. rättart. att
förmåner förordningen från den tidpunkt dåföreligger till enligt

grundas påförordningen blev gällande i land, även rätten ettett om
försäkringsfall inträffat före den tidpunkten.som

EEG 57472Förordning3.10 nr

tillämpningsföreskrifterförordning EEG 57472 innehållerRådets nr
huvudförordningens.uppbyggnad följerförordning 140871. Desstill

skiftande slag.tillämpningsförordningenBestämmelserna i är av
huvudför-föreskrifter hurpreciserandeVäsentligen den omger

Åtskilligasituationer.tillämpas i olikaregler skallordningens av
mycket höginnebörd ligger påhar generellbestämmelserna enmen

beräkning tid vidsigdetaljeringsnivå. Det kan röra av samman-om
lagstift-enligt deolika längd tillämpasarbetsveckorläggning när av

kan också gällasammanläggningen. Detberörsningar som av
väljasådanvissa rättigheter,tidsfrister för utövandet rättt.ex. avav

huvudförordningen.16 ilagstiftning itillämplig art.avsessom
räckvidd. Som exempelmycket begränsadbestämmelserNågra är av

mederhålla förmånförutsättningarnadekan nämnas att enangersom
fall harlagstiftning. I sådantangivet landsenbart till vissthänsyn ett

utgår enligtgäller förmånerbetydelse detbestämmelsen ingen när som
lagstiftning.ländersandra

tillämpningsförordningenföreskrifterna i ärHuvuddelen avav
myndigheter i de olika ländernadeadministrativ Där t.ex.art. anges

utbetala förmånereller skallansökningar skall inges till m.m.somsom
handläggningsregler för dessaföreskrifternadelEn utgörsstor avav

vaddetaljerade föreskrifterbestämmelserdessamyndigheter. I omges
ochombesörja ansökningarnahar prövasmyndigheterna näratt

sig i stället till denbestämmelser vänderMångaförmånerna utges.
för kommaiakttaföreskrifter vad han harenskilde själv med att attom

viss förmån.i åtnjutande av en
reglertillämpningsförordningennivånlägstaPå den omger

itill användningskall kommablanketterutformningen de somav
handläggande myndigheterförmånssökande ochförhållandet mellan

sinsemellan.myndigheternaoch mellan
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3.11 Inom EG genomförda aktualiseradeeller
reformer förordningarna 140871 ochav
57472

beskrivits iSom avsnitt 3.9.4 har frågan gränsdragningen mellanom
tillämpningsområdena för förordning 140871 och förordning 161268
föranlett ändringar inom EG vissa förordningregler i 140871av

rådets förordning EEG 124792 EGT 136, 19.5.1992Lgenom nr nr
Samtidigt har definitionen1. begreppet familjemedlem i lart.s. av

ändrats avsnitt 3.9.2.se
Vid tillfälle, den april30 1992, beslutades rådetssamma genom

förordning EEG 124892 EGT L 136, 19.5.1992, 7nr nr s.
omfattande ändringar reglerna beräkning pensioner vidav om av
invaliditet och vid ålderdom och till efterlevande. Samtidigt ändrades

avsnitt 3.9.8 beskrivnade i bestämmelserna i 12 i förordningart.
140871 Sammanträffande förmåner. Dessa regler,om av nya som
föranleddes den rättspraxis utvecklats EG-domstolen ochav som av

innebär tillämpning EG:s regelsystem inte får leda tillattsom en av
minskning förmåner med användning enbart nationellutgesav som av
lagstiftning, har vi lämnat redogörelse för i avsnitt i förra6.7.4 vårten
betänkande till folkpension SOU 1992:26.Rätten

Vid tidpunkt beslutades förordningvidare rådets EEGsamma nr
124992 EGT 136, 19.5.1992, ändringar i för-L 28nr s. om
ordningarna 140871 och 57472. Dessa ändringar gäller i första hand
regler med Tysklandsavseende på enande. Dessutom upptas en
ändring 10 i förordning 57472 för fallmed regler då rättart.av
föreligger till familjeförmâner i land se kapitel 10.än ettmer

förordningarnaVidare har 140871 och 57472 ändrats den 30 juni
förordning1993 rådets EEG 194593 EGT 181,Lgenom nr nr

23.7.1993, 1. Denna tekniska ändringar avseende bl.a.upptars.
bilaga 6 tillämpningen de medlemsländernas lagstiftningarolikaom av

dessutom bl.a. ändring för fördelning i vissa fallreglernasamt en av
mellan flera länder kostnaderna för familjeförmâner se kapitel 10.av

fyra ändringar i förordningarnaDessa 140871 och 57472 har trätt
i kraft inom EG omfattas EES-avtalet i dess nuvarandeintemen av
form.

Den nuvarande regleringen i förordning 140871 innebär vissaatt
personkategorier inte alls omfattas förordningen eller det enbartgörav

grund sina relationer till personkategorier, depå andra ärtrots attav
medborgare i och bosatta inom EG-land. gäller deDet t.ex.ett som
inte eller har varit förvärvsverksamma. utvidgningFråganär om en

förordningens tillämpningsområde till omfatta vidare kretsattav en av
har emellertid diskuterats inom Sålunda förutsåg EG-EG.personer

kommissionen förordningen skullei handlingsprogram år 1989ett att
kunna komma studerande ochutsträckas till täcka också bl.a.att att
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förvärvsverksammaandra icke täckta lands förär ett systemsom av
social trygghet. Arbete därefterhar pågått med inordna också dessaatt

under förordningens tillämpningsområde. Den 20 februarigrupper
1992 överlämnade kommissionen till rådet förslag till ändringar iett

för-förordningarna 140871 och 57472 EGT 92C 4601. Enligt
förslaget skall tillämpningsomrádet förordning 140871 utvidgas till

studerande enligt särskild definition alla andraäven samtatt avse en
eller har varit omfattade medlemsstats lagstift-ärpersoner som av en

social den de allmänna reglerna tillämpligning trygghet. I mån omom
lagstiftning inte gäller i fråga i den kategorin skall hanom en person

lagstiftningen i bosättningslandet. Också socialförsäkrings-omfattas av
föreslåsför statliga tjänstemän och därmed likställdasystem personer

fullt anslutning tillomfattade förordningen i princip Ibli ut.av
fåtillämpningsområdet föreslås förordning 1408 71utvidgningen enav

förordningen tillämpningenbenämning, nämligen systemenavomny
flyttar inom gemenskapen. Förslagetför social trygghet när personer

motstånd från Tysklandinte antagits, främst på grundhar ännu motav
sakliga tillämpnings-för statligt anställda skulle ingå i detatt system

området för förordning 140871.
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4 Socialförsäkringskonventioner

l Inledning

Sveriges åtaganden i fråga social trygghet i förhållande till andraom
har hittills reglerats och kommer i utsträckningstater fram-ävenstor

deles regleras bilaterala och multilaterala konventioner.att genom
Konventioner gäller för närvarande december 1993 förhållandei till
de övriga nordiska länderna, samtliga EG-länder Irland ochutom
Belgien, med Israel, Jugoslavien, Kanada, Marocko, Schweiz,samt

ÖsterrikeTurkiet, USA, och Kap Verde. Sverige har också träffat en
överenskommelse social trygghet med den kanadensiska provinsenom
Quebec. Dessutom gäller särskilda överenskommelser sjukvârdsför-om
måner med Ungern, Algeriet, Australien, Polen och Estland.

Flertalet konventioner för Sverigesär del tillämpliga på sjukför-
säkring inkl. föräldraförsäkring, folkpension, ATP, arbetsskadeför-
säkring, arbetslöshetsförsäkring inkl. kontant arbetsmarknadsstöd samt
allmänna barnbidrag. Konventionerna med Jugoslavien, Schweiz och
Turkiet omfattar dock inte arbetslöshetsförsäkringen och det gällernär
Schweiz inte heller barnbidrag. Med Tyskland har träffats särskilden
konvention arbetslöshetsförsäkring. förhållandeI till Storbritannienom
och Nordirland omfattas inte sjukvårdsförmâner. Det finns dock ett
protokoll medicinsk vård till sjukvårdsförmånerrätt páom som ger
motsvarande gäller enligtsätt konventioner med andra länder.som
Konventionerna med Kanada och USA endast lagstiftningenavser om
folkpension och ATP medan överenskommelsen med Québec reglerar
lagstiftning tilläggspension, arbetsskadeförsäkring och sjukvårds-om
förmåner inom sjukförsäkringen. Konventionerna med Tyskland och

VerdeKap innefattar också bidragsförskott.
nordiskaDen konventionen den 5 1981 tillämplig påärmars

samtliga nämnda det sociala trygghetssystemet jämteovan grenar av
social omvårdnad. De nordiska har ingått konventionstaterna en ny

träder i kraft samtidigt med EES-avtalet. Vi återkommer tillsom strax
denna konvention.

Den omständigheten förmån inom tillämpningsområdetatt en ryms
för konvention innebär inte den omfattas konventionensatten som av
personkrets alltid har full tillgång till förmånen oberoende vilkenav av
konventionsstaterna han vistas Vissa konventioner sträcker sig inte
längre till tillförsäkraän den medborgare iäratt staternasom en av
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anställd eller bosatt där.hanandraförmåner i den ärtillrätt staten om
viderhålla förmånerdärutöverkonventioner rättAndra även attenger

lagstiftningdenbosättningsstaten ellerutanförtillfällig vistelse stat vars
omfattas Vilkenskall närmare rättkonventionenenligt av.personen

vi redo-kommerkonventionernaolika förmånernatill de attgersom
kapitel 6-10.för igöra

fullständigainnehåller inte någraSocialförsäkringskonventionerna
återfinns i förordningkaraktärdenlagvalsreglermedsystem somav

från vadskillnad3.9.9. Tillavsnitt140871EEG se somnr
iblir gällandereglerförordningensdenbli falletkommer näratt

viss påsåledes intekonventionernaförhindrarSverige att enpersonen
i två olikaförmånereller fleraförsäkrad förgångoch är ensamma

EG-reglernapåkonventionerna sätthellerInteländer. samma somger
skyddasalltidomfattaddessaförgaranti avatt personavenen

land.socialförsäkringen i något
följer140871i förordning6EES-avtalet och120 iAv an. nrart.

mellanträffatstrygghetsocialkonventionerbestämmelser i somatt om
förordningensvissa undantagmed ersättsEES-statereller fleratvå av

förmån.ochdemånbestämmelser i den sammapersonsammaavser
konventionsbe-detillämpninggäller även ersattaDetta avenom

EG-förmånberättigade störredenskulle hastämmelserna gett en
sinbehåller dockKonventionernaWalder.mål 8272domstolen i

omfattasinteförhållandenochfrågagiltighet i avsompersonerom
gällande.blirEG-förordningnågonförordningen eller somannan

degiltighetsin ärbehållersålundakonventionsreglerBland somsom
ochegenföretagareanställda ellervaritaldrig somsompersoneravser
familje-egenskapi sin140871förordningskyddasinte heller avav

Enegenföretagare.elleranställdtillefterlevandeellermedlemmar en
EES.utanförlandimedborgareärsituation är ettsompersonerannan

deinteEES berörsutanförländermedkonventionerSveriges av
medför.EES-avtaletförändringar som

EES-avtaletsförändringarfaktiskavilkabedömakunnaFör somatt
socialförsäkringsförmånertillfrågamedför i rättenikraftträdande om

lagstiftningnationellnuvarandeinte barabeaktanödvändigtdetär att
Vi kommerkonventioner.ingångnaföljervadocksåutan avsom

gällandeförredogörelselämnakapiteldärför i detta att nuen
gällerkonventionsreglersådanaDock kommerkonventionsregler. som

särskilda avsnitteni deredovisasförmånsslagvisstspecifikt för attett
vilkaBeskrivningenförmånsslag.respektive6-10kapitel avom

delskapitelivi delsinträda lämnarkommerförändringar attsom
förmånsslagen.särskildadeavsnitteni om
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4.2 Nordisk konvention social trygghetom

Den nordiska konventionen den 5 1981 social trygghetav mars om
kommer ersättas konventionatt den 15 juni 1992 prop.av en ny av
199293:7, bet. 199293:SfU rskr. 199293:69. Detta har för-
anletts behovet konventionens bestämmelseratt tillav anpassa
innehållet i EES-avtalet. Den konventionen träder i kraft samtidigtnya
med avtalet, då också den tidigare konventionen upphör gälla.att

Avsnitt iI den konventionen innehåller bl.a. allmänna be-nya
stämmelser. Av 2 framgår konventionen omfattarart. följandeatt

det sociala trygghetssystemet, nämligengrenar av
förmånera vid sjukdom och föräldraskap,

b förmåner vid invaliditet, ålderdom och dödsfall,
förmånerc vid arbetsskada,

d förmåner vid arbetslöshet,
allmännae kontantförmåner för barn.

förhållandeI till den tidigare konventionen märks bland för-att
månerna inte social omvårdnad. Anledningen förordningupptas är att
EEG 140871 omfattar bara förmåner för social trygghet.nr
Eftersom den konventionen i utsträckning måste bygga påstornya
reglerna i förordningen, har det ändamålsenligt låtaansetts mest att
konventionen spegla förordningen 140871, medan sådana förmåner

har sin motsvarighet i andra EG-förordningar får isom tas ettupp
sammanhang. Till den valda lösningen har också bidragit deannat att

nordiska reglerna social omvårdnad i behovom anses vara av en
väsentlig omarbetning, det inte tid till före EES-avtaletsgettssom
ikraftträdande. Det har därför i konventionen 30 intagitsart. en
bestämmelse hittillsvarande omvårdnadsregler i 1981 årsattom
konvention provisoriskt får fortsätta gälla. Detsamma gäller deatt
regler bidragsförskott finns i den äldre konventionen.om som

Den nordiska konventionen har mindre räckvidd denännya som
gäller för närvarande. berorDet på förordning 140871 iatt stor ut-
sträckning kommer träda i stället för den nordiska konventionen.att I
vissa avseenden kommer emellertid konventionen längre änatt
förordningen. Bland personkretsen vidare.är Förordningenannat
gäller i princip bara för medborgare i de fördragsslutande länderna

eller har varit förvärvsverksammaär och deras familjemedlem-som
Konventionen däremot omfattar med undantag i fråga vissamar. om

förmåner alla bosatta iär Norden och anknyter inte till för-som
värvsverksamhet. Hit hör nordiska medborgare inte omfattassom av
förordningen, dvs. inte eller har varit förvärvs-ärpersoner som
verksamma och bosatta i Grönlandär eller på Färöarna.personer som
Vidare gäller konventionen medborgare i länder utanför EES som
flyttar mellan de nordiska länderna eller tillfälligt uppehåller sig i ett

nordiskt land det där de har sinän hemvist. Konventionen inne-annat
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fråga förmånernas innehåll går längrehäller också regler i änsom om
fallet bl.a. fråga bestämmelseförordningen. Sá i ersätt-är om en om

avsnittning för grund sjukdom 10, 6.3.2.hemresa på art.av se
utformningen de konventions-vägledande princip vidEn av nya

intesärreglering beträffande demvarit undvikareglerna har att som
förord-och i stället till denomfattas förordning 140871 attseav

gällande för allakommer bli ärningens regler i lika mån att som
administrativtDärigenom fårinom Norden.bosatta ett merman

generellt till-regelverkmed och ärlätthanterligt ettsystem somsamma
lämpligt.

enligt 3omfattas konventionen ingårpersonkretsI den art.avsom
nämligenföljande personer,

medborgare,nordiskaa
Nationernas kon-artikel i Förentaflyktingar omfattas 1b avsom

lydelseställning i dessflyktingars rättsliga1951 angåendevention är
efter revision,år 1971 års

konventionNationernasomfattas artikel i Förentastatslösa 1c avsom
ställning,rättsliga1954 statslösaår personersom

ilagstiftningenomfattadeeller har varitd andra är avpersoner som
land,nordisktett

a-d nämndfrån underhärleder sin någone rätt person.personer som
under förut-det sagda endastgäller emellertidhuvudregelSom

förordning 140871.omfattasintesådansättning att avpersonen
gällerkonventionendock ävenförekommerUndantagsvis att personen

isärskiltfallet, detförordningen. Om såomfattas är angesavsom
konventionen.

till-vidskallEnligt dennalikställdhetsprincip.innehållerArt. 4 en
imedborgarelandi nordisktlagstiftningen annatlämpningen ettettav

intemedborgaremed landetsnordiskt land likställas annatomegna
enligtinnebär närsamordningsregel. DenfinnsI 5 att,art. enanges.

inskränks denlagstiftning förmånnordiskt lands samman-ett omen
dentillämpasskall kunna även närandra förmåner, dettaträffar med

enligtutgårmotsvarande förmånersammanträffar med annatettsom
beträffande dentillämpliga baraochlagstiftning. 4 5lands Art. är

140871.förordningomfattaspersonkrets intebegränsade avsom
lagstiftning. ItillämpligbestämmelserAvsnitt innehåller art.om

landi nordisktbosatthuvudregel denfastslås är6 ettatt somsom
för-landet. För ärlagstiftningen i detomfattas sompersoner,av

ellerde bosattadet därnordiskt land äri änvärvsverksamma ett annat
nordiska länder ellerflerai två ellerförvärvsverksammaär somsom
landtransportföretag ellerellerpersonalen vid flygden resandetillhör

land förnordiskttillfälligt sänds frånarbetsgivaresin attettutsom av
7 gällaskall enligtnordiskt land,utföra arbete i attart.annatett

motsvarandehar57472140871 ochi förordningarnabestämmelserna
landnordisktarbete igäller vidareEnligt 7tillämpning. attart. som

kontinentalsockel.nordiskt landsvisst arbete påskall även ettanses
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Tillägget tillämpligtär i frågaäven omfattasom personer som av
förordning 140871. Av 8 framgår vederbörande myndigheterart. att
i nordiska länder för vissa eller kanpersoner grupper av personer
avtala undantag från bestämmelserna i avsnitt II.om

Särskilda bestämmelser till förmånerrätt finns i avsnitt III. Art.om
9 och 10 regler vårdförmåner och dagpenningupptar vid sjukdomom
och föräldraskap. Till dessa återkommer vi i kapitel 6-8. I övrigt finns
i avsnitt Ill bestämmelser grund- och tilläggspension. Innebördenom

de reglerna har vi redovisat i vårt förra betänkande Rätten tillav
folkpension SOU 1992:26.

4.3 Utomnordiska konventioner

Som vi i avsnitt 4.1 varierar omfattningen deangett socialförsäk-av
ringskonventioner Sverige ingått med andra För närmarestater.som en
redogörelse innebörden förmån omfattas konventionattav av en av en
hänvisas till de särskilda kapitlen 6-10 respektive förmån.om

Den personkrets omfattas konventions bestämmelsersom av en
varierar mellan de olika konventionerna. konventionEn kan vara
begränsad till omfatta endast de fördragsslutande ländernas med-att
borgare, konventionen med Marocko. De flesta dock till-t.ex. är
lämpliga påäven medborgare i någotutan attpersoner som, vara av
länderna, omfattas eller har omfattats lagstiftningen i någotav av av
dessa, på flyktingar och statslösa på efterlevande till medborgaresamt
i något länderna. förekommerDet också vissa bestämmelser iattav en
konvention gäller enbart medborgare i de avtalsslutande länderna
medan andra bestämmelser i konvention däremot tillämpligaärsamma

helapå den personkrets konventionen omfattar.som
En viktig del konventionerna bestämmelser tillämpligupptarav om

lagstiftning. Genom konventionerna utsträcks eller inskränks ibland
tillämpningen vad föreskrivs respektivei lands nationellaav som
socialförsäkringslagstiftning. Enligt 20 kap. 15 § lagen 1962:381 om

försäkringallmän AFL får träffaregeringen överenskommelse om
utsträckt tillämpning lagen eller undantag i vissa fall från vadav om

stadgat i lagen. Sådana finnsär bemyndiganden också i lagensom
1947:529 allmänna barnbidrag, lagen 1964: 143 bidragsför-om om

lagenskott, 1973:370 arbetslöshetsförsäkring, lagen 1973:371om
kontant arbetsmarknadsstöd, 1976:380 arbetsskadeför-lagenom om

säkring och lagen 1981:691 socialavgifter.om
flesta utomnordiskaDe länder har försäkringsregler innebär attsom

omfattad socialförsäkringen landet han för-är i ären person av om
värvsverksam där. Sverige och de övriga nordiska länderna grundar

försäkringstillliörighetendäremot på både bosättning och arbete.
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utomnordiskakonventioner Sverige ingått medEnligt de flesta som
konventionerna tillämpligaländer omfattas de på vilka är avpersoner

enligt delsysselsatta. Detta gällerlagstiftningen i det land där de är en
avtalsslutandei det andrakonventioner bosattaäräven personernaom

frånflyttar Sverigegäller huvudregel denlandet. Således att somsom
blir omfattad sysselsätt-konventionsland för arbeta därtill attett av

själva för-Familjemedlemmar inteningslandets försäkring. som
för-dentillhör i regel försäkringen ärvärvsarbetar somgenom

utomnordiskt kon-flyttar till Sverige frånvärvsverksam. Den ettsom
omfattadhan arbeta härventionsland blir oberoende attom avserav --

sig här. dethan bosätter Närsvenska socialförsäkringenden närav
lagstiftning tillämpligsvenskarbetsskadeförsäkringengäller är

bosatta här.de intesysselsätts i Sverige ärarbetstagare även omsom
till delfinns utsända,konventioner reglersamtligaI som enom

lagstift-sysselsättningslandetsmodifierar principen tillämpningom av
konventioner-olikaåterfinns uppställning detabell 4.1ning. I överen

arbetstagareutsända innebärutsända. Reglernaregler att enomomnas
sinutsändsfördragsslutande ochsysselsätts i stat ar-avsomensom

räkning iför arbetsgivarensför utföra arbetebetsgivare att en annan
lagstift-utsändande landetsomfattas detfördragsslutande skallstat av

kon-Enligt vissadet andra landet.under tjänstgöringen ining även
överstiger vissinteutsändningstidengäller detta endastventioner om

utsändningsreglernakonventionerenligt andralängd, medanangiven
flesta kon-Utsändningsperioden i degäller under viss period. äralltid
variationerdockförekommerbegränsad till 24 månader. Detventioner
konventio-Enligt de flestatill 60 månader.månader ochfrån 12 upp

intearbetstagarenvidkommande endastför svensktomfattas mennerna
konventio-Enligtutsändningsreglerna.medföljande familjdennes av

omfattas emel-och VerdeGrekland, Israel Kapmed Tyskland,nerna
dessainnebärmedföljande familjemedlemmar. Dettalertid även att

utsändningstiden. Detsammai Sverige underockså bosattaanses som
folkpensionshän-USA imed Kanada ochgäller enligt konventionerna

seende.
enligt kon-lagstiftning gällertillämpligSärskilda bestämmelser om

Beträffande depersonal.för resandeför sjömän ochventionerna
flaggadet landlagstiftningen iomfattas de i regelförstnämnda varsav

från dennagjort undantagkonventioner harför. nägrafartyget I man
flaggaför landetsfartyg detarbetar påregel för enasompersoner som

resandedet andra landet. Föravlönas arbetsgivare i perso-avmen som
iarbetarflyglinjer,vägtrafikföretag ellerjärnvägs- ellernal vid som

avtalsslutandei detgäller lagstiftningenavtalsslutande länder,flera
enligtförekommerhärifrånUndantagföretaget har sittland där säte.

avtalsslutandedet andrabosatt ikonventionerolika ärpersonenom
vilkadetta land, iföretaget har ianställd vid filiallandet eller en som

filialendärrespektive det landbosättningslandetlagstiftningen ifall
skall gälla.finns
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4.1 Regler för konventionerTabell utsända i olika

Omfattad Utsändningsperiod MedföljandeKonventions- per-
sonkrets familjemed-land

lemmar om-
fattas ut-av

mån 36 mån 60 mån sändningslan-Medbor- Alla 12 mån 24
dets försäkringförsäk-gare
under utsänd-rade
ningsperioden

nordiskaDe
länderna xx
Frankrike xx
Tyskland xxx
Grekland xx x
Italien xx
Israel xxx
Kanada xx x
KapVerde xxx
Luxemburg xx
Marocko xx
Nederländerna xx
Portugal x
Schweiz xx
Spanien x
Storbritannien

Nordirlandoch x
Turkiet xx
Jugoslavien xx
USA xxx
Quebec xx
Österrike xx

längstberäknasbörjanfrånendast arbetetföreliggerUtsändning varaom
utsändningsperioden.

medföljandeutsände liksomdenår avregistrerasöverstiger2 utlandsvistelsenOm ett
gällersocialförsäkringsvensktillTillhörighetenvidfamiljemedlemmar avresan.

pensionsförmåner.endast
vidutsändedenavregistrerasår3 överstiger avresan.utlandsvistelsenOm ett

ochpensionsförmânerendastgällersocialförsäkringsvensktillTillhörigheten
arbetsskadeförsäkring.
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En arbetstagare med tillämpning nämnda särskilda be-som av nu
stämmelser skall omfattas svensk lagstiftning skall också enligtav
konventionerna eller protokollen till dessa bosatt i Sverige.anses som

Härutöver finns i samtliga konventioner undantagsregel kanen som
tillämpas för särskild reglering försäkringstillhörigheten för enskildaav

eller Det finns således möjlighet förpersoner grupper av personer.
regeringen eller Riksförsäkringsverket särskilt beslutatt ettgenom
medge undantag från reglerna tillämplig lagstiftning kon-iom en
vention. Denna möjlighet har hittills utnyttjats i 300-400 fall år.per
De beslut undantag har förekommit har huvudsakligen gälltom som
s.k. utsändningsfall och förlängning pågående utvärde-avsett av en
ringstid eller åstadkomma viss blivit betraktaavsett att att atten person

utsänd, förutsättningarna enligt konventionen härför intetrots attsom
uppfyllda.varit denFör sålunda blir undantagen behöver arbets-som

givaren inte betala avgifter i det land lagstiftningvars personen annars
skulle ha omfattats l stället omfattas han det tidigare landetsav. av
lagstiftning och avgifter betalas där.

Viss personal utländskapå beskickningar och lönade konsulat
åtnjuter enligt Wienkonventionerna 1961åren och 1963 diploma-om
tiska och konsulära förbindelser privilegier och immunitet innebärsom
bl.a. de inte omfattasskall bestämmelser social trygghet iatt av om
den där beskickningen eller konsulatet beläget och därmed inteärstat
heller omfattas skyldigheten betala socialavgifter i denatt staten.av
För sådan personal har i princip inte heller bestämmelserna andrai
konventioner tillämpning. Endast i konventionerna med ochFrankrike
Tyskland i 1981 års nordiska konvention finns bestämmelsersamt som

diplomater m.fl. särskild till sjukvårdsförmåner vistelse-rätt iger en
landet.

Enligt Wienkonventionen diplomatiska förbindelser gäller attom
diplomatiska företrädare inte skall omfattas bestämmelserna omav
social trygghet i den mottagande Detsamma gäller den diploma-staten.
tiske företrädarens familjemedlemmar tillhör hans hushåll, desom om
inte medborgare i denär mottagande Undantagna också vissaärstaten.
andra personkategorier vid beskickningarna. Detta gäller bl.a. privat-
tjänare till diplomatisk företrädare under förutsättning de inte äratten
medborgare iden mottagande eller stadigvarande bosatta där ochstaten

de omfattas gällande bestämmelser social trygghet iatt ett annatav om
land. Undantagna vidare medlemmar beskickningensär admini-av
strativa och tekniska personal jämte familjemedlemmarde tillhörsom
deras hushåll de inte medborgare eller stadigvarande bosattaär iom
den mottagande Detsamma gäller medlemmar beskickningensstaten. av
tjänstepersonal.

Enligt Wienkonventionen konsulära förbindelser liknandegällerom
förregler personalen vid lönade konsulat.

Wienkonventionerna gäller inte frågai arbeteom som en person
omfattas konventionerna utför utanför det diplomatiskasom av upp-
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draget, dvs. på den vanliga arbetsmarknaden deti mottagande landet.
l sådant hänseende omfattas han i princip lagstiftningen socialav om
trygghet och avgiftsskyldighet i den mottagande staten.

Även personal knuten tillär internationell verksamhetsom annan
berörs avtal Sverige har ingått med olika internationellaav som organ
såsom FN, Europarådet, EFTA, OECD och EG. De internationella or-

och de har anknytning till sådana åtnjuterganen personer som organ
regelmässigt immunitet och privilegier. I vissa avtalen finns sär-av
skilda bestämmelser rörande socialförsäkring för den vid organet an-
ställda personalen. I del avtalen uttalas den verksammaatten av perso-
nalen jämte familjemedlemmar skall åtnjuta rättigheter, privi-samma
legier och immunitet föreskrivs i Wienkonventionen diploma-som om

förbindelser.tiska
De konventioner Sverige har ingått på socialförsäkringsområdetsom

innehåller vanligen sammanläggningsbestämmelser olika slag. Iav
flertalet konventioner med utomnordiska länder finns sålunda regler

medger perioder varit försäkrad enligt olikaattsom som en person
försäkringssystemländers kan läggas det behövs för attsamman, om

den försäkrade skall uppfylla krav på viss tids försäkring för tillrätt
förmåner vid sjukdom och moderskap se 8 i konventionent.ex. art.
med Italien.

Konventionerna innehåller vanligen också samordningsregler som
innebär förmån har betalats i konventionsland skallatt ut etten som
kunna räknas från förmån i konventionsland. Det gällerett annatav en

avräkning från föräldrapenning i Sverige förmån it.ex. av en an-
ledning moderskap har betalats i land. En sådanut ett annatav som
bestämmelse 12 i konventionenär med Tyskland.art.
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Allmänna överväganden5

Inledning1

förvarit avgöranderedovisas de utgångspunkter harkapitelI detta som
delfrån direktiven, i dennaVi utgår därvidarbete.vårt avsom

konsekvenserundersöka vilkainnebär vi haftutredningsarbetet attatt
socialförsäkringenolika förmåner inomi frågauppkommer omsom

EEGförordningi Sverige reglerna i rådetstillämpningvid nraven
nationella reglernai de svenskaföreslå de ändringar140871 samt som

avsågförra delen uppdragetsig påkallade. Dendärvid visar avvara
betänkandet tillbehandlat i Rättenpensionsförmâner. har viDen

delpensioneringen,1992:26. undantagfolkpension SOU Ett utgör
betänkande.i dettaövervägande i avsnitt 5.7.3tillvilken vi tar upp

beroende påokomplicerat, bl.a.varituppdrag har inteVårt att
fulloVi kan tillhelt lättolkade.förordning 140871 intei ärreglerna

EG-domstolen igeneraladvokaten tillföljande yttrandeiinstämma av
28291 Wit:målet De

lied thatwritten observations,submitWit, when inviteddeMr to re
understood nothingheunable do becausehe atsoeverto wsowas

ordercited in theand regulationsinterpretation of the lawstheabout
with the byzantinehave wrestledThose of whofor reference. us

sympathize with140871 will surelyRegulationñomplexitiesof No
im.

EES-avtaletavsikten iarbeteUtgångspunkterna för vårt har styrts av
EFTA-ländernade berördaskall få genomslag inomEES-reglernaatt

inom EG.vad gällermöjligtså långtpå sätt motsvararett somsom
harspeciell karaktär. Detfåtttill vårt uppdrag harhar lettDetta att en

svenskaändringar i denfråga föreslåvaritså mycketinte attom
socialEG:s reglerappliceralagstiftningeninterna utan att omsnarare

vadsocialförsäkringslagstiftningen ochsvenskatrygghet på den se
härav.effekterna blir

korthetskall vi iförordning 140871reglerna ivi går in påInnan
förordningen iSyftet in störredessa.behovet är sättaberöra ettattav

marknadenden inreförverkligandethandlarytterstsystem avsom om
kortfattatviDärför beskriverfria rörlighet.bl.a. personersgenom

fria rörlighetarbetskraftensförordning EEG 161268rådets nr om
till för-förhåller sigförordning 140871gemenskapen hurinom samt
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ordning 161268 och hur de båda förordningarna har införlivats med
den svenska nationella lagstiftningen.

Under vårt arbete med utreda konsekvenserna tillämpningatt av en
EG:s regler social trygghet på det svenska trygghetssystemet harav om

vi kommit in på flera näraliggande frågor, vi likväl inte närmaresom
behandlar. I avsnitt 5.5 vinämner del sådana frågor.en

Huvudsyftet med detta kapitel klargöraär vad det innebäratt att
förordningen blir tillämplig här i landet, framförallt vad gäller de för
förmånsslagen bestämmelserna. Till skillnad kapitelgemensamma mot

förordningensdär regler i aktuella delar beskrevs, syftar dettanu
kapitel till med utgångspunkt från den svenska nationella lagstift-att,
ningen, peka på vad reglerna egentligen innebär för svenskt vid-
kommande.

I samband med vi vilka förmånsslag omfattasatt tar upp som av
förordning 140871 kommer vi också avgränsninggöra vårtatt en av
uppdrag såtillvida vi huvudsaki ställning till vilka svenskaatt tar
förmåner enligt vår bedömning faller under tillämpningsområdetsom
för förordningen.

I det avslutande avsnittet 5.10 redogörs för konsekvenserna attav
förmån omfattas förordning 161268 och skillnaden jämfört meden av

regelsystemet i förordning 140871.

5.2 EG:s regler fri rörlighet och socialom

trygghet

Ett EG:s huvudsyften inrättandet inreär marknad. På dennaav av en
marknad skall friråda rörlighet för bl.a. Målsättningen ärpersoner.
här uppnå fri rörlighet för förvärvsverksamma dvs.att personer, en

arbetsmarknad. De grundläggande reglernagemensam om personers
fria finnsrörlighet i Romfördragets 48 gäller arbetstagare ochart. som

52 etablering.art. som avser
Den fria rörligheten inom EG innebär all diskriminering påatt

grund nationalitet skall avskaffas vad gäller anställning, lön ochav
andra arbetsvillkor. Med förbehåll för begränsningar grundas påsom
hänsyn till allmän ordning, säkerhet hälsaoch innebär den fria
rörligheten vidare bl.a. för flyttarätt mellan deattpersoner av-
talsslutande länderna för söka anställningar erbjuds där.att som
Därutöver den människor möjlighet vistas i EG-land föratt ett attger
inneha anställning där i överensstämmelse med de lagar gäller försom
arbetskraften i det landet. Bestämmelsen såväl arbetstagareavser som
deras familjemedlemmar. Motsvarande rättigheter finns för egenföreta-

och deras familjemedlemmar.gare
Den grundläggande rättsakten arbetskraftens fria rörlighet för-ärom

ordning EEG 161268. Genom denna förordning fastställs lika-attnr
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behandlingsprincipen gäller bl.a.även sociala och skattemässiga
förmåner.

Förordning 161268 gäller enbart arbetstagare och deras familjemed-
lemmar. För egenföretagare finns ingen motsvarighet till förordning
161268. Rätten till fri rörlighet för dessa bygger i stället direkt på
regler i Romfördraget.

För den fria rörligheten för arbetstagareatt skall kunna förverkligas
det nödvändigtär reglerna sökarätt anställning iatt och vistasattom

i andra länder hemlandetän kompletteras med bestämmelser som ger
arbetstagaren skydd förlora sin sociala trygghet påmot grundatt attav
han flyttar mellan medlemsstaterna. Inom EG finns därför i förordning
EEG 140871 detaljerat regelsystem för samordningettnr av
medlemsstaternas regler för social trygghet. Förordningen, gällersom
både anställda och egenföretagare, omfattar socialförsäkringsförmáner
och olika former ekonomiskt stöd till barnfamiljer. Reglerna syftarav
till skydd för den utnyttjar sig den friaatt ett rörlighetenge som av
inom EG eller på har anknytningsätt till flera medlemssta-annatsom

De lösa problem sammanhängerter. medatt med-avser attsom
lemsstaterna har olika utgångspunkter det gällernär sina respektive
socialförsäkringssystem.

Genom EG:s förregler samordning medlemsstaternas socialför-av
säkringssystem skapas garantier för förvärvsarbetande och derasatt
familjemedlemmar inte skall kunna försäkrade i landän ettvara mer
eller stå helt försäkringsskydd inte bli omfattadeutan attgenom av
något lands för social trygghet. Ett syfte med reglernasystem ärannat

undanröja all diskriminering på grund medborgarskapatt attav genom
medborgare i EG-länderna tillförsäkras likabehandling oberoende av
i vilket medlemsland de arbetar. Reglerna också att garantera attavser
den till förmånerrätt intjänats i medlemsland bevaras ochettsom att
förmånerna utbetalas vid bosättning i medlemsland det i vilketänannat
de intjänats, dvs. förmånerna fåratt exporteras.

Förordning 140871 syftar, tidigare inte tillnämnt,som en
harmonisering medlemsstaternas för social trygghet iav system utan
stället till samordna dessa. Detta innebär den inteatt påverkaratt
medlemsländernas möjligheter själva bestämma vilka försäkrings-att

eller försäkringssystem skall finnas i landetsystem ellergrenar av som
de materiella villkoren för olika socialförsäkringsförmåner. hellerInte

förordningen komma till med migreranderätta arbets-attavser att en
kan få förmånersämre eller stå förmånertagare ellert.o.m. utan

åläggas omfattande avgiftsskyldighet följd hanen mer attsom en av
kommit omfattas lands trygghetssystem hemlandetsatt änett annatav
till följd flyttning.av

tidigareSom finnsnämnts regler arbetskraftens fria rörlighet iom
förordning 161268. I denna förordning slås fast arbetstagare,att som

medborgareär i medlemsstat, inom medlemsstats territo-en annanen
rium skall åtnjuta bl.a. sociala förmåner landetssamma som egna
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socialaalltsåLikabehandlingsprincipen gäller ävenmedborgare.
redogjort för ivisociala förmåner har,förmåner. Begreppet som
EG-domstolen.tolkningmycket vidsträcktavsnitt 3.7, getts aven

socialförsäk-innefattas i begreppetBland de förmåner är ävensom
förordningomfattas således bådeförmånerringsförmåner. Dessa av

förmånerde140871. förhållandetförordning Det161268 och attav
förordningockså täcksförordning 140871omfattas avavsom

återkommervifrånsett familjemedlemmarsfår dock, rätt161268 som
eftersom sistnämndabetydelse densjälvständigavsnitt 10, ingentill i 5.

innehållerendastsocialförsäkringsförmånerfrågaförordningen i om
140871.enligt förordninggällerlikabehandling, vilket ävenregler om

emellertidfinns detföljande kapitlenframgå deSom kommer att av
utanför för-fallavisocialförsäkringsförrnånersvenska ansersom
den månnärståendepenningen. Igäller140871. Detordning t.ex. en

alltså ifaller denförordning 140871omfattasförmån intesådan av
ikonsekvenservilket fårförordning 161268,fall in underflertalet

innebördenbehandlai avsnitt 5.10Viavseenden.olika attatt avavser
i regelsyste-och skillnaderförordning 161268underförmån falleren

förordning 140871.161268 ochförordningmellanmen

uppdragtillBakgrunden vårt5.3

förtrygghetensocialamed densammanhängerproblemDe som
unika för EGinteolika länderanknytning till flera ärharpersoner som

EG.medlemmar iintemellan länder äruppkommer ävenutan som
bilateralamultilaterala elleri regelkonflikter lösesSådana genom
beskrivitsländer. Somberördatrygghet mellansocialkonventioner om

bådeländerradkonventioner medingåtthar Sverigei kapitel 4 en
tilli förhållandegällerkonventionerutanför EG. Deochinom som

såvittsin betydelseförloraEES kommerinomländer att avser
förordning 140871 näromfattasdessa ländermedborgare i avsom

förordningBestämmelserna ihär i landet.blir gällandeförordningen
såvittkonventionernaalltså140871 ersätter sompersoneravser

förordningen.omfattas av
161268 ochförordningarnakrafti kommerEES-avtalet träderNär

förordningenförstnämndahär i landet. Denbli tillämpliga140871 att
EES-avtalet,tillbilaga Vframgåranpassningarmed dehar, som av

ändrad1992:l163;lag lagensvenskantagits gällaatt genomsom
ekonomis-Europeiskafria rörlighet inomarbetskraftens1993:764 om

svenskoch1-9,såvitt gällerEES,samarbetsområdetka art. som
arbetskraftens fria1992:1164förordningförordning omgenom

såvittEES,samarbetsområdetekonomiskaEuropeiskarörlighet inom
med svenskinförlivats rätt140871 harFörordning10-48.gäller art.

socialförsamordning1992:1776lagen systemenavomgenom
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flyttartrygghet inom Europeiskanär ekonomiska samarbets-personer
området EES, vilken lag vi i detta betänkande benämner samord-

Ävenningslagen. förordning 140871 har till EES-anpassats ett
sammanhang. Dessa anpassningar framgår bilaga Vl till EES-av
avtalet.

När vi i detta betänkande talar förordningarna 140871 ochom
161268 vi därmed förordningarna de införlivatssådana i svenskavser

de ovannämnda lagarna de anpassningar vidtagitsmedrätt genom som
EES-avtalet. l vissa sammanhang beaktar devi dessutomgenom

ändringar i förordningarna beslutats inom EG inteännusom men
införts i EES-avtalet kapitelse 3.

förhållandetDet EG:s regler blir tillämpliga här i landet påverkaratt
inte det materiella innehållet i vår trygghetslagstiftning. Sverige
behåller, liksom varje EES-land, sina regler i fråga ochannat artenom

förmåner förpliktelseromfattningen utgående och de åvilar denav som
enskilde.

i sig självt frånEES-avtalet kräver inte det Sveriges sida vidtasatt
lagstiftningsåtgärder fråganågra ytterligare i den sociala trygg-om

förordning kommer till följd samordningslagenheten, 140871utan av
i enligt ordalydelse. reglergälla direkt Sverige sin Förordningensatt

kommer också i huvudsak ha automatiskt företräde framföratt av-
vikande bestämmelser i olika svenska lagar och förordningar.

den svenska lagstiftningen till förordningens reglerAtt äranpassas
EG-rätten tillsåledes inte något krav ställer. Bakgrunden vårtsom

i stället införlivandet förordningen få följder föruppdrag kanär att av
inte linjedet svenska trygghetssystemet ligger i med vad somsom

vid uppgift har varit undersökaåsyftats dess tillkomst. Vår att om
konsekvenser uppkommer och föreslå de ändringar densådana av

blisvenska trygghetslagstiftningen kan påkallade. Det kansom vara
fråga föreslå ändrade villkor för vissa förmåneratt t.ex. somom

skulle bli alltför börda med hänsyn tillekonomisk atttungenannars
leder till blir tillgängliga för flersamordningsreglerna förmånernaatt

människor tidigare. anpassningsarbete det ankommitDetän som oss
för EG-rättensutföra kan sålunda uttryck vidattatt ettses som

Sverigeinförlivande i det svenska möjligt undvikarättssystemet attom
omfattningfå ersättningar i situationer och ikommer att utge somen

emellertid också bli talinte kan rimligt. Det kan attom genomanses
generellt tillgängligaförfattningsändringar vissa förmånergöra som

i EES-länder till godo.skulle ha kommit endast medborgareannars
skallframgår redogörelsen för direktiven i avsnitt våraSom 1.1av

socialförsäkringsförmåner enligt svensköverväganden omfatta sådana
angår dende förmåner enligt EG-rättenrätt motsvaras somsom av

socialförsäkring,Vad under begreppetsociala tryggheten. som ryms
i huvudsak klart.med andra förmåner för social trygghet,eller ord är

arbetslöshet. När detförmåner ålderdom ochHit hör vid sjukdom,
uppstå.emellertid problemgäller den avgränsningen kannärmare
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harDessa med för social trygghetgöra uppbyggdaäratt att systemen
olika i olika länder.sätt

5.4 Utgångspunkter för vårt arbete

Allmänt

Inom EG har medlemsländerna från del lagstiftnings-avstått sinen av
kompetens till EG institution. Detta medför betydande delattsom en

EG:s tillämpligarättsakter direkt i medlemsländerna. Reglernaårav
i och med de beslutas behöriga EG-organ automatisktutgör att av en

del medlemsländernas nationella och EG-länderna har förbunditrättav
sig låta dessa EG-regler tillämpas inom länderna det vidtasatt utan att

lagstiftningsåtgärd.någon nationell
folkrättsligEES-avtalet avtal och vilar således påär ett annan

rättslig EG-regler. betydelsegrund motsvarande Detta detän är närav
gäller frågor hur EG:s regler skall i den nationellaövertasom
lagstiftningen.

I kapitel 3 har vi redogjort för hur EES-avtalet och i fråga denom-
förordningarnasociala tryggheten EEG 140871 och 57472 harnr-

införlivats med svensk Som framgått där innehåller bilagorna tillrätt.
EES-avtalet hänvisningar till sekundär i avtalet finnsEG-rätt. I 7art.

bestämmelse hur de regler sådan sekundärrättmotsvararen om som
införlivas. iskall Enligt bestämmelsen skall rättsakter ingårsom

förbilagor till avtalet bindande de avtalsslutande parterna samtvara
införlivas Därviddel eller med deras interna rättsordningar.utgöra av

skall rättsakt EG-förordning sådan införlivasmotsvararen som en som
med de fördragsslutande interna rättsordning. SverigesFörparternas
del betyder förordningardet skall inkorporeras i svensk rätt.att

Förordning återfinns140871, i bilaga VI till EES-avtalet, harsom
EG-förordning inkorporerats Införlivandeti svensk harrätt.som en

skett, inte 1992:1317 europeiskt ekonomisktlagen ettgenom om
samarbetsområde EES samordningslagen 1992:1776.utan genom

utfärdat förordningI samband härmed har regeringen till-en om
lämpning EES-avtalet frågade i ingående rättsaktema i omav
förordning tillämpning förordning 140871,EEG 57472 om avnr
nämligen förordningen 1992:1777 tillämpningen lagen 1992:om av

för1776 samordning social trygghet närsystemen personerom av
flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES.
Härigenom har EES-avtalets krav på dessa rättsakters införlivande med
den svenska rättsordningen uppfyllts.

för förordning 140871 blirUtgångspunkten vårt arbete alltsåär att
1992:1776.gällande här i landet samordningslagen För attgenom

förordning 140871 skall kunna tillämpas inom berörda EFTA-stater
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har det skett tekniska anpassningar förordningens regler såvitt gällerav
tillämpning de berörda EFTA-ländernas nationella lagstiftningar iav
vissa situationer. Dessa anpassningar i bilaga Vl till EES-avtaletanges
och ingår del i samordningslagen.som en

Det förhållandet förordning 140871 blir gällande här landetatt i
innebär inte enbart förordningen enligt sin lydelse bliratt gällande här

också det förordningenär såsom denutan tolkatsatt och utfyllts av
EG-domstolen skall tillämpas inom EES. l 6 i EES-avtalet harsom art.
nämligen intagits bestämmelse slår fast sådana regler ien attsom
avtalet är materiellt identiska med motsvarande EG-regler skallsom
vid införlivande och tillämpning tolkas i enlighet med EG-domstolens
domar fram till dagen för EES-avtalets undertecknande.

Förordning 140871 syftar, tidigare tillnämnts, samordnasom att
de olika ländernas nationella lagstiftningar social trygghet. Denom
bygger således på de nationella lagstiftningarna och över-attavser
brygga motsättningar mellan dessa så inte faller emellanatt personer
olika länders trygghetssystem och således inte omfattas något landsav

för social trygghet eller de skullesystem omfattas flera ländersatt av
socialförsäkringssystem samtidigt. Genom förordning 140871 detär
också möjligt för intjäna till förmånerrätt i landatt änpersoner annat
hemlandet och behålla intjänade rättigheter eller förmåneratt vid
flyttning till land. förstnämndaDet syftet med förordningett annat
140871 uppnås reglerna tillämplig lagstijining, dvs. vilketgenom om
lands lagstiftning social trygghet skall omfattasom en person av,
medan det syftet tillgodoses regler likabehandlingsenare genom om av
andra länders medborgare med det landets medborgare,egna samman-
läggning försäkringsperioder för uppfylla kvalifikationstider förattav

till förmånerrätt och mängd för de olika förmånsslagen skilda be-en
stämmelser dvs. till förmånerexporträtt, rätt vid bosättning ellerom
vistelse utanför den behöriga staten.

Förordning 140871 innehåller således flertal bestämmelseren som
direkt inverkar de nationella lagstiftningarna olika sätt attgenom
utvidga eller inskränka räckvidden lagstiftningarna eller be-attav
stämmelserna i dessa modifieras. innebärT.ex. förordningens
lagvalsregler medborgare i EES-land Sverigeatt änett annaten som
arbetar här i landet bosatt här skall omfattadutan att vara vara av
svensk lagstiftning han enligt ordalydelsen i lagen 1962:381trots att

allmän försäkring AFL inte direkt försäkradär här.om
effekterDe för svenskt vidkommande uppkommer till följdsom av

förordning 140871 kan sägas sig gällandegöra i två skilda hän-
seenden. Det förhållandena Sverigei medan det andraena avser tar
sikte på förhållandena utanför Sverige.

I det första hänseendet uppkommer förändringar beträffande vilka
kommer ha till svenska förmånerrätt i formattpersongrupper som av

vårdförmåner och kontantersättningar vilket påverkar främst de
svenska sjukvårds- och socialförsäkringssystemen sådanasom genom
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belastning i dag. Regelsystemet iökad eller minskad gentemot
kommer140871 innebär fler i dagförordning än attatt gesgrupper

utsträckning betyder det ocksåförmåner, i visstill svenskarätt attmen
svenskanärvarande omfattade denför är trygg-avsompersoner
härifrån förhetslagstiftningen fortsättningen kommer undantasi att att

EES-land.socialförsäkringen istället skyddi ett annatett genomges
till konsekvensfår förordning 140871andra hänseendetI det att

med-haft anknytning till Sverigehar eller genompersoner som -
få utvidgade rättighetere.d. kommerborgarskap, bosättning här, att-

eller vistas i andrakontantförmåner de bortill både vård- och när
EES-länder.

blirredovisa de reglerbetänkande kommer videttal att som
översiktligt beskrivaochde nämnda hänseendenagällande i båda att

inte någraVi redovisar däremotbåda områdena.konsekvenserna på
konsekvensbeskrivningaröverväganden ellerdjupgående sommer

länder,till förmåner i andrauppkommerden rätt t.ex.avser som
fåsvenskar kommersociala förmåneravseende vilka konkreta attsom

andra EES-i de olikaeller tillfälligt vistastill de bor, arbetarnärrätt
socialförsäkrings-medborgaresOmfattningen svenskaländerna. av

ellerarbete, studierandra länder för ärskydd vid uppehåll i annat
betänkan-ingående iberörafrågor vi inte kommeralltså att mersom

stället påbetänkandet iligger tonvikten inaturliga skäldet. Av en
förordning 140871följdeneffekter blirredovisning de avsomav

ochbemärkelse devidsträcktsjukvården igäller den svenskasåvitt --
socialförsäkringsgrenarna.svenskaolika

blirvilka konsekvensernasyftat till undersökauppdrag harVårt att
EG:s reglerhär i landettillämpningSveriges delför omavenav

föreslå deochförordning 140871främstsocial trygghet att--
omfattasförmånerlagstiftningen desvenskaändringar i den somom

nödvändiga.därvid bedömsförordning 140871 somav
lämpligtdetdärmed har aktualiserats ärfråga ärEn attomsom

såförordning 140871tilllagstiftningenden svenska attanpassa
och andraförs in i AFLdennas reglermotsvarandebestämmelser

socialförsäkringsområdet.författningar
införa deomfattande arbetsinsatsskulle kräva mycketDet atten

socialförsäk-svenskai deni förordning 140871bestämmelsernaskilda
förordning 140871. Dettilldennaringslagstiftningen eller att anpassa

EES-avtalet. SomenligtåtagandeSverigesstridaskulle även mot ovan
svenskiåtagit sig rättEES-avtaletSverigehar attsagts genom

lydelsealltså denDetsådan den ärförordning 140871 är.införliva
juli 1991EG den 31hade inomförordning 140871innebördoch som

EES-avtalet.framgåranpassningarmed degälla i Sverigeskall avsom
förordningtillskullelagstiftningenden svenskaden månl anpassas

medi enlighettolkaanpassningarnaskulle140871, även attvara
förordningen.tolkningen av
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Det hör till saken många begrepp förordningeni har delvisatt en
betydelse än motsvarande begrepp i svensk lagstiftning. T.ex.annan

har så grundläggande begrepp anställd i vissa situationerett som en
betydligt vidare innebörd i förordning 140871 i svensk lagstiftning.än
Om på någorlunda heltäckande skulle försökasätt föraett överman
reglerna till den befintliga socialförsäkringslagstiftningen skulle ett
mycket antal definitioner och undantag från angivna reglerstort behöva

Det skulle enligt vår mening ändå finnas uppenbar risk föranges. en
förbiseenden och feltolkningar.

Vi har med anledning de angivna problemen och bakgrundav mot
Sveriges åtaganden EES-avtalet gjort den bedömningenav genom att

det inte lämpligt och i principär inte heller möjligt i formnågonatt
föra reglerna i förordningöver 140871 till befintlig svensk lagstift-
ning.

Vi har vidare inte det lämpligt i alla situationer däransett att
reglerna i förordning 140871 kan innebära avvikelser från vad som

i AFL eller andra lagar, detta hänvisning tillanges ange genom en
samordningslagen. Anledningen härtill det förenatär är medatt stora
svårigheter på heltäckande överblickasätt vilka konsekvenseratt ett
förordning 140871 kan tänkas få den svenska lagstiftningen. En
risk med sådant förfarande den svenskaär lagstiftningen i deett att
situationer där hänvisning till samordningslagen inte förekommeren
kunde komma tolkas helt fristående från förordningen,att trots att

fortlöpandedenna tolkas och utfylls rättspraxis från EG-genom
domstolen.

Den lösning vi har valt i stället i likhetär med vadattsom som-
sker med avseende på socialförsäkringskonventioner föreslå detatt-
i AFL och vissa andra lagar socialförsäkringsförmåner skall intasom

erinran samordningslagen kan innehålla bestämmelseratten om som
innebär avvikelser i inskränkande eller utvidgande riktning från vad

i de aktuella lagarna.som anges
föreslårVi därför det i AFL införasskall allmän hänvisningatt en

till samordningslagen. Hänvisningen bör lämpligen in 20i kap.tas
§15 AFL. Motsvarande hänvisningar skall, enligt vad vi föreslår,

införas i lagen 1981:691 socialavgifter och i andra relevantaom
centrala lagar.

Det förhållandet bestämmelser motsvarande reglerna i förordningatt
140871 inte förs in direkt i den svenska lagstiftningen skilda
områden och sådan lagstiftning inte till sitt innehåll tillatt anpassas
förordning 140871 kommer medföra svårigheter i den praktiskaatt
tillämpningen. De tillämpande myndigheterna eller domstolarna kan i
fall internationell karaktär inte frånutgå AFL och andraattav
nationella lagar uttömmande reglerar de olika förmånerna måsteutan
räkna med konsekvenserna kan bli annorlunda till-att genom en
lämpning reglerna i förordning 140871. Samordningslagen måsteav
således läsas parallellt med den nationella lagstiftningen.
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iMed valda metoden införliva förordning 140871 svenskden att
samordningslagen i flera avseenden innebärakommer reglerna irätt att

lagstiftning.avvikelser från bestämmelser i och svenskAFL annan
samordningslageninnebära problem eftersomDetta skulle kunna ett

företräde framförinte automatiskt har konstitutionellt avannan
europeisktlag. lagen 1992: 1317 ekono-riksdagen l ettantagen om

EES-lagen, har emellertidmiskt samarbetsområde, EES, kallad
föreskrifterbestämmelse, vilken i EES-lagenintagits allmän enligten

Sverigestill uppfyllandeeller lag, har meddelats avannan som
vadhinderförpliktelser enligt EES-avtalet, skall tillämpas utan somav

lagvalsregel kommer samordi Genom dennaföreskrivs lag.annars
lagstiftningsvenskföreträde framför AFL ochningslagen haatt annan

denutvidgningar eller inskränkningarden den innehålleri mån av
förmåner täckssvenska lagstiftningen reglerar de avsomsom

förordning 140871.
lagstiftningensvenskade förmåner i denVårt uppdrag sikte påtar

för förmånsocialförsäkringsförmåner. Avgörandeutgör om ensom
utanför förord-140871 eller fallaomfattad förordningskall anses av

klassifice-nationellaemellertid inte denningens tillämpningsområde är
uteslutande grundvali ställetringen förmån. Detta avgörs avav en

skall fästas vidförmån, varvid avseendevarje enskildkaraktären av
till den.gäller förde villkorsyftet med förmånen och rättensom

sakområdendehänföras till någotFörmånen måste också kunna av
områdetförhållandetförordning 140871. Deti 4.1 i attart.som anges

vadhelt medsocialförsäkringen inteför den svenska överensstämmer
social trygghet ochhänförs till områdetenligt EG:s regelsystemsom -

till avgränsnings-upphovsåledes omfattas förordning 140871 gerav -
vissaföljande kapitlenföranlett i deproblem. harDetta taatt upposs
fallerkonstaterar debehandling, vi sedanförmåner till atttrots att

förmåner omfattastillämpningsområde.utanför förordningens Dessa
angelägetVi funnit detstället enbart förordning 161268. hari attav

förordning 161268beröra vad det innebäråtminstone i drag attstora
förmåner. I övrigtaktuellatillämplig i frågakommer att om nuvara

utanför161268 faller vårti förordningvi regelsystemethar ansett att
uppdrag.

vilken lagstiftningförordning 140871vi tidigareSom nämnt anger
omfattad Deegenföretagare skall närmareanställd eller vara av.en

landstillför bli anslutenvillkoren eller förutsättningarna ettatt
trygghetssystemetspeciell detsocialförsåkringssystem eller en gren av

den nationellainnehållet iförordningendock intebestäms utan avav
striderregleremellertid inte innehållafårlagstiftningen. Denna som

likabehandlingsprincipen. Iprinciper,gemenskapsrättsliga t.ex.mot
försäkringsvillkordebeskrivning i dragavsnitt 5.8 stora avges en

nationellauppställs i den svenskavillkorandra allmännaeller som
Beskrivningensocialförsäkringsförmåner.för tilllagstiftningen rätt

ikonsekvensenhetlighet ochdet brister ikommer visa ut-att att
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formningen reglerna försäkringstillhörighet och det finnsav om att ett
behov samlad försäkringsbegreppet.översyn Som vi närmareav en av
kommer utveckla i avsnitt 5.8 har vi tidsskälatt varit tvungna attav
avstå från sådangöra översyn.att en

Riksförsäkringsverkets möjligheten utvidgarapport denattom
skyddade personkretsen

Enligt våra direktiv skall vi vid våra överväganden beakta Riksför-
säkringsverkets förslag i till regeringen den 31 maj 1990rapporten

möjligheterna utvidga den skyddade personkretsen enligt denattom
allmänna försäkringen och anslutande förmänssystem. En närmare
redogörelse för och de inkomna remissynpunkterna dennapårapporten
har lämnats i avsnitt 2.6.

Riksförsäkringsverkets förslag, avsett attsom var vara en an-
passning till reglerna i förordning 140871, innebär i huvudsak denatt
allmänna försäkringen skulle utvidgas till omfatta ocksåatt personer

arbetar i Sverige bosatta här. Detta föreslås skeutan attsom vara
bestämmelse i AFL den förvärvsarbetargör igenom en som som

Sverige såsom arbetstagare bosatt här i landet försäkradutan att vara
och jämställd med inskriven hos försäkringskassaären person som
under den tid arbetet pågår. frågaI sjömän innebär förslagetsom om

deras till förmånerrätt anknyts direkt till AFLatt attgenom an-
ställning på svenskt handelsfartyg jämställs med anställning iannan
riket.

Utvidgningen den skyddade personkretsen enligt förslagetav avser
enbart arbetstagare och inte egenföretagare. omfattarDen inte bara
medborgare i EES-länder också medborgare i länder utanför EESutan

arbetar i Sverige.som
Den utvidgning den skyddade personkretsen Riksför-av som

säkringsverket föreslår i kommer i förhållande till med-rapporten
borgare i EES-länderna inträda automatiskt förordningatt attgenom
140871 blir tillämplig ihär landet EES-avtalet träder kraft.inär

utvidgningDenna inte bara, Riksförsäkringsverket före-avser som
slagit, anställda också arbetar här i landetegenföretagareutan som

bosatta här.utan att vara
utvidga försäkringsbegreppet till också med-Att enligt AFL att avse

ochborgare i länder utanför i landetEES arbetar här är annanensom
förvittsyftande fråga. uppfattning i och sigDet kan enligt vårmera

för avseende kräverfinnas skäl sådan utvidgning. reform i dettaEnen
belysningemellertid enligt mening överväganden ochvår ytterligare en

alla Vidarede konsekvenser ändring kan föranleda.sådanav som en
finnstorde krävas det i den nationella lagstiftningensvenskaatt

lagvalsregler liknande dem förordning 140871 innehåller. I detsom
sammanhanget bör rimligen frågor avgifter socialförsäk-tilläven om
ringen beredas i syfte åstadkomma samband till för-mellan rättenatt
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avgifter. Också kostnadsaspekternamåner och skyldigheten erläggaatt
sådan utvidgning måstepå övervägas.en

förhållanden tillMed hänsyn till nämnda och sådanatt ennu
framskulle betydande tid i anspråk lägger vi inte någrautredning ta en

den skyddade personkretsen enligt AFL.förslag utvidgaattom
Riksförsäkringsverkets föranleder således inte några vidarerapport

från sida vadöverväganden eller ställningstaganden vår än som
Vi vill dock betonaförslag i detta betänkande.framgår våraav

det inom kort generellangelägenheten översyngörsatt avenav
angränsande förmånssystem.försäkrad inom AFL ochbegreppet m.m.

Avgiftsfrågor5.5

sådana avgifterbetydelse det gällerFörordning 140871 har också när
trygghet. Förord-finansiering för socialför systemtas ut avsom

lagstiftning anställdutpekar vilket landsningens lagvalsregler, ensom
avgörande föromfattad ocksåegenföretagare skalleller ärav,vara

Ävenskall betalas. i dettaland socialavgifterfrågan i vilketom
obligatoriska. I den månreglerna i förordning 140871avseende är

egenföretagare skallanställd ellerförordningen att varaanger en
socialavgifter ocksålands lagstiftning, skallomfattad visstettav

vad den nationellagäller oberoendei det landet. Dettaerläggas av
avgiftsskyldighet. Lagvalsreglernafrågalagstiftningen innehåller i om

egenföreta-anställd ellerinnebär vidarei förordning 140871 att en
avsnitt 3.9.9, skallredogjort för imed något undantag somgare,

fråga avgiftssidanlands lagstiftning. lomfattad endast ett omavvara
endast i densocialavgifter skall erläggasfår detta till konsekvens att

enligtanställde eller egenföretagarenlagstiftning denmedlemsstat vars
får således inteomfattad Avgifterregler skallförordningens av.vara

egenföretagarenden anställde eller äri andra ävenstater,tas ut om
förvärvsverksam också där.

gällande iblivitsåledes, sedan denFörordning 140871 kommer
socialav-bestämmelsernafå konsekvenser beträffandeSverige, att om

krävs,dessa konsekvenserskall kunna bedömagifter. För att man
och analys såvälgenomgångfråga förmånssidan,liksom i avom en

avgifter deoch uppbördbestämmelser debiteringsvenska somavom
57472förordning EEG är140871 ochregler i förordning somnr

fallahar viarbetei angivet hänseende. Dettabetydelse ansettav
viavsnitt 5.8till iutanför uppdrag. Som vi återkommervårt attanser

finns behov sådan genomgång.det av en
förordningtillämpningallmänna konsekvenserVissa avav en

bestämmelsernagällande svenskaförhållande till de140871 i omnu
administrativasocialavgifter vill dock peka på. Detuttag av

inkomstskat-avgifter ochfinns mellansamband enligt svensk rättsom
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och sig iuttryck egenavgifter debiteras och betalas påter tar attsom
skatt torde sålunda inte vidare kunna liggasätt tillutansamma som

grund för debitering avgifter i de fall förordning 140871 ärav
tillämplig. Vidare föreligger för fullnärvarande i Sverige inte över-
ensstämmelse mellan socialavgifter och till förmåner. lrättuttag av
fråga arbetar i Sverige bosatt här ellerutan attom en person som vara

folkbok-kommer hit för arbeta här kort tid han inte blirsåatt attsom
gäller hans inräknas i för socialav-förd, lön underlaget uttagatt av

socialförsäkringsförmåner iblir berättigad tillgifter hanutan att
Ävenarbetsskadeförsäkringen.Sverige vad förmåner frånutom avser

försituationen förekommer, dvs. arbetarden motsatta att enen person
iarbetsgivare land Sverige bosattutländsk i äränett annat men

ochEftersom bosatt i Sverige, han försäkrad härSverige. han är är
trygghetslagstiftningen.omfattad Någradärmed den svenskaav

isocialavgifter emellertid inte Sverige för hans inkomsterbetalas i
hari Sverigeegenföretagare inte bosattutlandet. En är sommensom

avgiftendastlandet betalar idagförvärvsarbete här iinkomst annatav
förordningbestämmelserna iför tilläggspensioneringen. Genom

nämnda situationerlagstiftning det itillämplig kommer1408 71 nuom
såtillvidaavgiftermellan förmåner ochråda överensstämmelse attatt

försäkradegenföretagare skalli vilken anställd elleri den stat, varaen
också socialav-skall skalllagstiftning förmåneroch enligt utges,vars

gifter erläggas.
Även avgifts-övervägandensålunda inte redovisar någravi omom

i detta hänseende,förordning 140871frågorna och betydelsen av
lagen 1981:691det iföreslår vi dock, nämnts att omovan,som

för-bestämmelse erinrarinsocialavgifter skall atttas som omen
inskränk-ochmedför utvidgningarinnehåller reglerordningen som

i den lagen.vad föreskrivsningar av som

140871EEGförordning5.6 Allmänt nrom

Inledning5.6.1

medinförlivatshar140871förordninghurbeskrivitharVi ovan
detoch är1992: 1776samordningslagen angett attsvensk rätt genom

skalljuli 199131denEGhade inomförordningenlydelseden som
samordningslagen.återfinns iocksåEES-avtalet ochenligtgälla som

140871förordninganpassningardetagits inhardenna lag ävenI av
förordningenförnödvändigavarittill denna attbilagornaoch som

FörordningEFTA-statema.berördadeinomkunna tillämpasskall
detefteravseendenvissaiEG ändratsemellertid inom140871 har

VilkaEES-avtalet.enligtlydelsenavgörande fördatum ärsom
Andringama3.11.3.8.1 ochavsnittredovisat iändringarna har viär
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i förordningen kommer inte gälla omedelbart inom EES avtaletnäratt
kraft,träder i avsikten de tämligen efter ikraftträdan-är att snartmen

det EES-avtalet skall komma med retroaktiv verkan frånattav -
tidpunkten för EES-avtalets ikraftträdande omfattas detta.av-

vi i detta betänkande talar förordning 140871När vi,om avser som
framhållit i princip samordningslagen, förordningvi görovan, som

140871 med de anpassningar EES-avtalet innebär tillämpligsom- -
här i landet. den förordningen har ändrats inom EGI mån men
ändringen inte gäller inom EES kommer vi detta ochännu att ange

redovisa vad ändringen innebär. På motsvarande kommer viäven sätt
för anpassningar förordningen och bilagorna tillredogöra deatt av

fördenna skett EES-avtalet och har betydelse svenskasom genom som
förhållanden. främst bilaga med särskilda regler förDet 6 till-är

medlemsstaternas lagstiftningar därvid intresse.lämpning ärsom avav
bilaga kompletterats med bestämmelserGenom EES-avtalet har denna

tillämpningen berörda EFTA-ländernassikte detarsom av
nationella lagstiftningar.

Grundprinciper5.6.2

anställda och egenföretagare ellerFörordning 140871 gäller ärsom
omfattade lagstiftningen i eller flera medlemsstater ochhar varit enav

medlemsstat eller statslösa eller flyktingarmedborgare i ärärsom en
medlemsstat. Förordningen omfattar ocksåoch bosatta inom en

personkretsen.familjemedlemmar och efterlevande till den angivna
medlemsstaterna.Förordningen gäller i princip enbart inom Den är

inte tillämplig utanför EES.alltså
i huvudsakförmånsslag omfattas förordningenDe äravsom

allmännasocialförsäkringsförmåner, arbetslöshetsförmåner och
omfattar däremot intekonsumtionsstöd till barnfamiljer. Förordningen

handikappomsor-socialhjälpsförmåner eller insatser inom äldre- och
omfattas olika utbildningspolitiska stödformer. VissaInte hellergen.

familje-förmåner till studerande vi emellertidutgår utgörasom anser
gränsdragningsfrågaförordningens Tillförmåner i mening. denna

i kapitelåterkommer 10.
nämligen vårdför-enligt förordningen tvâ slag,Förmånerna är av

förmånenkontantförmåner. vårdförmåner förståsmåner och Med av
Hit hör också ersättningartill hälso- och sjukvård, tandvård,rätt m.m.

haft för vård eller förför kostnaderutgessom som en person
förmånerhuvudsak sådanaläkemedel. Kontantförmåner iär som

moderskap,inkomstbortfall, grund sjukdom ellerpåersätter t.ex. av
till barnfamiljer,förmåner allmänt konsumtionsstödeller utgörsom

barnbidraget.såsom det allmänna
regelmässigt enligtEnligt förordningens regler vårdförmånerutges

lagstiftningen i bosättnings- eller vistelselandet på den behörigamen
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bekostnad, medan kontantförmâner i allmänhetstatens denutges av
behöriga och enligt den lagstiftning.staten statens

Reglerna i förordning 140871 kan, vi redogjort för i avsnittsom
3.8.2, vila femsägas huvudprinciper, nämligen principen endastom

tillämplig lagstiftning, likabehandlingsprincipen, sammanläggnings-en
principen, exportabilitetsprincipen och proratatemporis-principen.

I detta avsnitt vi i drag redogöra för vad till-att storaavser en
lämpning här i landet de nämnda principerna kommer innebäraattav
och vad det får för konsekvenser för den svenska nationella lagstift-
ningen.

Endast tillämplig lagstiftningen

Principen endast tillämplig lagstiftning kommer till uttryck iom art.en
förordningen.13.1 i Där slås fast för vilka förordningenatt personer

gäller skall med undantag omfattade endast landsett ettvara av- -
lagstiftning. Förordningen också vilket lands lagstiftninganger som
skall tillämplig. Det undantag från principen tillämpligvara om en
lagstiftning gäller förhållandei till vissanämns medlemsländersom
och den situationen samtidigt anställd i ellerärattavser en person en
flera medlemsstater och egenföretagare i eller flera medlemsstater.en

förhållandetDet anställd eller egenföretagare skallatt en vara
omfattad endast lands lagstiftning innebär lands nationellaett att ettav
bestämmelser tillhörighet till försäkringlandets inte gäller,om om
förordningen lagstiftning tillämplig. Personerstatsanger annanen som

omfattas förordning får140871 således inte samtidigtsom av vara
omfattade flera länders lagstiftning.av

Bestämmelsen i gäller13.1 både anställda och egenföretagare.art.
Den innebär det skall landsäven lagstiftning skallatt vara samma som
gälla beträffande samtliga förordningen omfattade förmåner. Omav en

skall omfattad svensk lagstiftning föräldrapen-t.ex.person vara av om
ningförmáner, Sverige såledesär behörig beträffande övrigaävenstat
förmåner.

Den omständigheten endast lands lagstiftning skallatt ett vara
tillämplig för omfattas förordningen innebärpersoner som av en
förändring förhållandei till vad gäller enligt den svenskasom
nationella lagstiftningen. Denna hindrar inte kanatt en person vara
försäkrad enligt flera länders lagstiftning. En bosatt iärperson som
Sverige sålunda försäkrad här. arbetar iär Men ett annatom personen
land, i Tyskland, han i försäkrad ocksåregel i Tyskland. Enärt.ex.

kan vidare försäkrad för viss förmån i Sverige iperson vara en men
övrigt inte omfattad den svenska trygghetslagstiftningen. Såvara av
gäller lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring allat.ex. om som
förvärvsarbetar i Sverige i Sverige anställd inte ärmen om en person
bosatt här i landet, omfattas han inte den allmänna försäkringen.av

enFör bosatt i Sverigeär och anställd både hosären person som som
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arbetsgivare här i landet och arbetsgivare i land gällerett attannaten
till förvärvsanknutna förmåner i Sverige grundar sig uteslutanderätten

inkomsterna här i landet, medan de utländska inkomsterna inte allspå
beaktas.

social trygghet Sverige ingåttheller de konventionerInte somom
andra länder hindrar på och gångmed äratt sammaen person en

olika länder.försäkrad för eller flera förmåner i tvåen
för-förordning 140871 blir tillämplig här i landet kommerNär

endastbestämmelsen i 13.1ordningens regler, bl.a. art. enom
nationellagälla framför den svenskatillämplig lagstiftning, att

i nämndalagstiftningen således innebära modifieringar i dennaoch nu
i Sverige fårarbetar i Tyskland bosattavseende. Den ärt.ex.som men

i Sverige enligtinte, han grund bosättningensåledes påtrots att av
försäkrad i Sverigeskall försäkrad här i landet,AFL utanvara vara

sådanskall omfattad enbart tysk lagstiftning. En personvara av
socialförsäkringsför-kommer alltså inte längre ha till svenskarättatt

maner.

Likabehandlingsprincipen

bosattaLikabehandlingsprincipen art. 3 innebär äratt personer som
enligti medlemsstat och skyldigheterskall ha rättigheter enen samma

med-viss medlemsstats medlemsstatenslagstiftning den egnasom
borgare. omfattade tyskT.ex medborgare,skall svenska är avsom

lagstift-lagstiftning, enligt tyskberättigade till förmånervara samma
ning gäller för dem.tyska medborgare och villkorpåsom samma som
Likabehandlingsprincipen landskonsekvens villkor ifår till att ett
nationella tilllagstiftning förutsättning förmedborgarskap rättom som
förmåner omfattasinte gäller i förhållande till avpersoner som
förordningen. upprätthållaInte heller för till förmånerkan rättman
krav på viss tids för det landetsbosättning e.d. andra än egna
medborgare.

Likabehandlingsprincipen fåbedömning intekommer enligt vår att
så betydelse i behandlarSverige i fråga de förmånerstor om som
i detta betänkande, eftersom lagstiftningen dessaden svenska om
förmåner i regel inte medborgarskapinnehåller svensktnågot krav på
för till förmåner.rätt konventionerDet bör vidare påpekas deatt om
social trygghet för radmellan Sverige ochnärvarande gällersom en
andra länder regelmässigt innehåller likabehandlingbestämmelser om

fördragsslutandede ländernas medborgare.av
Krav på svenskt medborgarskap förekommer dock i den svenska

Ävenlagstiftningen i fråga barnbidrag utländskaoch studiehjälp.om
berättigade förmedborgare till barnbidrag och studiebidragär men

gäller särskilda villkor, viss tids vistelse i Sverige ellerdem såsom
bosättningen i Sverige. Beträffande dessa förmåner fårsyfte medvisst

likabehandlingsprincipen den konsekvensen de regler gäller föratt som
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medborgare i andrasvenska medborgare kommer gälla också EES-att
lagstiftning.skall omfattade svenskländer som vara av

likabehandlingsprincipen inte syftar tillbör påpekasDet att ettatt ge
skydd desvenska medborgare,lands medborgare, änt.ex. samma var

således ingen verkan för detbefinner sig inom EES-omrâdet. Den har
förordningens lagvalsreglersvensk medborgare till följdfall att aven

lagstiftningen land Sverige och tillskall omfattad i änannatettvara av
finns svenska lagstift-miste förmåner i denföljd därav går om som

förmåner svenska medborgareeller får lägreningen ärän som
lagstiftning.omfattade svenskav

Sammanläggningsprincipen

fråga alla förmånsslag,återkommer iprincipEn utomomsom
arbetssjukdomar,ochförmåner vid olycksfall i arbetet ärbeträffande

medlemsstatsinnebärsammanläggningsprincipen. Denna att, om en
elleranställnings-försäkrings-,lagstiftning uppställer krav att

fullgjorts förviss längd skall habosättningsperioder att personenav
anställnings- ellerförmån, försäkrings-,berättigad tillskall envara

förfår beaktasfullgjorts i andra länderbosättningsperioder attsom
försäkrings-,perioder skalluppfylla krav. Vilkadetta anses somsom

lagstiftning enligtdenbosättningsperioderanställnings- eller avgörs av
fullgjorts art. l r-s.vilken perioderna

under vilka förutsättningarinteSammanläggningsreglema enanger
lands socialförsäkrings-försäkrad enligteller skall blikan ettperson

lagstiftningennationellafråga för denlagstiftning. Detta är atten
Brunori och 11079 Coonan. Samman-målen 26678bestämma

försäkrad underbliralltså inteläggningsprincipen innebär att en person
hanförsäkradförutsätter hanförmånssystem den är attattett utan men

uppfyller det krav på viss tidsinteaktuella lagstiftningenenligt den
skall bligäller för hanbosättningförsäkring, anställning eller attsom

för-innebär någontill viss förmån. Vadberättigad attsagtsen nu
enligt denha fullgjorteller bosättningstid måstesäkrings-, anställnings-

förmånen skallvilkenlagstiftningen, dvs. den enligttillämpliga utges.
med. Enligt vårsammanläggafall föreligger ingen tidI attannat

detvidare förutom närsammanläggningsprincipen måstetolkning av -
anställnings-försäkrings-,delenpensionsförmåner den sistagäller av-

vilkenlagstiftning enligtfullgjorts denbosättningstiden ha enligteller
med stödskall kunnaskall för härtill öppnasförmånen rättattutges av

principen.
landförsäkringsperioder imedsammanläggning har skettNär annat

viss förmån, harberättigad tillhar blivitdettaoch sätt enpersonen
således ingenharspelat sin roll. Densammanläggningsprincipen ut

Storlekenförmånen.beräkningen självabetydelse det gällernär avav
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förmånen alltsåavgörs uteslutande enligt den behöriga lagstiftning.statens
Sammanläggningsprincipen gäller till del redan i dag, eftersomstor

de flesta socialförsäkringskonventioner Sverige har ingått medsom
andra länder innehåller bestämmelser sammanläggningom av
försäkringsperioder för till förmånerrätt vid sjukdom och moderskap

pensioner.samt
När det gäller den svenska nationella lagstiftningen socialförsäk-om

ringsförmåner får sammanläggningsprincipen betydelse främst
beträffande pensionsförmånerna. Dessa har vi behandlat i betänkandet
Rätten till folkpension SOU 1992:26, såvitt förmånenutom avser
delpension, vilken vi behandlar i avsnitt 5.7.3. Sammanläggningsprin-
cipen får betydelse också det gäller förmånen föräldrapenning,när
eftersom det beträffande denna förmån uppställs krav på denatt
försäkrade skall ha varit inskriven hos försäkringskassa viss tid för att
ha till sådan förmån.rätt Genom sammanläggningsprincipen kommer
villkoret viss tids inskrivning hos försäkringskassa kunnaattom
uppfyllas försäkringsperioder i EES-land medräknas.att annatgenom
En kommer till Sverige för förvärvsarbeta här kommerperson attsom
således kunna bli berättigad till föräldrapenning vid tidigareatt en
tidpunkt vad följerän uteslutande bestämmelserna i densom av
svenska nationella lagstiftningen.

Även i fråga arbetslöshetsförmåner förekommer kvalifikationsti-om
der för till förmåner.rätt Arbetslöshetsförmånerna emellertid,tar av
skäl vi utvecklar i avsnitt inte5.7.3, till behandling i dettasom upp
betänkande.

Exportabilitetsprincipen

Exportabilitetsprincipen art. 10 både intjäna ochrätten attavser
uppbära förmåner vid bosättning i land det land skallänannat som

för betalning förmånen. Principen, den kommer tillansvara av som
uttryck i 10, gäller kontantförmåner vid invaliditet, ålderdom ellerart.
till efterlevande, pensioner vid olycksfall i ellerarbetet arbetssjuk-
domar förmåner vid dödsfall. Det innebär den i fråga desamt att om
förmåner vi behandlar i detta betänkande blir betydelse endast iav
fråga arbetsskadelivräntor. Nämnas kan dock det gällernärom att,
pensioner enligt svensk lagstiftning, redan AFL medger export av
tilläggspensioner, medan härtillrätt eller föröppnas utvidgas utländska

medborgare frågaoch svenska i möjligheten få folkpensionattom
land inomutbetald i EES till följd regleringen i förordningannat av

140871.
innebär inte tillVad utbetalningrätt utomlands inteattsagtsnu

beträffande andra förordningen omfattadeföreligger förmåner.av
utbetalning förmånerYtterligare regler vid bosättning elleravom

vistelse i land finns i stället i de särskilda avsnitten i förord-annat
ningen olika förmånsslagen.deom
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Dessa regler kommer få betydelse eftersom det i den svenskaatt stor
socialförsäkringen finns många förmåner där till dem byggerrätten på

skall bosatta i Sverige. Någon till utbetalningatt rättpersoner vara av
förmåner vid bosättning utanför Sverige föreligger i dessa fall inte

Ävenheller. till utbetalningrätten förmåner vid vistelse utomlandsav
begränsad enligtär den svenska lagstiftningen.ytterst

De svenska nationella regler begränsar utbetalning förmånersom av
utanför Sverige modifieras redan i dag bestämmelser i socialförsäk-av
ringskonventioner, vilka medger utbetalning pensioner och andraav
kontantförmåner vid bosättning eller vistelse i land. Enligt vissaannat
konventioner medges utbetalning enbart i den andra fördragsslutande

medan de flesta konventioner medger utbetalning istaten, tredjeäven
land.

Proratatemporis-principen

Innebörden proratatemporis-principen har vi redogjort för i avsnittav
3.8.2. Denna princip har betydelse enbart i fråga sådana förmånerom

bygger på intjänande, dvs. pensioner och i viss utsträckningsom
ersättningar på grund arbetssjukdomar och arbetsolycksfall.av
Pensionsförmânerna behandlar vi, tidigare i princip intenämnts,som
i detta betänkande. Det kan dock här på pensionsområdetnämnas att
blir för svenskt vidkommande principen tillämplig beträffande bl.a.
folk- och tilläggspensioner i form ålders-, förtids- efter-ochav
levandepension. I praktiken kommer dock tillämpningen proratatem-av
poris-principen inte leda till resultat vad gäller i dag,änatt annat som
eftersom både folkpension och ATP beroende intjänandetidär redanav
enligtden svenska lagstiftningen.

Konsekvenserna tillämpning här i landet proratatemporis-av en av
principen såvitt gäller förmåner i anledning olycksfall i arbetet ochav
arbetssjukdomar återkommer vi till i kapitel

5.7 Närmare konsekvensernaom av en

tillämpning i Sverige reglerna iav

förordning EEG 140871nr

Förordning EEG 140871 indelad i antal avdelningar.är ettnr
Avdelning omfattar 1-12, innehåller allmänna bestämmel-art.som

finnsHär regler vilken och vilka förmånerpersonkretsser. om som
omfattas förordningen. Vidare definieras vissa begrepp användsav som

förordningen.i avdelningI finns deI också artiklar innehållersom
likabehandlingsprincipen och exportabilitetsprincipen reglersamt om
hur socialförsäkringskonventioner förhåller sig till bestämmelserna i
förordningen. Slutligen i avdelningen förhindrandereglerges om av
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innehållerförmåner. Avdelning i förordningenSammanträffande av
skall gälla förvilket lands lagstiftningregler personer somsomom

grundläggandeförordningen. lagvalsregleromfattas Dessa är avav
särskildaavdelning i förordningen,betydelse för III upptarsom

förmânsslag, eftersom reglerna dessa utgårbestämmelser olika omom
egenföre-anställde ellerfinns behörig för denfrån det statatt en

ivi analysera vad bestämmelsernadetta avsnitt skallltagaren.
svenska nationellade tillämpas denavdelning och innebärI när

för nämnda bestämmelserredogörelselagstiftningen. En närmare nu
i avsnitt 3.9.förordningen har vi lämnati

Personkretsen5.7. 1

egenföretagareAnställda och

egenföretagareanställda och140871 gällerFörordning EEG somnr
flera med-lagstiftningen i elleromfattadevariteller harär enav

anställde ellerdenförutsättningEn ytterligare ärlemsstater. att
eller hani medlemsstat ärmedborgareegenföretagaren är atten

Familjemed-medlemsstat.flykting och bosatt inomellerstatslös är en
omfattas ocksåpersonkretsefterlevande till nämndaochlemmar avnu

uppställsefterlevandefamiljemedlemmar ochBeträffandeförordningen.
Förordningen gällerEES-land.medborgarskap ikrav påinget ett

har omfattatsegenföretagare,anställda ochefterlevande tillvidare som
dessaflera medlemsstater,i eller ävenlagstiftningen omenav

EES-land undermedborgare iinteegenföretagareanställda eller är ett
medlemsstat.medborgare iefterlevandeförutsättning deras äratt en

eller statslös ochflyktingefterlevandefallet den ärDetsamma är om
medlemsstat.inombosattär en

enligtanställda ochstatligtFörordningen gäller också personer som
de omfattaslagstiftningen behandlas sådana,tillämpligaden omsom
vilken för-lagstiftning påmedlemsstatsomfattatshareller av en

försäkringen i Sverige ärEftersom den allmännatillämpas.ordningen
dessaanställda omfattasstatligtockså i frågatillämplig avom

förordningen.
anställda ochendastomfattar förordningenSom nämntsovan

finnsfamiljemedlemmar. I 1derasegenföretagare art.samt ena
egenföretagare. Däranställd respektivebegreppendefinition angesav

obligatorisktdeneller egenföretagare äranställd ärbl.a. att som
derisker täcksflera deellerförsäkrad grenar avmot avsomaven

förenligti förordningenbehandlassocial trygghet ett systemsom
den förvärvs-för helainvånare ellerför samtligasocial trygghet

identifieraskanförutsattarbetande befolkningen, att sompersonen
vilketpådetegenföretagare sättanställd eller systemetgenom

uppfylls,kriterier intedessafinansieras eller,elleradministreras om
förordningentillbilaga Bilaga 1iden definitionföljer som anges
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har kompletterats EES-avtalet. I denna såvitt gällergenom anges
Sverige anställd eller egenföretagare i den mening i denatt som anges
nämnda artikeln i förordningen varjeär anställd ellerärperson som
egenföretagare i den mening i lagen 1976:380 arbets-som avses om
skadeförsäkring.

Begreppen anställd eller egenföretagare torde inte innebära några
problem vid tillämpningen svensk lagstiftning, eftersom för-av
ordningen omfattar båda och reglerna till del ärstorpersongrupperna

eller i fall likartade för de bådavartgemensamma grupperna.
Huruvida betrakta anställd eller egenföretagareär atten person som
blir därmed betydelse. i frågaEnbart lagvalsreglernastörreutan om
kan avgörandet ha någon egentlig verkan. När det däremot gäller till-
lämpningen i andra EES-länder kan distinktionen bli väsentligtav

eftersomvikt, anställda och egenföretagare oftastörre inte för-är
säkrade inom försäkringssystem beträffande olika densamma grenar av
sociala tryggheten. fallI sådana blir det därför nödvändigt för
myndigheterna i dessa länder klargöra till vilken kategori vissatt en

hänföra.är attperson
Problem torde sålunda kunna uppkomma olika ländersattgenom

lagstiftning har olika kriterier för avgränsningen kategoriernaav
anställda, uppdragstagare och egenföretagare. En i Sverigeperson som

anställd kan i EES-land betraktasär att ett annatanse som som
egenföretagare. Sverige likställsI uppdragstagare i regel med anställda,
medan dessa i andra länder kan jämställas med egenföretagare.grupper

kan ställaDetta till problem det gäller reglerna tillämplignär om
lagstiftning. behörigT.ex reglerna i fall dåär statom en person
normalt utför arbete i flera medlemsstater olika beroende om

Ävenanställd eller egenföretagare. för tillämpning deärpersonen av
särskilda reglerna föri 14e samtidigt anställda iärart. personer som

medlemsstat och egenföretagare i medlemsstat detären en annan av
betydelse fastställa till vilken kategori förvärvsverksammaatt av

hör i respektive land.personen
nämndaNu problem uppkommer redan i i förhållandetdag mellan

Sverige och andra länder vilka Sverige har konventionermed om
social trygghet. dessa situationer fråganI skallavgörs om en person

anställd eller egenföretagare lagstiftningen i det land däranses som av
arbetar.personen

Vi anlägger inga synpunkter på hur aktualiserade problem skallnu
hanteras de får lösas praktiska tillämpningen.i denutan attanser

Begreppen anställd egenföretagare EG-domstolen ochoch har av
förordning 140871 allmän icke arbetsrättslig innebörd.gettsgenom en

Det avgörande inte faktiskt arbetar anställd ellerär om personen som
egenföretagare, försäkrad medlemslandshan enligtäratt ettutan

för för flerasocial trygghet eller de sakområdensystern en av som
omfattas ellerförordningen och kan identifieras anställdav som
egenföretagare. anställda ellerDet innebär har varitatt personer som
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egenföretagare och därefter försäkradekvarstår enligtsom som
trygghetssystemet, grund detta innehåller efterskyddattt.ex. ettav

den brittiska.och irländska försäkringen för förmånersåsom vid
eller frivillig basis avgifter, förord-sjukdom på erlägga iärattgenom

mening eller egenföretagare.ningens anställda Detsammaatt anse som
tidigare varit anställda eller egenföretagaregäller ochpersoner som

arbetslöshetsförmäner enligt lagstiftningenuppbär pension eller isom
medlemsland.något

socialförsäkringenTillhörigheten till den svenska grundas däremot
egenföretagare i Sverigeinte på anställning eller verksamhet utansom

bosättning här i landet. för social trygghet finns ipå Det system som
omfattar i princip såväl förvärvsarbetarSverige vidare personer som

definitioninte förvärvsaktiva. Förordningensärpersoner som avsom
egenföretagare får den konsekvensen föranställd ellerbegreppen

i Sverige bosatt arbetat iSveriges vidkommande att person, somen
varit anställd i den meningviss tid och således eller harSverige är

arbetsskadeförsäkring, försäkrad här i landeti lagen äravses omsom
förutsättning hanefter anställningen upphört, underdetäven attatt

försäkringsskydd fårfortfarande bosatt här. Detär personensom
eftersom allaanställningen kvarstår efter anställningen,ävengenom

försäkrade här.bosatta i Sverige också Personenärärpersoner som
anställd ellerefter anställningstidensåledesär även att anse som

förordningens mening.egenföretagare i
i detta sammanhang vadfråga uppkommerEn är sagtsom nusom

Sverige för bo och arbeta isådan lämnargäller även att ettom person
till Sverige och bosätter sig härEES-land och sedan återkommerannat

denförvärvsarbetar. Eftersom tillhörigheten tilllandet intei men
här isocialförsäkringen uppkommer bosättning landetsvenska genom

tillhöra försäkringssystemoch då han därigenom kommer att samma
enligt vår tolkning ihan arbetade i Sverige, hanär ävennär nusom

anställd eller egenföretagare i denbeskrivna situation att anse som
i förordning 140871 det gällerbegreppen användsmening närsom

lagstiftning.tillämpning svenskav
förordningens definition begreppen anställd ochMed hänsyn till av

omfattaregenföretagare och då förordningen enligt 2art. personer som
fleraomfattade lagstiftningen i eller med-eller har varitär enav

den tillämpasförordningen enligt vår bedömning,torde närlemsstater
princip gälla samtligaför social trygghet, idet svenskapå systemet

elleranställdai livet har förvärvsarbetatnågon gång sompersoner som
lång tid detta skett, ochoberoende eller för huregenföretagare, närav

tillämpningsområdeUtanför förordningensfamiljemedlemmar.deras
varit förvärvsverksamma,aldrig harfaller således endast personer som

hellerhemarbetande, och inteoch ärvissa studerandet.ex. som
egenföretagare.anställd ellerfamiljemedlemmar till en

EGavsnitt 3.11 har inomvad vi har redovisat ienlighet medI
förslagutarbetatkommissionen föreslagit rådet attatt anta ett om
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utvidga den förordningen omfattade personkretsen tillav ävenatt avse
studerande alla andra eller harsamt är varit omfattadepersoner som

medlemsstats lagstiftning social trygghet. Också socialförsäk-av en om
ringssystem för statliga tjänstemän och därmed likställda föreslås bli
omfattade förordningen. Förslaget har inteännu antagits rådet.av av

l avseende har emellertid i praktikenett tillämpningsområdet för
förordning 140871 utvidgats till icke förvärvsverksammaävenatt avse

Mellan medlemsstaterna inom EG finns nämligenpersoner. en
underhandsöverenskommelse, innebär förordningens reglerattsom

22.1art. a på denrätt behöriga bekostnad vårdatt vidom statens
akut sjukdom under tillfällig vistelse i land detän land därannat man

försäkrad skallär gälla även inte omfattadeärpersoner som av
förordningen försäkradeär enligt lagstiftningen i någonmen som av
EG:s medlemsstater. I avsnitt 6.5 lämnar vi redogörelsenärmareen
för överenskommelsen. Denna omfattas inte formellt EES-avtalet.av

Vi föreslår emellertid överenskommelsen skall tillämpas föratt även
icke förvärvsverksamma omfattas svensk socialförsäk-personer som av
ring. En medborgare i EES-land, försäkradär i Sverigeett som men

inte omfattas förordning 140871, bör alltså försäkringskas-som av av
förses med det intyg E 111 inom EES till akut vårdrättsan som ger

denpå behöriga bekostnad vid vistelse utanför denstatens behöriga
Det kan nämnas med hänsyn till denstaten. innebördatt, som

begreppet anställd har i förordningens mening och till de svenska
bestämmelserna försäkringstillhörighet, överenskommelsen kommerom

begränsad praktisk betydelse, eftersom de flestaatt en personer som
försäkrade iär Sverige också någon gång har förvärvsarbetat här i

landet, mycket kortän tid, eller också familjemedlemär tillom en en
anställd eller egenföretagare. Samtidigt skulle det sannolikt medföra
praktiska problem för försäkringskassorna de skulle tvungnaom vara

varje gång fråga uppkommer utfärdande intygetatt E 111 göraom av
prövning huruvida frågai är betrakta anställden attpersonen som

egenföretagare eller familjemedlem till sådan eller inte alls omfattasen
förordningen.av

förordningI 140871 finns beträffande de olika förmånsslagen
särskilda regler gäller pensionärer och arbetslösa. Vid tillämpningsom

förordningen med begreppet pensionär uppbärav avses en person som
pension enligt lagstiftningen i medlemsstat eller flera medlemsstateren
och med begreppet arbetslös uppbär arbetslöshetsför-en person som
máner från medlemsstat enligt förordningens regler sådanaen om
förmåner. Det skall dock påminnas definitionen anställd ellerattom av
egenföretagare i innefattar1 pensionäreräven och arbetslösa,art. a
varför förordningens bestämmelser för anställda och egenföretagare i
viss utsträckning gäller pensionäreräven och arbetslösa.

Förordning 140871 inte tillämpligär i interna svenska för-rent
hållanden. Detta innebär dock inte krav påett att en person som
omfattas förordningen med Sverige behörig skall haävenav statsom
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socialförsäkringssystemlands änförsäkrad enligt någotvarit annat
land för förordningenanställd ivarit någotSveriges eller annat att

tillanknytningemellertid föreligga någonmåsteskall gälla honom. Det
Förflyttningengränsöverskridande överland, moment.ett enannat

harsådanaandra orsakeremellertid ha skett änkangräns somav
medi sambandmed arbetet,samband semesterresa.t.ex. en

Familj emedlemmar

framhållit, inte enbarttidigareomfattar,Förordning 140871 som
familjemed-sådanaoch egenföretagare ävenanställda utan personers

familjemedlemmarna äroberoendegällerlemmar. Detta omav
EES-land eller inte.imedborgare ett

intedennaförordningenenligt ärfamiljemedlemmarsfråga rättl om
Familjemedlem-egenföretagares.anställdas ellerlika omfattande som

endastförmånertillsjälvständiginte rätthar nämligen utanenmarna
anställde ellerfrån denhärledaskanförmånertill sådanarätt som

egenföretagarenanställde ellerför dendenI den månegenföretagaren.
till-innehåller förmåner,lagstiftningennationellatillämpliga som

familjemed-justegenskapi dessasfamiljemedlemmarkommer av
ocksåförutsättstillämplig. Detsåledesförordningenkanlemmar, vara

avseende påharbestämmelserinnehållerförordningen somatt
beträffande förmånerbestämmelser finnsSådanafamiljemedlemmar.

dödsfallsersätt-efterlevandepensioner,moderskap,ochsjukdomvid
svenskahar för denbetydelse detVilkenfamiljeförmåner.ningar samt

omfattadesjälvständigtfamiljemedlemmar inte ärlagstiftningen avatt
till.viåterkommerförordningen strax

förordningenställningdensammanhangi detta nämnasDet bör att
förvärvsarbetar.intesjälvadeförutsätterfamiljemedlemmarna attger

omfattadförordningenbarn tillellerfall makedetFör ettatt avenen
EES-landimedborgareoehförvärvsverksam ärsjälv ettärperson

reglerFörordningensförordningen.självständigtomfattas han somav
tillämpliga honom.direktegenföretagare dåelleranställda ärgäller

imedborgareinteförvärvsverksam ärdäremotsjälvOm han är men
förordningenomfattadsjälvständigthan inteEES-land, utanärett av
tillfamiljemedlemfall hanför det äromfattad endast att somen person

förordningensmed stödsådan ärförordningen. Entäcks avpersonav
denfrånhärledaskanförmånertill enbart deberättigadregler som

egenföretagaren.anställde eller
Även EES-land pånågotpension frånuppbärfamiljemedlem somen

självständigtomfattasdärförvärvsverksamhettidigaregrund avav
förordningen.

fenligt lfamiljemedlemmar avgörsskallVilka art.varaansessom
förmånervilkenenligti denlagstiftningenfall utges.de flestai statav

skallmedlemsstatdetoberoende ärgällerDetta somannanenav om
innebärVadellerför förmånenkostnadernaför t.ex.sagtsnusvara
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frågai till vårdförmånerrätt vid bosättning i land denänom annat
behöriga kretsen familjemedlemmar bestäms lagstift-staten att av av
ningen i bosättningslandet.

En fråga uppkommer i detta sammanhang vilken ställningärsom
sambor har det gäller bestämmelsernanär familjemedlemmar.om
Förordning 140871 innehåller ingen bestämmelse likställersom
sambor med äkta makar. I EES-utskottets betänkande l99293zEU l
berörs i samband med behandling innebörden arbetskraftens friaav av
rörlighet frågan sambors ställning. Utskottet konstaterar därvidom att
några regler angående sambor inte finns i EES-avtalet och tillägger att
frågan huruvida sambor skall jämställas med makar därför får avgöras

den nationella lagstiftningen i varje EES-land.av
Enligt uppfattningvår gäller motsvarande beträffande sambors rätt

till social trygghet. Det alltså den nationella lagstiftningenär i varje
EES-land sambor skall likställas med makar.avgör märkaAttsom om

emellertid svensk lagstiftningär likställer sambor äratt, om som
svenska medborgare med makar eller likställer sambor till svenska
medborgare med makar, Sverige måste motsvarande behandlingge

frånsambor andra EES-länder. Detta följer likabehandlingsprin-av
cipen.

När det gäller familjemedlemmarnas rättigheter enligt förordning
140871 gäller, tidigare de inte självständigtärsagts, attsom om-
fattade förordningen omfattade endast i egenskap familje-utanav av
medlemmar och beträffande förmåner enligt den nationellasom
lagstiftningen härledda från den anställdeär eller egenföretagaren.
Den svenska lagstiftningen social trygghet bygger varjepå attom
individ självständigt försäkrad anknytningär till Iutan annan person.
Sverige förekommer i mycket liten utsträckning förmåner ärsom
härledda från någon Ett undantag dock efterlevandeför-utgörannan.
månerna.

Förordningens kapitel förmåner vid sjukdom och moderskapom
innehåller mängd bestämmelser gäller familjemedlemmarnasen som

förmåner.till svenskaDen sjukförsäkringen och föräldraförsäk-rätt
ringen bygger, vi individen självständigtnämnt, på ärattsom nyss
försäkrad. Det således här inte fråga härleddaär rättigheter. Förom

överbrygga den motsättning sålunda råder mellan principernaatt som
i förordningen och den nationella lagstiftningen i Sverige och andra
länder i f i förordningl 140871 i fråga vårdförmånerart.anges om

sjukdomvid och moderskap medlemsstats lagstiftning inteatt, om en
skillnad mellan familjemedlemmar och andragör personer som

lagstiftningen gäller, uttrycket familjemedlem skall ha den betydelse
i bilaga till förordningen.1 I denna bilaga har EES-angessom genom

avtalet införts bl.a. bestämmelse gäller svensk lagstiftning. Ien som
bestämmelsen det gäller till förmåneraktuellanär rättenattanges nu

med begreppet familjemedlem make eller barn under 18 år.avses
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förordning 140871 och i bilaganEnligt tolkning reglerna ivår av
tilldessa förordningens reglertill EES-avtalet innebär rättatt om

familjemedlemmar kanvid och moderskap förvårdförmåner sjukdom
lagstiftningen sådanaden svenskatillämpas hinder attutan omav

självständigt försäkrade. För-individernaförmåner bygger på äratt
enligt denoberoende vad gällermånerna sågörs sägaatt somav

egenföretagarenfrån anställde ellerlagstiftningen till densvenska en
f och ibestämmelserna i förordningens 1härledd rätt art.genom

förordningen.bilagan till

Likabehandling5.7.2

medborgareolika medlemsstaterslikabehandlingBestämmelser avom
får föroch vad denbestämmelsenfinns i Innebördenart. av

socialförsäkringsför-för svenska lagstiftningenkonsekvenser den om
får likabehand-Som därredovisat i avsnitt 5.6.2.måner har vi angavs

ochpensionsförmånerfrämst vad gällerbetydelselingsprincipen
detförmånerbeträffande dessafamiljeförmåner, eftersom det är som

med-svensktfinns krav pånationella lagstiftningeni den svenska
skall uppkommaförvistelse i Sverigeborgarskap eller viss tids rättatt

till förmåner.

Fönnånerna5.7.3

Regelsystemet

vilka konsekvenserundersökavi haftuppdrag innebärVårt attatt en
tillförtrygghet fårsocial rättenreglertillämpning EG:s omav

uppdragetEftersom ärsocialförsäkringen.enligt svenskaförmåner den
förordningnämligensocial trygghet,reglerbetingat EG:satt omav

kraft,träder iEES-avtalethär i landetblir tillämpliga140871, när
skallvisvenska förmånervilkavi avgränsningenatt somavanser

till denhänförasutifrån vad brukarintebehandla bör göras som
från begreppetutgångspunktmedsocialförsäkringensvenska utan

140871.förordningsocial trygghet det bestäms genomsom
förordningi itrygghet 4med socialskall förståsVad art.angessom

vissaall lagstiftningförordningenartikeln omfattar14087 Enligt om
trygghet, nämligensocialangivna avgrenar

och moderskap,vid sjukdomförmånera
avsedda bevarasådanainvaliditet,förmåner vid ärb även attsom

förvärvsförmågan,förbättraeller
ålderdom,förmåner vidc

till efterlevande,d förmåner
arbetssjuk-ocholycksfall i arbetetanledningförmåner ie av

domar,
dödsfallsersättningar,f
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förmåner vidg arbetslöshet,
h familjeförmåner.

Förordningen innehåller i j definitionl begreppetart. en av
lagstiftning vi har redogjort för i avsnitt 3.9.4. Som framgår därsom
innefattar definitionen lagar, förordningar eller föreskrifter allasamt
andra tillämpningsbestämmelser. Under begreppet lagstiftning faller
således tillämpningsföreskrifter Riksförsäkringsverket.även av

Förordningen omfattar alla allmänna och särskilda för socialsystem
oberoendetrygghet bygger avgiftsplikt eller inte.påsystemenav om

Även innebär arbetsgivare eller redare harsystem attsom en en ansvar
för förmåner omfattas förordningen. Förordningen såledesärav
tillämplig i fråga förmåner enligt lagen 1991:1047 sjuklön.om om

omfattas inte såvida inteDäremot bestämmelser i kollektivavtal dessa
uppfylla lagstadgat krav obligatorisk försäkring ellerpåatt ettavser

därigenom skapas administreras sättsystemett samma somsom
lagstadgade system.

Sådana för innebär redare harsocial trygghet attsystem ensom
för förmåner omfattas i och för sig förordningen. Däremotansvar av

inte samtliga bestämmelser i förordningen tillämpliga i frågaär om
desärskilda bestämmelserna i avdelning IIIsådana Desystem. om

förmånsslagen inte nationella författningarolika gäller enligt 4.3art.
redares för förmåner. Sådana bestämmelser enom en ansvar om

vård- ochredares finns i sjömanslagen 1973:282, såvitt gälleransvar
förordningensjukdom. ikontantförmâner för sjömän vid Undantaget

vidinnebär således förordningens bestämmelser förmåneratt om
inte reglering i sjömanslagen. omfattassjukdom gäller denna Däremot

begreppet anställd i förordningen. betyder i densjömän Det att,av
förmåner enligt för socialmån sjömän har till landsrätt ett system

allmänhet svenskatrygghet gäller anställda i eller som densom
socialförsäkringen i landet, förordningens regler förbosattapersoner

särskilda förmånsslagen blir tillämpliga i fråga dessa förmåner.de om
kapitelVad detta innebär återkommer vi till i 6 ochnärmare

enligtFrån förordningens tillämpningsområde undantas 4.4art.
till offer för krig eller desssocial eller medicinsk hjälp förmånersamt

anställda ochUndantagna vidare särskilda för statligtföljder. är system
behandlas sådana.sompersoner som

förordning 140871för förmån faller under ärAvgörande om en
lagstiftningen. Avgörandeklassificeras den nationella ärden iinte hur

förförmånen och villkorenförmånens syftet medi stället karaktär,
intenormaltförmånerinnebärbeviljandet den. Det ävenatt somav

omfattadekansocialförsäkringenhänföras till den svenskabrukar vara
förordning 140871.av

avseddinnehålleruppräkning förmånsslag 4 ärDen attart.somav
be-tillämpligskalluttömmande. förordningenFör att varavara

hänföraskunnaförmån, förmånen alltsåträffande nationell måsteen
i artikeln. Omdetill någon social trygghetgrenar som angesav av
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detta inte möjligt, förordningen inteär är tillämplig beträffande de
författningsbestämmelser reglerar förmånen förmånenoch inteärsom

förmån för social trygghet i förordningens mening.att anse som en
Detta gäller förmånen i övrigt uppvisaräven de drag ärom som
utmärkande för förmåner detta slag, lagstiftningent.ex. attav genom

förrnånstagaren rättsligt definierad ställning se bl.a. målenger en
24983 Hoeckx och 12284 Scrivner.

Den omständigheten viss förmån inte inom tillämpnings-att en ryms
området för förordning 140871 behöver inte innebära den heltatt
faller utanför EG:s regelsystem. Den kan social förmån ochvara en

omfattadsådan förordning EEG 161268. Vi skall i avsnittsom av nr
5.10 återkomma till vad det innebär förmån faller underatt en
tillämpningsområdet för förordning 161268.

Gränsdragningen förmånermellan för social trygghet, alltsåsom
omfattas förordning 140871, och förmåner för social hjälp,av som
täcks förordning 161268, inte helt klar. finns förmånerDetärav som
ligger i gränsområdet mellan förordningarna på så de har vissasätt att
egenskaper de kan hänföras till förmåner förgör socialattsom
trygghet och samtidigt andra egenskaper talar för det frågaärattsom

förmåner för social hjälp. har inomDet EG angelägetansetts attom
vissa dessa förmåner förs in under tillämpningsområdet förav
förordning 140871. Förordning därför140871 har ändrats genom
förordning EEG 124792. Denna ändringsförordning ingår ännunr
inte i EES-avtalet och kommer alltså gälla inom EFTA-ländemaatt
först sedan avtalet har kompletterats och, såvitt gäller Sverige,
ändringen inkorporerats i svensk Avsikten emellertidrätt. är att
ändringen skall retroaktiv verkan från tidpunkten för EES-avtaletsges
ikraftträdande.

Ändringen i förordning 140871 innebär artikel, 4.2a,att art.en ny
har tillkommit. dennaI förordningen omfattaskall ocksåattanges
särskilda, icke avgiftsfmansierade förmåner, enligtutgessom annan
lagstiftning eller andra vad redan i eller4system art.som anges

inte omfattas på grund bestämmelsen i 4.4 undantagart.som av om
för social eller medicinsk hjälp, fömiånerna tillägg till ellerutgörom
ersättning för sådana förmåner omfattas artikeln eller uteslutan-som av
de skydd för handikappade. Artikeln omfattar bådeatt ettavser ge
vård- och kontantförmåner förmånernaangivet slag. De avseddaav
skall medlemsstaterna anmälas och förtecknas i bilaga till2av a
förordningen.

Det speciella med de här aktuella förmånerna de i medochär att
förteckning i bilaga 2 blir undantagna från enligt denexporta
allmänna exportregeln i 10. således uteslutandeFörmânemaart. utges
i bosättningsstaten lagstiftningenenligt i det landet. betänkandetI

till folkpensionRätten SOU 1992:26 har vi uttryckt vårsom
uppfattning de särskilda folkpensionsfönnånema handikapper-att
sättning självständig förmån och Vårdbidrag skall utgörasom anses
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sådana förmåner kan komma omfattas ändringsförordningensom att av
och således bör förtecknas i bilaga till förordningen2som för blia att
undantagna från Detsamma torde böraexport. beträffandegöras
kommunala bostadstillägg till folkpension.

Om förmån aktuellt slag tillägg ochen tillav utges rättennu ettsom
tillägget beroendeär förmån omfattasatt 4.1 i för-av en art.som av
ordningen samtidigt till den berättigade, skallutges varje motsvarande
sådan förmån beviljas enligt medlemsstats lagstiftningsom en annan
behandlas förmån från landet i fråga detnär gäller bedömasom en att

till tillägget.rätten Detta betyder svenska tilläggsförmåner alltsåatt
måste till bor här iutges landet och harpersoner som t.ex.som
pension från EES-land.ett annat

Enligt i förordning5 140871 skall varjeart. medlemsstat lämna en
förteckning bl.a.över den lagstiftning och de isystern art.som avses
4. En sådan förteckning enligtär avgörande EG-domstolen målett av
3577 Beerens positivt bindande. Har lagstiftning eller ett systemen
tagits i medlemsstats förteckning, det fullt bevisupp en anses som om

lagstiftningen eller förmånatt enligt förordningsystemet avser en
l4087l. Att viss lagstiftning eller visst inteen ett system upptas
utesluter däremot inte den kan befinnas sådan förmånatt målavse en
7080 Vigier. Skyldigheten lämna uppgift sådana författningaratt om

omfattas förordning 140871 skall enligt protokoll l till EES-som av
avtalet gälla deäven EFTA-stater har införliva förordningenattsom
med sin rättsordning.

I bilaga tilll detta betänkande har vi förtecknat de svenska
författningar enligt vår mening förmåner omfattassom avser som av
förordning l4087l. Med hänsyn till EG:s regler varierar medatt
förmånernas har vi ordnat författningarna enligtart systematiken i art.
4 i förordningen.

När vi i kapitlen 6-10 i detta betänkande behandlar de olika
förmånsslagen, kommer vi redogöra för det huvudsakliga innehålletatt
i de angivna svenska författningarna särskild inriktningmed frågor

betydelse förär tillämpningen förordning 140871. Visom av av
kommer lägga tonvikten främst vid sådana omständigheteratt
bosättning i Sverige m.m. enligt dessa författningar utgörsom
rekvisit för tillhörighet till respektive trygghetssystem. Därutöver
kommer vi till ledning för uppskattningar de ekonomiskaatt, av
konsekvenserna förordning 140871 blir tillämplig i Sverige,attav
lämna allmän redogörelse för innebörden olika förmånerdeen av som
omfattas förordningen. Vi kommer också kort hurberöraattav
förmånerna administreras.

Den yttre ramen

Den svenska lagstiftning berör förmåner de slag isom av som avses
förordning 140871 återfinns väsentligen i AFL. Den allmänna för-
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och för-folkpensioneringensjukförsäkringen,säkringen består av
förmånsslagomfattar i huvudsak deför tilläggspension. Densäkringen

och moderskap,förmåner vid sjukdomi förordningen benämnssom
tillålderdom och förmånerförmåner vidvid invaliditet,förmåner

efterlevande.
formendast i denförekommer i svenskDödsfallsersättningar rätt av

arbetsskadeförsäk-förutgå inombegravningshjälp kan ramensom
ringen.

och arbetssjukdomarolycksfall i arbeteti anledningFörmåner av
arbets-lagen 1976:380huvudsakligen enligti svenskutgår rätt om

arbetslöshet regleras iförmåner vidUtbetalningskadeförsäkring. av
1973:371arbetslöshetsförsäkring och lagen1973:370lagen omom

finnsfamiljeförmånernadet gällerarbetsmarknadsstöd. Närkontant
1947:behandlas i lagengrundläggandeolika slag. Deförmåner av

förlängt barn-1986:378och lagenbarnbidragallmänna529 omom
bidrag.

vårt uppdragavgränsningenAllmänt avom

denkanoch regelsystemenberörda författningarna sägasDe angeovan
Vitryggheten. harden socialaområde angårför detyttre somramen

betänkande harövervägande i dettatilltagit alladock inte utan avupp
delregelsystemen. Itill vissaprövningskäl begränsat vårolika enav
sinförfattningsreglerna,funnitberott vifall har detta trotsattatt

i förordningunder 4trygghetsordning, intekaraktär art.rymsav
visserligenförmånfunnit viss ärandra fall har140871. l att aven

under uppdragprincip vårtoch alltså ii 4det slag art. rymssom avses
sammanhangi andradärhän eftersom denförmånenlämnatmen

våra.utgångspunkterutifrånprövats somsamma
reglernämligen AFL:suppdrag,betydande del vårtEn omav

folkpensiontillbetänkandet Rättenredan behandlat ipension, har vi
åsidopensionsfrågornahuvudsakdärför i1992:26. Vi lämnarSOU

dock Detundantagarbete. Ett måste göras.vårtunder denna etapp av
tidigaremed vårtUnder arbetetdelpension.lagstiftningengäller om
ochskulle upphävasfrån reglerna därombetänkande utgick vi attatt

ställning idelpensioneringensbehandlapåkallatalltså intedet attvar
visat sigi efterhandförutsättningen harhänseende. DenEG-rättsligtett

delpension tillförmånendärförstreck. Vi kommerinte hålla att ta upp
avsnitt.övervägande i detta

och särskildakommittéerdirektiven tillgenerellaMed hänsyn till de
kanutredningsverksamheteniEG-aspekterbeaktandeutredare avom
tillanpassningbehovetfråganför sigdet i och sägas att avom

uppdragi varje rörförordning 140871 ingårbestämmelserna i som
emellertidVi harsociala tryggheten.författningar denreformer omav

ankommitdet påtalat föreffektivitetsskälfalli flera attansett att oss
socialförsäk-samordning reglerfrågor rörta omatt avsomupp
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utredning e.d. varit verksamringsförmåner i fall då någonäven annan
området.på

förmånerna vid arbets-Emellertid har vi avstått från behandlaatt
EG-rättsliga frågor med avseendeOrsaken härtill ocksålöshet. är att

utredningen med uppdragdessa förmåner har behandlatspå attav
obligatorisk arbetslöshetsförsäkring i det för tidutreda frågan enom en

Ersättning vid arbetslöshet SOUöverlämnade betänkandetsedan
1993:52.

förmånsslagensärskildadeNärmare om

Sjukdom och moderskap

inomregleras väsentligensjukdom och moderskapvidFörmånerna
sjukvårdser-sålunda frågorisjukförsäkringen AFL. Där tas upp om

havandeskapspen-sjukpenning ochtandvårdsersättning,sättning inkl.
sjukdomförmåner vidtorde falla under begreppetvilka allaning,

föräldrapen-vidare regler140871. AFLförordning Ienligt ges om
betraktahuvudsakligen tordei fallningförrnåner, attvart varasom

hör också frågorTill sjukförsäkringenmoderskapsförmåner. omsom
Även har virehabiliteringsförmånema utgörarehabilitering. ansett

vi tillbedömning återkommerför dennasjukdom. Skälenförmåner vid
Invaliditet.under rubrikennedan

emellertidsjukdom finnsförmåner vidantal reglerEtt stort om
kostnadsersättninginnebärinteVissa vårdförmånerutanför AFL. som

hänvisningarknutna ditförfattningarsålundaregleras är genomsomav
1982:763och sjukvårdslagenmärks hälso-Bland dessai 2 kap. AFL.

förutsätt-finns reglerI dessatandvårdslagen 1985:125.och om
Utanföråtnjutande vård.komma ihuvudningarna för över tagetatt av
socialalagstiftning denfinns också åtskilligAFL som avserannan

märks lagenvidsträckt mening. Häriblanditryggheten vid sjukdom
lagenläkemedelskostnader,begränsningl981:49 m.m.,avom

1988:1465och lagenersättning till smittbärare1989:225 omom
för närståendevård.och ledighetersättning

kontantförmånformbl.a. iErsättning till smittbärare utgår av en
delssmittbärarpenningBerättigad till ärsmittbärarpenning.kallassom

haför den skullsmittsam sjukdom utanliderden attsom av en
kan bärabär på ellerarbetsförmåga, dels denförlorat sin antassom

smitt-sjukpenningendärför sjuk. Liksom ärsmittapå utan att vara
grund deninkomstbortfall påtäckabärarpenningen avsedd attatt av

arbete. densig från Att ärförmånen avhållauppbär måste somsom
ifrån arbeteavhåller sigsmittbärarersättningberättigad till mera

betydelse iavgörandetillmätasi sitt kan inteandras intresse än eget nu
smittbärarpenningen ärVi därföraktuella sammanhang. ävenattanser

Därvid saknar detmening.förordningensförmån vid sjukdom ien
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enligt vår mening betydelse smittbäraren bara bär smitta ellerom en
han faktiskt lider sjukdom.om av en

Annorlunda förhåller det sig med de fall i lagen 1988:som avses
1465 ersättning och ledighet för närståendevård.om De förmåner som
utgår enligt denna lag liknar visserligen såtillvida vissa förmåner i
AFL utbetalningen sker frånatt sjukförsäkringen med belopp isom
huvudsak den berättigades sjukpenning.motsvarar Men i förhållande
till de andra förmåner vid sjukdom vi diskuterat råder densom
väsentliga skillnaden ersättningen inte tillatt den sjuke tillutges utan
hans vårdare. Vi med hänsyn härtill sambandet mellananser att ersätt-
ningen och den sjukdom ligger till grund för denytterst såärsom

förmånen inte kanuttunnat att sjukdomsförmån enligtanses vara en
förordningen. Vi därför inte dennatar ersättning till behandlingupp

den faller utanförutan tillämpningsområdetatt för förordningmenar
140871.

Även moderskapsfömzánema avgränsningsproblem, tillrymmer en
del begreppsmässig Gemensamt för havandeskapspenningav art. och
föräldrapenning förmånenär knyts till föreståendeatt eller inträffatett
moderskap. Trots det har vi, valtnänmts, behandla havande-attsom
skapspenningen i samband med kontantförmånema vid sjukdom. An-
ledningen härtill redovisar vi i avsnitt 7.4. frågaI föräldrapen-om
ningen förmånenär slag. Föräldrapenning kan lämnasannat ocksåav
till barns far ellerett jämställaär med förälder.attannan person som
Vid tillämpning förordning 140871 bör enligt vår mening för-av
äldrapenning förmån vid moderskap iäven den mån denanses som en
tillkommer barnets far.

I fråga föräldrapenningförmåner i Sverige och särskiltom såvitt
gäller den tillfälliga föräldrapenningen uppkommer särskilda problem

detnär gäller i vadavgöra mån de omfattasatt förordning 140871av
eller ej. Vi har valt redovisa våra ställningstagandenatt i dessa
hänseenden i avsnitt 8.7.1.

Invaliditet

Förordning 140871 innehåller inte någon definition begreppetav
invaliditet. I 4.1 b sägs endast förmåneran. vid invaliditet ocksåatt
omfattar sådana förmåner är avsedda bevara eller förbättrasom att
förvärvsfönnågan.

Enligt svensk lagstiftning lämnas ersättning till täckandenumera av
de ekonomiska följderna invaliditet sjukdom eller olycksfallav genom
huvudsakligen inom för folkpensioneringen och ATPramen samt
arbetsskadeförsäkringen. Konsekvenserna förordning 140871attav
blir tillämplig i fråga förtidspension inom folk- och tilläggspensio-om
neringen vi i vårt förratog betänkande Rätten till folkpensionupp
SOU 1992:26. I det sammanhanget behandlade vi också handikapper-
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sättningen och vårdbidraget. I detta betänkande kommer vi behandlaatt
sådan ersättning inom för arbetsskadeförsäkringen.utgessom ramen

Även vissa ytterligare förmåner kan ifrågasättas höra till begreppet
förmåner vid invaliditet i EG-rättsligt perspektiv. Bland dessaett
återfinns arbetslivsinriktad rehabilitering och rehabiliteringsersättning
enligt 22 kap. AFL. Gränsdragningen mellan å sidan dessaena
förmåner och å den andra förinånema vid sjukdom emellertidär
tämligen Hur skall drasgränsen beroende hurär invaliditetsbe-vag. av

bestäms.greppet
Bestämmelserna till förtidspensionrätt i kap.7 AFL utgår frånom

invaliditetsbegreppet. Invalid i denna mening och alltså berättigad till
förtidspension den på grund sjukdom elleranses vara som av annan
nedsättning den fysiska eller psykiska prestationsförmågan fått sinav
arbetsförmåga nedsatt med minst fjärdedel förutsättningunderen att
nedsättningen varaktig.är Begreppet innefattar alltså krav på vissen
lägsta invaliditetsgrad och viss varaktighet. Om nedsättningen inteen

varaktigär ändå kan bestå under avsevärd tid, kan i ställetantasmen
sjukbidrag utgå. Enligt motiven till AFL skall med avsevärd tid förstås

tidrymd inte understiger år.etten som
sjukpenning kan utgå vid sjukdom ned den försäkradessättersom

arbetsförmåga med minst fjärdedel. Med sjukdom jämställs därviden
tillstånd nedsatt arbetsförmåga orsakats sjukdom ochav som av som
kvarstår efter det sjukdomen har upphört. Något varaktighetskravatt
uppställs inte.

frågaI villkoren för till förmånenrätt påminner rehabilite-om
ringsersättningen både förtidspensionen och sjukpenningen. Enligtom
22 kap. 2 § AFL syftar rehabilitering till återge den haratt som
drabbats sjukdom arbetsförmågan och förutsättningarna försörjaav att
sig själv förvärvsarbete. En arbetsgivare skall påbörjagenom en
rehabiliteringsutredning förutom begäranpå den försäkradeav om- -
den försäkrade på grund sjukdom varit borta från sitt arbete underav
längre tid fyra veckor i följdän eller hans arbete ofta har avbrutitsom

kortare sjukperioder.av
Som vi det arbetslivsinriktadär rehabilitering primärt förmånser en

vid sjukdom. Anknytningen till invaliditetsförmånerna indirekt.är mer
Förhållandet kan uttryckas så rehabilitering åtgärder vidtasäratt som
till förhindrande sjukdomsrelaterad arbetsoförmåga utvecklasattav en
därhän den sjuke invalidiseras, dvs. blir varaktigtatt arbetsoförmögen.
Mot bakgrund härav har vi funnit arbetslivsinriktad rehabiliteringatt
bör i EG-rättsligt hänseende hänföras till begreppetett förmån vid
sjukdom.

På behandlarsätt vi de till rehabiliteringen knutna förmånersamma
förordningeni 1991:1046 ersättning från sjukför-som avses om

säkringen enligt AFL i form bidrag till arbetshjälpmedel deav samt
förmåner utgår med stöd förordningen 1987:409 bidragsom av om
till arbetshjälpmedel m.m.
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fråga bilstödetI till handikappade enligt förordningen däromom
1988:890 situationen något annorlunda. Bilstödet har visserligenär
starkare karaktär invaliditetsfönnån de berörda förmånerna.änav nyss
Bilden kompliceras emellertid bilstödet till sin sådantäratt art attav
det inte bara liknar de förmåner behandlas i förordning 140871som

också har beröringspunkter med sådana förmåner socialutan typenav
hjälp faller uteslutande under tillämpningsområdet för förordningsom

arbetskraftensEEG 161268 fria rörlighet inom gemenskapen.nr om
Gränsdragningen mellan begreppen social hjälp och social trygghet

de villkorkräver bakgrund detaljerad genomgång av somsom en mer
enligt svensk gäller för till bilstöd. Vi har därför valt låtarätt rätten att

behandlarden diskussionen till avsnitt 6.6.3, där vianstå närmare
denna förmån.

beträffande bilstödet gäller i fråga deVad ävensagts omnu
förmåner till handikappade fr.o.m. den januari 1994 kommer1 attsom

till vissatillhandahållas enligt lagen 1993:387 stöd och serviceom
Ävenfunktionshindrade assistansersättning.och lagen 1993:389 om

dessa förmåners EG-rättsligt sammanhang vi iställning i tarett upp
avsnitt 6.6.3.

Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar

olycksfall iSom förmåner i anledningutgår i svensknämnts rätt av
arbetet arbets-och enligt lagen 1976:380arbetssjukdomar om
skadeförsäkring författningar. Regleroch motsvarande äldreenligt om
förmåner 1977:265 statligtdetta slag finns också i lagen omav
personskadeskydd statlig ersättning vid ideelloch lagen 1977:266 om
skada förmåner omfattasHuruvida dessa sistnämndam.m. av
förordning kapitel140871 fråga vi i 9.är taren som upp

Familjeförrrtáner

Ett flertal svenska författningar vad i förordning 140871avser som
kallas familjeförmåner. hör främst 1947:529Hit först och lagen om
allmänna barnbidrag förlängt barnbidrag.och lagen 1986:378 om
Allmänt barnbidrag utgår bidrag till barns uppehälle ochettsom
fostran till dess barnet fyller därefter16 elev i grundskolan harår. En

till förlängträtt barnbidrag förlängdaså länge studierna pågår. Det
barnbidraget kännetecknas sålunda starkt inslag studeran-ettav av
destöd. Detta bör emellertid enligt vår mening inte hindra denävenatt
sistnämnda förmånen betraktas familjeförmån förordningenligtsom en
140871.

Vad gäller förmånerna enligt lagen 1964:143 bidragsförskott,om
1984:1095lagen förlängt bidragsförskott för studerande ochom
1984:1096lagen särskilt bidrag till vissa adoptivbarn talarom

skäl förövervägande dessa förmåner faller utanför tillämpningsom-att
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förrådet förordning 140871. Däremot förmånernatorde omfattas av
förordning 161268. sistnämnda förordning innehåller regler om
likabehandling medborgare i de olika EES-länderna medgerav men
inte utbetalning förmåner vid bosättning i land. Vad dettaannatav
innebär för bidragsförskott vi kortfattat i avsnitt 5.10.tarm.m. upp

Även de studiesocialt inriktade förmånerna enligt studiestödsla-mer
1973:349 såsom studiebidrag till under 20 är har, seddagen personer
bakgrund reglerna familjerättslig försörjningsskyldighet ochmot av om

de tidigare nämnda bestämmelserna förlängt barnbidrag, karaktärom
familjeförmåner. Enligt svensk upphör visserligen föräldrarsrättav

underhâllsskyldighet barnet fyllt 18 år. Om barnetnär vid denna
tidpunkt genomgår grundutbildning, gymnasieskola, ellert.ex. om
sådan skolgång återupptas innan barnet fyller 19 år, föräldrarnaär
dock intill dess barnet fyller 21 år underhållsskyldiga så längeatt
skolgången varar.

Studiebidrag utgår således under tid då den studerande omfattas av
sina föräldrars underhâllsskyldighet. Det liknar vidare på så detsätt
förlängda barnbidraget det täcka kostnader för ungdomaratt attavser

genomgår grundutbildning efter det de fyllt 16 år. Dessaattsom
förhållanden skäl för studiehjälpen bör förmån inteattger ses som en
bara för den studerande också för hans familj.utan

Den nationella systematiken inte avgörande det gällerär när att
innesluta eller utesluta viss förmån i respektive från den socialaen
trygghetens område enligt förordning 140871. förmånen i svenskAtt

behandlas inom för det studiesocialarätt regelverket hindrar interamen
den kan hänföras till trygghetslagstiftningen i förordningensatt

mening. Man torde våga påstå det i ovissa fall finnsattsnarare en
presumtion för förmån inom tillåmpningsområdet föratt en ryms
förordning 140871. Gränsdragningsfrågor detta slag bör i ljusetav ses

51 i Romfördraget motsvarande i29 EES-avtalet. Dennaatt. art.av
syftar till underlätta fri rörlighet förhindraatt att attgenom personer

flyttar mellan länder inom gemenskapen grund flyttningensom av
går miste förmåner de skulle haft.ha Att studiebidragetom som annars

förhållandevisutgår högt i åldrarna kan inte heller utgöraupp anses
hinder förmånen hänförs till familjeförmånerna i förordningensmot att
mening. Den åldersgränsen för barnbidrag nämligen i fleraövre är
EG-länder betydligt högre i Sverige, 25 år i Belgien, Luxem-än t.ex.
burg och Nederländerna, 26 och iår i Italien 27 år Tyskland.

Mot denna bakgrund har vi funnit övervägande skäl tala för att
studiebidrag till i åldern till 20 börår utgörapersoner upp anses en
familjeförmån enligt förordning 140871. Vi därför dennatar upp
förmån till behandling i detta betänkande. skäl vi redovisar iAv som
avsnitt 10.6.1 vi det tillägget inom studiehjälpensävenatt extraanser

familjeförmån, medan vi kommer tillutgör slutsats närmotsattram en
det gäller de till studiebidraget anknutna förmånema inackorderingstill-
lägg och resekostnadsersättning.



202 Allmänna överväganden SOU 1993:115

När det andra formergäller studiesociala insatser såsomav
studiemedel, vuxenstudiestöd, vi dem falla utanför vårtm.m. anser
uppdrag vioch lämnar dem således åsido. Vi vill dock beträffande
sådant ekonomiskt stöd hänvisa till den redogörelse för tillämpningen

reglerna i förordning 161268 vi lämnat i avsnitt 3.7.av som
En ytterligare författning med bestämmelser förmåner utgårom som
familjertill lagen 1988:1463 bidrag vid adoption utländskaär om av

bam. I den regleras till bidrag allmänna medel för adop-rätten av
tivföräldrars kostnader vid adoption utländska barn. Huvudsyftetav

bidraget förarbetena hindramed enligt till lagen ekonomisktär att att
från möjligheten adoptera. syfteEttutestängs att annatsvaga grupper

underlätta adoptivbarn får syskon.är att att
Familjeförmâner förmåner avsedda täckaär, nämnts, är attsom som

familjs utgifter. förmåner kan vid adoptionDe utgåen som av
från typfallet familjeförmånerutländska barn skiljer sig däri deattav

avsedda för befintliginte täcka kostnader uppkommerär att som en
utgift familje-familj hänger med självautan snarare en som samman

bildningen. Enligt vår mening bör detta bidrag inte hänföras till
familjeförmånerna enligt förordning 140871.

Till kategorin familjeförmåner bör, skäl vi redovisar iav som
barnfamiljerkapitel 10, också hänföras bostadsbidrag till enligt lagen

bostadsbidrag.1993:737 om

Delpension

Som vi tidigare-angett har vi i huvudsak behandlat de olika svenska
tilläggspensionsförmånerna delbetänkande tillfolk- och i vårt Rätten

folkpension SOU 1992:26. Dock avstod vi olika skäl från att taav
delpensionsförsäkringen i det betänkandet. stället kommer viI attupp

här översiktligt beröra denna förmån EG-rättslig synvinkel för attur
fördelpensionsförsäkringen sådant socialöverväga utgör systemettom

trygghet omfattas förordning 140871. vi dennaInnan tarsom av upp
fråga skall vi i förkorthet redogöra de svenska reglerna delpen-om
sion.

Försäkrad för delpension enligt 3 § lagen 1979:84 delpen-är om
sionsförsäkring DPL den bosatt i Sverige och underärsom som en
ramtid år omedelbart före den dag då pension börja utgåettav avses

tidigareeller den dag då ansökan har förvärvsarbetat i minst 75görs
dagar fördelade minst fyrapå månader enligt bestämmelserna om
arbetsvillkor i lagen 1973:370 arbetslöshetsförsäkring.om

förutsättningSom för försäkrad för delpension gälleratt vara
dessutom enligt § i fråga skall fr.o.m. det då4 DPL åratt personen
han fyllde 45 år ha varit förvärvsverksam i sådan utsträckning hanatt
för minst tio år har tillgodoräknats pensionsgrundande inkomst för
tilläggspension enligt kap.11 AFL.
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Rätt till delpension tillkommer försäkrad fr.o.m. den månaden som
då han fyller 60 år eller minskar sin arbetstid och däreftersenare
arbetar i genomsnitt minst 17 och högst 35 timmar arbetsvecka.per
Delpension kan utgå längst månaden före dent.o.m. varunder den
försäkrade fyller 65 år eller dessförinnan börjar uppbära förtidspension
eller ålderspension enligt AFL 5 § DPL.

Delpension utbetalas med belopp 65 % den för-motsvararsom av
säkrades pensionsunderlag. Den fastställda delpensionen anknyts till
basbeloppet och omräknas vid förändring detta 11 §.av

För försäkrad har förvärvsarbete enbart i formen som av an-
ställning eller uppdrag pensionsunderlagetutgörs skillnaden mellanav
hans genomsnittliga förvärvsinkomst före arbetstidsminskningen och
den förvärvsinkomst han efter arbetstidsminskningen kan hasom antas
tills vidare. För försäkrad efter arbetstidsminskningenen som
förvärvsarbetar helt eller delvis egenföretagare pensions-utgörssom
underlaget hälften hans genomsnittliga förvärvsinkomst föreav av
arbetstidsminskningen.

I §12 DPL regler för beräkning inkomsten före arbetstids-ges av
minskningen. Dessa innebär i huvudsak denna inkomst beräknas páatt
grundval de pensionspoäng för ATP intjänats under årenav som

dessförinnan.närmast
Om den uppbär delpension oförvållat förlorar sin anställningsom

eller slutar sitt förvärvsarbete med giltig anledning och blir arbetslös,
har han enligt 18 § fortsatt till pensionrätt under förutsättninga att
han anmäldär arbetssökande hos offentlig arbetsförmedling ochsom

bereddär erbjudet lämpligt deltidsarbete.att anta
Uttag delpension reducerar inte den ålderspension den för-av som

säkrade berättigadär till från 65 års ålder. Delpensionen räknas som
pensionsgrundande inkomst för ATP.

huvudsakligaDet syjiet med delpensioneringen möjlighetär att ge
till mjuk övergång från arbete till ålderspension. Detta skeren genom

arbetsinsatsen minskar de sistaatt yrkesverksamma åren.
När det gäller frågan delpensioneringen kanom anses vara en

förmån omfattas förordning 140871 skulle det enligtsom vårav
mening med hänsyn till syftet med förmånen kunna ligga tillnärmast
hands betrakta den förmån vidatt ålderdom. De försäkrings-som en
villkor och andra villkor gäller för till förmånenrätt emeller-görsom
tid den till sin uppbyggnad liggeratt kontantförmånernärmare vid
sjukdom eller moderskap, eftersom den förutsätter fortlöpandeen
anknytning till arbetsmarknaden, dvs. krav på den berättigadeett att
skall fortlöpande försäkrad. Sådana krav kan inte ställas be-vara
träffande pensionsförmåner. Att delpensioneringen skulle tillhöra någon

de övriga sakområden enligt 4 omfattas förordningenav an.som av
enligtär vår mening likväl uteslutet.
Det bör dock påpekas från dansk sida intagit denatt stånd-man

punkten den danska förmånen delpension,att till sin uppbyggnadsom
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tillkommitförmånenlikheter med den svenskahar stora avmen som
förordningens tillämp-utanförarbetsmarknadsskäl, faller heltbl.a.

ningsområde.
nationellautvecklingen desammanhangetbetydelse i ärAv att av

finns socialför-medfört det inom EGharsocialförsäkringssystemen att
förordning 140871. Detfalla utanförharsäkringsgrenar ansettssom

1970-taletsärskilt sedan slutetförmánstypsig härrör avsomom en
politisktutnyttjatspensionsåldernuppkommit ettatt somgenom

retirement benefits.s.k. earlyarbetslöshetför bekämpainstrument att
hänföraolämpligteller direktomotiveratharDet attansetts vara

sakområdendepensionsförmåner till någotförtidasådana somav
konsekvenserdegrundförordningenomfattas ogynnsammaavav

de olikabestämmelsernasärskildatillämpningen de omavsom
medföra för denskullei förordningeni avdelning IIIförmånsslagen

sänkningförmåner enbartinnebär dessaförmånsberättigade. Ibland en
skulleSådanapersonkategorier.för vissapensionsåldern utanav

ålderdom. Andraförunder försäkringkunna inordnassvårigheter
framför allt praktiskahistoriska ochlagstiftningförmåner är avgenom

dock inte fulltSådana kanarbetslöshetssektorn.tillskäl knutna ut
eftersomarbetslöshet,vidlikställda med förmånerbehandlas som

förfogandearbetsmarknadensskall stå tillberättigadedenvillkoret att
förapensionssystemmed dessa förtidasyftetsaknas. Tvärtom är att

Valentini,målet 17182arbetsmarknaden. Ifrånförmånstagarenbort
12.2 och 46förordningenstillämpningfrågangällde art.avomsom

förtidaförmåner vidvid ålderdom ochförmånersamordningför av
EG-domstolen dessaretirement, ansågpensionsförmåner early vara

slag.förmåner skildaav
för förtidanämnda förmånerföreter likheter medDelpensioneringen

delpen-den svenskatill motiven bakomMed hänsynpensionering. att
det handlarsysselsättningspolitiskaintesioneringen är attutan att om
till den enskildesarbetsinsatsensuccessiv anpassning avgenom en

bli kvar imöjligt för honomförutsättningar detochförmåga göra att
förmånenbetraktaemellertid främmandedetarbetslivet attanser

arbetslöshetsförmân.som en
delpensioneringen kandåfråga kvarstårDen är anses varaomsom

Förordningensförordning 140871.förmån vid ålderdom enligten
pensionsrätthar till utgångspunktvid ålderdomregler förmåner attom
tillgodoräk-förvärvsaktiva tidenunder denintjänas successivt genom

försäkringsperioder och denantingen bosättnings- ellernande attav
inte löpandeför denintjänade pensionsrätten bibehålls äräven som

försäkrad vid pensionsfallet.
uppbyggd påsvenska delpensioneringentidigare denSom nämnts är

försäkringen inslagutformade harSåsom villkoren ärsätt.annat av
sjukförsäkringenslagriskförsäkring, rättenattgenomsomav samma

omfattadförutsätter skalltill förmåner i regel att vara avman
kvalifikationstid vidfullgjort vissförsäkringen och eventuellt ha en
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försäkringsfallet och förmånens storlek oberoende för-äratt av
säkringstidens längd. Som framgår nedan skulle svårigheterstora
uppkomma vid tillämpning reglerna i förordning 140871 förav
pensionsförmåner på den svenska delpensioneringen.

Vi skall i detta sammanhang inte behandla förordningensnärmare
särskilda regler förmåner vid ålderdom. förståFör attom resone-

i det följande det dock nödvändigt helt kortär beröra någramanget att
grundläggande principer beträffande fullständigaredessa. En genom-

förordningensgång regler förmåner vid ålderdom finns i vårtav om
betänkande folkpensionRätten till SOU 1992:26.

Förordningens särskilda regler förmåner vid ålderdom byggerom
på sammanläggningsprincipen och proratatemporis-principen. Den
förstnämnda principen innebär medlemsstats lagstiftningatt, om en
kräver försäkrings- eller bosättningsperioder viss längd skall haatt av
fullgjorts för till pension skall föreligga, skall beaktarättatt man
försäkrings- eller bosättningsperioder fullgjorts enligt andrasom
medlemsstaters lagstiftning de hade fullgjorts enligt densom om
förstnämnda lagstiftning.statens

Proratatemporis-principen utgår från pensionstagaren skall haatt en
proportionellt beräknad pension från och de länder hanvart ett av som
har intjänat pensionsrätt

Frågan nämnda principer kan tillämpas på den svenskaär nu om
delpensioneringen. ställningFör till den frågan måste viatt ta
återknyta till de försäkringsvillkor och andra villkor gäller för rättsom
till delpension.

försäkradFör skall för delpension krävs enligtatt en person vara
delpensionslagen han bosatt i Sverige, har aktuell anknytningäratt en
till den svenska arbetsmarknaden har längre tid i arbetslivetsamt en
bakom sig. formuleradeKraven villkor för försäkringstillhörig-är som
het. För den försäkrad skall ha till delpension krävsär rättatt som
enligt delpensionslagen vidare han förvärvsarbetar i viss omfattning.att

det gäller kravetNär på bosättning i Sverige kommer sådant kravett
inte kunna upprätthållas i förhållande till enligtatt personer som
lagvalsreglerna i förordning skall omfattas140871 svenskav
lagstiftning. Huvudregeln enligt lagvalsreglerna, innebär attsom en
förvärvsarbetande skall omfattas sysselsättningslandets lagstiftningav

i vilket land han bosatt, effektenhar den bosättningäroavsett att som
försäkringsvillkor villkor förvärvsarbete i ifrågavarandeersätts av om
stat.

Beträffande kravet tillgodoräknade ATP-poäng fr.o.m. 45 års
ålder respektive arbetsvillkoret det komplicerat bedöma vilkenär att
effekt tillämpning förordningen skulle få. Det kan ifrågasättasen av

dessa villkor verkligen försäkringsvillkor ochutgör de därmedattom
får reglerade uteslutande den svenska lagstiftningen utananses av
inverkan reglerna i förordning 140871. kan alternativtDeav ses som
kvalifikationskrav uppställs för till delpension skallrättattsom
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föreligga, i vilket fall sammanläggningsreglema i förordningen skulle
kunna åberopas för uppfylla kvalifikationskraven.att

kan inteDet utläsas förarbetena till delpensionslagen varförur
lagstiftaren formuleravalt de aktuella kraven försäkrings-att nu som
villkor. förklaringEn kan det tidigare inte funnits något behovattvara

åtskillnad försäkrings-mellan och kvalifikationsvillkor.göraattav
Kravet pá 10 års pensionsgrundande inkomst inom ATP såsom en

förutsättning för försäkring enligt delpensionslagen skulle kunna sägas
sådant krav normalt kvalifikationsregel, påutgörettvara som en

vilken sammanläggningsprincipen i förordningen tillämplig. Omär
från svensk sida skulle hävda kravdetta försäkrings-utgöratt ettman

villkor vilket innebär det måste ha fullgjorts i Sverige skulle detatt- -
dock kunna till hinder för friaden rörligheten inom EES.anses vara

inteDet uteslutet sådant försäkringsvillkor vidär prövningatt ett en
i EFTA-domstolen skulle strida likabehandlingsprincipen imotanses

i förordningen.3 Det skulle därvid kunna diskriminerandeart. anses
utländska medborgare, eftersom det troligt svenskaärmot attmera

förvärvsarbetande har uppfyllt denna förutsättning förvärvsarbetandeän
från andra EES-länder.

En tillämpning sammanläggningsreglema frågai kravet på 10av om
års pensionsgrundande inkomst inom ATP skulle innebära det äratt
tillräckligt med med förår ATP-poäng den har utländskaävenett som
försäkringsperioder sammanlägga med för detta försäkringsvill-att att
kor skulle uppfyllt.vara

En tillämpning de nämnda reglerna i förordning 140871 påav nu
de försäkringsvillkor gäller enligt delpensionslagen skulle alltsåsom
kunna innebära fr.o.m. det då han fylldeår 45 åratt en person som
har förvärvsarbetat i Sverige i sådan utsträckning han tillgodoräk-att

ATP-poäng för skulle uppfylla villkoren.årnats ett
Arbetsvillkoret dvs. kravet arbete under viss tid och omfattningpå

under ettårsperiod före ansökan delpension skulle kunnaen ansesom
sådant kvaliñkationsvillkor vilket sammanläggnings-påettvara

principen tillämplig. Det skulle måhända å andra sidan kunnaär
hävdas det här inte fråga sådan försäkrings- eller bosättnings-äratt om
tid med sammanläggningsreglema i förordningen utansom avses

villkor fastare anknytning till den svenska arbets-ettsnarare om
marknaden för skall till delpensionsförsäkringen.anslutasatt en person
Därmed skulle arbetsvillkoret kunna försäkringsvill-utgöra ettanses
kor. I så fall skulle kunna upprätthålla krav arbetetpå skallett attman
ha fullgjorts i Sverige.

Även det behandlade villkoret skulle för-ettom nu anses vara
säkringsvillkor kan upprätthållas också gentemotsom personer som
omfattas förordning 140871, vilket och för sigalltså i tveksamt,ärav
kan detta villkor emellertid måhända regeln ipåverkas 45.5 iart.av
den lydelse artikeln har inom EG förordning EEGgenom nr
124892. Enligt nämnda regel gäller medlemsstats lagstift-att, om en
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ning för förvärv rätten till förmåner kräverav äratt personen
försäkrad vid den tidpunkt då försäkringsfallet inträffade, detta villkor
skall uppfyllt han vid denanses tidpunktenvara omfattasom av
lagstiftningen i medlemsstat.en annan

Om villkoret aktuell anknytning till arbetsmarknadenom vid
tidpunkten för ansökan delpension krav påom aktuellettses som
försäkring vid pensionsfallet, skulle regeln i 45.5 innebäraart. denatt

gång omfattats svensk lagstiftningsom en och underav densom
relevanta ettårsperioden har förvärvsarbetat under tillräcklig tid och
omfattning i EES-land skulleett haannat fullgjort arbetsvillkoret i
delpensionslagen med stöd 45.5.art.av

Innan vi går vidare i diskussionen arbetsvillkoret skall vi kortom
beröra vad förordningens regler beräkning pension, bl.a.om av
proratatemporis-principen, skulle för betydelse vid tillämpning på
delpensionsförsäkringen.

Delpensionen utgör enligt ll § DPL 65 % den försäkradesav
pensionsunderlag. Pensionsunderlaget förutgörs den anställdärsom
eller uppdragstagare skillnaden mellan den genomsnittligaav för-
värvsinkomsten före arbetstidsminskningen och den förvärvsinkomst

han efter denna kan ha till vidaresom 12 § DPL.antas För den som
helt eller delvis arbetar egenföretagare pensionsunderlagetutgörssom

huvudregel hälften den genomsnittligasom förvärvsinkomstenav av
före arbetstidsminskningen 13 § DPL. I båda fallen beräknas
inkomsten före arbetstidsminskningen på grundval de pensionspoängav
inom ATP tillgodoräknats den försäkrade för de femsom år liggersom
i tiden förenärmast arbetstidsminskningen. Vid beräkningen bortses
från de tvâ år då ATP-poängen varit lägst. Medeltalet för de åter-
stående åren ökas med talettre 1 och multipliceras med basbeloppet
vid arbetstidsminskningen. Har inkomsten för något de aktuella årenav
understigit vad pensionspoäng,motsvarar ökas medeltaletsom meden
motsvarande del pensionspoäng.av en

Det krävs således den pensionsberättigadeatt tillgodoräknats ATP-
förpoäng i fall devart femett åren före arbetstidsminsk-senasteav

ningen för pension huvudöveratt skall kunna beräknas.taget I annat
fall blir inkomsten före arbetstidsminskningen Om utgångspunkten

denär arbetsvillkoret underatt ramtiden skall ha uppfyllts i Sverige,
torde ofta ATP-poäng ha tillgodoräknats för i fall det sista åretvart
före arbetstidsminskningen. Men saknas förpoäng de övriga åren blir
poängen vid genomsnittsberäkningen låg.

För försäkrad omfattas förordningen 140871som skulleav
delpensionen beräknas förordningensenligt reglerna i avdelning III
kapitel Detta gäller även den försäkrade kan beviljas delpensionom
med tillämpning enbart delpensionslagen. Han har nämligenav tillrätt
den högsta den nationellt beräknade pensionenav och den prorata-
beräknade. I fråga delpensioneringen saknar dettaom emellertid
betydelse, eftersom prorata-beräknad pension i det falleten aldrig kan
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delpensionslagen. Detenligtberäknaspensionbli högre än somen
sammanläggnings-förordningensfall dåi desåtorde tvärtom att,vara

berättigad tillskallförtillämpasmåsteregler att varapersonen
låg.pension kommersådandelpension, att varaen

följande För-prorata-pensionen på sätt.beräknas46.2artikelEnligt
delpen-för denbeloppetteoretiskadetförsträknarsäkringskassan ut

denförsäkringsperioderallaskulle hasion somutgetts omsom
harhande EES-staterlagstiftningen ienligtfullgjortförsäkrade som

beloppdelpensionensEftersomSverige.fullgjorts ihadeomfattats av
periodernasfullgjordadeberoendelagstiftning inte ärsvenskenligt av

vidframkommerbeloppdetbeloppetteoretiskadetlängd, enär som
försäkradesdelpensionslagen. Denireglernaenligtheltberäkning

skallarbetstidsminskningenföreförvärvsinkomstgenomsnittliga
ifullgjortsförsäkringsperioderendastgrundvalpåberäknas somav

för hurberoendesåledesblirstorlekPensionsbeloppetsSverige. av
ATP-tillgodoräknatsförsäkradedenårenfemdemånga senasteav

detgrundvalPåpensionspoäng.dessapåoch storleken avpoäng
delpensio-fastställasedanförsäkringskassanskallbeloppetteoretiska

detandelsåb. Detta utgörartikel 46.2belopp storfaktiska avnens
sidanmellan åförhållandetbeloppetteoretiska enamotsvararsom
sidanandraSverige och åiförsäkringstidberättigadesdenlängden av

samtliga EES-stater.iförsäkringstidernalängdensammanlagdaden av
minst sjuttonochSverigeATP-år iharexempelvisOm trepersonen

320hanerhållerland,ipensionsrättintjänad enår annat avav
vadenligtberäknaddelpension sagts.som ovan

förordningenstillämpningenframgårgenomgångenAv att avovan
skulledelpensionsförsäkringenålderdomvidförmånerregler för

förresultattillfalloch i mångakonsekvensermärkligaleda till enge
välmindresåledessiglämparpension. Detlågorimligtberättigadeden

delpensionsför-påförmånerdessareglerförordningenstillämpa omatt
säkringen.

j vidförmånerÄn förregelsystemförordningensförfrämmandemer
ipådelpensionslageniemellertid kravet attålderdom personenär
Iskalldelpensionförförvärvsarbeta utges.skallfaktisktfråga att

skallarbetstidenhurbl.a.föreskrifterdelpensionslagen omges
sådantfortlöpande. Ettförvärvsarbeteutförden inteförförläggas som

inintearbetsmarknadenanknytning tillfortlöpandepåkrav passaren
det intetordeDessutomförmåner.aktuellaförregelsystemeti nu

be-denpåKraveti Sverige.fullgörs attarbetetkrävaskunna att
i någotarbeteuppfylltalltsåskullearbetarättigade skall genomvara

EES-land.annat
kombineramöjligtdet inte systemuppfattning ettärEnligt vår att

tillgodoräknandeintjänasförmånerpåbygger avatt genomsom
där dentid ochintjänadgrundvalpåochförsäkringstider utges av
aktuelltinte ärbevaraspensionsrätten ävenintjänade personenom

förutsätterreglernationellamed attpensionsfalletvidförsäkrad som
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den berättigade under den tid förmånen har anknytning tillutges
arbetsmarknaden, dvs. fortlöpande försäkrad.är

Vi därför sammanfattningsvis delpensionsförsäkringen inteattmenar
kan förmånutgöra vid ålderdom enligt förordning 140871.anses en
Eftersom vi försäkringen inte heller faller in under någotattanser av
de övriga sakområdena enligt förordning 140871 vår slutsatsär att
förordningen inte tillämplig i fråga delpensionsförsäkringen.är om

Däremot torde delpensionsförsäkringen sådan social förmånvara en
i förordning EEG 161268, varför den förordningenssom avses nr

regler likabehandling blir tillämpliga. Detta torde dock inteom
medföra några effekter för tillämpningen bestämmelserna för denav

delpensioneringen,svenska dessa falltorde i då förordningävenutan
161268 tillämplig gälla enligt vad föreskrivs iär lagensom om
delpensionsförsäkring.

5.7.4 Konventioner

Enligt 6 förordning 140871, vad gäller såvälersätterart. personer
sakområden helt bestämmelser i konventioner socialnästansom om

trygghet träffats mellan eller flera medlemsländer.två Närsom
förordning 140871 blir här samordnings-tillämplig i landet genom
lagen 1992: 1776 kommer flesta bestämmelser i de konventionerde

Sverige har ingått andra ländermed inom EES upphöraatt attsom
gälla.

förordningenI bilaga 3 till vilka bestämmelser i konventioner-anges
mellan EG-länderna skall gälla förordning 140871. Avtrotsna som
3.3 i förordningen följer de bestämmelser i konventionernaart. att som

förblir i kraft skall gälla alla omfattas förordningen.personer som av
Undantag härifrån föreskrivs i bilaga 3 förordningen.till

Bilaga till3 har bilaga VI EES-avtalet kompletterats medgenom
uppgifter för berörda bilaganEFTA-stater. Av framgår de bestäm-att
melser i konventioner berör Sverige och kommer gällaattsom som

sedan förordning 140871 blivit tillämplig här i landet huvud-även
sakligen likabehandling medborgarekonventionsstaternasavser av som

tredje förmåner till för-bosatta i land, utbetalning denär av ena
i tredje pådragsslutande medborgare bosattaärstatens stat sammasom

fördragsslutande där bosatta medborgareandravillkor den statenssom
försäkringsperioder fullgjortsregler sammanläggningsamt somom av

iinskränks bestämmelsernabilaga 3tredje land. Genom regler ii ett
omfattasdekonventionerna till gälla enbartatt avsompersoner

konvention.respektive
för medlemsstaternamöjlighetenFörordning 140871 utesluter inte

enligtförutsättskonventioner med varandra. Dettavid behov slutaatt
för-påemellertid bygga8 kunna ske. Konventionerna måsteart.

konventionennordiskaordningens principer och anda. Den omnya
gällasocial trygghet sålunda till vissa delar avsedd ävenär att personer
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omfattas förordningen och kommer således kompletterasom av att
denna.

5 7 5 Exportabilitetsprincipen. .

avsnittI 5.6.2 har vi i drag redogjort för innebördenstora av
exportabilitetsprincipen och vilka konsekvenser tillämpningen av
principen i Sverige kommer få.att

Som beskrivits i avsnitt 5.7.3 har inom EG beslutats vissa undantag
från exportreglerna såvitt gäller vissa särskilda icke avgiftsfinansierade
förmåner. Dessa har förtecknats i bilaga 2 till förordningen.a

Begreppet bosättning förekommer i olika regler i förordning
140871. Med bosättning enligt h stadigvarande1 bosätt-art.avses
ning. I enlighet med vad vi i avsnitt 3.9.6 har EG-domstclenangett
fastslagit detta EG-rättsligt begrepp.är I de situationer dåatt ett
begreppet förekommer i förordning 140871 skall det således ges en
enhetlig tolkning, oberoende vad enligt den nationella lagstift-av som
ningen konstituerar bosättning. EG-domstolen har i domar bl.a. målen
7676 Di Paolo, 21689 Reibold och 10291 Knoch, gällersom
förmåner vid arbetslöshet, olika faktorer betydelseärangett som av
vid bedömningen frågan skall bosatt i visstav ettom en person anses
medlemsland. Målen har gällt arbetslösa under denpersoner som

anställningen befann sig i medlemsstat densenaste änen annan
behöriga Domstolen har uttalat bosättningsstaten denstaten. äratt stat
där ehuru han arbetar i land, fortsätterett annaten attperson, vara
stadigvarande bosatt och där för hans intressen finns. Detcentrum
förhållandet han har lämnat sin familj kvar i ifrågavarande äratt stat

omständighet talar för han har behållit sin bosättning iatten som
detta i sig inte tillräckligtär för han skall bosattstaten, attmen anses

där. Det så, domstolen,är tvärtom arbetstagare harattmenar om en
fått fast anställning i medlemsstat det presumtionär fören atten en
han bosatt där,är han haräven lämnat sin familj i s:at.om en annan
Enligt domstolens mening det såledesär inte bara familjesituationen

skall beaktas också orsakerna till arbetstagaren flyttadeutan attsom
och karaktären arbetet i den andra Vid tillämpning denstaten.av av
artikel aktuell i målen 71.1 ban. skall alltså, enigtsom var
domstolens uttalande, hänsyn till den tid frågai virittas personen
bosatt i innan han flyttade, längden den period hanstaten attav avser

borta från och ändamålet med bortovaron, karaktärenstatenvara av
arbetet i den andra och avsikter så de framträierstaten personens som
med hänsyn till omständigheterna.

De uttalanden domstolen gjort beträffande bosättningsbegrerpetsom
förmåner vidnämnts arbetslöshet torde gälla iävenavser som men

andra situationer enligt förordning 140871 där begreppet bosättnng
förekommer.
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Det EG-rättsliga bosättningsbegreppet skiljer sig från motsvarande
begrepp enligt svensk nationell lagstiftning. Bosättningsbegreppet enligt
AFL i utsträckning sikte på hur längetar stor vistasatten person avser
i Sverige eller, i fråga den bosatt härär lämnar landet,om som men
hur lång tid utlandsvistelsen avseddär Enatt vara. person som
kommer till Sverige för förvärvsarbete eller studier och attsom avser
vistas här årän sålunda bosatt här i landet. Påettmer anses motsva-
rande skall försäkradsätt lämnar Sverige fortfarandeen som anses
bosatt här i landet utlandsvistelsen avseddär längst är.attom ettvara

enlighetI med vad kommer det vid tillämpningsagtssom nyss en
förordning 140871 i Sverige det EG-rättsliga bosättnings-attav vara

begreppet blir avgörande i situationer där begreppet bosättningsom
används i förordningstexten och inte motsvarande begrepp enligt den
allmänna försäkringen. I andra situationer där reglerna i förordning
140871 inte anknyter till bosättning kommer däremot det svenska
bosättningsbegreppet gälla fortsättningen,iäven liksom naturligtvisatt
också vid tillämpning svensk lagstiftning i nationella för-rentav
hållanden. Det kan enligt bedömingvår några problemstörreantas att
inte heller uppkommer vid tillämpning det EG-rättsliga bosättnings-av
begreppet, eftersom detta i regel i praktiken kan sammanfallaantas
med det svenska.

5.7.6 Förhindrande förmåner sammanträffarattav

Förordning 140871 syftar, flera gånger, tillnämnt attsom
samordna de olika medlemsstaternas lagstiftningar social trygghetom
så uttnyttjar sig den fria rörligheten boatt personer, attsom av genom
och arbeta i flera länder, inte skall gå miste förmåner grundom
härav. Genom de olika medlemsstaternas för social trygghetatt system

olika och förmånerär på skilda nivåer kan emellertid migreran-ger en
de arbetstagare eller egenföretagare komma i bättre situation änen en

tillbringat hela sitt yrkesverksamma liv i ochettperson som samma
land.

Genom förordningens lagvalsregler, innebär anställd ellerattsom en
egenföretagare skall omfattad endast lagstiftning,lands ärettvara av

försörjt den överkompensation kan uppståatt attsom genom en person
samtidigt försäkrad enligt lagstiftningtvå olika länders inteär
uppkommer. Detta betydelse särskilt i fall då något ländernasär av av

för social för-trygghet uppbyggt det svenska, dvs.är närsystem som
säkringstillhörigheten bosättning igrundas inte arbete utan
landet.

komma till fördelarFör med omotiveraderättaatt att en personav
har anknytning till flera socialförsäkringssystem innehållerländers
förordning 140871 förhindra förmånerbestämmelser att attsom avser
sammanträffar.
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kan åberopas försålunda fast förordningen inte12.1 slåsl attart.
slag förtill flera förmånerfå eller bevara rättatt samma sammaaven

bestämmelseInnebörden dennaobligatorisk försäkring.period avav
bevi där gällerredogjort för i avsnitt 3.9.7. Somhar vi angav

invaliditet, ålderdom.grundinte förmåner utgår påstämmelsen avsom
olycksfall i ochoch arbetetdödsfall eller arbetssjukdomar utgessom

stöd förordningens reglerflera medlemsstater medfrån ellertvå omav
beräkning pension.av

bestämmelserlagstiftningen innehållernationellasvenskaDen som
försäkrade förfaller bort denreduceras ellerinnebär förmånatt omen

inkomst.socialförsäkringsförmåner ellertid får andra annansamma
havandeskapspenning.gällerbestämmelser finns bl.a. detSådana när

föräldrapenningför-smittbärarpenning ochrehabiliteringspenning,
sker samordningnationella bestämmelsernaEnligt de svenskamåner.

förmåner, medan bestämmelsernaandra svenskaregel endast medi
förförmånerutbetalning nämndahindrar närinte personenav nu

socialförsäkringsförmån enligt utländsktid erhåller en annansamma
smittbärarpenningfrågahärifrån gäller ilagstiftning. undantagEtt om

lagstiftningutländskersättning enligtmedsamordnas även omsom
arbetsskadelivräntaundantagarbetsskadeförsäkring. Ett utgörannat

förutländsktenligtmed pensionsamordnas även systemsomsom
arbetsskadan.med anledningsocial trygghet utgår av

bestämmelsei 12.2140871 innehållerFörordning tarart. somen
olikaskall förhindraregler ochnämndasikte på atttyp somavnu

samordning kaninnebärsammanträffar. Bestämmelsenförmåner att
lagstiftningen ienligtmed förmånske även ett annatutgessomen

medlemsstatssålunda12.2 gällermedlemsland. Enligt att,art. om en
indragning ellerminskning,innehåller bestämmelserlagstiftning om

socialförsäk-samtidigt har andraförmåner för deninnehållande somav
får åberopasbestämmelserinkomst, sådanaringsförmåner eller annan

enligtförmåner har förvärvatstill dessarättenäven annanenom
frånhärrörlagstiftning eller inkomstenmedlemsstats en annan

medlemsstat.
förutsätter den detbestämmelsens ordalydelseframgårSom attav

förhindranationella lagstiftningenfinns regler i den att attavsersom
innehållersvenska lagstiftningensammanträffar. Denförmåner som

blir i sådant fallEffekten 12.2sådana bestämmelser.nämnts ettart.av
socialförsäkrings-medsvenska förmånen kan samordasden ävenatt en
EES-land. T.ex.enligt lagstiftningen iförmån ett annatutgessom

inneminskas eller hållassvensk föräldrapenning kunnakommer att om
kontantförmåner vidför tid berättigad tillförsäkradeden ärsamma

lagstiftning.sjukdom enligt tysk
svenska förmånendock endast till denVad gäller rättensagts omnu

tillämpning reglerna iförvärvats resultathar ett avsom av en
sammanläggningsregler i frågaförordning 140871, med stödt.ex. av

förmånen.föräldrapenning. Om däremot till den svenskarätt somom
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skall minskas eller hållas inne, föreligger med tillämpning uteslutande
den svenska nationella lagstiftningen, får bestämmelsen i 12.2av art.

inte användas för reducera den svenska förmånen påatt grund attav
den försäkrade samtidigt berättigadär till utländsk förmån. Det bören
påpekas förmån beviljad enbart påatt grund nationellen anses av
lagstiftning utbetalningäven i bosättningslandet sker med stödom av
förordningens regler Denna inskränkning i tillämpningsom-export.om
rådet för 12.2 sammanhänger med den allmänna principart. vuxitsom
fram på grundval rättspraxis i EG-domstolen och innebärav attsom

tillämpning reglerna i förordning 140871 till förhindrandeen av av
sammanträffande förmåner inte får leda till någon går misteav att om
förmåner eller får lägre förmåner vad förvärvatsän på grundvalsom

enbart nationell lagstiftning, dvs. tillämpning förordningensav utan av
regler sammanläggning eller likabehandling.t.ex.om

För förmån beviljats med tillämpning enbartatt landsen som ettav
nationella lagstiftning skall kunna reduceras med hänsyn till förmåner

enligt lands lagstiftning, måste det förstnämndautges ett annatsom
landets lagstiftning innehålla sådana samordningsregler. Det måste
alltså i den nationella lagstiftningen föreskrivas samordning kan skeatt

med utländska förmåner.även
Sedan 12.2 har ändrats inom EG förordningart. EEGgenom nr

124892, vilken ändring inte formellt omfattasännu EES-avtalet, ärav
bestämmelsen i artikeln tillämplig i frågaäven pensionsförrnåner.om
När det gäller sådana förmåner finns i avdelning III kapitel 3 särskilda
bestämmelser begränsar tillämpningen nationella reglersom av om
förhindrande sammanträffande förmåner. Dessa regler har viav av
redogjort för i förravårt betänkande Rätten till folkpension SOU
1992:26.

Förordning EEG 57472 innehåller särskilda regler förnr
tillämpning i förordning12 140871. Dessa regler gäller bl.a.art.av
i fall då det samtidigt föreligger till kontantförmånerrätt vid moder-
skap enligt flera medlemsstaters lagstiftning eller samtidig tillrätt
familjeförmåner enligt flera länders lagstiftning.

Dessa bestämmelser i förordningarna 140871 och 57472 vitar upp
till behandling under de kapitel respektive förmån, dvs.som avser
kapitel 9 och 10. Vi kommer där också redovisa förslagatt om
införande regler i den svenska lagstiftningen medger vissaav attsom
svenska socialförsäkringsförmåner reduceras med hänsyn till sådana
förmåner allmänt slag den berättigade erhåller från land.av som annat

Beträffande familjeförmånema kan här även problemnämnas att
uppkommer dessa förmåner kan härledas från föräldrartvåattgenom
med försäkringstillhörighet i olika länder.
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5.7.7 Lagvalsreglerna

Förordning 140871 innehåller i avdelning regler för bestämmande
tillämplig lagstiftning för omfattas förordningenav personer som av

och på olika har anknytning till flera länder,sätt t.ex. attsom genom
arbeta i land och bosatta i land. Dessa regler syftarett ett annatvara
till överbrygga den motsättning föreligger olikaatt attsom genom
länders lagstiftningar försäkringstillhörighetgrundar olika för-pá
hållanden. Den svenska lagstiftningen socialförsäkring innebär iom
huvudsak alla bosatta i Sverige också försäkrade här iär äratt som
landet. vissal andra länder, skapas tillhörighetenTyskland, tillt.ex.
trygghetssystemet arbete. Genom lagvalsreglerna förhindras attgenom

på grund sådana olikheter i anknytningen till ländernaspersoner av
för social trygghet kommer försäkringsskydd.ståsystem att utan

Lagvalsreglerna har syfte, förhindranämligenäven ett annat att att
samtidigt omfattade flera länders för socialär systempersoner av

trygghet. Enligt 13.1 gäller sålunda skallart. att en person vara
omfattad lagstiftningen i endast medlemsstat. Syftet motverkaattav en

samtidigt försäkrad i tvâ länder betydelse inteär äratt en person av
förenbart undvika någon erhåller dubbla förmåner haratt att utan

avseende också på skyldigheten avgiftererlägga till socialförsäk-att
ringen. Detta vikt i deär för social trygghet därsystemav egenav-
gifter förekommer. De har betydelse för arbetsgivarnas skyldighetäven

betala socialavgifter på utvidgarså de eller inskränkersättatt att
avgiftsskyldigheten i förhållande till vad kan följa enligt densom
nationella lagstiftningen. Reglerna i förordning 140871 kan i vissa fall
innebära arbetsgivaravgifter i vissa fall skall betalas tillatt ett annat
land det i vilketän arbetsgivaren själv finns.

dettaI avsnitt skall vi belysa vad tillämpning förordningensen av
huvudprincip tillämplig lagstiftning innebära förkommer deattom
svenska nationella bestämmelserna försäkringstillhörighet. Avom
särskilt intresse i detta sammanhang frågor gäller från vilkenär som
tidpunkt skall omfattad svensk lagstiftning och nären person vara av
denna upphör gälla för honom. Vi redogöra för deävenatt attavser
särskilda bestämmelser tillämplig lagstiftning iupptasom som
förordningen för vissa personkategorier och undersöka hur dessa be-
stämmelser förhåller sig till motsvarande svenska nationella be-
stämmelser.

Huvudprincipen tillämplig lagstiftning enligt 13.2ärom art. atta en
anställd omfattas lagstiftningen i det land där han utför sitt arbete.av
Detta gäller även han bosattär i eller det företagom staten annan om
eller den arbetsgivare han anställdär hos har sitt ellersäte ärsom
bosatt i På motsvarande enligt l3.2.bstat. sätten annan art. attanges

egenföretagare omfattas lagstiftningen i den där han bedriveren statav
sin förvärvsverksamhet, i vilket land han bosatt.äroavsett
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Anställda och egenföretagare har alltså de rättigheter och skyldig-
heter följer lagstiftningen i sysselsättningslandet. frågaIsom av om
förmåner innebär det det är och lands lagstiftningatt ett samma som

tillämpligär beträffande alla förmåner för social trygghet ingår isom
dess trygghetssystem. Detsamma gäller, framhällits, i frågasom ovan

avgifter för finansiering trygghetssystemet. Lagvalsreglernaom ärav
således avgörande för fråganäven i vilket land den anställde eller hans
arbetsgivare skall betala socialavgifter.

förhållandetDet förordningen utpekar lands lagstiftningatt ett som
den tillämpliga för anställd eller egenföretagare innebär inteen en att
denne automatiskt blir ansluten till landets för social tygghetsystem
eller till de olika trygghetssystemet. Förutsättningarna förgrenarna av

bli ansluten till lands Irygghetssystematt eller speciellett en gren av
trygghetssystemet regleras nämligen den nationella lagstiftningenav
och inte EG:s regler. Det alltså denär svenska nationella lagstift-av
ningen vilka villkoravgör skall gälla för skallsom attsom en person

försäkrad för olika svenska förmåner inom socialförsäkringen.vara
Den nationella lagstiftningen måste emellertid utformad så attvara

andra landetsäven än medborgare har möjlighet bli försäkradeegna att
enligt landets trygghetssystem. T.ex. har krav i den nationellaett
lagstiftningen på bosättning i landet underkänts EG-domstolen. Iav
målet 289 Kits Heijningen underströk domstolen sålundavan att en
effekt reglerna tillämplig lagstiftning deär villkorersätterav attom

bosättning i nationell lagstiftning med krav på arbete i denom etten
berörda medlemsstaten. Av EG-domstolens uttalande i målet 24588
Daalmeijer framgår emellertid vad gäller endast i frågaatt sagtsnu om

fortfarande verksammaär anställda eller egenföreta-personer som som
medan det saknar betydelse det gällernär upphörtgare, personer som

definitivt med all förvärvsverksamhet.
Reglerna tillämplig lagstiftning i förordning 140871 stämmerom

inte med principernaöverens för försäkringstillhörighet enligt svensk
nationell lagstiftning. Försäkrade enligt AFL svenskaär medborgare
och utländska medborgare bosatta i Sverige.är Att svenskasom
medborgare försäkradeär de bosattaär utomlands innebär itrots att
huvudsak enbart de vid arbete utomlands för svensk arbetsgivareatt en
intjänar till tilläggspension.rätt För till flertaleträtt övriga förmåner
enligt AFL krävs nämligen även inskrivenär hos för-att personen
säkringskassa, vilket i sin innebär han måste bosatttur iatt vara
Sverige. Ett krav på bosättning i Sverige för till förmånerrätt finns

i flestadeäven svenska författningarna socialförsäkringsförmåner.om
Förordning 140871 kommer få mängd konsekvenser detnäratt en

gäller till förmånerrätten från den svenska socialförsäkringen.
Personer bosatta iär Sverige arbetar i EES-som ett annatmen som
land kommer omfattade arbetslandets lagstiftning,att och intevara av
den svenska, oberoende vad i den svenska nationellaav som anges
lagstiftningen. Regeln i förordning 140871 endast landsatt ettom
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omfattasi frågatillämpliglagstiftning skall avsomom personervara
fårland inteiarbetarinnebärförordningen ett annatatt person somen

till SverigeanknytningharhanSverige,försäkrad i även omvara
dealltsåförordningen överiReglernabosättning här. targenom

bosatt iäravseendet. Enbestämmelserna i detnationella person som
enbartomfattasskall såledesTysklandiSverige och arbetar t.ex. av

lagstiftning.tysk
EES-ibosattsituationen, är annatI den ettattmotsatta personen

uteslutandeomfattadhanskalli Sverige,arbetarland avvaramen
i enbartreglernatillämpningmedhanlagstiftning,svensk trots att av

gällerSverige. Detsammaiförsäkradskulle betraktasinteAFL som
kortarehäroch arbetaför boSverigetillkommer attsompersonen

Sverige.ibosattenligt AFLdärför inteochårtid än ett anses
anställd ellertillfamiljemedlemmartidigare ärSom nämnts en
140871förordningomfattadesjälvständigt utanegenföretagare inte av

till förmåner,berättigadede kansåomfattade endast sätt att vara
elleranställdeför denenligt dendennefrånkan härledassom

tillkom-förmånerdvs.lagstiftningen,tillämpligaegenföretagaren som
elleranställdetill denfamiljemedlemmaregenskapi derasdem avmer

situationsådanblir iFamiljemedlemmarnaegenföretagaren. om-en
egenföreta-elleranställdedenlagstiftninglandsfattade somsammaav

egenföretagare,elleranställdtillmakeemellertidOm somenengaren.
inteförvärvsverksam ärsjälvförordningen,omfattad ärär menav

hindrainte140871förordningEES-land, torde attimedborgare enett
uteslutandetillämpningmedförsäkradsådan också är avperson
anställde ellerför dendenlandi ännationell lagstiftning annatett

förvärvs-ochbosattSverigeiEnegenföretagaren behöriga staten.
ochutanför EESlandimedborgarearbetande är ett somsomperson,
omfattadsåledestordeanställdmake till Tysklandiär varaperson,en
från denhärleddaförmåner ärdet gällertysk lagstiftning när somav

berättigadsamtidigtochfamiljeförmâner,anställde, ochsjukvårdt.ex.
sjukpenning ochsåsomförsäkringentill förmåner svenskafrån den
Sverige.ioch arbetebosättningföräldrapenning grundpå av

140871förordningomfattasDet förhållandet deatt avsompersoner
enbartbetydelse intelagstiftning harlandsskall omfattas endast ettav

dettidigare, närviockså, nämntför till förmånerrätten utan som
Densocialförsäkringen.avgifter tillgäller skyldigheten erlägga somatt

enbart iavgiftererläggaalltsålagstiftning skallomfattas landsettav
i frågabehörigfall Sverigei de då ärlandet. innebärdet Det statatt,

andraflerai ellerutför arbetesamtidigt även ettom en person som
skallsocialavgiftersvenskaarbetsgivare,för eller flera tasländer en

utlandet. Frågaiarbetsgivarnaellerarbetsgivaren av-omut av
EG-prövadeslandtillfälligt arbete ividgiftsskyldighet annat av

gälldeMåletdAndlau.Foot-Ball Club875i måletdomstolen en
vidför spelningartysk orkesteranlitadefotbollsklubbfransk ensom

inledningsviskonstateradeDomstolentillfällen. attolika entre



AllmännaSOU 1993:115 överväganden 217

anställd, bosatt iär medlemsstat och vid skilda tillfällensom en som
anställd i medlemsstat,är skall omfattas lagstiftningen ien annan av

bosättningsstaten under förutsättning han ansluten tillär socialför-att
säkringssystemet i den Föreligger dennainte förutsättning, skallstaten.
han enligt domstolen omfattas socialförsäkringslagstiftningen i denav
medlemsstat där han tillfälligt arbetar. När det gäller avgiftsfrågan
förklarade domstolen den skyldighet betala avgifter förelågatt att som
enligt den tillämpliga lagstiftningen gällde också arbetsgivareen som

verksam i medlemsstat denär där arbetstagarenän ären annan
tillfälligt anställd.

Svenska försäkringsvillkor

Genom EES-avtalet har Sverige förbundit sig förordninggöraatt
tillämplig140871 här i landet. Detta innebär bl.a. åtagande iett att,

fall förordningde 140871 utpekar svensk lagstiftning det landssom
lagstiftning anställd eller egenföretagare skall omfattaden vara av, se
till det blir möjligt för sådan ansluta sig till detatt atten person
svenska socialförsäkringssystemet så han kan förmåneruppbära frånatt
detta.

När det lagvalsreglerna i förordning 140871 följer anställdattav en
eller egenföretagare skall omfattas svensk lagstiftning därför hanattav

sysselsatt i Sverige, innebär det för Sveriges vidkommande hanär att
måste kunna anslutas till det svenska förmánssystemet utan att vara
bosatt här i landet. sådanFör kan alltså förutsättningen person som
för han skall försäkrad enligt AFL och lagstiftning inteatt vara annan
gälla han bosatt i Sverige. Med hänsyn till EG-domstolensäratt
ståndpunkt i målet 289 Kits Heijningen torde kravet bosättningvan

förutsättning för försäkringstillhörighet falla bort falli desom en
förvärvsverksam i Sverige. Eftersomär sådan enligtperson en person

förordningens regler tillämplig lagstiftning skall omfattas svenskom av
lagstiftning får följa han försäkrad här i landet för deärattanses
förmåner förordningen.täcks Detta gäller i förhållande tillsom av

och alla övrigaAFL lagar socialförsäkringsförmåner där bosättningom
försäkringsvillkor.utgör ett

Enligt vår uppfattning behövs inte någon särskild lagregel dettaom
får,det enligt vad följa förordningutan sagts, attsom nyss anses av

140871 på grund förvärvsmässig anknytning till Sverige utpekarav
svensk lagstiftning den lagstiftning i fråga skallsom personen vara
omfattad Detta innebär han blir försäkrad för de förmånerattav.
beträffande vilka det inte försäkringsvillkoruppställs andra hanän att

bosatt i Sverige.år Några förslag till lagstiftning i detta hänseende
lägger vi alltså inte fram.

det gällerNär kravet på skall inskriven hos för-att en person vara
säkringskassa för omfattas visst förmånssystem,att ett t.ex.av
sjukpenningförsäkringen eller föräldraförsäkringen, förhåller det sig
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enligt vår uppfattning annorlunda. Kravet inskrivning hos för-
säkringskassa visserligen enligt vår mening primärtär uppfattaatt som

administrativ föreskrift syftemed möjliggöra registreringatten av
vilka försäkrade och bosattaär i Sverige. Enligt uppfattningvårsom
skulle det emellertid föra för långt i fråga enligtatt om personer som
förordning 140871 skall omfattas svensk lagstiftning bortse frånav
villkoret inskrivning försäkringskassa,hos eftersom denna effektom
kan svår läsa förordningens lagvalsregler. Vi detatt utvara av anser
därför motiverat med föreskrift enligtatten angersom personer, som
förordning omfattas140871 skall svensk lagstiftningav men som
enligt AFL inte skall inskrivna hos försäkringskassa, skallvara
likställas försäkrademed inskrivna hos försäkringskassa. Deärsom
aktuella skulle på så bli försäkrade också för sådanasättpersonerna
förmåner beträffande vilka det gäller krav inskrivning för-på hosett
säkringskassa för till förmåner.rätt

föreskriftEn med denna innebörd skulle kunna införas i AFL.
Eftersom föreskriften anpassning de nationellasvenskautgör en av

förordningensbestämmelserna till regler, det emellertid enligt vårär
uppfattning lämpligare bestämmelse med innebördsådan inatt tasen
i bilaga 6 till förordning 140871. bilaga innehållerDenna särskilda
regler för möjliggöra tillämpning förordning 140871 påatt en av
medlemsstaternas lagstiftningar. Bestämmelsen bör anställdattange en

egenföretagare,eller enligt bestämmelserna i avdelning ien som
förordningen omfattasskall svensk socialförsäkringslagstiftning vidav
tillämpning svenska författningar krav på inskrivning hosav som anger
försäkringskassa, skall likställas med försäkrad inskriven hosärsom
försäkringskassa inskrivning inte har skett. Vid kommandeäven om
förhandlingar tillägg till EES-avtalet bör enligt vâr mening åtgärderom
vidtas för få infördsådan bestämmelse i bilaga 6.att en

kan i dettaMan sammanhang vidare ställa fråga det finnsen om
behov motsvarande bestämmelse beträffande pensionärer ochav en
deras familjemedlemmar familjemedlemmar till anställda ellersamt
egenföretagare.

Förordning 140871 innehåller i fråga pensionärer särskilda be-om
stämmelser vilket lands lagstiftning skall gälla vidsom anger som
utgivande förmåner vid familjebidrag.sjukdom och moderskap samtav
Bestämmelserna gäller förordningen omfattade uppbärav personer som
pension enligt lagstiftningen i medlemsland eller flera medlemslän-ett
der och inte förvärvsverksamhet.någon Bestämmelsernautövarsom
innebär nämnda förmåner i vissa fall då uppbär enbartatt nu personen
eller huvudsakligen lagstift-svensk pension skall enligt svenskutges
ning, pensionären inte bosatt i Sverige och således inte kanäven ärom

inskriven försäkringskassa.hos Enligt svensk rätt ärvara en person
uppbär pension och inte förvärvsverksam inte berättigad tillärsom

sjukpenning m.fl. förmåner avsedda täcka inkomstbortfall.är attsom
Som vi kommer utveckla i kapitel 8 skullenärmare emellertidatt
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förordning 140871 kunna tolkas så, pensionär med svenskatt en
pension bor i EES-land och inte förvärvsverksamannat ärsom som
skulle kunna berättigad till föräldrapenning på garantinivâ. frågaIvara

denna förmån gäller enligt AFL krav på den försäkrade skallom att
inskriven hos försäkringskassa. Det skulle således med dennavara

tolkning föreligga behov detäven gäller förmånernär till pensionärer
regel motsvarande den föreslagitvi frågaiav en som ovan om

anställda och egenföretagare och det möjligtgör likställaattsom en
pensionär, enligt förordningen skall uppbära kontantförmâner vidsom
moderskap, med försäkrad inskriven hosär försäkringskassaen som

inskrivningäven inte har skett.om
Som vi kommer utveckla i avsnitt 8.7.6 ställer vi emellertidatt oss

tveksamma till den angivna tolkningen den riktiga, och viärom menar
det kan föreligga tvivel huruvida pensionäreratt bosattaärsom

utomlands med tillämpning reglerna i förordning 140871 skulleens av
kunna ha till föräldrapenningrätt på garantinivâ. I sådant fall finns inte
skäl utvidga den föreslagna bestämmelsen i bilaga 6 till förordningatt
140871 så den omfattar pensionäreräven enligt reglernaatt isom
förordningen skall erhålla kontantförmâner vid moderskap enligt
svensk lagstiftning.

När det gäller familjemedlemmar till pensionärer eller till anställda
eller egenföretagare situationen enligtär vår uppfattning klar. Som vi
kommer utveckla i kapitelnärmare 7 och 8 finns i denatt svenska
lagstiftningen inga härledda kontantförmâner vid sjukdom eller
moderskap. blirDet därför aldrig aktuellt med stöd förordningatt av
140871 utbetala sådana förmåner till familjemedlem bosattären som
utanför Sverige och således inte inskriven hos försäkringskassa.ärsom

frågaI familjeförmåner, härledda förmåner,utgör finns i denom som
svenska lagstiftningen inga krav på inskrivning hos försäkringskassa
för till förmåner.rätt

Om bosatt i Sverigeär och således inskriven hosen person, som
försäkringskassa, börjar förvärvsarbeta i EES-land änett annat
Sverige, skall han med stöd förordningens lagvalsreglerav vara
omfattad uteslutande lagstiftningen i det andra landet. Eftersomav en
sådan således inte längre skall försäkrad i Sverige, bör hanperson vara
enligt vår uppfattning inte heller kvarstå inskriven hos för-som
säkringskassa. Kassan bör alltså avföra honom från sitt register över
inskrivna försäkrade. Det emellertid inteär vår sak föreslå sådanatt en
ändring i reglerna inskrivning hos försäkringskassa. Frågorom av
detta slag ankommer det på Riksförsäkringsverket lösa.att

börjarNär lands lagstiftningett gälla och när upphör denatt att
gälla

Lagvalsreglerna i förordning 140871 frånutgår omfattasatt en person
sysselsättningslandets lagstiftning redan från första dagenav av
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kommer till Sverige för arbeta här skallanställningen. Den attsom
omfattad socialförsäkring.omedelbart bli svensk Han skallsåledes av

försäkrad för förmåner ingår i det svenska trygghetssyste-bli de som
därvid ingen betydelse bosätta sigDet har attmet. om personen avser

Även omfattadsåledes bliri Sverige eller inte. om en person av
lagstiftning omedelbart vid arbetets början, detsysselsättningslandets är

till förmåner fråninte säkert han berättigademellertid äratt genast
förutsättningar skall uppfyllda försysselsättningsstaten. Vilka som vara

föreligga liksom villkoren förtill förmåner skall avgörs,rättatt
förmånssystem, den nationella lagstift-till landsanslutning ett av

nationella lagstiftningen innehåller reglerden mån denningen. I om
för berättigad tillförsäkring eller arbete någon skallviss tids att vara

förordningensammanläggningsregler enligtförmåner, kan de som
kan föreliggaförmånsslagen dock innebära detför de olikagäller att

till förmåner.omedelbar rätten
sysselsättningslandetförordning 140871Bestämmelserna i attom

visskrav på arbeteuppställer alltså inte någrabehörigär stat av
betyderskall tillämpliga. Detvaraktighet för reglerna ävenattatt vara

arbeta här anställd ellertill Sverige förkommer att somperson somen
tid, några dagar ellermycket kortegenföretagare endast t.ex.en

lagstiftning.omfattad svenskblirveckor, av
skall tillämpas vidlands lagstiftningfrågan vilketFör somom

betydelsekan det dockeller tillfälliga anställningarkortvariga vara av
socialförsäkringssystemet iansluten tillanställdehuruvida den är

nämnda målet 875 Foot-framgår detbosättningsstaten. Detta av ovan
tillämpning bestämmelse i dengälldeBall Club dAndlau av ensom

förordning 140871, vilken bestämmelsegällde föreförordning som
Enligt denna artikelb i förordning 140871.14.2art.motsvaras av

omfattasflera medlemsstaternormalt arbetar i två ellerskall den som
han till vissmedlemsstat där han bosatt,lagstiftningen i den är omav

han knuten till flera företag ellerutför arbetet där ellerdel ärom
Syftet med denna bestämmelsearbetsgivare inom olika medlemsstater.

förhindra anställd, anslutenenligt EG-domstolen ärär att att en som
sittsocialförsäkringssystem och på grundtill bosättningslandets som av
sintillfälligt till medlemsstat ändraarbete utan atten annanreser

omfattad flera nationella lagstiftningar. Ensamtidigt blirbosättning, av
därförtillämpning bestämmelsen enligtförutsättning för ärav

till socialförsäkringsinstitu-den anställde anslutendomstolen äratt en
för-förklarade vidare detbosättningsstaten. Domstolention i att

ordalydelse anställdabestämmelsen enligt sinhållandet att avser som
medlemsstat utesluter inte dennormalt utför arbete i ärän attenmer

tillfällen hari fråga anställd vid enstakatillämplig även enom en som
medlemsstat bosättningsstaten.anställning i änen annan

byte behörig sker ellerviktig frågaEn när närär stat enannan av
omfattad lagstiftningen i medlemsland.upphör ettatt avperson vara
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Huvudregeln i förordning 140871 anställd ellerär egenföreta-att en
skall omfattad sysselsättningslandets lagstiftning. Detgare vara av

innebär den byter sysselsättningsstat också byteratt behörigsom stat.
Om någon har arbetat i Sverige och således varit omfattad svenskav
lagstiftning och han därefter börjar arbeta i Danmark skall hant.ex.
alltså omfattad endast dansk lagstiftning.vara av

Om emellertid byte anställning och därmed sysselsättningsstazav
sker under pågående försäkringsfall detär osäkertett vilket landsmera
lagstiftning skall tillämpas. Vad gäller i den situationent.ex.som att

uppbär förmåner med anledning pågående sjukdoms-en person ettav
fall eller grund moderskap anställningennär i land upphörav ett
Förordning 140871 innehåller ingen bestämmelse härom. Frågan har
inte heller varit föremål för prövning EG-domstolen. Enligt uppgiftav
tillämpar medlemsstaterna i praktiken lagvalsreglerna så i dessaatt
situationer förmåner fortsättningsvisäven utbetalas från den tidigare
sysselsättningsstaten. Först sjukdomsfalletnär har upphört eller
ledigheten på grund moderskap avslutadär och arbetstagarenav
faktiskt tillträder anställningen i det andra landet blir han också
omfattad det landets lagstiftning.av

Motsvarande regler gäller vid byte arbetsland för egenföreta-av en
gare.

Vi har hittills uppehållit vid den situationen anställning iattoss en
medlemsland upphör och arbetstagaren får anställningett i etten ny

medlemsland. En fråga vad gällerär anställ-annat annan som om
ningen i land upphör den anställde börjar förvärvsarbetaett utan att
i medlemsstat. Vad innebär med andra ord bestämmelsernaen annan

tillämplig lagstiftning det gällernär upphörom attpersoner som vara
förvärvsverksamma eller definitivttemporärt

Frågan tillämplig lagstiftning och således behörig detnärom statom
gäller upphört arbeta i land anställningatt ettpersoner som utan att ta
i land prövades EG-domstolen i målen 30284ett Ten Holderannat av
och 21590 Twomey.

Målet Ten Holder gällde kvinna arbetat i Tysklandsenasten som
och under den tid hon uppbar sjukförmåner från Tyskland flyttadesom
till Holland. frågaDen ställdes till EG-domstolensom var om en
anställd, pâ grund arbete i medlemsstat erhåller förmånersom av en
vid sjukdom och inte börjat arbeta i medlemsstat undersom en annan
den tid han sådana förmåner, enligt 13.2 fortsattmottar ärart. a om-
fattad den förstnämnda lagstiftning, även ochnästanstatensav ettom

halvt år har förflutit sedan förmånerna beviljadesett och förvärvsverk-
samheten upphörde. EG-domstolen hänvisade i sin dom till vad dom-
stolen uttalat i målet 15082 Coppola även 13.2 enligtatt, art.om a
vilken anställd skall omfattas arbetslandets lagstiftning inteen av
uttryckligen den situationen arbetstagare inte längre ärattanger en
anställd han sökernär sjukförmåner, den bör lämpligen tolkas så att
den lagstiftningen i den där arbetstagaren anställd.statavser senast var
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beroendeförklarade, inteenligt vad domstolentolkningDenna avvar,
fall arbetstagarensjukförrnâner för deterhöllarbetstagaren attutanom

hanmedlemsstat,anställning itagitinte hade varannanenen ny
därmedlemsstat hanlagstiftningen i denfortsatt omfattad senast varav

anställd.
ihade arbetatkvinnagälldeMålet 21590 Twomey somen

arbetaIrland börjaflyttade tilldärefterStorbritannien och attutansom
frånvid sjukdomförmånersjuk begärde honblivitSedan hondär.

förmåner pávägrade hennedomstolennationellaStorbritannien. Den
EG-domstolen ansågStorbritannien.iinte bosattgrund honden att var

i Tendärvid domenåberopadebehörig ochStorbritannien statvara
fall deni de dådet endastDomstolen förklaradeHolder-målet. att var

förvärvsverksamhetmed alldefinitivt upphörthadeanställde som
utanför 13.2föllsituationen art. a.

denbörmålet Twomey nämnasutgången itolkningenFör attav
erlagtuppbyggd sålagstiftningen sättbrittiska är att person somen

kvarståråretangiven tid detvissavgifter under senaste somen
För-förvärvsarbetar.han intedärefter,tidförsäkrad även omen

slutar. Påanställningeninte omedelbartupphör således närsäkringen
berättigad tilllagstiftning varitenligt brittiskkvinnangrund härav hade

Storbritannien. Honivarit bosatthon hadevid sjukdomförmåner om
bosättning ikravetförutsättningar,allauppfyllde således utom

berättigadlagstiftningenden brittiskaför enligtStorbritannien, att vara
aktuella förmåner.målettill i

situationeraktuellai här ärbehörigför fråganbetydelseAv statom
förordninggjordes140871förordningändring iden genomsom
till följddetändringentillI ingressen219591.EEG att avangesnr

nödvändigtvisat sighadeHolderi målet Ten attdomdomstolens
vilket landsbestämmaförbestämmelse i 13införa attart.en ny

medlemsstatsför vilkatillämpasskalllagstiftning enpersonersom
lagstiftningmedlemsstatsgällalagstiftning upphör attatt utan annanen

Enligt den140871.förordningienligt reglernatillämpligblir nya
omfattassituationi dennat skall13.2bestämmelsen art. personen

bosatt.vilken hanmedlemsstat i äri denlagstiftningenav
förordningif har deti 13.2bestämmelsendenTill följd art.nyaav

vilkaoch påbestämmelse närinförts57472EEG som angerennr
l0b igälla. Iskall upphöralagstiftningenden tidigarevillkor art.att

villkor dåoch deden dagsålunda57472förordning attanges
förgällaupphörmedlemsstatlagstiftningen i att sompersonenen

enligt dennaskall fastställas140871f i förordningi 13.2art.avses
lagstiftningnationelladensåledeslagstiftning. Det är statens som

förgällaupphörvillkor lagstiftningenoch vilkapåavgör när att en
försäkradfortsattskallför hur lång tid handvs. och varaomperson,

landet.i det
liksom13.2 fbestämmelsen iden ärVår tolkning att,art.nyaav
förut-under vilkalagstiftningennationelladet denär som anger
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sättningar skall försäkrad enligt landetsen person socialförsäk-vara
ringslagstiftning, det denär nationella lagstiftningen avgör närsom en

skall upphöra försäkrad enligtperson att lands lagstiftning.vara Omett
på grund bestämmelser i den nationellaen person lagstiftningav som

han tidigare varit omfattad arbete i den inte längreav genom staten är
försäkrad där, träder lagvalsreglerna förordningi 140871 in. Då skall
han med tillämpning 13.2 f fortsättningsvisart. omfattadav vara av
bosättningslandets lagstiftning. l den situationenmotsatta att personen
alltjämt omfattas det tidigare sysselsättningslandets lagstiftning,av trots

anställningen i det landetatt har upphört vilket ha varit falletsynes
med kvinnan i målet Twomey, skulle 13.2 f inte tillämpligart. vara

det tidigare sysselsättningslandetutan skulle fortfarande behörigvara
stat.

Vad skulle med vår tolkningsagts bestämmelsernanu gälla ävenav
för det fall förmåner från detatt tidigare sysselsättningslandetutges
grund pågående försäkringsfall.ett I den månav den nationella
lagstiftningen sålunda innehåller begränsningar den tid under vilkenav
förmåner vid sjukdom, moderskap eller anledning kanav annan utges,
upphör lagstiftningen gälla vid utgången dennaatt tid.av

Vår tolkning tillämpningsområdet för 13.2 f i förordningav art.
140871 har visst stöd i det tillägg tillett bilaga 6 till förordningen

gjordes förordning 219591 såvittsom gäller lagstiftningengenom i
Storbritannien. Enligt detta tillägg gäller vid tillämpningatt art.av
13.2 f i förordning 140871 och 10b i förordning 57472art. skall
lagstiftningen i Storbritannien upphöra gälla föratt personer som
tidigare varit omfattade denna lagstiftning anställda ellerav som
egenföretagare den sista följande dagar:av

den dag då bosätter sig i medlemsland,personen annat-
den dag då anställningen eller verksamheten egenföretagare- som
upphör, antingen varaktigt eller tillfälligt, eller
den sista dagen i varje period då uppbär brittiska förmånerpersonen-
vid sjukdom eller moderskap under förutsättning periodenatt
började före den dag på bosatte sig i medlemsstatpersonen annan
eller, perioden började följde omedelbartom efter periodsenare, en
då anställd eller verksampersonen egenföretagarevar isom en

medlemsstat och då omfattad lagstiftningenannan i Storbri-var av
tannien.
Vad får nämnda principer för betydelse i svenskanu förhållanden

Som tidigare nämnts får lagvalsreglerna i förordning 140871 den
konsekvensen det bosättningskravatt gäller enligt den svenskasom
nationella lagstiftningen kunnainte kommer upprätthållas i frågaatt om

omfattas förordning 140871personer ochsom förvärvsarbetarav som
i Sverige. Detta gäller emellertid endast så länge för-ärpersonen
värvsverksam här i landet. Om arbetet här upphör och intepersonen
börjar förvärvsarbeta i land och såledesett blirannat omfattad detav
andra landets lagstiftning, fråganavgörs huruvida han fortfarande skall
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nationellasvenskaenligt denuteslutandeSverigeförsäkrad ivara
den svenskaibosättningskravetinnebärDetlagstiftningen. att

intetillämpligt. Enblidå kommersocialförsäkringen att person som
ibosatt härhellerinte ärSverige ochförvärvsarbetar ilängre som

social-svenskaenligt denförsäkradintealltsålandet kommer att vara
förmåner fördeberättigad tillinteandra ordmedHanförsäkringen. är

hanEftersomSverige.bosättning ikravdet gällertill vilkarätt ett
omfattadblirhellerinteförvärvsarbetarintehanregeli avom --

f omfattas13.2enligtland, skall hani någotlagstiftningen art.annat
fördock integällerVadbosättningsstaten.ilagstiftningen sagtsnuav
vidkontantförrnånerförmåner,förvärvsanknutnafalldet t.ex.att

för-tidpunktvid den närredanmoderskap,ellersjukdom utges
upphör.Sverigevärvsarbetet i

iarbetetförmåner närförvärvsanknutnasituationen utgesdenl att
fortsättningsvisäven attupphör, kommerSverige varapersonen

Sverigeförsäkrad ikvarstårhanlängeHuri Sverige.försäkrad som
finnslagstiftningennationellasvenskadet i denberoendeär omav

frågaIkanförmånerunder vilkentidden utges.begränsningar omav
någonlagstiftning intesvenskfinns isjukdomvidkontantförmåner

arbetsförmågannedsättningenOmbegränsning.tidsmässigsådan av
sjuk-småningomsåsjukpenningförmånenbeståendeblir ersätts av

förtidspension.bidrag eller
för-tiddenUnderdagar.antalför visstFöräldrapenning ettutges

omfattadalltjämtberättigadedentordeäldrapenning avvarautges
upphört. DetsammaSverige hariarbetetlagstiftning,svensk även om

periodefter detomedelbartberättigadeden attfallettorde enomvara
tillberättigadblirochbarn påföderföräldrapenning löpt nyttmed ut

barnet.andraför detföräldrapenningförmâner
föräldrapenningmedperiodavslutarberättigadedendäremotOm en

förut-tordeland,eller iSverigearbete ii annatåtergå ensomutan att
svenskomfattadfortsättningsvis skallhansättning för även avvaraatt
tillMed hänsynSverige.ibosatt atthangällasocialförsäkring äratt

ellerårfyllt åttabarnetdesstilländaföräldrapenning kan attutges
för för-försäkringeni frågakan detskolåretförstadetavslutat om

svenska för-denhuruvidatvekanvissdock rådaäldrapenning om
ibosattinteberättigade ärdenbrytssäkringstillhörigheten attgenom

tillvilandeföreligger rättdethävdasnämligenkanSverige. Det att en
Medår.fyllt åttabarnettill dessföräldrapenningförmânersvenska att

försäkradvaritgångskullesådant som enperson,enett resonemang
förvärvsarbete härgrundpåi Sverigeföräldrapenningförmânerför av

Sverige,tillanknytningen attförlorardärefter t.ex.och genomsom
EES-land,iförvärvsarbeteinte annathärifrån,flytta upptarsommen

tili för-föreliggerdet rättså längei Sverigeförsäkradkvarstå som
år.fyllt åttaharbarnettill dessdvs.AFL,enligtäldrapenning att

fortsättningsvisocksåskullemed dettaSverigeEftersom resonemang
ytterliga-blirföräldrapenningförmâneri frågabehörig enstat omvara
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följer förordningens allmänna principer, bl.a.konsekvensre som av-
fortsattendast tillämplig lagstiftning Sverige skulleatten varaom -

förmåner omfattasbehörig beträffande alla andraävenstat som av
förordning 140871, barnbidrag.t.ex.

förtuppfattning kan det vi sålundaEnligt vår resonemang som
föräldrapenninghävdas. förhållandetknappast Det rättenatt att ta ut

utsträckts i tiden tilllagstiftningen detta harenligt den svenska på sätt
kvarståinnebära berättigade skulleflera år kan inte denatt som

oberoende hani Sverige under hela denna tid,försäkrad ärav var
försäkrad ii upphörEnligt reglerna AFLbosatt. att varaen person

han inte längre kanlandet för sådan tidSverige han lämnarnär att
uppfattning gällahär. Motsvarande måste enligt vår ävenbosattanses

Sverige medbörjan blivit försäkrad iberättigade fråndenom
förordning 140871.tillämpning bestämmelserna iav

förvidta åtgärderuppfattning skälfinns emellertid enligt vårDet att
förordningenförebyggaframtida oklarheter ochundanröja alla attatt

den riktiga. Förden vitolkning än attvaraanserannanges en
uttryck försålundadet videt förhåller sig påklargöra sätt gettatt som

140871förordningi bilaga 6 tillSverige bör försökavi attattanser
innehåll denmotsvarandebestämmelseinförtfå somsomaven

för-lagstiftningirländskbrittisk ochi frågainfördes genomom
219591.ordning

bestämmelse ärför sådanUtgångspunkten är att personenen
verksam-anställning ellerlagstiftning grundsvensk påomfattad avav

detta gälleri landet ävenegenföretagare härhet samt att omsom
utformasbörEES-land. Bestämmelsenbosatt iär annatettpersonen
gälla förlagstiftning fortsättersvenskframgårdetså attattatt

situation dåEnsärskilt angivna situationer.i vissautompersonen
anställningen ellerdålagstiftning upphör börsvensk anges vara

varaktigt ellerlandet upphör,egenföretagare här iverksamheten som
inte kananställningbördetta sammanhang nämnastillfälligt. I att en

enligtledighet,regleradellerupphöra under t.ex.semester annananses
För detledighet för vård barn,till1978:410lagen rätt m.m.avom

anställningen här upphöri Sverigebosatt närfall äratt personen
f förordning13.2 imed stöd denkommer art.nyaavpersonen

lagstiftning.svenskomfattadfortsättningsvis140871 ävenatt avvara
anställdlängrehan intesituationen äri dendäremotOm attpersonen

medlemslandisigi landet bosätteregenföretagare häreller ett annat
gälla.lagstiftning upphörsvenskbör attattanges

egenföreta-verksamhetanställning ellerförhållandetDet att somen
fråga inte längreialltidinnebär inteSverige upphöri att personengare

uppbärhandet falllagstiftning. Försvenskomfattadskall attvara av
elleranställningenmoderskap närsjukdom ellerförmåner vidsvenska

följsanställningenellerSverige upphörverksamheten i av enom
lagstiftning, upphörsvenskarbetslöshetsersättning enligtperiod med
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svensk lagstiftning inte gälla förrän perioden medatt sådana förmåner
löpt Aven detta bör framgå denut. angivna bestämmelsen.av

Särskilda regler tillämplig lagstiftningom

Från huvudregeln tillämplig lagstiftning i 13.2 i förordningom an.
140871 förekommer vissa avvikelser. Ett dessa utsändningsav avser

fallen, dvs. anställda sänds sin arbetsgivare tillutsom av en annan
medlemsstat för där utföra arbete för arbetsgivarensatt räkning. Om
utsändningstiden inte avseddär längre tid tolvän månaderatt ochvara
arbetstagaren inte sänds för ersätta fullgjortut att en annan person som
sin utsändningsperiod, sker inte något byte behörig medstatav
anledning arbetet i det andra landet, den anställde skallav utan även
under utsändningstiden omfattad lagstiftningen i den därvara av stat
han normalt arbetar. För egenföretagare finns motsvarande regelen

gäller den normalt egenföretagareär i medlemsstatsom ochsom en
tillfälligt utför arbete i medlemsstat.som en annan

Utsändningsreglema i förordning 1408 71 överensstämmer i princip
med vad gäller enligt nuvarande svenska lagstiftning i frågasom om

sänds privat arbetsgivare. Omut utsändningstidenpersoner som av
uppgår till högst år kvarstår således arbetstagarenett och dennes
medföljande under utlandsvistelsen folkbokförda i Sverige enligtsom
folkbokföringslagens 1991:481 bestämmelser. De skall också enligt
den allmänna regeln i 1 kap. 3 § första stycket AFL fortfarande anses
bosatta här, utlandsvistelsen avseddär längst år. frågaIom att ettvara

barnbidrag gäller avvikande bestämmelser vi redogör för iom som
kapitel 10.

En väsentlig nyhet i och med ikraftträdandet förordning 140871av
blir emellertid det också för egenföretagare uppkommeratt möjlighet
till utsändning till EES-stat. Någon sådan möjlighet finns intearman
enligt nuvarande lagregler och inte heller enligt socialförsäkringskon-
ventioner.

Samtliga utomnordiska konventioner social trygghet Sverigeom som
har ingått innehåller regler utsända arbetstagare. Reglerna innebärom

sådana arbetstagare även under tjänstgöringenatt i land skallannat
omfattade det utsändande landets lagstiftning. Utsändnings-vara av

tiderna enligt de flestaär konventionerna längre vadän gällersom
enligt EG:s regler. Till skillnad från EG:s regler omfattas i allmänhet
inte medföljande familjemedlemmar konventionernas utsändnings-av
regler.

I till vad gäller i fråga privatanställdamotsats skall densom om som
utsändär statlig arbetsgivare enligt kap.1 3 § fjärde stycketav en

AFL bosatt i Sverige under hela utsändningstiden oberoendeanses av
dennas längd. Detta gäller också medföljande make och med make
likställd barn under 18 år.samtperson
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Nu nämnda regel i AFL statligt utsända överensstämmer iom fråga
tillämplig lagstiftning med vadom gäller enligt förordningsom

140871. Enligt 13.2 d skall såledesart. statligt anställda och personer
behandlas sådana omfattassom lagstiftningensom i den med-av

lemsstat gäller för den förvaltningsom sysselsätter dem. Statligtsom
anställda i Sverige arbetar i andra länder skall alltsåsom också sedan
förordning 140871 iträtt kraft kvarstå försäkrade här i landet.som

När det gäller statligt anställda inte är utsända innebär desom
svenska reglerna sådan berättigadatt är till förmåneren enligtperson
svensk lagstiftning bara under förutsättning han bosattär i Sverige.att
En är statligt anställd i Sverigeperson bosattsom är imen t.ex.
Danmark är således för närvarande inte berättigad till sådana förmåner
enligt den svenska lagstiftningen beträffande vilka det föreligger ett
bosättningskrav. Med stöd 1981 års nordiska konvention socialav om
trygghet dockär sådan berättigad till förvärvsanknutnaen person
förmåner såsom sjukpenning och föräldrapenning i sysselsättnings-
landet. Med tillämpning regeln i 13.2 d förordningi 140871art.av
uppkommer den förändringen svenska anställdatt statenen av person
fortsättningsvis kommer omfattad uteslutandeatt svenskvara av
lagstiftning och således ha tillrätt svenska socialförsäkringsförmåner.

I fråga hör till den resande eller flygandeom personer som persona-
len hos internationella transportföretag har sitt inomsäte med-som en
lemsstats territorium huvudregelnär de omfattas lagstiftningenatt av
i den dvs. där företaget har sittstaten, Frånsäte. denna regel görs
undantag på så densätt är anställd vidatt filial eller fastsom en
representation i medlemsstat skall omfattas lagstiftningen i denen av

Vidare skall den huvudsakligenstaten. arbetar i medlemsstatsom en
där han bosattär omfattas lagstiftningen i bosättningsstaten. Dettaav
gäller även det företag hos vilket han är anställd inteom har någon
filial eller representation inom denpermanent staten.

Den svenska lagstiftningen socialförsäkring innehåller ingaom
särregler försäkringstillhörighet för resandeom personal. Däremot

socialförsäkringskonventionemaupptar ofta sådana bestämmelser.
Dessa bestämmelser innebär sysselsätts iatt såvälpersoner som
Sverige i det andra landet skall omfattade lagstiftningensom vara av
i det land där företaget har sitt Det gällersäte. således enligt kon-
ventionerna huvudregel enligt reglerna i förordningsamma som
140871. Enligt vissa konventionerna undantaggörs från huvud-av
regeln för den bor i det andra landet. Samma undantag gällersom som

enligtnämnts förordningen.nyss
Förordning 140871 utgår, tidigare frånnämnts, anställdasom att

eller egenföretagare skall omfattade endast lands lagstift-vara ettav
ning. frågaI samtidigt förvärvsverksammaär i tvåom personer som
eller flera medlemsstater huvudprincipen sysselsättnings-attger om

denär behörigastaten inte något slutligt fråganstaten svar om
behörig Art. 14.2 b innehållerstat. därför bestämmelseen som
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redogjort för be-avsnitt 3.9.9 harIsituationer.dessareglerar
tillämpligbestämmelsenframgår därSominnebörd. ärstämmelsens

fleraarbetar iarbetsgivareharfalli detbåde att menenpersonen
flera olikautförs föriarbetetsituationendenoch staternaattstater

nämndai det tidigareEG-domstolens domräkning.arbetsgivares Av
bestämmelsenvidaredAndlau framgårClubFoot-Ball875målet att

arbeteti flera ländernormalt arbetarintegäller utanäven om personen
tillfälligheltländernai något är art.avav

principen5.6.2i avsnitt ärvimed vadenlighet attI angett en
landsendastomfattadskallegenföretagareanställd eller ettavvara

denlagstiftningen dånationellaförfrämmande den svenskalagstiftning
försäkrad iärhinder förinnehåller några ettinte att person somen

ochbori Sverige. Enförsäkradblirland också person somannat
iSverigeförutom iförsäkrad ävenkan alltsåSverige ettarbetar i vara

socialförsäkringskon-dehellerdär. Integrund arbetelandannat av
alltidutesluterländeroch andraSverigemellangällerventioner som

lagstiftning.ländersenligt tvåförsäkradbliratt personen
kommeri flera länderarbetarsamtidigtgällerdetNär personer som

frågabåde inyhetinnebäraalltså140871förordning omatt en
socialav-erläggaskyldighetenförsäkringstillhörighet och attpersonens

anställde själv.och denarbetsgivarengifter för
särskilda140871förordningenligtgällervissaFör persongrupper

i frågabl.a.falletförsäkringstillhörighet. Detta ärregler omom
dengälla ärhuvudprincipskall13.2Enligt attsjömän. somart. somc

flaggamedlemsstats ärförfartygombord påanställd ett ensom
förundantagförordningenlagstiftning. I görsdennaomfattad statsav

bl.a.undantagVidareutsändningskaraktär. görssituationer av
till sjössanställningnormalt inte harbeträffande mensompersoner

utför arbetehamnellerterritorialvattenmedlemsstatsinom ensom
förhållandetlands flagga. Detförfartygombord på annatettett som

intepåverkarfartygombord påarbeteutförsådan ettatt personen
försäkringstillhörighet.hans

landethär iandraliksomi Sverigebosatt ärsjöman ärEn som
för-inskriven hosskallochförsäkrad enligt AFLbosatta varapersoner

obe-ochmedborgarskapoberoendegällersäkringskassa. Detta av
svensksjömanför. En ärfartygetflaggavilket landsroende somav

Riksför-enligt 7 § iskalli Sverigebosattinte ärmedborgare sommen
inskrivning och161985:föreskrifter RFFSsäkringsverkets om

likvälförsäkringallmän1962:381enligt lagenavregistrering om
handels-svensktanställning påhan harSverigebosatt i omanses som

förhyrshuvudsak obemannatihandelsfartygutländsktellerfartyg som
försäkrad ärmedlikställssjömansådanredare. Ensvensk somenav

försäkringskassa.hosinskriven
inte sjömän ärgäller dennämnda regelframgårSom somav nu

utomlandsbosattutländsk sjöman ärEnmedborgare.utländska som
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omfattas under anställningenhandelsfartygsvensktoch anställd på
tilläggspension.försäkringen försvenskaendast denav

anställda på svenskautländska sjömänförhållandet ärDet att som
förmånerför andraSverige änförsäkrade ihandelsfartyg inte är

socialavgifter föriåterspeglas till viss deltilläggspension uttaget av
arbetsgivaresocialavgifter betalarEnligt lagensjömän. somenom

avgifter tillför vissasålunda lägresjömänsysselsätter procentsatsen
Pro-arbetsgivare.förvad gällersocialförsäkringen än annanensom

svenska sjömänantaletförhållandet mellanrelaterad tillärcentsatsen
handelsfartyg.på svenskaantalet sjömänoch hela

andramellan Sverige ochtrygghetsocialkonventionerflertaletl om
omfattassjöman skallinnebärbestämmelserfinnsländer att avensom

fartyget för.flaggadenlagstiftningen i stat vars
nationellade svenskaredogörelsen stämmerframgårSom ovanav

mindre välförsäkringstillhörighet överenssjömänsbestämmelserna om
i Sverigei frågaendast140871. Detförordning ärreglerna imed om

svensktanställning påmedsvenska sjömänutlandet bosattaoch i
bestämmel-nationellasvenskatillämpning dehandelsfartyg avsom en

kon-byggerresultat. Däremotregleroch EG:s sammagerserna
för sjömän påförsäkringstillhörighetbestämmelserventionernas om

omfattasde140871, nämligenförordningprincip att avsomsamma
lagstiftning.flagglandets

bestämmelsernanationellasvenskafall dei andraLiksom när om
reglerförordningensmedinteförsäkringstillhörighet stämmer överens

framför deföreträdehabestämmelserförordningenskommer att
lands för-vilketfråganochbestämmelserna avgöranationella om

alla sjömänbl.a.innebäromfattas Dettaskallsjömansäkring attav.en
EES-land imedborgare ihandelsfartygsvenska ärpå ett annatsom

socialför-svenskaförsäkrade enligt denfortsättningen kommer att vara
förordningomfattasförmånsslagför de olikasäkringen avsom

140871.
svenskomfattasskalll4087lförordningenligtSjömän, avsom

haförordningenreglerna itill följdalltsålagstiftning kommer attav
ellersjukvård i Sverigesjukpenning liksomsvensktill bl.a.rätt

6.kapitelhäromandra länderbekostnad i sesvensk
förordningenligtEES-länderi andramedborgaresjömän ärAtt som

trygghetsociallagstiftningomfattas svenskskall140871 omav
nuvarandedenomprövningvår meningenligtaktualiserar aven

socialav-1981:691lagen2 § andra stycketi 2 kap.regleringen om
ochsjukförsäkrings-redarensnedsättningbeträffandegifter av

förhållandetefternärvarandeförberäknasfolkpensionsavgifter. Dessa
antaletsidan helaandraoch áantalet svenskasidanmellan å ena

Medtiden.bakåt iårmedeltalhandelsfartyg isvenskasjömän på tre
erhållaEES-länder kommersjömän från andratill atthänsyn att

enligt vårfinnssjömänsvenskasocialförsäkringsskydd somsamma
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uppfattning skäl vid beräkningen likställa dessaatt med svenska
sjömän.

Vi den angivna bestämmelsen böratt ändras och dennaanser ges
innebörd. Eftersom vi emellertid inte närmare avgiftsfrågornaprövat
i detta betänkande detta bör ske iutan sammanhang,attmenar annat
lägger vi inte fram något författningsförslag härom.

I förordning 140871 finns i 16 särskilda regler tillämpligart. om
lagstiftning för bl.a. vissa anställda på beskickningar och konsulat.
Reglerna gäller inte den diplomatiska personalen, följer huvud-som
regeln i 13.2 d för statligt anställda. De iart. stället vissavser annan
personal avlönadär beskickningen eller konsulatet,som av t.ex.
chaufförer och kökspersonal. Enligt 16.1 gäller huvudprincipenart. om
arbetslandet den behöriga i fråga deävenstatensom om personer som
åsyftas i artikeln. En sådan kan dock, han medborgareärperson om
i den sändande eller mottagande välja omfattas lagstift-staten, att av
ningen i någon sistnämnda Denna valrätt kan vidutövasstater.av nu
varje kalenderårs utgång med verkan för följande kalenderår.

Den behandlade regeln i AFL utsända är statligtovan attom som
anställda skall omfattade svensk lagstiftning under helavara av
utsändningstiden gäller även svenska anställd personal vidstatenav
ambassader och konsulat utomlands och deras familjemedlemmar. De
kvarstår under utsändningstiden folkbokförda i Sverige och skallsom

försäkrade här i landet. Vad gäller dock inte lokalanställdvara sagtsnu
personal.

Omvänt gäller enligt folkbokföringslagen den tillhöratt som en
främmande makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning
inte folkbokförs i Sverige än han svensk medborgareär ellerannat om

bosatt här i landet hannär kom tillhöra beskickningenvar elleratt
konsulatet eller dess betjäning, dvs lokalanställd.är Inte heller
familjemedlemmar till nämnda folkbokförs i Sverige.nu personer

Nu ifrågavarande personkategorier således inte bosatta ianses
Sverige och omfattas inte heller den svenska socialförsäkringen.av

Som framgår vad denöverensstämmer svenskaav sagtsovan
nationella lagstiftningen försäkringstillhörighet för anställda vidom
beskickningar och konsulat med EG:s regler huvudsakligen endast vad
gäller försäkringstillhörigheten för den diplomatiska och konsulära
personalen. För övriga personkategorier innebär reglerna i förordning
140871 avvikelser från de svenska nationella bestämmelserna.
Förordningens regler kommer därför de svenskaöver nationellaatt ta
bestämmelserna.

I enlighet med vad tidigare blir familjemedlemmarnämnts till
tillhör andra länders beskickningarpersoner eller konsulatsom här i

landet inte folkbokförda i Sverige intede är svenska medborgare.om
Familjemedlemmarna omfattas därför inte heller den svenskaav
socialförsäkringen. Detta gäller även familjemedlemmarna arbetarom
i Sverige och socialavgifter då itrots regelatt på deras in-tas ut
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komster. När förordning 140871 blir tillämplig här i landet kommer
familjemedlemmar till nämnda är medborgare inu personer, som ett
EES-land, bli självständigt omfattadeatt förordning 140871 deav om

förvärvsverksamma.är Om sådan familjemedlem arbetar i Sverigeen
skall han alltså, i vad vad gällermotsats enligt den svenskasom
nationella lagstiftningen, försäkrad här i landet och ha tillvara rätt
svenska socialförsäkringsförmåner.

Allmänt bör framhållas vi i densett fortsatta framställningenatt i
detta betänkande i huvudsak inte kommer särskilt uppehålla vidatt oss
de konsekvenser uppkommer för de olika personkategoriersom som
vi här behandlat. Vi kommer enbart i generella talaatt termer om
anställda och egenföretagare. De regler gäller för de särskildasom
förmånsslagen avseende anställda och egenföretagare tillämpligaär

för deäven berörda personkategoriema. Den skillnaden kommernu
dock föreligga för utsända m.fl.att det inteatt är alltid arbetslandet

behörigär den behörigastat kanutansom Denstaten vara en annan.
distinktionen bör hållas i minnet, i övrigt blir tillämpningenmen
densamma enligt de generella bestämmelserna för anställdasom och
egenföretagare.

Även för de personkategorier vi berört, desom t.ex.nu som
samtidigt arbetar anställda i flera EES-länder, innebär emellertidsom
förordningens regler det skall finnas bara behörigatt Vadstat.en som
i betänkandet sägs generellt anställda gäller därför i princip ocksåom
fall detta slag, dock den behöriga kanattav staten änvara en annan
det land i vilket visst arbete utförs.ett

En särskild konsekvens det sagda kommer inträda detnärav att
gäller várdförmâner vid sjukdom och moderskap, område viett som
behandlar i kapitel I sådana situationer vi tagit i förevaran-som upp
de avsnitt, där den behöriga kan denstaten än därvara en ettannan
visst arbete utförs, blir i detta hänseende resultatet arbetslandetatt
kanske inte betraktaär behörigatt bosättnings- ellerstat utansom som
vistelsestat vid tillämpning de särskilda bestämmelserna tillrättav om
vårdförmâner i olika situationer och för kostnaderna föransvaretom
dessa.

5.7.8 Administrativa regler och övergångsregler

Förordning 140871 syftar, vi tidigare,nämnt till samordnasom att
ländernas för social trygghet.system Detta får administrativa konse-
kvenser för de myndigheter skall tillämpa regelsystemet. För-som
ordningen ställer krav på utbyte informationt.ex. stora mellan in-av
stitutioner i de olika medlemsländerna. Till ledning för de hand-
läggande myndigheterna i förordning EEG 57472 flertalges ettnr
bestämmelser administrativ karaktär. I dessa lämnas bl.a. detalje-av
rade föreskrifter vad myndigheterna har ombesörjaom näratt
ansökningar prövas och förmåner utges.
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admini-vilkabelysauppgiftdet vår närmareinteVi har attsett som
landethär itillämpningföljerkonsekvenserstrativa avav ensom

avseende kandettaproblem ideoch lösa140871förordning att som
Riksför-stället påiuppgift ankommeruppkomma. Dennatänkas

tillämpningen17771992:förordningsäkringsverket, omgenomsom
förmånerandrafrågaibemyndigatssamordningslagen har att omav

förbehövsföreskriftermeddela dearbetslöshetvidförmåner somän
EES-avtaletde delarbeträffandeåtagandeSverigesuppfylla somavatt

tryggheten.socialadenrör
1992:samordningslagen140871 kommerFörordning genom-
ikraft.träderEES-avtaletdåden dagSverigefullt igälla1776 utatt-

förordningenÖvergångsbestämmelserdesammanhangetdet ärI som
betydelsevidkommande dessasvenskt ärFörintresse.innehåller avav
dvs.intjänande,påbyggerförmånergällerdetfrämst pen-när som

redovisabetänkandei dettadärför inteVi kommer attsionsförmåner.
övergångs-tillämpningengällervadövervägandennågra närmare av

förmåner.svenskafrågareglema i om

begreppet5.8 Behov översyn avenav
försäkrad m.m.

huvudsak påibyggersocialförsäkringlagstiftningensvenskaDen om
i AFLanvändsdetförsäkrad sådantlandet.bosättning här i Begreppet

utländskaSverige bosattaimedborgaresvenskaomfattar sålunda samt
intemedborgaresvenskabeträffandedetstatslösa. Attmedborgare och

iinnebärSverigeibosattaskalldeuppställs något krav på att vara
svenskde harde,endastdetta sammanhang i attsett enstort om

de inte ärtilläggspension äventillarbetsgivare, kan intjäna rätt om
förmånertill andraberättigadeskalli Sverige. debosatta För att vara

krävs i regel bosättning här.
någonförförutsättninginteEnligt bosättningvissa lagar attär en

skallför hanvillkorskall försäkrad attett varautanvara snarare
deinnebär föri lagen. Dettareglerasberättigad till de förmåner som

distinktiondennafall kanskillnad. vissaflesta fall praktisk Iingen
emellertidvillkorallmännaandramellan försäkringsvillkor och vara

föregående, iutvecklat i detvibetydelse. Det gäller t.ex., somav
delpension.fråga förmånenom

frågaiförutomkrävs,till flertal förmånerFör rätt att personenett
inskrivenhangrundregel, ärAFLzsförsäkrad enligt ävenskall attvara
till sjuk-förgällersådant krav rättförsäkringskassa. Etthos t.ex.

föräldrapenningförmåner.rehabiliteringspenning ochpenning,
innebärförsäkringskassahosinskrivningReglerna att enom

försäkrings-inskriven hosskalli Sverigebosattförsäkrad är varasom
utländskEftersomfyller 16 år.månad då handenfr.o.m.kassa en
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medborgare imåste bosatt Sverige för försäkrad kan detattvara vara
tyckas kravet inskrivning försäkringskassapå hos inte innebärsom om

ytterligare för nämnda Som redovisatsnågot harnu personer. ovan
inskrivning emellertid internationelltkravet på betydelse i perspek-ett

tiv.
Bosåttningsbegreppet enligt den allmänna försäkringen, vilket be-

fallinnebär i vissa kan bosatt i Sverige ävenattgrepp en person anses
förhan arbetar och vistas i land, har vi redogjort i avsnittett annatom

2.2.
Även den svenska socialförsäkringen i huvudsak bygger påom

bosättning föreligger ingen enhetlighet eller konsekvens det gällernär
Ävenförmåner. förförsäkringsvillkor eller andra villkor för tillrätten

förmåner villkor. gäller i fråganärliggande kan uppställas olika T.ex.
förutsättning skalltill sjuklön endarätten att personen varaom som

anställningsförhållande viss varaktighet, medan detomfattad ettav av
försäkrad enligt ochtill sjukpenning krävs AFLför rätt äratt personen

försäkringskassa. Beträffande förmånen havandeskaps-inskriven hos
villkor kvinnan försäkrad,penning gäller enda allmänna ärattsom

svenska medborgareinnebär förmånen skulle kunna tillvilket att utges
utomlands. Genom förmånens anknytning tillbor och arbetarsom

bestämmelserna sjukpenninggrundande inkomst och reglergenomom
till havandeskapspenning vid vistelse utomlandsbegränsar rättensom

lagstiftning ändå intesådan förmån på grundval svenskkan utgesav
arbets-arbete i land för utländsktill den har inkomst annatsom av

vårdförmåner vidbosatt utomlands. När det gällergivare eller är
och sjukvårdersättning för hälso-sjukdom, såsom öppen samt

försäkrade bosattasjukhusvärd, omfattar dessa förmåner endast ärsom
läkemedeltill kostnadsfria eller prisnedsattaSverige, medani rätten

utomlandsmedborgare bosattaomfattar svenska äräven mensom
bosattaoch i huvudsak ocksåvistas i Sverige ärpersoner som

har anställning i Sverige.utomlands men
försäkringsvillkor andraföljer uppställning vilka ellerNedan en av

olika förmåner.lagtekniskt gäller för tillallmänna villkor rättsom
3 AFL dels svenskakan försäkrad enligt kap. §Erinras 1 äratt

bosatta i Sverige. Endels utländska medborgaremedborgare, ärsom
i landetSverige fortfarande bosatt härförsäkrad lämnar omsom anses

år. Personerutlandsvistelsen avsedd längst ärär att ett somvara
land bosattaarbetsgivare för arbete iutsända statlig annat ansesav en

denna längreSverige under hela utsändningstiden, är äni även ettom
likställd barnmedföljande make ellerMotsvarande gällerår. samt

försäkradhandelsfartygsvenskt18 utländsk sjöman på ärunder år. En
förSverige. Försäkradbosatt iför tilläggspension, han inte äräven om
förpensionspoängden tillgodoräknatstilläggspension ocksåär som

uppfyller övrigainte längregällerATP. Detta även personenom
försäkrad i Sverige.villkor för att vara
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Ersättning för hälso- ochöppen Försäkrad bosattär i Sveri-som
sjukvård, hjälpmedel handi- ge
kappade, tandvård, sjukhusvård,
läkarvård eller sjukvår-annan
dande behandling lämnassom

läkare eller sjukgymnast,av
resekostnader i samband med
sådan vård eller behandling

Läkemedel Försäkrad enligt kap.l 3§
AFL; i fråga försäkradom som

bosatt Sverigeär gällerutom
förmânerna bara han vistasnär
i Sverige. Rätt till förmåner har
i flertalet fall denäven som

bosatt i Sverigeutan att vara
har anställning i allmän eller
enskild tjänst här

Arbetslivsinriktad rehabilitering Försäkrad och inskriven hos
försäkringskassa

Bilstöd till handikappade försäkringsvillkorInga eller
allmänna villkor; indirekt krav
på inskrivning hos försäkrings-
kassa

Sjuklön Anställning

Vårdförmåner till sjömän enligt Anställning för fartygsarbete på
sjömanslagen fartygsvenskt

Kontantförmåner vid sjukdom Anställning för fartygsarbete på
enligt sjömanslagen svenskt fartyg

sjukpenning Försäkrad och inskriven hos
försäkringskassa sjukpen-samt
ninggrundande inkomst om
minst 6 000 kr

Frivillig sjukpenningförsäkring inskriven försäkringskassahos
har inte till sjukpen-rättmen

ning eller försäkrad förär en
sjukpenning understigersom
garantibeloppet enligt föräldra-
försäkringen
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Rehabiliteringspenning Försäkrad och inskriven hos
försäkringskassa

Smittbärarpenning Inga försäkringsvillkor eller
allmänna villkor

Havandeskapspenning Försäkrad

Föräldrapenning Försäkrad, inskriven hos för-
säkringskassa under minst 180
dagar i följd närmast före den
dag för vilken föräldrapenning
skall utbetalas; barnet skall vara
bosatt i Sverige

Tillfällig föräldrapenning Försäkrad och inskriven hos
försäkringskassa; barnet skall

bosatt i Sverigevara

Folkpension Försäkrad och bosatt i Sverige

Tilläggspension Försäkrad enligt 1 kap. 3§
första, andra eller tredje stycket
AFL

Delpension Bosatt i Sverige, under en ram-
tid år omedelbart föreettav
den dag då pension börjaavses
utgå eller den tidigare dag då
ansökan hargörs förvärvsarbe-

i minst 75 dagar fördeladetat
minst fyra månader enligt

bestämmelserna arbetsvill-om
kor i lagen 1973:370 om
arbetslöshetsförsäkring samt
fr.o.m. det år då personen
fyllde 45 år ha varit förvärvs-
verksam i sådan utsträckning att
han för minst tio år har till-
godoräknats pensionsgrundande
inkomst för tilläggspension en-
ligt ll kap. AFL

Förmåner i anledning Den förvärvsarbetar i Sve-av som
olycksfall i arbetet och arbets- rige; i fråga förvärvs-om annan
sjukdom enligt LAF arbetande arbetstagareän krävs
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Sverige;ibosatthan äratt
arbetstagareocksåförsäkrad är

utomlandsarbeteutför omsom
århögstarbetet ettvaraavses

utsändarbetstagaren äroch av
Sverige,iarbetsgivare ar-en

utsändsbetstagare stat-avsom
försäkradarbetsgivare ärlig

utsändningstiden äräven av-om
år;längre änsedd ettatt vara

formervissagenomgården som
försäkrad i denutbildning ärav

förenadutbildningen ärmån
arbets-förrisksärskildmed

skada

ellerförsäkringsvillkorIngapersonskadeskyddStatligt
villkorallmänna

medborgaresvenskBarn ärBarnbidrag som
eller barnSverigeioch bosatt

medborgaresvenskinte ärsom
underSverige,ibosattärmen

ellerbarnetförutsättning att
föräldrarbarnetsnågon av

minstsedanSverigevistas i sex
månader

Sverige;ibosattEleven är ombarnbidragFörlängt
medborga-svenskinteeleven är

skallhandessutomkrävs attre
minstsedanSverigeivistas sex

månader

andraochstuderandeSvenskaStudiehjälp
ibosattastuderande ärsom

studerandeförSverige; som
medborgaresvenskinte är

sigbosattskall hahangäller att
ihuvudsakligenSverigei annat

utbildning härfåsyfte än att
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Bostadsbidrag till barnfamiljer Den bor och folkbok-ärsom
förd i Sverige

Uppställningen visar det föreligger behov samladattovan av en
försäkringsbegreppetöversyn enligt den svenska socialförsäkringenav

så det beträffande varje förmån framgårklart vilkaatt personer som
försäkrade för förmånen.är En sådan bör innefatta vilkaöversyn även

allmänna villkor, försäkringsvillkor,utöver bör gälla i frågasom om
till olika förmåner. Ocksårätt sådana villkor bör klart angivna ivara

lagstiftningen och inte förutsätta framgåeller indirektsom nu anses
hänvisning till förmånerna den försäkringskassa hosatt utgesgenom av

vilken sökanden inskriven. I detär sammanhanget bör övervägas om
inskrivning hos försäkringskassa skall förutsättning förutgöra atten
någon skall berättigad till förmåner eller sådant registre-ettvara om
ringsförfarande i stället uteslutande skall administrativvara en

Översynenreglering. bör enligt vår mening vidare resultera i föratt
likartade förmåner kommer gälla allmänna villkor detatt samma om
inte, grundpå karaktären hos speciell förmån, finns behovav en av
något avvikande villkor.

Vid bör lämpligheten föreslogsöversynen prövas att,av som av
Riksförsäkringsverket i den i avsnitt 5.4 behandlade utvidgarapporten,
den enligt svensk socialförsäkring skyddande personkretsen till att
omfatta alla arbetar här i landet, dvs. medborgare i länderävensom
uanför EES. Inte minst önskvårdheten få till stånd bättreatt ettav
samband mellan avgifter och förmåner inom socialförsäkringen kunde

förskäl sådan utvidgning.utgöra Som vi framhållit i avsnitt 5.4en
kräver emellertid frågan omfattande utredning och belysning allaen av
dess konsekvenser, och vi vill därför inte något definitivtnu ange
ställningstagande till den.

Ytterligare fråga bör aktualiseras i samband med översynen som en
försäkringsbegreppet försäkringstillhörighetenöver för familjemed-är

lemmar till anställda främmandepå länders ambassader eller konsulat
i Sverige. Eftersom familjemedlemmar till nämnda liksomnu personer,
den ambassad- eller konsulatanställde själv, inte blir folkbokförda i
Sverige, de inte heller bosatta här i landet och således inteanses
försäkrade här. De alltså inte förmånerär berättigade till i Sverige

de arbetar denäven på vanliga svenska arbetsmarknaden. Derasom
arbetsgivare betalar emellertid socialavgifter för deras arbete i Sverige.
Vad gäller den ambassad- eller konsulatanställdeäven självsagtsnu

utförhan arbete utanför det diplomatiska uppdraget. Eftersomom
Wienkonventionerna diplomatiska och konsulära förbindelser inteom
gäller i fråga arbete i aktuella situationer frånutgår denutan attom nu
anställde i dessa fall skall omfattas lagstiftningen i den mottagandeav

bör det också möjligt för den aktuella personkategorinstaten, attvara
bli ansluten till det svenska trygghetssystemet vid arbete på den vanliga
svenska arbetsmarknaden.
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sådanEn försäkringsbegreppet viöversyn bör görasav som anser
omfattande och tidsödande arbete. Med hänsyn härtillär och dåett

vårt arbete bör avslutat anslutningi till EES-avtaletsenast attvara
träder i kraft har det inte varit möjligt för sådangöra över-attoss en
syn.

Som vi tidigare har lagvalsreglerna i förordning 140871angett
avseende inte enbart förmånssidan socialförsäkringenpå i påävenutan
skyldigheten erlägga avgifter till försäkringen. denI äratt stat som
behörig i fråga förmåner avgifterskall alltså betalasävenom av
arbetsgivaren, den anställde eller egenföretagaren. sådanEn över-
ensstämmelse mellan förmåner och avgifter föreligger inte enligt den
svenska nationella lagstiftningen. förmånerRätten till tidigareär, som

i huvudsak knuten till bosättning i Sverige, medan avgörandenämnts,
för socialavgifter skall betalas utförsi Sverige bl.a. arbetetärom om
i Sverige och huruvida arbetsgivaren svensk eller inte.är

Även i fråga avgiftssidan föreligger enligt vår mening behovom av
systematisk de svenska nationella bestämmelsernagenomgången av

och belysning konsekvenserna förordning 140871 bliratten av av
tillämplig. Vi har, vi tidgare sådanangett, ansett attsom en genom-

avgiftsfrågornagång ligger utanför vårt uppdrag.av

5.9 Behörig institution m.m.

för förordningenFörordning 140871 från vilkenutgår att en person,
alltid skall omfattad lagstiftningen i någon ochgäller, statvara av -

med undantag aldrig samtidigt omfattad lands lag-änett ettav mer-
lagstiftning skall tillhöra kallas denstiftning. Den stat vars personen

behörig myndig-behöriga skall det också finnasI varjestaten. stat en
social trygghet. Behörighet för förstatens system myn-som ansvarar

Sverige VI till EES-avtaletdighet i kommer enligt bilaga att vara
regeringen.

behörigförekommer också begreppetI förordning 140871
behöriga ochinstitutionen finns i deninstitution. Den behöriga staten

försäkrad vid den tidpunktden institution hos vilken ärär en person
vilkenden institution fråndå ansökan förmåner ellergörs per-en om

för förmåner,till förmåner. Om arbetsgivarehar rätt svararsonen en
institution. behörigasjuklön, kan arbetsgivaren behörig Det.ex. vara

för-förtecknats i bilaga 2 tillinstitutionerna i varje medlemsstat har
bilaga har bilaga VI till EES-ordning EEG 57472. Denna genomnr

institutioneruppgifter behöriga i deavtalet kompletterats med om
EFTA-länderna.berörda

samband bestämmelserna bl.a. förmåner vid sjukdom ochI med om
ellermoderskap talas det också institutionen på bosättningsortenom

förordningensvistelseorten. Detta den institution enligt reglerär som
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behörigär förmåner på denatt därutge bosattär ellerort personen
vistas enligt den lagstiftning institutionen tillämpar. Sverige har i
bilaga VI denna institution iangett alla fallatt är, vid arbets-utom
löshet, försäkringskassan på bosättnings- eller vistelseorten och detnär
gäller förmåner vid arbetslöshet arbetslöshetskassan på bosättnings-
eller vistelseorten.

förordningI 57472 nämns ytterligare något eller någonorgan
institution. Enligt 3 kan sålunda de behöriga myndigheterna,art. dvs.
för Sveriges del regeringen, förbindelseorgan fårutse direkttasom
kontakt med varandra. Enligt bilaga Vl till EES-avtalet Riksförsäk-är
ringsverket förbindelseorgan för Sverige.

Bestämmelserna i förordning 140871 vårdförmåner vid sjukdomom
och moderskap innebär sådana förmåner i olika situationeratt utges av
institutionen bosättnings-på eller vistelseorten kostnaden förattmen
vården skall betalas den behöriga institutionen. Liknande reglerav
finns i fråga förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar.om
Även reglerna arbetslöshetsförmåner innebär förmånerna i vissaom att
fall kan utbetalas institution i land detän skallettav en annat som

för kostnaderna för förmånen. Enligt 102.2 i förordningsvara an.
57472 skall áterbetalningar i aktuella situtioner ske denu genom

har de behöriga myndigheternautsetts i medlemsstater-organ som av
Sverige har i bilaga VI till EES-avtalet sådana återbe-na. angett att

talningar skall ske Riksförsäkringsverket.genom
Den svenska allmänna försäkringen handhas Riksförsäkringsver-av

ket och de allmänna försäkringskassorna. Detsamma gäller vissa andra
delar socialförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen,av t.ex. barn-samt
bidragen. Förordning 140871 utgår, frånsagts,som attovan en

försäkradär hos behörig institution eller harperson tillrätten
förmåner från behörig institution.en

frågaEn vi har ställt vilkenär svensk institution skallsom oss som
behörig institution. EES-avtalet viss vägledning ivara dettager

avseende. I bilaga 2 till förordning 57472 de behörigaär institutioner-
i varje medlemsstat förtecknade. Genom bilaga VI tillna EES-avtalet

har gjorts tillägg till bilaga 2 i förordning 57472 gäller bl.a.som
Sverige. Som allmän regel för behörig institution utom vid arbets-
löshet där den försäkringskassa hos vilkenanges ärpersonen
försäkrad. När det gäller vissa speciella fall utpekas i bilagan direkt
vilken svensk institution behörig. frågaär I sjömän intesom om som

bosatta iär Sverige gäller sålunda Göteborgs allmänna försäkrings-att
kassa, Sjöfartskontoret, behörigär institution. Beträffande förmåner

angesvid invaliditet, ålderdom eller dödsfall behörig institutionsom
för inte bosattaär i Sverige utlandsavdelningenpersoner vidsom
Stockholms läns allmänna försäkringskassa. Behörig institution i fråga

förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar tillom personer
andra sjömänän inte bosatta iär Sverige försäkringskassanärsom
på den där olycksfallet inträffade ellerort där arbetssjukdomen visade
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försäkrings-allmännalänsStockholmsvidutlandsavdelningenellersig
kassa.

institutionbehörigarbetslöshetvid attgäller utomfallövrigaFör
Vilkenförsäkrad.berättigade ärdenvilkenhosförsäkringskassadenär

ibosattden ärFöremellertid inte närmare. somdetta ärkassa anges
skall denEnligt dessaAFL.4 § somkap.i 1reglernagällerSverige

verksam-inomkassadenhosinskriven varsSverigeibosattär vara
Varföregående år.novemberfolkbokförd den lhanhetsområde var

skall hantidpunkt,dennavidfolkbokförd varainteförsäkradeden
bosattverksamhetsområde han varinomkassadenhosinskriven vars

året,underSverigeisigbosätterhan senareeller,årsskiftetvid om
försäkringskassa.bosättningsortens

behörigskallförsäkringskassa varavilken somfråganI om
Sverigeibosattainte är mengällerdetinstitution när sompersoner

detvilagstiftningsvenskomfattade anserskalländå avvarasom
föreskriftermeddelar närmareRiksförsäkringsverketlämpligt att
verketförbemyndigandedet somstödmedskekanDettahärom. av

samord-tillämpningen1992:1777 avförordningen§i 5 omfinns
förbehövsföreskrifter attytterligaredemeddela somningslagen att

ViEES-avtalet.tillVIbilagaenligtförpliktelserSverigesuppfylla
fråga.dennagällervadförfattningsförslagnågraframintealltsålägger

frågoriförslagnågraframÄven omläggerintesåledesviom
gällerdetNärsynpunkter. personervissaviharinstitutionbehörig

anställdaSverigeiarbetari landet,här sombosattaattutan varasom,
arbetetdetärfamiljemedlemmar somderasochegenföretagareeller -- frågailämpligtdärfördet attViSverige.tillanknytningen anserutgör
i frågaeller,arbetsortenpå omförsäkringskassandessa personerom

ärarbetsortenhuvudsakligadenställen,flerapåarbetarsompersoner
institution.behörig

pensionerhållerSverigeibosattainte somär menPersoner som
ochsjukdomvidförmånerfåskallSverigefrånhuvudsakligen

institutionBehörigbekostnad.svenskpåellerSverigefrånmoderskap
Sverigeibosattainte ärtillpensionsförmånerbeträffande sompersoner

försäkringskassa.allmännaStockholms länsvidutlandsavdelningenär
försäkringskassa ärdennadet somlämpligt ärdärfördet attVi anser

tillmoderskapochsjukdomvidförmånerfrågaibehörig även om
härifrån.pensionuppbärSverigeibosattaattutan varasompersoner

ochsjukdomvidvårdförmånerfrämstförmånervissafrågaI om -
ilösningarandradiskuteraanledningfinnasdet attkanmoderskap - avseendesådantisynpunkterVårainstitution.behörigfråga om

gäller.detförmåndenbehandlarvitillanslutningivi attredovisar
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5.10 Konsekvenser förmån omfattasattav en av

förordning 161268EEG nr

Som vi tidigare kommer vid EES-avtalets ikraftträdandenämnt även
förordning EEG 161268 arbetskraftens fria rörlighet inomnr om
gemenskapen bli tillämplig här i landet. förordningDennaatt
innehåller i 7 bestämmelser likabehandling i fråga socialaart. om om
förmåner. föreskrivsI 7.2 arbetstagaresålunda ärart. att somen
medborgare i medlemsstat medlemsstatsskall inomen annanen
territorium åtnjuta sociala och skattemässiga förmånersamma som
värdlandets medborgare.egna

Vad inrymms under begreppet förmånersociala har närmaresom
preciserats EG-domstolen. I avsnitt 3.9.4 har vi lämnat översikt-av en
lig beskrivning den rättspraxis finns Enligt dennapå området.av som
rättspraxis täcker uttrycket alla sociala förmåner, oberoende deomav
har någon anknytning till anställning eller inte. således frågaDet ären

förmånersåväl till nationella arbetstagare grundpåutgesom som av
deras arbetstagare sådana utbetalas i kraft enbartstatus som som som

faktumdet de bosatta i medlemsstaten. Bland de sociala för-ärattav
enligt denna definition ingår socialförsäkringsför-månerna inte bara

måner alltså omfattas förordning förmånensom 140871även av om
kan hänföras till sakområdennågot de i förordningenav som anges

också äldre- handikappomsorgen,och barnomsorgen ochutan t.ex.
socialt bistånd i övrigt, bl.a. socialbidrag.

Uttrycket sociala förmåner alltså betydligt vidare begreppetär än
social trygghet och omfattar mängd förmåner inte täcksen som av
förordning 140871. Flertalet sådana förmåner, inom området fört.ex.
socialtjänsten, faller också utanför vårt uppdrag. Det finns emellertid

del svenska förmåner beträffande vilka det osäkert huruvidaären mera
omfattas förordning ellerde 140871 inte. Det gäller både förmånerav

brukar hänförasnormalt till svenska socialförsäkringen ochdensom
sådana ligga utanför. följande kapitlen i detta be-I desom anses

kommer beröra sådana förmåner. den måntänkande vi några Iatt
förordninginte faller inom tillämpningsområdet förförmånerna

omfattas uteslutande140871 gäller generellt de i ställetsett att av
avsnitt kortfattat161268. Vi därför i dettaförordning attavser

förordningomfattasför konsekvenser förmånredogöra att avav en
skiljer sigförordningoch i vilka avseenden i denna161268 reglerna

från i förordning 140871.dem
140871,från förordningFörordning 161268 omfattar, till skillnad

förordningUtanförenbart arbetstagare och deras familjemedlemmar.
7.2 ienligt161268 faller alltså egenföretagare. Personkretsen art.

förordning 161268 dessutom ytterligare inskränkt attgenom
faktiskbestämmelsen gäller inneharendast arbetstagare ensom

anställning och inte förmedborgare vistas i medlemsstatsom en amian
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söka arbete där. En arbetstagare blir ofrivilligt arbetslös misteratt som
emellertid inte grund härav sin arbetstagare i för-status som

Ävenordningens mening. tidigare har varit anställd ien person som
medlemsstat anställning upphört och bedriveren men vars som

universitetsstudier i värdlandet har behålla sinansetts status som
arbetstagare, studierna vad gäller inriktning har samband medettom
den tidigare yrkesverksamheten.

När det gäller den tillkommer familjemedlemmarrätt till densom
anställde förordning 161268 annorlundaär uppbyggd förordningän

förordning140871. Enligt familjemedlemmar140871 har till en
omfattas förordningen inte självständig tillrättperson som av en

förmåner endast till sådana förmåner enligt den nationellarättutan som
lagstiftningen härledda från den anställde eller egenföretagarenär och

tillkommer familjemedlemmen i denna egenskap. Familjemedlem-som
kan däremot enligt förordning 161268 erhålla förmånermar som

enligt nationelladen lagstiftningen tillkommer någon självständigt, utan
anknytning till Det avgörande enligt förordningen annan person.
161268 i stället familjemedlemmen beroende den anställdeär äratt av
för sitt underhåll förmånenoch kan social fördel för denatt ses som en
anställde själv. Om förutsättningardessa föreligger, har familjemed-
lemmen till förmåner.rätt

till likabehandling enligt förordningRätten 7.2 i 161268 gällerart.
den anställde och hans familjemedlemmar befinner sig i Sverige.när

Den anställde behöver emellertid inte bosatt i Sverige. Detvara av-
görande han har anställning här i landet eller, i enlighet med vadär att
vi efter avslutad anställning behållit sinangett statusovan, som
arbetstagare. Förordning 161268 dock, till skillnad från förord-ger
ning 140871, ingen för den anställde uppbära eller med sigrätt att ta
svenska förmåner utanför Sverige. arbetarEn i Sverige harperson som
alltså förordningenligt 161268 till svenska sociala förmåner,rätt t.ex.
bidragsförskott, villkorpå svenska medborgare, för-samma som men
månerna kan med stöd förordningen endast i Sverige.utgesav

En skillnad mellan förordning 161268 och förordningannan
140871 förraden inte innehållerär några regleratt attom samman-
läggning får ske perioder bosättning, arbete försäkringellerav av som
fullgjorts i flera länder för någon skall kunna kvalificera sig föratt
förmåner i land. Detta inte förså betydelse svensktärett annat storav
vidkommande eftersom det beträffande de flesta förmånersvenska som
faller under förordning 161268 inte uppställs några kvalifikationskrav.
Beträffande vissa förmåner, i fråga förmånerna enligt lagent.ex. om
1964: 143 bidragsförskott, lagen 1984: förlängt1095 bidrags-om om
förskott för studerande och lagen 1984:1096 särskilt bidrag tillom
vissa adoptivbarn, gäller emellertid för andra svenska medborgareän

krav viss tidspå vistelse i Sverige för till förmåner. Lika-rättett
behandlingsprincipen i 7.2 innebär i falldessa detta krav inteart. att
kommer gälla omfattas förordning 161268att utanpersoner som av



SOU Allmänna1993:115 överväganden 243

dessa omedelbart blir berättigade förmånernatill vid arbeteatt och
vistelse i Sverige. Det alltså inteär möjligt för medborgare i andraatt
EES-länder vistas i Sverige upprätthålla de krav viss tidssom om
vistelse i den svenska lagstiftningen uppställda för bidragsför-ärsom
skott och särskilda bidrag till vissa adoptivbarn.
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6 Vårdförmåner vid sjukdom och
moderskap

6.1 Inledning

Förordning EEG 140871 omfattar bl.a. förmåner vid sjukdomnr
och moderskap. Bestämmelserna i förordningen dessa förmånerom
bildar enhetligt oberoende förmånema skallärett system som av om

vid sjukdom eller moderskap. hellerutgå Inte har det någon betydelse
sjukdoms- eller moderskapsförmånervad slags i fråga,är utomsom

sigsåtillvida reglerna skiljer något med hänsyn till för-att om
vårdfönnåner eller kontantförmåner.månema utgår Medsom som

förstås förmånervårdförmåner angår till hälso- ochrättensom
sjukvård och därmed sammanhängande förmåner till utbetalningarsamt

Kontantförmånerkostnader för sådan vård. förmånerersätter ärsom
för inkomstbortfallkompenserar på grund sjukdom ellersom av

moderskap.
svenska lagstiftningen med avseende sådana förmånerDen på som

omfattas begreppet vårdförmånerdet EG-rättsliga vid sjukdomav
respektive moderskap dvs. det finns i princip inte någraär gemensam,

kansärskilda regler sådant inordnas under begreppet vårdför-om som
vid moderskap. materiella svenskamåner De reglerna kontantför-om

måner vid sjukdom respektive moderskap uppvisar emellertid be-
tydande olikheter i fråga uppbyggnad innehåll. Visåväl harom som
därför funnit lämpligast dessa olika förmåner i skildaredovisaatt

föreliggandekapitel. I kapitel vi vårdförmåner vid såvältar upp
sjukdom moderskap. Kontantförmåner vid sjukdom redogör vi försom
i kapitel medan vi i kapitel behandlar de kontantförmåner8 som
utgår i anledning moderskap.av

Syftet förordningmed tidigare inte140871 är, nämnts, attsom
åstadkomma harmonisering medlemsstaternas lagstiftningar påen av
området uppnå samordning medlemsstaternas förutan att systemen av
social trygghet, så arbetstagare och egenföretagare flyttaratt som
mellan länderna inte skall miste förmåner på grund härav. Dettaom
innebär det den nationella lagstiftningen med den begränsningäratt -

följer likabehandlingsprincipen avsnitt 3.8.2 och 3.9.3sesom av -
till socialförsäkringsfönnåner. till vilkenavgör rätten Frågansom om

social trygghet viss förmån hänförlig dock inteär avgörsgren av en
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den nationella lagstiftningen, skall hänsynmed tillavgörasutanav
förmånens i belysning förordningens regler härom. Såledesnatur av
kan förmån återfinns i nationell lagstiftning invaliditeten som en om -

den exempelvis har karaktär medicinsk behandling attom av vara-
förmån sjukdomvid och således omfattas de regleranse som en av

återfinns i kapitel avdelning förordningen.III i På sättsom samma
förmån huvud falleravgörs inom förordningensöver till-tagetom en

lämpningsområde. Vi kommer i särskilt avsnitt 6.6.3 behandlaatt ett
sådana gränsdragningsfrågor.

Reglerna i förordning 140871 vårdförmåner vid sjukdom ochom
moderskap utgår, liksom reglerna andra förmåner, från be-om
stämmelserna tillämplig lagstiftning. innebärDessa i huvudsak attom

anställd eller egenföretagare, oberoende han bosatt, skallären av var
omfattas lagstiftningen i den medlemsstat där han anställd ellerärav
verksam egenföretagare.som

För kunna bedöma vilka konsekvenser följer reglernaatt attsom av
förordningi 140871 vårdförmåner vid sjukdom och moderskapom

blir gällande här i landet måste primärt vilka förmånersvenskaavgöras
omfattas begreppet vårdförmåner vid sjukdom och moderskap.som av

Denna gränsdragning kommer framgå, inte alldelesär, lättatt attsom
Vi har därför funnit det nödvändigtgöra. inleda detta kapitel medatt

relativt utförlig genomgång gällande svensk på de områdenrätten av
eventuellt kan omfattas. Det bör observeras vi i detattsom samman-

hanget med nödvändighet kommer in på områden enligt svensksom
knappasträtt betraktas hälso- och sjukvård, förmånervissat.ex.som

till handikappade. Huruvida förmånerdessa omfattas regleringen iav
förordning 140871 eller inte återkommer vi till i våra överväganden
avsnitt 6.6. Där återfinns också förordningavsnitt EEGett om nr
161268 arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen, vilkenom
också kommer bli gällande här i landet EES-avtalet träder inäratt

Ävenkraft. den förordningen betydelse i detta sammanhang.är av
För det andra måste bedömning vilka förändringargöras en av som

inträder i förhållande till vad gäller i dag, såväl formelltsom som
faktiskt. Sådana bedömningar kommer i avsnitt 6.6. Dockgöraatt
kommer vi samla de finansiella konsekvenserna i särskilt kapitelatt ett
kapitel 11.

Föreliggande kapitel innehåller också redogörelse för denärmareen
särskilda regler vårdfönnåner vid sjukdom och moderskapom som
återfinns i avdelning III i förordning 140871.
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6.2 Svensk rätt

6.2. l Inledning

Den svenska hälso- och sjukvården till övervägande delenär skattefi-
nansierad medan flertalet EES-staters sjukvårdssystem huvudsakligen

försäkringsfinansierade.är Rätten till förmåner i Sverige iär de allra
flesta fall beroende bosättning här medan motsvarande i derättav
flesta andra EES-stater knuten tillär anställning eller liknande i den
aktuella Den svenska hälso- och sjukvårdsorganisationenstaten. med
landstingen i saknar motsvarighet i flertalet EES-stater.centrum Att
den svenska hälso- och sjukvården finansierad ochär organiserad på
detta avspeglar sig naturligtvissätt i lagstiftningen området.

Förordning EEG 140871 kan bygga på desägas nationellaattnr
socialförsäkringarna organiseradeär och finansierade försäkrings-som

och till förmånerrätten för den enskilde knuten tillsystem att är
dennes sysselsättning. Flertalet EES-stater har också sådana socialför-
säkringssystem. Förordning 140871 naturligtvis tillämpligär även om
så inte fallet allmänt kanär förståelsensägas dennaattmen av
försvåras det nationellanär den svenska ellersystemet t.ex.som-
brittiska hälso- och sjukvården inte överensstämmer med de system-

vilka förordningens principer bygger.
Regeringen tillkallade den 12 1992 parlamentarisk kommittémars en

HSU 2000 med uppdrag dels analysera hälso- och sjukvårdensatt
resursbehov fram till år 2000, dels hur hälso-överväga och sjukvården

finansierasbör och organiseras den övergripande samhällsnivån.
Kommitténs överväganden skall grundas på analys och värderingen av
i första hand olika finansierings- och organisationsmodeller:tre en
reformerad landstingsmodell, modell där hälso- och sjukvårdensen
samtliga läggs hos primärvården modell därsamtresurser en resurser-

samlas hos eller flera försäkringsgivare. En till kommitténna en
knuten har våren 1993 avlämnat Hälso- ochexpertgrupp rapport,en
sjukvården i framtiden modeller SOU 1993:38. Expertgruppentre-
har i utvecklat och analyserat de olika modellerna.rapporten tre

skallRapporten underlagutgöra för kommitténs fortsatta arbete.

6.2.2 Vad med hälso- sjukvårdochsom avses

I det följande kommer behandlas bl.a. frågor skyldighet föratt om
vissa tillhandahålla hålso- och sjukvård och den enskildesattorgan om

erhålla olika förmånerrätt med anknytning till hälso- och sjukvård.att
En grundläggande frågeställning därför vad enligtär svensk rättsom
omfattas begreppet hälso- och sjukvård.av

§ hälso-I 1 och sjukvårdslagen 1982:763, HSL, medsägs att
medicinskthälso- och sjukvård åtgärder för förebygga, utredaattavses
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och behandla sjukdomar och skador. Vidare till hälso- ochsägs att
sjukvården hör Sjuktransporter hand avlidna.samt att ta om

föregickI 1962 års sjukvårdslag, HSL, den sjukvårdattsom angavs
landstingen hade ombesörja omfattade såväl slutenöppenattsom som

vård för sjukdom, skada, kroppsfel och barnsbörd. propositionen tillI
198182297 uttalades den lagen inte avsågHSL prop. 111 atts. nya

ochnågon materiell ändring innebörden i den del hälso-göraatt av av
sjukvården alltjämt kommer kunna avgränsasattsom som mer

sjukvård. Vidare sades åtgärder med anledning kropps-renodlad att av
barnsbörd liksom åtgärder i samband med abort och sterilise-fel och

innefattas begreppet hälso- och sjukvård de intering i atttrots
för begreppet hälso- ochuttryckligen i lagen. Inomnämns ramen

transplantationer och inseminationer.sjukvård faller också t.ex.
Äldreomsorgen generellt inte hälso- och sjukvårdsett varaanses

egentligahöra till socialtjänsten. gäller i fall denDetta vartutan
levnadsom-äldreomsorgen, vilken inkluderar boende, och andramat

kommunal service ochkostnader också olika former om-men av
ochäldreomsorgen anordnas emellertid också hälso-vårdnad. Inom

socialtjänst och vadsjukvård och mellan vad ärgränsen är somsom
bl.a.sjukvård ibland svår dra se dettahälso- och är att prop.om

Ädel-reforrnen.199091:14 och 199091:9, den s.k.SoU
funktionsförbättrande och funktionsup-hälso- och sjukvården ingårI

för handikappade 198l82:97 40pehållande behandling prop. s. men
handikappade jfr vaddäremot torde den ovanom somrena omsorgen

och sjukvård.inte betrakta hälso-äldreomsorg attsagts om vara som
Åtgärder särskilda psykisktenligt lagen 1985:568 omsorger omom

falla utanför hälso- och sjukvårdenutvecklingsstörda m.fl. har ansetts
ljanuari träder lagen 1993:387prop. l98l82:97 111. Den 1994s.

funktionshindrade i kraft och samtidigtstöd och service till vissaom
tillupphör gälla. Vi återkommer i avsnitt 6.2.15omsorgslagen att

denna lagstiftning. Någon förändring i fråga gränsdragningenom
tycks den dock intemellan sjukvård ochhälso- och varaomsorg

avsedd medföra.att
i praktiken också det gällerGränsdragningsproblem uppkommer när

missbruksvården. område mellan ågår inom dettaVar gränsen ena
alltidsidan sidan socialtjänst intehälso- och sjukvård och å andra är

lätt avgöra.att
vidtaGenom lagfástes också skyldighet för landstingenHSL atten

förebyggande åtgärder kansjukvårdsområdet. Dessaåtgärder på vara
såväl individinriktade. Bland individinriktade åtgärdermiljö- somsom

omfattadeenligt skallden nämnda propositionen anses avovan
begreppet allmärma och riktade hälsokon-hälso- och sjukvård märks
troller, hålsoupplysning mödra- och barnhälsovård.vaccinationer, samt

fråga vissaI framför förebyggande vården uppkommerallt denom
gränsdragningsproblem alla förebyggandesocialtjänsten. Integentemot
åtgärder kan princip hälso-hälso- och sjukvård. I begränsasanses vara
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och sjukvårdens till omfatta sådana vårdbehov bedömsattansvar som
kräva insatser medicinskt utbildad personal eller sådan personalav av
i samarbete med anknytande kompetens. Med medicinskt utbildad
personal även personal utbildning inriktas på patientom-avses vars
vårdnad och rehabilitering.

Av det föregående torde framgå inte all verksamhet bedrivsatt som
inom för sjukvårdens organisation kan betraktas hälso- ellerramen som
sjukvård. Exempel på sådan verksamhet faller utanför tordesom vara
skönhetsoperationer inte medicinsktär betingade, utfärdandesom av
intyg olika slag intyg alkoholpåverkan, intyg för körkort,av om
rättsintyg, etc undersökningar i samband därmed.samt

Någon definition begreppet sjukdom finns varken i HSL eller iav
lagen 1962:381 allmän försäkring AFL. I äldre förarbeten SOUom
1944:15 finns emellertid vissa uttalanden begreppet fort-om som
farande vågledande. Enligt dessa bör vid bedömningenanses man av

sjukdom föreligger hålla sig till vad enligt vanligt språkbrukom som
och gällande läkarvetenskaplig uppfattning sjukdom. Medanses vara
denna utgångspunkt kan varje onormalt kropps- eller sjålstillstând som
inte hör ihop med den normala livsprocessen betecknas sjukdom.som
Störningar och fysiologiska förändringar beror på det naturligasom
åldrandet, havandeskap eller barnsbörd betraktas enligt förarbetena
därför inte sjukdomar eftersom de hör ihop med den normalasom
livsprocessen.

Dessa uttalanden dock inteär avsedda binda rättstillämpningen.att
förarbetenaI uttalades det tvärtom angelägetär i tillämpningenatt att

skälighetssynpunkteräven beaktas. Sjukdomsbegreppet har också efter
hand kommit utvidgas i praxis. Sålunda har olika förhållandenatt och
störningar under graviditet hotande förtidsbörd, hotande missfall,-

sjukdom.utgöra Ett område där sjukdomsbe-ansettsm.m. annat-
har fått utvidgad innebörd gäller de tillståndgreppet uppståren som

Ävenolika slags operativa ingrepp. ingreppet sådantgenom om som
inte föranletts sjukdom skönhetsoperation kan efter-t.ex.av en- -
följande komplikationer bedöma sjukdom. Vidare harattvara som
olika situationer förorsakade upplevelser och händelser,yttre t.ex.av

och trötthetstillsånd vid anhörigs död ellernära sjukdom, iblandsorg-
sjukdom.utgöraansetts

6.2.3 Rätten till hälso- och sjukvård

Allmänt

Någon lagstadgad allmän till hälso-rätt och sjukvård för den enskilde
finns inte i egentlig bemärkelse. Däremot finns skyldighet .för vissaen

tillhandahålla vård. Enligt 3 § HSL skall varje landstingattorgan
erbjuda god hälso- och sjukvård dem bosatta inomären som
landstinget. Vad i lagen landsting gällersägs också kommunersom om
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inte ingår i landsting. När vi i detta kapitel talar landstingettsom om
i regel sådana kommuner inte ingårvi därmed iäven ettsomavser

landsting.
lagstiftningen konstruerad innebär den enskilde,såAtt är att som

få den hälso- och sjukvård han behöver, intesig inte ettgenomanser
förfarande framtvinga sådan vård. sak denrättsligt kan En är attannan

framgång formenskilde i vissa fall kanske skulle kunna ha med någon
skadeståndstalan landstinget.motav

medEnligt förarbetena till HSL 198182:97 115 skulleprop. s.
i den då gällande folkbokföringsför-bosättning detsamma somavses

folkbokförings-förordningen harordningen. Den ersattsnumera av
fár denna vägledande i1991:481 och detlagen ärantas att numera

hälso- och sjukvårdens område.fråga bosättningsbegreppet påävenom
till redogörelseinnehåll hänvisas denfråga lagensI närmare somom

i avsnitt 2.2.vi lämnat
ochlandsting skall erbjuda hälso-HSL framgår4§Av att ett

akutvårdomedelbar sådan vårdsjukvård dem behöveräven som
där. landsting fårlandstinget bosatta Ettoch vistas inom utan att vara

dem bosattafall erbjuda hälso- och sjukvårdi andra ärockså som
det 4 §landsting, landstingen kommeri överensannatett omom

stycket.andra
erbjuda vård omfattar inteenligt 3 och 4 §§ HSLSkyldigheten att

inom landsting harsjukvård kommunhälso- ochsådan ettsom en
ochskyldighet anordna viss hälso-för. harKommunerna attenansvar

handikappa-äldreomsorgen ochsjukvård i samband med omomsorgen
ansvarsområde undantas dockFrån kommunernasde 18§ HSL.

meddelas läkare.hälso- och sjukvårdsådan avsom
sjukvården funktionsför-ingår i hälso- ochSom vi nämntovan

behandling för handikappade.funktionsuppehållandebättrande och
sjuk-bestämmelser i hälso- ochjanuari 1994 träder tvåDen l nya

fastslås landstinget,i kraft, 3 § och 18 I 3 §vårdslagen atta a a
skall erbjuda dem bosatta inomi fall i 18 ärutom somsom avses a

funktionshin-rehabilitering, hjälpmedel förlandstinget habilitering och
för bamdomsdöva, döv-tolktjänst för vardagstolkningdrade samt

skall enligt 18 §blinda, vuxendöva och hörselskadade. Kommunen a
enligthälso- och sjukvård 18 §i samband med sådan som man

förrehabilitering och hjälmedelför erbjuda habilitering,ansvarar
199293: 159 s.200 uttalasfunktionshindrade. I propositionen prop.

med hälso-åtgärder redan får höradessaatt typer sammanav nu anses
landstingen och kommunernaskyldigheten föroch sjukvården attmen

för undanröja varjetillhandahålla bör lagfästasåtgärderna attatt
härom.osäkerhet

för kommuner inomsärskilda författningar har möjliggjortsGenom
sjukvård primär-landsting försök bedriva viss hälso- ochpáett att

vistas i kommunenvård. Kommunerna får också erbjuda dem som
sjukvård hemmet hemsjukvård. Vi kommer i avsnitthälso- och i
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6.2. 14 närmare redogöra för denatt hälso- och sjukvård liggersom
inom kommunernas ansvarsområde.

Skyldighet erbjuda hälso- och sjukvård följeratt även vissa andraav
författningar. Så har huvudmännen fört.ex. grundskolan, gymna-
sieskolan, Särskolan, specialskolan och sameskolan skyldighet att
anordna Skolhälsovård 14 kap. skollagen. Skolhälsovården skall vara
avgiftsfri. Det kan här också nämnas szuderandekárerna vid landetsatt
högskolor kan få statsbidrag för anordnande hälsovård. Någonav
skyldighet för dessa kårer anordna vård finns dock inte.att

Beträffande utlandssvenskar svenska medborgare bosatta i utlandet
följer de allmänna bestämmelserna i HSL landstingen inte harav att
någon skyldighet erbjuda dessa akutatt än vård behovnärannat av
sådan vård uppkommer vid vistelse inom landstinget. Sedan länge har
emellertid gällt landstingen åtagit sig erbjudaatt utlandssvenskaratt

planeradäven vård. Villkoren för både den akuta och planerade vår-
den, vilka avgifter patienten skallt.ex. betala, följer rekom-av en
mendation från Landstingsförbundet i sin bygger påtursom en
överenskommelse med l utsträckning gällerstaten. utlands-stor att
svenskarna kan få vården till reducerat pris. Landstingsförbundet har
emellertid den 9 december 1993, med anledning EES-avtalet, be-av
slutat ändringar i rekommendationen. Vi återkommer till detta iom
avsnitt 6.6.5.

För komma till medrätta köer till vissaatt vård träffadetyper av
och Landstingsförbundet i aprilstaten 1991 överenskommelseen om
central vårdgaranti skulle införas fr.o.m.att år 1992. Enligten

överenskommelsen skall den patient omfattas vårdgarantin blisom av
behandlad inom månader från det patienten hartre påatt satts upp
vårdplaneringslista. Om patienten inte kan behandlas inom denna tid

denpå kliniken, skall patienten erbjudas vård vid klinikegna en annan
inom sjukvårdsområdet, hos sjukvårdshuvudman eller hosen annan en
privat vårdgivare.

Regeringen har med stöd 9§ HSL utfärdat förordningav en
1982:777 rikets indelning i regioner för hälso- och sjukvårdom som
berör flera landsting. I 9 § HSL stadgas också landstingen skallatt
samverka i frågor sådanrör vård. Enligt den nämnda förord-som
ningen skall riket indelat i sjukvårdsregioner.vara sex

Landstingen har sedan länge samverkat hälso- och sjukvård inomom
för det s.k. riksavtalet för hälso- och sjukvård riksavtalet.ramen

Samverkan gäller sådan högspecialiserad vårdt.ex. måste ha ettsom
upptagningsområdestörre landstingän kan erbjuda. Den gällerett

vidare vård någon blirnär akut sjuk utanför sitt hemlandsting. På
år har vidgadeäven möjligheter för patienter väljasenare vårdatt

utanför sitt hemlandsting förts in i riksavtalet. Den samverkan som
riksavtalet behandlar sker både inom de sjukvårdsregionerna ochsex
mellan landsting i olika regioner.
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Husläkarreformen

Sverige.husläkarreform i1994 genomförsden januarilFr.0.m. en
fullthusläkare och skall1993:588regleras lagenDen varaomgenom

Husläkarreformen allainnebär1995.genomförd vid utgången år attav
husläkare.få själva väljaskall möjligheti Sverigebosattaär att ensom

199293:prop.till lagen husläkare sägspropositionenI m.m.om
likställas sådanakommer120 med bosatta160 l att somatt personers.

socialförsamordning1992:1776enligt lagen systemenavom
ekonomiska samarbets-Europeiskaflyttar inomtrygghet när personer

såvitt gäller hälso-lagstiftningomfattas svenskEES skallområdet av
social trygghet.sjukvård ochoch annan

organiserai 5 § HSLskall enligt tilläggSjukvårdshuvudmännen ett
detområden sådantsina respektive sättsjukvården iochhälso- att

välja hus-landstingetbosatta inomförmöjligt demblir är att ensom
enskildEnvärden.del denHusläkarsystemet öppnaärläkare. en av

meddela dettahusläkarebli förtecknad hosfrånkan avstå attatt genom
och inteförtecknasfråninte har avståttDetill landstinget. attsom

husläkarnafördelas pålandstingetskallhusläkaresjälva valt aven
landstinget.inom

intehusläkarlagenmeddelas enligt ärsjukvårdochhälso-Den som
ochsamlade hälso-del denvårdsärskild formnågon utan en avav

hälso- ocherbjuda godskyldighetLandstingenssjukvården. att en
påverkas inte. Dettalandstingetinomdem bosattasjukvård ärsom

måsteutanför husläkarsystemetstårdeinnebär ävenatt sompersoner
vård.erbjudas

anställd elleroffentligt eller privatkanHusläkaren varavara
dispensskall inteHusläkarenföretagare.verksam omegensom -

husläkarlagenallmänmedicin. I 9 §specialist imeddelas angesvara- husläkare och de kravför varjeuppgifternagrundläggandede som
förHusläkaren skallverksamheten.ställas påalltid måste attansvara

behövlig hälso- ochfårförtecknade hos honomde ärsompersoner
patienternaskall bl.a. tillsesjukvård. Husläkaren mottag-att genom

medkontaktkomma ijourverksarnhet vid behov kanellernings- en
Uppgifternahembesök.skälig omfattning få ärde i kanläkare och att

husläkare iför allalikagrundâtagande gällerutformade ett somsom
landet.

respektiveAv kommahusläkare åläggas10-11 följer kanatt en
uppgifteromfattande änlandstinget utföramedöverens att meraom

akutvårdberedaföljer 9 En sådan åtgärd kanvad attvaraavsom
Detta kanförtecknade husläkaren.inte hosär avsepersoner som

där. Enbosattavistas inom landstinget attutant.ex varapersoner som
uppgifteromfattandeprivatpraktiserande husläkare utför änsom mera

elleruppdragstagarevad följer grundåtagandet är att se somsom av
HSL ha slutitmening i § tredje stycketi den 3entreprenör som anges

uppgiftermed sådanavårdavtal medan den verksam enbartärsom
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följer det grundläggande i 9 inte§ utför sinasom uppgifterav ansvaret
på landstingets uppdrag prop. 199293: 160 lll.s.

Landstinget betalar ersättning till husläkare enligt grunderut en som
skall fastställas landstinget. Ersättning för uppgifter iav som avses

§ bestäms11 enligt grunder landstinget och husläkaren kommersom
överens om.

6.2.4 Rätten till subventionerad hälso- och sjukvård

Allmänt

Den meddelas vård skall i princip betala för denna. Försom personer
bosatta i Sverige gäller därvidlag de kan få vård erläggandetatt mot

låg avgift, patientavgift, eller i vissa fall avgiftsfritt. Dettaav en
möjliggörs främst sjukvårdshuvudmännens beskattningsrätt ochgenom

sjukförsäkringen. Hälso- och sjukvården finansieras således hu-genom
vudsakligen på sätt än avgifter från dem vårdasannat segenom som
avsnitt 6.2. 16 hälso- och sjukvårdens finansiering.om

Tidigare reglerades i lag vilka patientavgifter fick tas ut.som
Samtidigt denna reglering avskaffades år 1991 förändrades docksom
högkostnadsskyddet inom sjukvården se avsnitt 6.2.7. Genom detta
befrias den köpt prisnedsatta läkemedel eller betalat patientavgiftersom
för visst sammanlagt belopp l 600 kr förett år 1993 från vidare av-
gifter under den tid återstår år, räknat från första behand-ettsom av
lingstillfället eller läkemedelsinköpet. Högkostnadsskyddet omfattar
dock inte avgifter för sjukhusvård eller utgifter för sjukresor.

Det bör i sammanhanget påpekas den i föregående avsnittatt
beskrivna vårdskyldighet åvilar landstingen för handenärsom
oberoende patienten betalar föreskriven avgift eller inte. Dettaav om
torde gälla inte bara i akuta fall vidäven tidsbeställtutan ettex.
besök på vårdcentral. Det kan så akut vårdbehoven att ettvara
uppenbaras först vid sådant besök. Om patient inte betalar fårett en
vårdgivaren kräva in avgiften i efterhand.

sjukförsäkringenUr har hittills utgått ersättning för kostnaderäven
för vård meddelas vårdgivare, privatläkare.som t.ex.av annan av
From. den januaril 1994 införs för ersättningar tillett nytt system
privatpraktiserande läkare, vilket vi återkommer till i avsnitt 6.2.7.
Den omfattas försäkringen kommer emellertid liksom tidigaresom av

kunna erhålla vård frånäven sådanaatt vårdgivare till låg avgift.en

Konventionen

I den mån det följer konventioner Sverige slutit, harav som personer
inte bosattaär i Sverige till akuträtt sjukvård till låg eller ingensom

avgift under tillfällig vistelse här i landet på villkor isamma som
Sverige bosatta. Detta gäller både medborgare i det andra landet och
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konventioner omfattasbosatta där. delmedborgare Isvenska är ensom
för till subventione-tredje förutsättningmedborgare i En rättäven stat.

fråga be-iemellertid normaltakut vård ärrad är att personerna
eller bosättningslandet. Isjukvârdsförmåner i hemlandeträttigade till

konventionsland påhar under vistelse iSverige bosatta annatpersoner
avgift.ingentill nedsatt ellertill akutvårdmotsvarande sätt rätt
länder inomflertalethar Sverige slutit medkonventionerSådana

Nederländer-Luxemburg,Danmark, Frankrike, Italien,nämligenEG,
Även med EFTA-ländernaTyskland.Storbritannien ochPortugal,na,

Österrike liknande konventioner.finnsochFinland, Island, Norge
områdetkonventioner påfinns ocksåoch SpanienGreklandMed

fastställdsärskiltvårdsökande betaladenländer måstei dessa enmen
vårdat-kostnaden förfaktiskadeni principavgift motsvararsom

föri Sverigetill sjukvårdfrågaMotsvarande gäller i rättgärden. om
Grekland.i Spanien ochbosattapersoner

Även konventioner ellerfinnsoch EFTAutanför EGmed länder
sjukvârdsförmåner vidtillöverenskommelsersärskilda rättsom ger

finns enligtSådankonventionslandet.andra rätttillfällig vistelse i det
andrai denvid tillfälligt arbeteQuébec endastmedkonventionerna

särskildaenligt deförlossningsvårdoch Israel endaststaten samt
ochEstland, PolenAustralien,Algeriet,överenskommelserna med

sjukhusvård.endastUngern
omfattasoch inteSverigeinte bor imedborgareUtländska somsom

vistelse härtillfälligundervisserligenkonvention harnågon rätt attav
vårdkostnaden.för helasjälvaakutvård de måstelandet fåi svaramen

lagstiftningdet landlandplanerad vård ikallad änSå annat vars
deomfattas inteskall omfattas avkonventionenligt berörd avman

denförutsätts ärnärvarande. Detgäller förkonventioner att somsom
sjukvårds-han ilandsöka den i detplanerad vård skallbehovi somav

omedelbartintebehandling ärdet gällerhänseende hör till. När som
i landet alltsåbosatta härinteföreligger för ärpåkallad personer som

villigvårdbehövandeden ärvård, intetill attinte någon rätt omens
ivärdsökandesaksjälv. En ärhela kostnadenför att enannansvara

vård.sällan nekaspraktikensituation isådanen
deutlandssvenskar,avsnitt kanföregåendevi iSom trots attnämnt

rekommendationsärskildi Sverige,sjukförsäkradeinte är genom en
Landstingsförbundetochmellanöverenskommelsebyggd på statenen

tillSverigeplanerad vård iochbåde akutfåutsträckningi stor
pris.reducerat

sjukförsäkringen6.2.5 Allmänt om

ersättningarbl.a.bekostasoch sjukvårdenhälso-svenskaDen genom
socialavgifter,finansierasi sinvilkensjukförsäkringen,från tur genom

sjukförsäkrings-allmänjanuari 1993denoch fr.o.m. 1statsbidrag en
6.2. 16.vidare avsnittavgift se
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Sjukförsäkringen delär den allmänna försäkringen.en Om dennaav
finns bestämmelser i AFL. På grund sjukförsäkringen utgår sjuk-av
vårdsersättning, sjukpenning och föräldrapenning. Sjukpenning och
föräldrapenning kontantförmânerär vi inte behandlar i dettasom
kapitel. Till sjukvårdsersättningen hör förmåner angår tillrättensom
nedsättning eller befrielse från betalning för åtgärder hänförligaärsom
till sjukvård däri inbegripet tandvård. Dit hör också vissa andra
sjukvårdsförmåner, såsom rätten erhålla läkemedel till nedsattatt pris
och få ersättning för kostnaderatt vid sjukresor.

I AFL finns också bestämmelser rehabilitering. Enligt reglernaom
därom både vårdförmânerutges i form särskilda bidragt.ex. ochav-
olika slags anpassningsåtgärder kommer den försäkrade till delsom -och kontantförmåner i form rehabiliteringspenningav som- -kompensation för inkomstförlust så länge rehabiliteringen pågår. För
medicinsk rehabilitering utgår sjukvårdsersättning. I detta kapitel
kommer vi redogöra för de grundläggandeatt principerna för tillrätten
rehabilitering och villkoren för komma i åtnjutandeatt rehabilite-av
ringsåtgärder och särskilda bidrag. Rehabiliteringspenningen behandlar
vi i kapitel

6.2.6 Försäkrade enligt AFL

Försäkrade enligt AFL delsär svenska medborgare, dels personer som
svenska medborgareutan bosattaatt är i riket l kap.vara 3 § AFL.

En försäkrad bosatt iär Sverige skall fr.o.m. den månad undersom
vilken han fyller 16 år inskriven hos allmän försäkringskassa 1vara
kap. 4 § AFL.

Ersättning för sådan sjukvård i 2 kap. AFL öppen hälso-som avses
och sjukvård, hjälpmedel handikappade, tandvård, sjukhusvård,
resekostnader i samband med sådan vård eller behandling utgår för
försäkrade bosattaär i Sverige. Ersättningen utgår antingensom i form

direkta kostnadsersättningar eller befolkningsbaseradeav som
schablonersättningar. Utlandssvenskar, dvs. svenska medborgare som

bosattaär utomlands, omfattas alltså inte dessa förmåner 2 kap. 8 §av
AFL.

Som framgår avsnitt 6.3 kan såväl utlandssvenskar utländskaav som
medborgare inte bosattaär här ha tillrätt sjukvårdsförmånersom i
Sverige med stöd överenskommelser i konventioner.av

försäkradEn lämnar Sverige skall fortfarandesom bosattanses vara
i riket, utlandsvistelsen är avsedd längstom år. Omatt ettvara
regeringen inte föreskriver skall också denannat statligsom av en
arbetsgivare sänds till land för arbete förett arbetsgivarensannat
räkning bosatt i Sverige under hela utsändningstiden,anses även om
denna är avsedd längre än år.att Detta gällerett även med-vara
följande make barn inte fyllt 18 år.samt Med make likställs densom

gift med denutan att utsände leversom tillsammansvara med denne,
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de tidigare har varit gifta eller har eller har haft barngemensamtom
fjärdekap. 3 § stycket AFL.l

Hälso- och sjukvård lämnas till flyktingar och asylsökandesom
bekostas Statens invandrarverk förordning 1990:927 statligav om
ersättning för flyktingarmottagande och vissa utlänningar.av

Sjukvârdsersättning6.2.7

I detta avsnitt kommer vi lämna redogörelse för sådan ersättningatt en
utgår vid sjukvård. frågor föremål för mycketDessa ärsom en

omfattande och detaljerad reglering i AFL och anslutande författ-
ningar. Det kommer här inte i fråga översiktligänatt ge mer en
beskrivning regelkomplexet. Tyngdpunkten läggs sådana frågorpåav

för förhållandet förordningbetydelse mellan EEGärsom av nr
140871 och de svenska reglerna på detta område. Vi beskriver i
huvuddrag hur ersättning sjukförsäkringenmed ärsystemet ur

patientavgifteruppbyggt och i vilken utsträckning de försäkrade genom
till täckandetbidrar sjukvârdskostnaderna.av

Ersättning sjukförsäkringenur

Ersättning sjukförsäkringen utgår förur
hälso- offentligoch sjukvård i regiöppen-

hjälpmedel handikappade-
tandvård-
sjukhusvård sluten vård i offentlig regi.-

MedVård kräver intagning vårdinrättning bedrivs i sjukhus.som
där intagensjukhusvård i vård sjukhus lämnasAFLavses som

underförsäkrad på grund sjukdom eller förlossning. Vård gesav som
sådan intagning sluten vård kallas vård.vård. Annanär öppen

2 kap. AFL framgår ersättning för sjukvård enligtAv att utges
grunder regeringen bestämmer. Regler sjukvårdsersättningsom om
finns i bl.a. förordningen vissa ersättningar till1984:908 om
sjukvárdshuvudrrtan från sjukförsäkringen enligt ändradAFL senast
1993: 1669. Systemet uppbyggt all den ersättning förså,är nästanatt
sjukvårdskostnader försäkringenlämnas från den allmänna ingårsom
i den allmänna sjukvârdsersättningen. ersättning beräknas enligtDenna

befolkningsbaserad landstingen tillschablon och utbetalas till ochen
utanför landstingen. Sjukvárdsersättningen betalaskommunerna ut av

försäkringskassan. bör i detta sammanhang påpekas sjukför-Det att
%för relativt liten del mindre 10säkringen änen avnumera svarar

sjukvårdende totala sjukvårdskostnadema i Sverige. Huvuddelen av
finansieras landstingsskatten avsnitt 6.2.16.seöver

allmänna sjukvårdsersättningen innefattar förDen ersättning
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tillförsäkrasall och sluten vård lämnas till demöppen som som-
sjukvårdsförmäner enligt inkl. vård meddelas privat-AFL som av

med sjukvårdshuvudmanpraktiserande läkare enligt vårdavtal en
enligt konventionall sjukvård lämnas den äröppen som som-

tillförsäkrad vård vid vistelse Sverigesådan i
resekostnader vid sjukresor-

födelse-sterilisering eller irådgivning lämnas abort,som om-
kontrollerande syfte

åtgärderoralkirurgisk behandling och liknande-
för de allmännautlåtanden behövsläkarundersökningar och som-

försäkringsärendenhandläggningförsäkringskassornas av
ambulanstransporter-

omhän-värnpliktiga tillsjukvård till äröppen samt sompersoner-
kriminalvårdeninomdertagna

avinstitutionalisering-
arbetsskadaföranletts godkändsådan sjukvård avsom-

hälsovårdförebyggande-
handikappadehjälp-

desyftande till förbättrabehandlingsinsatserrehabiliterings- och att-
arbetslivetdelta iförsäkrades möjligheter att m.m.

sjukhusvårdersättning förförordningen 1979:849Av m.m.om
sjukhus utgårvård päkostnader förför vissaframgår att gessom

huvudsakligenErsättningensjukförsäkringen.ersättning avsersomur -
till sjukvårdshu-betalaskonventionspatienterför vårdersättning utav -

vudmärmen.
dåförsäkrad enligt AFL ersätt-fall då patientiFörutom ären -

sjukvårds-allmänoch lämnasbefolkningsbaseratberäknasningen som
patienten omfattasersättning överens-lämnasersättning enavom-

uppkommit underoch vårdbehovetfrämmandemedkommelse staten
konventionsfallVid sådana s.k. ersättshär i landet.tillfällig vistelse

sidanFörordningen skiljer mellan åprestation.löpandevården enaper
överenskommelsenochnordiskaöverenskommelsen med de länderna

överenskommelsema medandraStorbritannien å sidanmed samt
ellernordiska konventionenvården enligt denländer. Omövriga ges

med krersättning 45med Storbritannien lämnaskonventionen per
medöverenskommelseenligtvårdenvårddag. Om ett annatenges

med det beloppfrån försäkringskassanersättningland, lämnas som
sjukvårdsområdet.tillhörinteavgiften för sjukamotsvarar som

varierarriksavtalet. Denutomlänsersättningen enligtDärmed avses
ersättningsbe-vanligastedetvårdenberoende på äger rum menvar

tidigarevi påpekatSomvårddag.närvarande 2 840 krförloppet är per
Grekland ochfrånkonventionspatienterdock föravsnitt 6.2.4 gäller

vårdavgiften själva.får betala heladessa i principSpanien att
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Ett reformerat for ersättning till privatpraktiserandesystem läkare
och sjukgymnaster m.m.

Riksdagen har den 16 december 1993 beslutat förett nytt systemom
ersättningar till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster, vilket
skall träda i kraft den januari 19941 prop. 199394:75, bet. 199394:
SoU 14, rskr. 199394:1l8. Innebörden detta i framtidenär attav
sådana ersättningar skall administreras och finansieras landstingen.av
Det tidigare med läkare och sjukgymnaster anslutna tillsystemet
sjukförsäkringen kommer upphöra. De nuvarandeatt taxorna om
ersättning till dessa kategorier 2 kap. 5 § AFL kommer dåsamt att
upphöra gälla.att

Med anledning den nämnda propositionen överlämnats tillattav
riksdagen alldeles under slutskedet vårt arbete, har vi inte haftav
möjlighet fullt beakta de reglerna. Enligt vår allmänna be-att ut nya
dömning kommer dock det regelsystemet inte medföra någraattnya
principiella skillnader frågai vilka konsekvenser EES-avtalet ochom
förordning 140871 kommer få i fråga vårdatt om som ges av
privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster.

Patienternas kostnadsansvar

dettaI avsnitt behandlar vi frågor patientavgifter inom hälso- ochom
sjukvården. Frågor patientens kostnadsansvar vid andra förmånerom
läkemedel, tandvård, etc. behandlas i samband med vi redogör föratt
dessa förmåner.

patienternaAv får enligt 26§ HSL vårdavgifter enligttas ut
grunder landstinget eller kommunen bestämmer, i den mån annatsom
inte föreskrivet. Den januari 1991är 1 avskaffades den statliga
regleringen avgifterna inom den offentliga vården och den tillav
försäkringssystemet anslutna hälso- och sjukvården.öppna finnsDet
däremot fortfarande bestämmelser avgift inte får för vissaatt tas utom
åtgärder, enligt smittskyddslagen 1988:1472. Samtidigtt.ex. som
avgiftsregleringen avskaffades förändrades dock det s.k. högkost-
nadsskyddet nedan.se

Patienter bosatta inom landstingetär respektive kommunensom
skall i fråga uttagande patientavgifter behandlas lika. Dettaom av
innebär landstingen oförhindradeär högre avgifteratt att ta ut av
patienter bosatta inomär landsting för akut vårdett annatsom som
enligt 4 § HSL skall meddelas dessa patienter. Då det emellertid

oskäligt låta dessa patienter drabbas sådana högreansetts att av
avgifter utomlänsavgifter har landstingen inom för det tidigareramen
berörda riksavtalet sinsemellan träffat överenskommelse denen av
reella innebörden utomlänspatient inte skall behöva erläggaatt en mer

inomlänsavgift samtidigtän det landsting, inom områdesom vars
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patienten bosatt,är debiteras den beräknade vårdkostnaden utomläns-
avgift.

Patienter från länder med vilka Sverige har konventionen som
omfattar sjukvårdsförmåner betalar i öppen vård patientavgiftersamma

bosattaär i Sverige. Undantag gäller dock försom personer som
patienter från Grekland och Spanien se avsnitt 6.2.4, vilka i princip
skall betala hela vårdkostnaden själva. frågaI sjukhusvård gällerom
andra regler, vilka vi återkommer till.strax

Utlandssvenskar bosatta iår konventionsland har på grundettsom
bestämmelserna i konventionerna oftast rätt påav sättatt samma som

medborgarna i konventionslandet erhålla akut vård till reducerat pris
vid vistelse i Sverige.

Som vi tidigare har emellertid samtliga utlandssvenskar dvs.angett
oberoende de bor i konventionsland eller inte påett grundav om av

rekommendation Landstingsförbundet, bygger påen av som en
överenskommelse mellan och förbundet, kunnat få både akut ochstaten
planerad vård i Sverige. Denna rekommendation har nyligen ändrats
med anledning EES-avtalets ikraftträdande, vilket vi återkommer tillav
i avsnitt 6.6.5. Vilka avgifter dessa patienter skall betala varierar,som
beroende dels på vilken vård akut eller planerad det frågatyp ärav

dels på vilket land patienten bosatt i ochär patienten i bosätt-om, om
ningslandet faktiskt är tryggad det landets socialförsäkringssys-genom

detta gäller för de fall patienten ellertem vården intesagt attsom
omfattas någon konvention. Avgifterna för akut vårdÖppen ärav
oftast desamma för här bosatta medan kostnadent.ex.som personer,
för planerad sjukhusvård till kan få vård tillsom ges en person som
låg avgift i bosättningslandet i princip får fulltersättas patienten.ut av

Närmare bestämmelser patientavgift finns i den tidigare nämndaom
förordningen vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman frånom
sjukförsäkringen enligt AFL. Där föreskrivs patientavgift fåratt tas ut
bl.a försäkradnär besöker läkare hos sjukvårdshuvudman ochen en en

han besökernär privatpraktiserande läkare har särskilt avtalen som
med sjukvårdshuvudman, liksom för sjukvårdande behandlingen annan

ombesörjs sjukvårdshuvudmarmen eller till denne anslutensom av
vårdgivare. Avgiften förgäller samtliga åtgärder vid besöket eller
behandlingstillfället, inräknat bl.a. läkemedelsförskrivning. I vissa fall
får tillåggsavgift tas ut.

I den nämnda förordningen föreskrivs också patientavgifter iatt
vissa fall inte får Det gäller bl.a. för rådgivning födelsekon-itas ut.
trollerande syfte eller för rådgivning abort eller sterilisering ochom

sjukvård till värnpliktiga.öppen
Enligt lagen 1993:1651 läkarvårdsersättning vilken träder iom -

kraft den januaril 1994 och den tidigare läkarvårdstaxanersätter -
skall försäkradeden patientavgift betala hela eller delgenom en av
arvodet för sådan läkarvård meddelas privatpraktiserandesom av
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avgifternasföreskrifterinnehåller ocksåläkare. Lagen närmare om
storlek.

patientavgift för sjukgym-gällerbestämmelserMotsvarande om
ellerprivatpraktiserande läkaremeddelasnastisk behandling som av

ersättning för1993:1652Regler härom finns i lagensjukgymnast. om
sjukgymnastik.

patientavgiftemaframgårLandstingsförbundetstatistik frånAv att
följandeligger inom1993 i de olika landstingenvård för åri öppen

landstingremissbesök, vilka i de flestainte ärintervall gäller
kostnadsfria :

50-130 kroffentlig primärvård:läkarvård inom-
100-250 krläkarvård vid sjukhus:-

100-200 krprivatläkarvård:-
privat: 50-100 kr.behandling offentlig ochsjukvårdande-

kostnadsfri inärvarandedock förbarnhälsovårdenMödra- och är
landsting.samtliga

enligt 7 §kostnadsbefrielseför viss tid uppnåttförsäkradEn som
läkemedelskostnader, sebegränsningl981:49lagen m.m.avom

tid.patientavgifter underbefriad från betalanedan är även att samma
ellerhusläkarekommereller behandlingvårdFör att enges avsom

lagenpatienten enligt 26 §anvisat skallhusläkarendenav som
patientavgift, inte någotbetala1993:588 husläkare annatomenom

förgällerkostnadsbefrielseuppnådd ävenföreskrivet. Reglernaär om
husläkarelagenmed förslag till sägshusläkarbesök. propositionenI om

respektiveuppgift förff det blir199293:160 52prop. att ens.
skallavgifternaställning till huruvidasjukvárdshuvudman att ta

vårdsökandet.för i viss måninstrumentanvändas styraattettsom
hälso- ochkostnadskontroll inombehovetpropositionen talarEnligt av

med vissahusläkarenavgiften för besök hossjukvården för ettatt
specialist. Iför direktbesök hosundantag lägre än annatär en annan

Efterhusläkarreformen kunnafall grundvalen för raseras.anses
dockriksdagenl99293:SoU22Socialutskottet bet.hemställan gavav

patientav-199293:355till känna rskr.sin mening regeringen attsom
högst ochspecialistläkare börprivatpraktiserandegiften hos envara en

patientavgiften husläkare.hoshalv gång en
sjukgymnasterochprivatpraktiserande läkareVård somsom ges av

fulltfår betalasvårdenoffentligt finansieradeanslutna till deninte är
självfrittsjukgymnastenläkaren elleroch det stårpatienten attut av

sitt arvode.bestämma

sjukhusvårdiavgifter patienterSärskilt förom

och Lands-mellan SocialdepartementetöverenskommelseEnligt en
iDagmar-överenskommelsema,tingsförbundet senast prop.

sjukhusvårdiavgifter för patienterbeträffandegäller199394:75 att
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den intagen för sådan vård i princip skall förär denna vård,som
liksom för vård, betala viss avgift.annan en

För försäkrade uppbär sjuklön, sjukpenning, föräldrapenning,som
rehabiliteringspenning eller smittbärarpenning gäller debitering ochatt

avgiftenuppbörd sker sjukvårdshuvudmarmen. Den högstaav genom
avgift för närvarande får 80 kr vårddag.ärtas utsom per

Beträffande pensionsberättigade gäller försäkringskassan skallatt ta
avgift för varje dag då pensionsberättigad, bosatt iärut en som

Sverige, får sjukhusvård grundpå sjukdom. Skyldig erläggaattav
avgift den uppbär hel ålderspension eller hel förtidspension.är som
Avgiften, beräknas med hänsyn till förhållandena vid vårdtillfället,som
skall tredjedel pensionsfönnånerna räknadeutgöra en av summan av

avgiftdag. Högsta 75 kr dagen. Avgiftenär tas utper om genom
avdrag vid utbetalning pensionsfönnånerna. Om avdrag inte kanav

på grund avgiftsgrundande förmåner inte längre länmas,göras attav
avgiftskall någon inte Om det finns särskilda skäl med hänsyntas ut.

till den pensionsberättigades förhållanden, får försäkringskassan besluta
befrielse helt eller delvis från avgiften.om

Gällande överenskommelse innebär barn och inteatt personer som
uppbär någon de nämnda förmånerna inte betalar avgiftnågonav ovan
för sjukhusvärd, deras inkomst- och förrnögenhetsförhållandenoavsett

övrigt.i
Patienter kommer från land har konvention medettsom som

Sverige omfattar sjukvårdsförmåner betalar för närvarande intesom
avgiftnågon för sjukhusvård. Detta har sin förklaring i följande. Före

den januari 1992 gällde allt avgifter för sjukhusvård1 att uttag av
skedde försäkringskassan i form avdrag sjukförsäkrings-pågenom av

pensionsförmåner.eller När sjuklönereformen genomfördes ändrades
överenskommelse mellan Socialdepartementet och Landstings-genom

förbundet 199192:19 reglerna i enlighet med viprop. vad ovan
redovisat. Försäkringskassan, tidigare hade alla frågorprövaattsom

avgift för sjukhusvärd, därefter förendast debiteringom svarar av
avgifter för ålders- förtidspensionärer.och Sjukvárdshuvudmännen
skall för debitering och avgifter för försäkradeuppbördsvara av som

sjukhusvistelsenunder uppbär sjuklön, sjuk- eller föräldrapemiing,
m.fl. förmåner. På grund denna konstruktion konventionspatienter-av

uppbär inte någon de nämnda svenska förmånernana av anses
landstingen förhindrade avgift, motsvarandeävenatt ta ut om
kontantförmåner utbetalas till den enskilde från land.annat

Patienter från land konvention fårSverige saknar med betalaett som
hela vårdavgiften själva. vårdavgift då debiterasDen den s.k.ärsom
utomlänsavgiften enligt avgiftriksavtalet. En vanlig 2 840 krär per
vårddag.

Beträffande de särskilda avgifter förtillämpas utlandssvenskarsom
hänvisas till vad vi anfört patienternas kostnadsansvar iovan om
allmänhet.
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Kostnader för ukresor

Enligt lagen 1991:419 resekostnadsersättning vid sjukresor skallom
landsting och kommuner inte tillhör något landsting, i frågasom om

omfattas sjukförsäkringen enligt AFL, lämnapersoner som av
ersättning för resekostnader enligt 2 kap. 6 § resekostnaderAFL. De

omfattas sistnämnda paragraf bl.a. sådana uppkommitärsom av som
i samband med sluten vård på sjukhus på grund sjukdom ellerav
förlossning, läkarvård och sjukvårdande behandling på grundannan av
sjukdom offentligi vård eller privat vårdi meddelasöppen som av
läkare eller sjukgymnast anslutna till offentligt finansieradedenärsom
vården. Rätt till ersättning för resekostnader sambandi med vård hos
husläkare eller i samband insatser föreliggermed enligt LSS också.

Av 2 kap. 8 § AFL följer resekostnadsersättning endast föratt utges
försäkrade bosatta i Sverige.ärsom

Resekostnadsersåttning utbetalas i samband med tillhandahål-även
lande förmåner.andra de särskilda nedan vissaI avsnitten andraav om
förmåner kommer vi i vilken mån till sådan ersättningrättatt ange
föreligger. I övrigt föreligger till resekostnadsersättning bl.a. irätt
samband med vård i vissa konvalescenthem och vid besök hos läkare
inom studerandehälsovárden.

Som framgått tidigare, frånutgår sjukförsäkringen ersättning till
sjukvårdshuvudmännen för kostnader för sjukresor.

Resekostnadsersättningen beräknas sjukvårds-enligt de grunder som
huvudmannen bestämmer. förordningen 1984:908Av 14 a§ om
vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt
AFL framgår dock egenavgiften vid får 40 kr.varje högstatt resa vara
Frågan resekostnadsersättning den sjukvårdshuvudmanprövasom av
inom område sökanden bosatt, och ersättningen betalasärvars av
sjukvårdshuvudmannen. Någon besvärsmöjlighet finns inte i det
enskilda fallet se 199091:l35 18.prop. s.

Av 4 § lagen resekostnadsersättning vid sjukresor följer vidareom
den sjukvårdshuvudman inomatt område vård för sjukdomen harvars

för resekostnader i samband med sjukresor,getts svarar om en
internationell överenskommelse social trygghet innefattar åtagandeom
för Sverige för dessa.att svara

En uttrycklig bestämmelse sådan resekostnadsersättning finns iom
hittillsvarandeden nordiska konventionen social trygghet art. 14,om
föreskrivsvari vid hemresa till bosättningslandet skall vistelselandetatt

för den merkostnad uppkommer någon till följdsvara attsom genom
sitt sjukdomstillstånd måste använda dyrare färdsätt hanänav annars

skulle ha Den nordiskaanvänt. konventionen social trygghet,nya om
träder i tillämpning samtidigt EES-avtalet, innehåller art. 10som som

motsvarande bestämmelse, uttryckligen gälla iävenangettsen som
fråga omfattas förordning EEG 140871.om personer som av nr
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Även finns be-1989:225 ersättning till smittbärarei lagen om
resekostnadsersättning. smittbärare hartill Enstämmelser rättom

resekostnader itill ersättning för§ i den lagen skäligenligt 10 rätt
medsker på grund ellermed läkarundersökningsamband avm.m. som

eller livsmedelslagen.smittskyddslagenstöd av
sjukvårdser-lämnas den allmännavi tidigareSom nämnt genom

för kostnaderfrån sjukförsäkringen till landstingenbidragsättningen
valt inte någraflesta landsting harambulanstransporter. Deför utatt ta

patientavgifter för sådana transporter.

försäkringskassanBehörig

försäkringskassafinns bestämmelser vilken10 § AFL2 kap.l somom
Principen densjukvårdsersättning.frågor ärbehörig prövaär att om

sig till visst vårdtill-hänförsjukvårdsersättningfrågor ettatt somom
denförsäkradedirekt till denskall betalas prövasfälle och ut avsom

medan detförsäkrade inskriven,hos vilken den ärförsäkringskassa är
frågorverksamhetsortvårdgivarens prövarförsäkringskassan pâ som

fall.sjukvärdersättning i andraom
inneburittillkomst harskett sedan AFL:sutveckling harDen som

huvudsak betalasifrån sjukförsäkringenersättningarna utatt numera
försäkrade. Ersättningarför till deni ställetdirekt till vårdgivaren som

hänförligaförsäkrade främst de ärbetalas till den ärfortfarande ut som
handikappade.förmåner försärskildatill

8 Läkemedel6.2.

finnsläkemedelskostnader,begränsning1981 :49lagenI m.m.avom
nedsattkostnadsfritt eller tillförutsättningarnabestämmelser attom

läkare ellerhar utfärdatsläkemedel, för vilkaerhållapris recept av
tandläkare.

försäkrad enligt 1enligt lagen har dentill förmåner ärRätt som
bosattoch, i flertalet fall, den3 § AFLkap. även utan att varasom,

enskild tjänst här. Föranställning i allmän ellerSverige, hari en
enbart hanförmånemabosatt Sverige gäller närförsäkrad är utomsom

vistas här.
nordiskt landiomfattas lagen har änOm någon annatsom av

läkare iför utfärdatsläkemedel vilket harSverige köpt ettrecept enav
ersättning förhan tillnordiskt land där inköpet skett, har rättänannat

kostnadden överstiger denkostnaden i deneller nedsättning månav
iläkemedlet inköpts Sverige.ha fått vidkännashan skulle om

Kostnader försjukhusvård.gäller inte för den fårLagen som
bestämmelsernai enlighet medläkemedel under sjukhusvistelse ersätts

för sjukhusvård. Patientenersättningi förordningen 1979:849 om
läkemedel tillhandahålls underbetalar ingen särskild avgift för som

sjukhusvistelse.
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långvarig och allvarligVissa kategorier, lidert.ex. personer som av
regeringen utfärdad förteckning, harsjukdom upptagits i ensom av

kostnad. andra fall gäller huvudregelfå läkemedel Irätt utanatt som
tillfälle ned såinköpts vid skallpriset för läkemedel sättasettatt som

läkemedelöverstiger visst högsta belopp. Förbeloppet inte ettettatt
för varje ytterligare samtidigtför närvarande högst 120 kr ochbetalas

läkemedel tillägg 10 kr.förskrivet och inköpt ett om
eller betalat patientavgifter förprisnedsatta läkemedelköptDen som

därefter betala för600 kr befriad frånsammanlagt minst l är att
räknat frånden tid återstår år,läkemedel underutskrivna ettsom av

läkemedelsinköpet.behandlingstillfället ellervård- ellerdet första
delssåledes på tvåSubventioneringen läkemedel sker sätt: genomav

dels högkost-begränsade,kostnaderna vid varje inköp äratt genom
nadsskyddet.

Apoteksbolaget ABKostnaden för förmánema utgessom av --
fulltförsäkringenhuvudregeln den allmännaenligtersätts ut perav

prestation.
föreskrivafår regeringenöverenskommelse medEfter statannanen

svenskaskall tillämpas också pålagen attutanatt varapersoner som
lagen intei landet och på vilka ärmedborgare vistas här annars

itillfällig vistelsesjukvårdsförmåner vidtilltillämplig. Den rätt
avsnitt 6.2.4 in-flera konventioner sefinns enligtSverige som

läkemedel.kostnadsreduceradetillkluderar även rätt
för-högkostnadsskyddetmedsamband prövasFrågor har avsom

prövningsärskilt reglerats hurhar intesäkringskassan. Det en av
sådan skall ske.kostnadsreducerade läkemedeltillrätten som

6.2.9 Rehabilitering

åtgärder medicinsk,för allaRehabilitering samlingsbegreppär ett av
sjuka ocharbetslivsinriktad skall hjälpapsykologisk, ochsocial art som

funktionsförmåga ochbästa möjligaskadade återvinnaattpersoner
Rehabilitering omfattar såledesförutsättningar normalt liv.för ett

social rehabilitering.medicinsk, arbetslivsorienterad och
återställa grund-rehabiliteringenDen medicinska närmast attavser

sjukvârdshuvudmännensläggande och tillhörfunktioner ansvarsom-
frågor rörandefrämst förråde, primärkommunernamedan svarar
och bistånd iupplysningsocial rehabilitering service, råd,som

personliga angelägenheter.
syftar till denDen rehabiliteringen återgearbetslivsinriktade att som

förutsättningarhar arbetsförmåga ochdrabbats sjukdom sin attav
försörja arbetslivsinriktadBestämmelsersig själv arbete. omgenom
rehabilitering och det dessa reglerfinns i 22 kap. AFL, är som
behandlas i detta avsnitt.

för för-Rätt till föreligger endastarbetslivsinriktad rehabilitering
säkrade skulle ha varit det,inskrivna hos försäkringskassa ellerärsom
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de uppfyllt ålderskravet för inskrivning. Det arbetsgivarenärom som
i samråd med den försäkrade skall för dennes behovattsvara av
rehabilitering klarläggs och nödvändiga rehabiliteringsåtgärder vidtas.
Behovet rehabilitering undersöks rehabiliteringsutredning.av genom en
Om det framstårinte onödigt, skall sådan påbörjasensom av
arbetsgivaren, den försäkradenär grund sjukdom har varit heltav
eller delvis frånvarande från sitt arbete under fyra veckorän imer
följd, försäkradesdennär arbete ofta har avbrutits kortare sjuk-av
perioder eller den försäkrade självnär begär det.

Försäkringskassan har överinseendet rehabiliteringsverk-över
samheten och skall till försäkrads behov rehabiliteringattse en av
tillgodoses. Det ankommer också på försäkringskassan frågorprövaatt

till arbetslivsinriktad 22rätt rehabilitering enligt kap. AFL.om
Rehabiliteringsersättning försäkrad, arbetsförmåganärutges en vars
grund sjukdom nedsatt med minst fjärdedel,är deltar iav en

arbetslivsinriktad rehabilitering förkorta sjukdomstidenattsom avser
eller helt eller delvis förebygga eller häva nedsättning arbets-att av
oförmåga. Rehabiliteringsersättning längst månaden föreutges t.0.m.
den då den försäkrade fyller 65 år. Sådan ersättning får lämnas t.ex.
till den yrkesutbildning,genomgår förberedande yrkesutbildningsom
och orienterande utbildning i datateknik.

Rehabiliteringsersättning består rehabiliteringspenning ochav
särskilt bidrag. Rehabiliteringspenningen kontantförmån,är vien som
behandlar i kapitel 7. Särskilt bidrag kan under rehabilite-utges
ringstiden för kostnader föruppstår den försäkrade i samband medsom
rehabiliteringen. Bidraget kan täcka bl.a. avgifter ochattavse
läromedelskostnader. Det kan också kompensera för andra kostnader,

resekostnader.t.ex.

6.2. 10 Tandvård

Tandvård meddelas i Sverige dels landstingen folktandvården, delsav
privatpraktiserande tandläkare. Med tandvård enligt tand-av avses

vårdslagen 1985: 125 åtgärder för förebygga, utreda och behandlaatt
sjukdomar och skador i munhålan. Målet för tandvården godär en
tandhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolkningen 1 ochen
2 §§.

Varje landsting eller kommun inte ingår i landsting skallsom
erbjuda god tandvård dem bosatta inom landstinget.är Omen som
någon vistas i landstinget bosatt där behöverutan attsom vara
omedelbar tandvård, skall landstinget erbjuda sådan tandvård.
Tandvård landsting själv bedriver benämns folktandvård 5 ochettsom
6 §§-

Folktandvården skall för regelbunden och fullständig tandvårdsvara
för barn och ungdomar det fyllerår då de 19 år. Folktandvår-o. m.
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den förskall vidare specialisttandvård och övrig tandvård försvara
omfattningi den landstinget bedömer lämplig.vuxna som

Tandvårdslagen reglerar landstingens skyldighet erbjudaatt
inte förtandvård. Regleringen hinder bedriva tandvård.utgör attannan

själva förhålla frågaI verket torde det sig så i denatt, om vuxna
befolkningen, den tandvården i Sverige meddelas privattand-mesta av
läkare anslutna till den allmänna försäkringen.ärsom

tandvårdslagen folktandvården för barn ochI ungdomarsägs att
det de fyller 19 skall avgiftsfri. finns ingaår år I övrigt be-t.o.m. vara

stämmelser i tandvårdslagen avgifter för tandvård. Sådanaom
återfinns författningar.bestämmelser emellertid i andra På grund av

sjukförsäkringen enligt 2 kap. § ersättning för tandvård3 AFLutges
meddelas vid folktandvårdsklinik, odontologisk fakultetvårdenom

eller det allmännas försorg. Ersättning ocksåutgesannars genom om
för-vården meddelas tandläkare uppförd påärav en som en av

inte försäkringskassan upprättad förteckning. Ersättning utgår dock
finansierasfolktandvård meddelas barn och ungdom. vårdDennasom

landstingsskatten.över
I tandvårdstaxan 1973:638 finns bestämmelsernärmare om

tandvårdsersättning. Där finns också bl.a. bestämmelser tand-om
förläkarens till arvode och patientavgifter. Taxan gäller båderätt om

folktandvård och för vård privatpraktiserandevuxna som ges av
tandläkare anslutna till försäkringen.ärsom

Försäkringskassan betalar tandvårdsersättning 30 procent avgenom
för behandling och tandtekniskt arbete liksom för materialarvodet som

Återstodentandtekniska betalas den försäkradei det arbetet.använts av
och kostnader underpatientavgift. Om arvodegenom summan av en

000 lämnarbehandlingsperiod överstiger 3 000 inte 7 kr,men
försäkringskassan tandvårdsersättning för det överskjutande beloppet

överstiger6 och tandvårdstaxan. 000med 50 7 §§ 7procent summan
kr lämnas ersättning för det överskjutande beloppet med 75 procent.

missbildningarFör tandvård till följd vissa och andragörssom av
defekter hos patienten betalar försäkringskassan hela arvodet och
materialkostnaden.

Tandvårdstaxan innehåller också bestämmelser tand-nämntssom om
fårläkares till arvode, i vilka de högsta belopprätt tas utanges som

för former finns bestämmelse 2 §olika behandling. Vidare somav en
möjligttandläkare skyldig i den mån det ärsäger äratt att ta emoten

försäkrade för fall därvid skall behandlas medtandvård akutasamt att
förtur.

förersättning för resekostnader vid sjukresor, vilkaDe regler om
tillämpliga i frågaredogjorts avsnitt 6.2.7, ävenär omovan

tandvård meddelaskostnader uppkommit i samband med somsom
det allmännas försorg försäkringsansluten tandläkare.ellergenom av

för2 kap. 8 § följer tandvårdsersättning endastAv AFL utgesatt
i Sverige.försäkrade enligt och bosattaAFLär ärpersoner somsom
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och ungdomar omfattas dock alls tandvårdsförsäkringenBarn inte av
förrän de fyllt 20 år. har i stället kostnadsfri folktandvårdDe tillrätt

lagstiftningenEnligt föreligger sålunda ingen tillse ovan. rätt
tandvårdsersättning för svenska eller andramedborgare bor isom

land.annat
medborgare försäkradeUtländska enligt AFL och omfattasär av

tandvårdförsäkringen de bosatta i Sverige. Personer inteär ärom som
enligt vissabosatta här kan de konventioner Sverige ingått få tillrättav

för tillfälligersättning enligt AFL akut tandvård vid vistelse här om
vård uppkommit under vistelsen. Någon till kostnadsfribehovet rättav

förfolktandvård barn och ungdom föreligger dock inte enligt dessa
försäkrade ikonventioner. På motsvarande kansätt ärpersoner som

vid tillfällig vistelse i konventionsland få akut tandvårdSverige annat
konventioner med omfattar till tandvårddär. De EES-stater rättsom

för närvarande den nordiska konventionen konventionerna medär samt
Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal,Frankrike,

Österrike.Storbritannien och
Även svenska medborgare bosatta i konventionsland harär ettsom

till ersättning från försäkringen för akut tandvård vidsålunda rätt
Landstingsförbundets rekommendationtillfällig vistelse i Sverige. om

grundad överenskommelse mellan och förbundetsjukvård, statenen
för utlandssvenskaravsnitt 6.2.3, omfattar möjlighetse även en som

fåtandvårdskostnader i Sverige täckta påinte har sina sättannat att
tandvårdakut här.

tilltill ersättning för merutgifter för och6.2. Rätt11 resor
från arbetet

till arbetet i anslutning till sjukfall kanFör underlätta återgång ettatt
i stället för sjukpenning ersättning förenligt 3 kap. 7 § AFL utgesa

Merutgifternamerutgifter för till och från arbetet. skall haresor
uppkommit grund den försäkrades hälsotillstånd inte tillåterpå attav

utnyttja det färdsätt normalt använder för sådanahonom hanatt som
resor.

för merutgifter försäkrad enligtErsättning kan utgå till den ärsom
hans sjuk-och inskriven hos allmän försäkringskassa,AFL om

000 kr. Villkoretpenninggrundande inkomst uppgår till minst 6 om
hos uppfyllt det berottinskrivning försäkringskassa har påanses om
i inskrivning inte skett. Frågoråldersregeln kap. 4 § AFL1 rättatt om

förmåner den försäkringskassa hos vilken den berättigadetill prövas av
eller skulle varit inskriven.är
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vidVårdförmâner moderskap6.2. 12

EG-rättsligt begreppmoderskapvårdförmåner vid ärBegreppet ett som
därmedsvensk Vadmotsvarighet iomedelbar rätt.saknar som avses

vidkommandesvenskttorde fördefinierats, detsärskiltintehar men
förebyggandeoch denförlossningsvårdsådantfallinnefatta i vart som

inriktad påvanligenMödrahälsovårdenmödrahälsovården. är att
påförlossningen,införblivande föräldrarnaförbereda de samt att

avvikelserpsykologiskasociala ochmedicinska,bearbetauppspåra och
graviditeten.under

ifinns i svenskkapitel rätttill dettai inledningenvi nämndeSom
underinordnaskansådantsärskilda regleringaprincip somom

ochFörlossningsvårdenmoderskap.vidvårdförmánerbegreppet
sjukvårdenhälso- ochdeli Sverigemödrahälsovârden avenvaraanses

därför ireglerasdenna vårdskyldighetenoch6.2.2avsnittse att ge
tidigarevi också påpekatSomi HSL.bestämmelsernahandförsta av

samtligakostnadsfri inärvarandeförbarnhälsovårdenochmödra-är
landsting.

verksamhetFödelsekontrollerande6.2. 13 m.m.

§ lagenerhåller enligt 1kommunernaochlandstingenStaten,
verksamhetfödelsekontrollerandeför vissersättning1974:525 om

irådgivning lämnasförsjukförsäkringenersättning från somm.m.
sterilisering. Ersätt-ellereller abortsyftefödelsekontrollerande om

i sambandochrådgivningenförutsättningunderningen attutges
§kostnadsfritt. I 11tillhandahållspreventivmedelförskrivnadärmed

sjukvårdshuvudmantillersättningarvissa1984:908förordningen om
fårpatientavgift inteföreskrivsenligt AFLsjukförsäkringen tasfrån att

rådgivningförfödelsekontrollerande syfte ellerirådgivningför omut
personligt besök. Denvidmeddelassteriliseringellerabort nusom

hälso- ochdelfödelsekontrollerande verksamheten ärbeskrivna en av
sjukvården.

samband mediinnefattas åtgärderi avsnitt 6.2.2.viSom angett
får enligtsjukvård. Abortochi begreppet hälso-steriliseringochabort

svenskkvinnanutföras endast är1974:5955§ abortlagen om
falliSocialstyrelsenellerhär i riketeller bosattmedborgare annatom

Enligt 2 §till åtgärden.tillståndkvinnansärskilda skäl lämnarav
steriliserasdenbegäran1975:580 får pásteriliseringslagen somegen

i riket.eller bosatt härmedborgaresvenskochfyllt 25 år ärhar som
fastställande191972:lagen lsammanhang kandetta nämnasI om

kan, undersvensk medborgareogifti vissa fall. Enkönstillhörighetav
omständigheterangivnavissa i lagenförutsättning närmareatt

detkönhon tillhör änhan ellerfå fastställtföreligger, annatettatt som
för sådanförutsättningarnafolkbokföringen. Omiantecknatfinns

få särskilt tillståndocksåi frågaföreligger, kanfastställelse personen
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till ingrepp i könsorganen i syfte dem likagöra detatt motsattamera
könets. Riksdagen har nyligen beslutat ändring i lagen innebären som

tillstånd dessutom skall kunna meddelasatt avlägsna könskörtlarnaatt
l99293zl97,prop. SoU 199394:5, rskr. 199394:6.

Rätt till ersättning för resekostnader föreligger i sambandäven med
vidtagande sådana åtgärder vi här redogjort för.av som

6.2.14 Särskilt kommunernas hälso- och sjukvårdom

Kommunerna bedriver hälso- och sjukvård inom flera olika områden.
De har för hälso- och sjukvården inom föransvaret äldre- ochramen
handikappomsorgen, de bedriver sjukhemsvård och de bedriver olika
former primärvård.av

förAnsvaret äldre- och handikappomsorgen i åvilar kommu-stort
Detta följer bestämmelser i socialtjänstlagen 1980:620.nerna. av

Kommunerna också för den hälso- och sjukvård bedrivsansvarar som
inom denna 18 § HSL. Undantag gäller dock för vårdomsorg som
meddelas läkare, vilken vård landstingen för.av ansvarar

Kommunerna fr.o.m.övertog den januari1 1992 för ochansvaret
driften de sjukhem och andra vårdinrättningar i kommunenav som
inrättats för somatisk lángtidssjukvárd och huvudsakligen harsom
kommunen eller del kommunen upptagningsområde 1 §en av som
lagen 1990: 1402 Övertagande vissa sjukhem och andra vårdin-om av
rättningar. Dessa vârdinrättningar därefter sådana särskildaanses vara
boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor med be-
hov särskilt stöd omfattas kommunens enligt social-av som av ansvar
tjänstlagen 20§ socialtjänstlagen. Samtidigt kommunernaövertog
betalningsansvaret för sådan somatisk långtidssjukvård geriatrisk vård-
undantagen fortfarande bedrivs landstingen eller enskildasom av-
vårdgivare 2 § lagen 1990:1404 kommunernas betalningsansvarom
för viss hälso- och sjukvård. Det gäller huvudsakligen inrättningar

har upptagningsområde kommun ellerannat än delsom en av
kommun. Ett landsting och kommun kan kommaäven överensen om

kommunen skall ha betalningsansvar för sjukhusanknutenatt hem-
sjukvård och psykiatrisk långtidssjukvård med huvudsaklig om-
vårdnadsinriktning.

Som vi tidigare kannämnt kommunerna bedriva viss primärvård.
Detta sker med stöd lagen 1991:1136 försöksverksamhet medav om
kommunal primärvård. De försök pågår bygger på överens-som
kommelser mellan de berörda landstingen och kommunerna.

Kommunerna får också erbjuda dem vistas i kommunen hem-som
sjukvård 18 § andra stycket HSL. Hemsjukvården, delärsom en av
primärvården, tidigare landstingsansvar. dagI meddelasett rentvar
uppskattningsvis hälften all hemsjukvård kommunerna. Det skerav av
inom varje område efter avtal med det berörda landstinget.
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vilka avgifter för hälso- och sjukvårdKommunen bestämmer som
har för.patienterna inom de områden denskall tas ut ansvarav

endast kommunfår enligt 26 § andra stycket HSLDessutom utta
vård den enligt lagen kommunernasvårdavgifter för sådan som om

betalningsansvar för.betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård har
lands-och landstinget kommaDock kan kommunen överens attom

kommunernasavgifterna § lagen 1990: 1404tinget skall uppbära 4 om
för viss hälso- och sjukvård.betalningsansvar

har beslutaavgifter för hälso- och sjukvård kommunernaDe attsom
omvårdnad, boendemed avgifter för service,får inte, tillsammansom

handikappade, uppgå till såformer för äldre elleri särskilda m.m.,
tillräckliga medel för sinaenskilde inte förbehållsbelopp denattstort

tredje stycket HSL.personliga behov 26 §
förboendeformervid särskildahälso- och sjukvård bedrivsDen som

likställdoch vid sjukhemmenservice och omvårdnad anses numera
läkarvård,för läkemedel,fråga kostnadsansvaretmed vård iöppen om

199293: 129. Dettakostnadsfria förbrukningsartiklar prop.samt resor
läkemedelkostnadsfria eller prisnedsattareglerinnebär att samma om

ochför boende sjukhempatientavgifter för läkarvård skall gällaoch
från landstingenövertagitvårdinrättningar vilka kommunernaandra

för vård.övrig öppensom
ochför hälso-avgifter bådehar således beslutaKommunerna att om

vissasocialtjänst kan iAvgifterna föroch för socialtjänst.sjukvård
likställighetsprincipenden kommunalainkomstrelateras medandelar

sjukvård.för hälso- ochfråga avgifterså sker ihindrar att om
avgifter. Somdärför dessa olikasärskiljerKommunerna etttyper av

avgifterformersjukhemmenexempel kan på ut,tas treatt avanges
fast omvárdnadsav-avgift för boende,inkomstrelateradnämligen enen

ochläkarvårdavgifter föröpppenvårdsavgifter,gift t.ex.samt
läkemedel.

personkategoriervissaFörmåner tillkommer6.2.15 som

Handikappade

Hjälpmedel

förebygga, utreda ochi form medicinsktHälso- och sjukvård attav
uppgift för sjukvårdshuvud-sjukdomar och skadorbehandla är en

huvudmännen till-åligger det ocksåInom dennamännen. attram
omfattar ocksåhjälpmedel handikappade. Dettahandahålla ât ansvar

i Särskolan, grundskolanhjälpmedel för handikappade elever samt
hög-vuxenutbildning och för studerande vidstatlig och kommunal

tillhandahålla hjälpmedel alltså redanskolan. Skyldigheten att som-
i b § HSLföreligga lagfästs fr.o.m. den januari 1994 3 se1anses -

avsnitt 6.2.3.
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Med hjälpmedel prop. 199293: 159 1270menas dels hjälpmedels.
för den dagliga livsföringen, dels hjälpmedel för vård och behandling.
Båda omfattas sjukvårdshuvudmännenstyperna av Hjälpmedelansvar.
för den dagliga livsföringen bl.a.är sådana behövs för densom att
handikappade skall kunna tillgodose grundläggande behov kläattsom
sig, skötaäta, sin hygien, förflytta sig och kommunicera med
omvärlden. Till hjälpmedel för vård och behandling räknas dels vissa
medicinsk-tekniska produkter, dels hjälpmedel kompenserarsom
förlust kroppsdel eller funktion ellerav en kan behövas efteren som

medicinsk behandlingsinsats proteseren m.m..
I AFL 2 kap. 2 § för tillhandahållandeatt hjälpmedelanges av

handikappade ersättning enligtutges de grunder regeringensom
fastställer. Närmare bestämmelser sådan ersättning återfinns iom
förordningen 1984:908 vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmanom
från sjukförsäkringen.

Förvärvsarbetande försäkrade kan enligt 2 kap. 14 § AFL bidrag
till sådana arbetshjälpmedel de behöver led i sin rehabili-som ettsom
tering. Bestämmelser sådana bidrag finns i förordningenom
1991:1046 ersättning från sjukförsäkringenom enligt AFL i form av
bidrag till arbetshjälpmedel. Bidrag får kostnaden för köpa,avse att
hyra eller arbetshjälpmedlet och förreparera göra expertundersök-att
ningar angående vissa anpassningsåtgärder. Bidraget kan utgå till
arbetsgivaren eller den försäkrade.

Av 2 kap. 8 § AFL följer bidrag kan utgå bara föratt försäkrad som
bosattär i Sverige. Ansökan bidrag hosgörs försäkringskassan.om

förordningenI 1987:409 bidrag till arbetshjälpmedelom m.m. ges
bestämmelser bidrag handikappade i vissaom andra fall. Där
behandlas frågor bidrag till arbetshjälpmedel, arbetsbiträdeom och
näringshjälp. Bidrag till arbetshjälpmedel får lämnas bl.a. när en
handikappad anställs och för behov framkommer under de förstasom

anställningsmånaderna till företagaresex eller friasamt yrkesutövare.
Bidrag kan utgå till både arbetsgivaren och den handikappade. När det
gäller arbetsbiträde får bidraget utgå till arbetsgivare eller till
företagare eller fri yrkesutövare handikappad.är Näringshjälpsom är
bidrag betalas till handikappade försom täcka kostnaderatt kansom
uppkomma de börjarnär verksamhet företagare.som egen

Bidragen enligt denna förordning administreras Länsarbetsnämn-av
den. Några begränsningar till svenska medborgare eller till personer

bor i Sverige framgår inte förordningstexten.som av

Bilstödet

Bestämmelser bilstöd till handikappade finns i förordningenom därom
1988:890. Med handikappad förstås i förordningen den på grundsom

varaktigt funktionshinder harav väsentliga svårigheter förflytta sigatt
på hand eller anlita allmänna kommunikationer.egen att En handikap-



1993:1 15Várdförmáner SOU272

sådant fordonändramotorfordon,anskaffaförfå bidragpad kan ettatt
ocksåkanfordonet. Bidragetpåsärskild anordningskaffaeller en

handikappade bam.jämställda tilldärmedellerföräldrartilllämnas
grund-i formmotorfordon lämnasanskaffningför ettBilstöd avav

kanbidraganskaffningsbidrag. Dessaoch inkomstprövatbidrag ett
vid behovlämnassjunde år. Dessutomlämnashuvudregelnenligt vart

anpassningsbidrag.s.k.fordonet,anpassningförbidragsärskiltett av
lämnasbidrag kangällerförutsättningarnadefråga nämnare attI om

förfordonberoendeochunder 65 århandikappad är etttill är avsom
vissgenomgåför kunnaellerförsörjningfå sinarbete attatt genom

haefterdenkan vidaretill bidragBerättigad attutbildning. vara som
medarbetsmarknadenlämnatharvadenligtbeviljats bidrag sagtsnyss

kan iBidragenligt AFL.sjukbidragbeviljatsförtidspension eller har
underkörkortinte hartill denfallnämnda ävenutges somnu

kan ocksåBidragförare.anlitaskanförutsättning någonatt somannan
kanSlutligen50 är.intefyllt 18handikappadtillutgå mensomannan

ellerunder 18 årmed barnhandikappad föräldertilllämnasbidrag
borföräldernförutsättningunderbarn,handikappatmed attförälder

förflytta sigkunnaförfordonetoch behövermed barnet attsamman
denendastbidragsituationerdessamed barnet. Itillsammans utges om

förare.bruka fordonetskallberättigade själv som
ingai daghandikappadetillbilstödLagstiftningen upptarom

förSverigei rättbosättningellermedborgarskap attformella krav
svenskabestämmelserföreligga. Någraskallförmånentill som ger -

bosättningbilstöd viduppbäramedborgareutländska rätteller att-
såtillvida tillanknyterFörmånssystemetheller.finns inteutomlands

bilstödärendenhandläggning1988:360det i lagenAFL omavatt om
bilstöd prövasfrågorbestämmelsefinnshandikappadetill att omomen

inskriven. Ensökandenvilken ärhosförsäkringskassadenav
hosinskrivenskallförförutsättninggrundläggande att varapersonen

tordei landet. Dethärbosatthanförsäkringskassa ärallmän att anses
Sverige kanibosattaärendastförutsattalltså att personer somvara

förmån.berättigade till dennavara
betalasanskaffningsbidragochskall grund-förordningenEnligt

medsigeller på sätt görsäljerbidragsmottagarentillbaka annat avom
beviljades. Detsammasedan bidragetsju år har gåttinnanfordonet

tid ellernämndainomavlider ettbidragsmottagarengäller omom
bidragbeviljassjälvbilstöd,beviljatsförälderhandikappat barn, vars

beloppetåterbetalningspliktigaålder. Det18 årsuppnåttefter haatt
förflutit sedanharvarje helt ârsjundedel förmedskall minskas somen

får bidragsmottaga-skäl,särskildadet finnsOmbetaladesbidraget ut.
återbetalningsskyldighet.befrias fråndelvishelt ellerren

tillbilstödärendenhandläggning1988:360Lagen omavom
lagenAvbestämmelser.administrativainnehåller vissahandikappade

och deRiksförsäkringsverkethandhasbidragfrågorframgår att avom
denbilstödetfrågor prövasochförsäkringskassornaallmänna att avom
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försäkringskassa hos vilken sökanden inskriven.är frågaI rättenom
till överprövning kassans beslut gäller allmänna regler i 20av kap.
AFL.

Lagen stöd och service till vissa funktionshindradeom m.m.

Den januaril 1994 träder lagen 1993:387 stöd och service tillom
vissa funktionshindrade LSS den därmed sammanhängandesamt
lagen 1993:389 assistansersättning i kraft. LSS skall lagenom ersätta
1985:568 särskilda psykiskt utvecklingsstördaom m.fl.omsorger om
omsorgslagen och lagen 1965:136 elevhem för vissa rörelse-om
hindrade m.fl. elevhemslagen.

LSS innehåller bestämmelser särskilt stöd och särskild service tillom
följande grupper:

Personer med utvecklingsstörning och med autism ellerpersoner
autismliknande tillstånd.
2. Personer med bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i ålder, föranledd våld eller kroppsligvuxen yttreav
sjukdom.

Personer med andra och varaktiga fysiska eller psykiska funktions-
hinder uppenbart inte beror på normalt åldrande, dessasom ärom

förorsakaroch betydande svårigheterstora i den dagliga livsföringen
och därmed omfattande behov stöd ellerett service.av

De lagen omfattade har till stöd servicerätt och iav personerna
form av:

rådgivning och personligt stöd,annat-
biträde personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådanav-
assistans,
ledsagarservice,
biträde kontaktperson,av-
avlösarservice,-
korttidsvistelse utanför hemmet,-
korttidstillsyn för skolungdom 12över år,-
boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och-
ungdomar behöver bo utanför föräldrahemmet,som
bostad med särskild service för eller särskilt anpassadvuxna annan-
bostad för vuxna.
Kommunen skall huvudman för samtliga former stöd ochvara av

service med undantag för rådgivning och personligt stöd, vilketannat
blir uppgift för landstinget. Ledningen landstingets elleren av
kommunens verksamhet enligt lagen skall eller flerautövas av en
nämnder fullmäktige Beslut sådan nämnd avseendeutser.som av en
bl.a. insatser för enskild får överklagas hos länsrätten.en

Den omfattas LSS har få assistansersättningrätt enligtsom attav
lagen assistansersättning han inte fyllt 65 år och har behovom om av
personlig assistans för sin dagliga livsföring under i genomsnitt änmer
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dock inte för tid dåAssistansersättning lämnasi veckan.timmar20
tillhörvårdas institutionfunktionshindrade påden staten,som enen

med bidrag från någonlandsting eller drivsellerkommun ett avsom
gruppbostad.funktionshindrade bor iför deneller tid dådessa en

Riksförsäkringsverketassistansersättning handläggsFrågor avom
till denersättningen betalasbeviljadeförsäkringskassorna. Denoch ut

arbetsgivare förskall kunnaför denne självfunktionshindrade att vara
tillhandahålliteller, i fall då kommunenpersonliga assistentenden en

assistent, till kommunen.personlig
får enligtLSS. Avgifteravgifter finns i 18-21 §§Bestämmelser om

grunder endast:angivnai lagen närmare uttas
assistans-enligt lagenassistansersättningbeviljatsden omsomav

personliga assistansen,ersättning för den
förtids- eller ålderspen-form helfolkpension iden har2. avsomav

kulturella aktiviteter,fritidsverksamhet ochför bostad,sion
får omvårdnadochunder 18 årföräldrar till den är somsomav

förkostnaderför kommunensdetLSS i hemenligt änannatett egna
omvårdnaden.

angåendeändringar i HSLträder också deSamtidigt med LSS
avsnittför iredogjorthandikappade i kraftförbehandling ovansom

6.2.3.

Sjömän

anställdagäller arbetstagare är1973:282,sjömanslagenI somsom
sjömänsbestämmelser rättsvenskt fartyg,fartygsarbeteför omges

förskall sörjabl.a. befälhavarenföreskrivssjukvård. Därtill attatt en
betryggandefårbefattning fartygharskadad sjömansjuk eller som

läkemedel. Detläkarbehandling ochunderhåll,vården ingårvård. I
sådan sjöman.betala för vårdenskallarbetsgivarenär av ensom

sinhan lämnareller skadasjöman har sjukdom närOm enen en
tillträdaskada underfår sjukdom eller väntanbefattning eller atten

för vårdkostnadenarbetsgivaren bestridafartygsbefattning, skall av
vårdas isjömannendagar eller,under högst 42sjömannen annatom

Skyldighetendagar.under högst 84där han bosatt,land ärän att
vården inteundantag,upphör, med vissasådan kostnadbestrida om

behov vårdsjömannensmånader från detåtnjutits inomhar att avsex
inträdde.

förhaft betalaarbetsgivare öppenkostnad sjömansFör attsom en
ellersjukhusvård, läkarvårdtandvård,och sjukvård,hälso- annan

till gottgörelsehar hansjukvårdande behandling rättnämnts ovansom
bestämmelserna i AFL.enligt
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6.2.16 Hälso- och sjukvårdens finansiering

Landstingsförbundet beräknar 1992932100 bil. 6prop. 71 atts.
landstingens skatteintäkter för för %år 1993 kommer 80att svara ca

finansieringen hälso- statsbidragen inkl.och sjukvården,av av
ersättningar från sjukförsäkringen % övriga inkomster,för 10 ochca
bl.a. patientavgifter 1-2%, för %. Siffrorna torderesterande 10 avse

hälso- och sjukvård landstingen för.den som svarar
Sjukförsäkringen finansieras socialavgifter statsbidragoch samtav

sjukförsäkringsavgift,fr.o.m. den januari 1993 allmän1 av en som
försäkrade 1981:691 socialav-erläggs de själva. Enligt lagen omav

gifter för bl.a. finansieringen sjukförsäkringen betalas arbets-skall av
givaravgifter egenavgifter, enligt lagen 1992: 1745och s.k. och om

sjukförsäkringsav-sjukförsäkringsavgift skall betalas allmänallmän en
förvärvsarbete.beräknad inkomst anställning ellergift på annatav

% sjukförsåkringsför-med kostnaderna förStatsbidrag lämnas 15 av
för förvaltning.månerna samt

sjukvårdsersätt-alltså förutomUtgifterna för sjukförsäkringen som
ersättning förföräldrapenning ochinkluderar sjukpenning,ningen

miljarder199192 till 72närståendevård uppgick under budgetåret ca
ersättning tillmiljarder kronordessa utgjorde drygt 10kronor. Av

8sjukvårdsersättning m.m.,sjukvårdshuvudmännen allmän ca
miljarderutgifter för läkemedelsförmåner, 4miljarder kronor ca

utgifter förkronorutgifter för och miljardkronor tandvård 1ca
utgifternabudgetproposition beräknasrehabilitering. Enligt 1993 års -

miljarder kronor,199394 till sammanlagt 53för budgetåret varavca
ersättning till sjukvårdshuvudmärmen,miljarder kronor2,5 utgör caca

miljarderutgifter för läkemedelsförmåner, knappt 48 miljarder kronor
utgifter förför tandvård 2,5 miljarder kronorutgifter ochkronor ca

utgifterna föruppgickde nämnda kostnadernarehabilitering. Utöver nu
till drygtbudgetåret 199192 4administration underförsäkringens
i 1993 årsutgift ungefär densammamiljarder kronor. Denna är

budgetproposition.

tillsjukvård utomlands. Rätttill6.3 Rätt

utomlandssjukvård i Sverige för bosatta

enligt AFLHuvudregel6.3.1

riket endastför sjukvårdutgår ersättningEnligt 2 kap. 9 § AFL utom
föreskrifter harSådanaföreskriver.utsträckning regeringeni den som

för-Enligt1962:435.gränssjukvárdsförordningenimeddelats
ioch bosattAFLsjukförsäkrad enligtordningen har den ärsom

för utgifterförsäkringentill ersättning från den allmännaSverige rätt



276 Vârdförmáner SOU 1993: 115

för sådan läkarvård och sjukgymnastisk behandling i Finland eller
Norge han blivit i behov under vistelse inom svensk kommunsom av j

jvid riksgränsen något dessa länder. Ersättningen för utgift förmot av
sådan vård eller behandling med högst det belopputges motsvararsom
privatpraktiserande läkares arvode enligt normaltaxan för normalfall g

5eller privatpraktiserande sjukgymnasts arvode, i båda fallen med ett jvisst mindre avdrag. Ersättning för resekostnader utgår enligt lagen om
resekostnadsersättning jvid sjukresor.

2 kap.l 9 § AFL anmärks särskilt föreskrifter ersättning föratt om
sjukvård riket kan meddelas i fråga sjömäns arbetsgivareutom om som
fått vidkännas kostnad för sjukvård sjöman undergâtt riket.utomsom
Detsamma gäller sådan sjukvård riket för vilken försäkradutom en
lämnats ekonomiskt bistånd utrikesförvaltningens försorg. Någragenom
föreskrifter dessa områden föreligger emellertid inte för närvarande.
Det innebär bl.a. redare inte har någon denatt regressrätten gentemot
allmänna försäkringskassan i fråga kostnader för sjömansom en
sjukvård utomlands.

6.3.2 Nordisk konvention social trygghetom

Den nordiska konventionen den 5 1981 social trygghet harmars om
konvention den 15 juni 1992. Detta harersattsnumera av en ny av

föranletts behovet konventionens bestämmelser tillattav anpassa
innehållet i EES-avtalet. Avsikten den konventionenär skallatt nya

iträda kraft samtidigt med avtalet.
Vi har i avsnitt 4.2 redogjort för konventionens allmänna be-

stämmelser och bestämmelser tillämplig lagstiftning avdelning Iom
och II. Särskilda bestämmelser till förmåner finns irätt avdelningom
III. Art. 9 och 10 regler vårdförmåner och dagpenning vidupptar om
sjukdom och föräldraskap.

Enligt 9 gäller bestämmelserna förmåner vid sjukdomart. att om
och moderskap i förordningarna EEG 140871 och 57472 skallnr
ha motsvarande tillämpning frågai flyttar från ettom personer, som
nordiskt land till eller bosatta iär nordiskt land ochett annat ettsom

till vårdförmåneräger rätt där och under tillfällig vistelse i ettsom
nordiskt land blir i behov sjukvård eller utförannat arbete iav ettsom
nordiskt land det där de bosattaän är deras familjemedlem-annat samt

mar.
I 10 föreskrivs den, bosatt iär nordiskt landart. och haratt ettsom

till vårdförmånerrätt där och blir sjuk och får sjukvårdsförmånersom
under tillfällig vistelse i nordiskt land bosättningslandet, haränannat

pårätt vistelselandets bekostnad få ersättning för denatt merkostnad
för hemresa uppkommer han på grund sin sjukdomattsom genom av
måste använda dyrare färdsätt han skulle haänett använt.annars
Regeln frånär övertagen den tidigare nordiska konventionen och skall
tillämpas på demäven omfattas förordning 140871.som av
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Genom EES-avtalet införs irätt vissa fall erhålla tillståndatten att
bege sig till medlemsland för där fåett sjukvård.annat Bestämmel-att

i konventionen vistelselandets för merkostnadersen vidom ansvar
hemresa inte sikte på sådana fall.tar Det har därför ansetts att
undantag bör i frågagöras dessa. En bestämmelse den in-om av
nebörden har tagits in i 10.art.

Enligt 36 förordningi EEGart. 140871 skall huvudregelnr som
det land i vilket försäkradär återbetala kostnaderna fören person
sjukvård den försäkrade åtnjutit i land. bestämmelsenIsom ett annat

emellertid möjlighet avtala andra regler.staternages Art. 23 iatt om
den nordiska konventionen social trygghet innehåller sådantnya om ett
avtal. Enligt detta avstår de nordiska länderna, inte avtalasannatom
mellan två eller flera länderna, från återbetalning länderna emellanav

utgifter för vårdförmåner vid bl.a. sjukdom och moderskap. Avtaletav
vad gäller enligt 1981motsvarar års konvention. Det omfattarsom

förmåneräven till inte omfattas för-utgettssom personer som av
ordning 140871. Avståendet emellertid inte de kostnaderavser som
kan uppkomma på grund den tidigare berörda, regelnav nya om
möjlighet i vissa fall få tillstånd erhållaatt planerad sjukvård iatt ett

nordiskt land.annat
I den vägledande kommentaren till den nordiska konventionennya

har Sverige för sin del den har till vårdförmånerrätt vidangett att som
tillfällig vistelse i Sverige skall få dessa på villkor t.ex. motsamma -
erläggande patientavgifter gäller för för-svenskaav samma som-
säkrade.

3 3 Utomnordiska konventioner
.

Flera Sveriges utomnordiska konventioner har slutits medav stater
omfattas EES-avtalet. I dessa fall kommer förordning EEGsom av

140871 i väsentliga delar konventionsreglerna.ersättaatt Dessa blirnr
emellertid inte betydelselösa, eftersom de också omfattar ochpersoner
omständigheter inte täcks förordningen se avsnitt 4.1.som av

Konventionerna innehåller bestämmelser tillämplig lagstiftning,om
vilka klargör vilket lands lagstiftning skall tillämpas påsom en av
konventionen omfattad Dessa innebär i fråga sjukvårds-person. om
förmåner i praktiken i fråga alltid tillförsäkradatt ärpersonen
fullständiga sådana förmåner i den lagstiftning han skallstat vars
omfattas oberoende vilken konventionsstaterna han bosattav, ärav av
i i vissa konventioner sådan rätt även medborgare i tredjeges en

bosatt iär någonstat konventionsstaterna.som av
I flertalet konventioner finns dessutom regler innebär attsom en

bosattär och försäkrad i konventionslandperson harsom tillrättett
sjukvárdsförmâner han insjuknar under vistelse i kon-om ett annat
ventionsland. Sjukvårdsförmånerna utgår därvid enligt reglerna i

t.ex.vistelselandet 13 i konventionen med Tyskland,art. SFS
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1977:740, ändrad SFS 1991:1183. I tabell 6.1 återfinnsgenom en
uppställning vilken framgår de olika konventionernas regler rättav om
till sjukvårdsförmåner vid tillfällig vistelse i konventionsland.annat

Syftet med konventionsbestämmelsema i dessa fall är att garantera
till sjukvårdsförmånerrätt vid sjukdom eller olycksfall inträffaren som

medan någon tillfälligt befinner sig i land sittänett annat eget, t.ex.
på grund Till förhindrande missbruk finns reglersemester.av av som
medför sjukvârdskostnaden inte det visatatt ersätts, sig någonattom

till det andra landet enkom för erhålla sjukvårdrest sä enligtatt t.ex.
2 i överenskommelsen med Ungern, SFSart. 1983:139. Undantag

från kravet vistelsen skall tillfällig brukar gälla frågaatt i demvara om
omfattas konventions bestämmelser utsänd personal.som av en om

Oftast gäller undantaget också medföljande familjemedlemmar. Så
förhåller det sig enligt 10 i konventionen med Frankrike SFSart.
1981:584.

frågaI kostnader för sjukvård meddelas vid tillfälligom som
vistelse i konventionsland har detta regleratsett och uttryckts på olika

i de olikasätt konventionerna i praktiken gäller det vård-attmen
givande landet alltid slutligt förstår kostnaderna till den del de inte
skall betalas den vårdsökande själv beträffande avgifter skallav som
betalas den vårdsökande hänvisas till avsnitt 6.2.4.av

Eftersom tillhörighet till sjukförsäkringssystem ietten persons
många utomnordiska länder beroendeär han yrkesverksam,ärattav
innehåller konventionerna ofta särskilda bestämmelser för grupper som
inte yrkesverksamma.är En sådan pensionärer. flertaletär Igrupp
konventioner med utomnordiska länder finns bestämmelser sjukför-om
säkring för denna kategori. De innebär regelmässigt att en person som

bosattär i konventionsland och uppbärett pension från ett annatsom
land skall likställas med uppbär pension enligt för-en person som
säkringen i bosättningslandet t.ex. 14 i konventionen medart.
Portugal, SFS 1979:869. Den har svensk pension och vill anslutasom
sig till sjukförsäkringen i konventionsland skall visa intygett ettupp

svensk pension. Sådana intyg utfärdas försäkringskassan.om av
En i de utomnordiska konventionsländerna harannan grupp som

särskilda försäkringsförhållanden sådana familjemedlemmarär till
arbetstagare inte själva yrkesverksammaär och till följd därav intesom

självständigtär försäkrade. Innebörden de särskilda konventionsbe-av
stämmelsema för dessa de följerär familjeförsörjarensattpersoner
försäkring. Från denna regel finns dock undantag. Konventionen med
Österrike innehåller i 13 bestämmelse innebär it.ex. art. att,en som
de fall familjeförsörjaren bor och arbetar i Sverige medan familjen i

Österrike, Österrikeövrigt bor kvar i familjemedlemmarna i skall vara
anslutna till den österrikiska försäkringen, eftersom konventionen

Österrike.likställer arbete i Sverige med arbete i
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6.4 Hälso- och sjukvården i några andra länder
inom EES

Vi har tidigare sjukförsäkringssystemen isagt att EES-staterna är
organiserade och finansierade på olika ochsätt det svenskaatt systemet
avviker från de flesta andra De centraleuropeiskasystem. renod-mera
lade försäkringssystemen har också utgjort utgångspunkt för reglerna
i förordning 140871. Vi därför det finns värde iatt ettanser att
kortfattat beskriva dessa Uppgifterna hämtade frånär olikasystem.
källor och varierandeär aktualitet, varför vi vill förav reservera oss

det kan ha skett förändringar i de olikaatt ländernas fönnånssystem.
Det finns två huvudtyper finansieringssystem för hälso- ochav

sjukvård: skattefinansierade och försäkringsfinansieradesystern system.
Många länder har dock med inslag bådaett system typerna.av

Typiskt för försäkringsñnansierat kanett detsägassystem attvara
finns valmöjligheter avseende försäkringsgivare och därigenom många
försäkringskollektiv, den försäkrade betalar premieatt ären som
kopplad till risk den försäkrades rättigheter väl preciserade.samt att är
Det typiska för det skatteñnansierade dåär omväntsystemet att

försäkrings -kollektivet hela befolkningen,utgörs det inte finnsattav
någon premie kopplad till risk den försäkrades rättighetersamt att är

allmänt angivna. En ytterligare skillnad kan sägasmera attvara
kontrollen totalkostnademaöver i det försäkringsfinansierade systemet
kan utövas prövning vilka åtgärder skall till-genom en av som vara
gängliga för patienten, medan kontrollen i det skatteñnansierade

upprätthålls budgettak.systemet genom
Vi skall här nedan i korthet redogöra för hälso- och sjukvårdens

uppbyggnad i Storbritannien, Tyskland och Nederländerna i desamt
övriga nordiska staterna.

Storbritannien

Hälso- och sjukvården tillär 97 % offentligt finansierad. National
Health Service NHS är statligt heltäckande offentligt hälso-ett och
sjukvârdssystem. Finansieringen sker skattemedel, 81 %,genom
socialförsäkring, %,15 och avgifter, %3 år 1988-1989. Finansiering

privat försäkring har hittillsgenom spelat underordnad rollen men
väntas i framtiden öka något.

Medborgarnas rättigheter i fråga hälso- och sjukvård regleras iom
allmänna Regeringen har fastställttermer. policy The patientsen -charter beskriver de rättigheter patient har i kontaktersom meden-
sjukvården. Denna dockär tämligen allmänt hâllen. Det finns också en
ambition öka medborgarnas valfrihetatt i fråga sjukvårdom men
denna är så längeän ganska begränsad.
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Kostnadskontrollen sker begränsning utbudet totalbud-genom av
get. I syfte utnyttjaatt effektivare genomfördes år 1991resurserna en
hälso- och sjukvárdreform varigenom infördes reglerad marknaden
med uppdelning på beställare och utförare. Det är förännu tidigt att
bedöma utfallet reformen.av

Tyskland

Finansieringen hälso- och sjukvården i Tysklandav är till 78 %
offentlig. Den dock försäkringsfinansieradär och inte skattefinansie-
rad. Avgifterna varierar mellan olika försäkringskollektiv de ärmen
inte individrelaterade. De försäkrade betalar avgifter till sjukför-
säkringen och vården tillhandahålls sjukkassorna.genom

Alla under viss inkomstnivå obligatorisktär försäkradeen medan
övriga kan välja ansluta sig. 92 % befolkningenatt offentligtär för-av
säkrad. 17 % har någon form privat försäkring heltäckande ellerav
tilläggsförsäkring. Knappt %1 oförsäkrad.är

Det finns 1 200 försäkringskassor. Dessa friståendeärca och av
olika slag. De viktigaste allmännaär kassor och företagskassor.
Kassorna finansieras med avgifter vissutgörsom procenten av

Årmedlemmarnas bruttolön. 1990 avgiften i genomsnitt 12,5 %var
med variation mellan 9 och 16 %. Arbetsgivaren ochen arbetstagaren
betalar hälften vardera avgiften. Barn och hemarbetande ansluts viaav

Ävenden försäkrade. pensionärer och arbetslösa tillhör försäkringen.
Försäkringen omfattar sjukpenning.även Denna dockutgör litenen

andel sjukkassornas utgifter, eftersom arbetsgivarenav skyldigär att
betala full lön till den anställde under de första veckornasex av
sjukfrånvaron.

De obligatorisktär försäkrade har tillgång till sjukhusvård,som
vård, läkemedel,öppen tandvård och hjälpmedel. Den enskilde kan

välja gå till vilken läkare han vill.att Den delenstörsta förmånernaav
sådanaär kassorna enligt lag förpliktadeär tillhandahålla.som att

Därutöver kan de enskilda kassorna frivilligt erbjuda yttreligare
förmåner de själva beslutar Patientavgifterna låga.som är Denom.

vårdenöppna heltär avgiftsfri. För den slutna vården betalar patienten
dygnsavgift under högst fjorton dagar år.en per
För sjukhusen har fram till gällt tudelat ersättningssystem.ettnu

Delstaterna har för investeringskostnadernasvarat ca 10 % deav
totala kostnaderna medan kassorna har driftskostnaderna. Somersatt

resultat sjukvârdsreformett år 1993 skall emellertid dettaav en system
successivt försvinna och ersättningen från kassorna skall täcka båda

kostnader.typerna av
Den öppna vården drivs privatpraktiserande läkare anslutna tillav

försäkringskassorna. Försäkringskassorna läkarenersätter för de
behandlingar han utför enligt särskild Hittills har i princip råtttaxa.en
fri etabering för läkare inom den öppna vården.
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utbud ellerbegränsatmekanismersaknatsiharDet stort som
kostnadernastigandesnabbtdebakgrund bl.Motefterfrågan. a.av

Huvudpunktemasjukvårdsområdet.reform på1993genomförs år en
reformi denna är:

sjukvårdsutgiftemaochsamlade hälso-införs för debudgettakett-
mellan kassornariskutjämning1994 skerfrån år en-

kategorierför allaolika kassorna öppnasskall desiktpå av-
försäkrade

införsförsäkringsavgiftsreglerenhetliga-
vård försvinner.iför läkareetableringen öppenfriaden-

Nederländerna

Nederländernai ärsjukvårdenochhälso-Finansieringen samman-av
obligatorisktäcktbefolkningenhelaförstadet ärFör genom ensatt.

handikappochsjukdomarlångvarigaallvarliga ochförförsäkring
hardebefolkningen%60andradet ärFörAWBZ. somav

sjukför-iförsäkradeobligatorisktnivåvissunderinkomster en
detFör50 sjukkassor.knapptadministrerassäkringsfonder, avsom

försäkringsbolag.privataförsäkrad ibefolkningen%40tredje är avca
formnågonfinansieringskällor,flertalsåledesfinns avDet ett varav

de%75för drygtfinansieringelleroffentlig avsvarargemensam
kostnaderna.totala

denerläggsvilkapremierinkomstrelateradebetalasAWBZTill av
Tillavgift.frånbefriadförsäkradedenfallvissa ärförsäkrade själv. I

inkomstrelateradocksåbetalassjukförsäkringsfondernaoffentligade en
arbetsgivaravgifthuvudsakligenerläggsPremien menpremie. som en

medsjukförsäkringsavgift bidraskallförsäkrade enden engenom
dennaautomatisktomfattasFamiljemedlemmardel.mindre av

riskrelateradebetalasförsäkringarnaprivataförsäkring. De genom
premier.

sinasjukkassornaviafårförsäkradeobligatorisktDe ärsom
Någonläkemedelochvårdsjukhusvård, ersatta.för öppenkostnader

finnas påintevården tycksiinnehålletavseendebegränsningtydlig
allmänläkare.frånremisssjukhusvård krävsfördetsätt än enattannat

teckna sigkanInvånarnahusläkarsystem.finnsNederländernaI ett
utanförståmöjlighet systemetvalfri läkarehos attlistapå menen

också.finns
har påkostnaderökandemed alltmertillkomma rätta senareFör att

påverkasinteför sjukhusenanslagfastabl.a.introduceratsår avsom
investering-regleringsjukhusplanersärskildapatienter, samtantalet av

teknik.ochenheteri nyar nya
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De nordiska länderna

DanmarkI erbjuder det offentliga sjukhusväsendet gratis sjukhusbe-
handling. krävsDet remiss från praktiserande läkare, vid akutautom
sjuk- eller olycksfall. Graviditetsundersökningar och förlossningsvård

kostnadsfria.är
offentligaDen sjukförsäkringen för de valträttger personer som

sjukförsäkringsgrupp till1 gratis läkarvård hos bestämd allmän-en
praktiserande läkare eller hos specialist efter remiss från allmänprakti-
kern. Personer bor i Danmark kan välja sjukförsäkringsgrupp 2.som
Dessa kan vända sig till vilken allmänpraktiserande läkarepersoner

tillhelst och specialist remiss. Grupp 2-försäkrade måsteutansom
själva betala viss del läkararvodet.en av

Både och 2-försäkradel- har till vissa andrarätt typergrupp grupp
förmåner till nedsatt pris, såsom tandvård, sjukgymnastik ochav

läkemedel.
Finland kan erhållasI vård vid kommunal hälsocentral kostnadsfritt

Äveneller viss avgift. viss tandvård erbjuds. sjukförsäkringenmot en
del kostnaderna för privat sjukvård och i vissersätter ut-en av

Ävensträckning tandvárd. läkemedel ersätts.
omfattasAlla sjukförsäkringen i Island har till kostnads-rättsom av

Ävenfri sjukhusvård. förlossningsvården gratis. Läkarvård kanär
erhållas hos försäkringsanslutna läkare utanför sjukhusväsendet mot

Ävenerläggandet mindre avgift. sjukgymnastik och läkemedelav en
kan erhållas till lågt pris.

inkl.får alla försäkrade gratisI Norge sjukhusvård, mediciner.
Även värd under graviditet och efter nedkomst gratis. Motär
erläggandet patientavgift kan vård erhållas utanför sjukhusävenav en
hos läkare, sjukgymnast eller psykolog. Motsvarande gäller beträffande

finnsläkemedel och resekostnader. tak för betalningDet ett av
patientavgifter.

6.5 i förordning EEG 140871Reglerna nr

Allmänt

Vi tidigare principerhar kapitel 3 redogjort för de allmänna som
ligger bakom förordning avsnitt skallEEG 140871. Detta ägnasnr

beträffandegenomgång de särskilda bestämmelser gälleren av som
förmåner vid moderskap. iutgår sjukdom och Dessa upptassom

kapitelavdelning III 1 art. 18-36 i förordningen.
Kapitlet förmåner vid sjukdom och moderskap uppdelat iärom

beträffandeavsnitt innehållande artiklar dels allmän innebörd, delsav
olika kategorier berättigade: anställda och egenföretagare, arbetslösaav
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pensionssökande ochsamt pensionärer. Dessa artiklar behandlarsenare
också tillrätten förmåner för familjemedlemmar till de nämnda
personkategorierna. Med familjemedlemmar i förordningenavses en
familjemedlem inte själv förvärvsverksamär sesom närmare om
begreppet i avsnitt 3.9.2.

De förmåner kan utgå är två slag: vårdförmånersom ochav
kontantförmåner. Med vårdförmåner förstås bl.a. hälso- och sjukvård,
mödra- och barnhälsovård, tandvård, läkemedel och hjälpmedel samt
utbetalningar ersätter kostnader för sådan vård. Kontantförmånersom

i huvudsakär sådana förmåner kompenserar för inkomstbortfallsom
på grund sjukdomen eller moderskapet. I dettaav kapitel skall vi
redovisa bestämmelser dels allmän dels rörande vårdför-natur,av
måner. Kontantförmånerna vi i kapiteltar upp

EG-domstolen har i målet 18278 Pierik II, avsåg förord-som en av
ningen omfattad pensionärs tillrätt viss vårdförmån, med hän-en
visning till arbetstagarbegreppet i förordningatt 140871 ges en
mycket vidsträckt tolkning förklarat förordningens regleratt om
anställda i vissa fall gäller även inte längre för-ärpersoner som
värvsaktiva. Domstolen fastställde således även pensionäratt en som
inte längre förvärvsaktivär har rätt under de förutsättningaratt som

i 22 erhålla tillståndart. bege sig tillanges att medlemsstaten annan
för få vård, denna bestämmelseatt återfinnstrots att i det avsnitt i för-
ordningen handlar anställdas till förmåner.rättsom Förklaringenom
torde någon motsvarande bestämmelseatt inte återfinnsvara i avsnittet

pensionärers till förmåner.rätt Om däremotom särskilda bestämmelser
finns i detta avsnitt, vilket falletär beträffandesenare pensionä-t.ex.

tillrätt vårdförmåner i allmänhet och vid tillfälligrers vistelse utanför
bosättningsstaten, gäller i första hand dessa bestämmelser. Om
pensionären fortfarande förvärvsaktivär gäller dock endast reglerna

anställdas till förmåner.rätt Domstolen uttaladeom principatt samma
gäller arbetslösas till förmåner.rätt

Sammanläggningsprincipen

I 18 redovisas principart. generell räckvidd, den s.k.en av samman-
läggningsprincipen. Den innebär det vid tillämpningatt av en
medlemsstats lagstiftning enligt vilken försäkrings-, anställnings- eller
bosättningsperioder måste ha fullgjorts för någon skall få tillatt rätt
förmåner skall i behövlig utsträckning beaktas sådana perioder harsom
fullgjorts enligt medlemsstats lagstiftning.en annan

Anställda och egenföretagare deras familjemedlemmarsamt

Huvudprincipen förordningi 140871 är anställd eller egenföre-att en
omfattas lagstiftningen itagare den där han arbetstagareär ellerav stat

verksam egenföretagare den behöriga staten.som
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De allra flesta dessa är naturligtvisav också bosattapersoner i den
behöriga Dessa fall medförstaten. inte heller nâgra problem; för-
ordning 140871 omfattar visserligen dessa det ärpersoner men renten
nationell angelägenhet i vilken mån i fråga har rätt tillpersonen
vårdförmâner vid sjukdom och moderskap i landet. Rätten härtill

uteslutandeavgörs enligt den nationella lagstiftningen. De regler som
återfinns i 19-36 behandlar därförart. inte heller den situationen utan

sikte enbart på situationertar då förordningen omfattaden av person
har dvs.gräns, dåpasserat något europeiskten involverat.ärmoment

Det kan här på sin plats erinra de s.k.vara att utsändnings-om
fallen, dvs. anställda sänds arbetsgivaren förutsom tillfälligtav att
utföra arbete på medlemsstats område fören arbetsgivarensannan
räkning, under förutsättning arbetet förväntas inteatt längre änvara
tolv månader. I dessa fall skall arbetstagaren alltjämt omfattas av
lagstiftningen i det land där han normalt arbetar, dvs. denna ärstat
fortfarande behörig Motsvarande regel finnsstat. för egenföretagare.
Perioden kan förlängas. Möjlighet till ytterligare undantag från
reglerna tillämplig lagstiftning iom 17 och 17a se dessaart.ges om
i avsnitt 3.9.9.

En anställd eller egenföretagare, bor i medlemsstaten som en men
förvärvsverksamär i medlemsstat,som har tillrätt Vårdför-en annan

måner vid sjukdom och moderskap i såväl bosättningsstaten som
sysselsättningsstaten den behöriga staten.

Enligt 19, inlederart. avsnittet anställda ochsom egenföre-om
gällertagare, dessa kategorieratt bosattapersoner är iur som en

medlemsstat denän behörigaannan och uppfyller villkorenstaten som
för till förmånerrätt enligt den behöriga lagstiftning, skallstatens
erhålla vârdförmáner i bosättningsstaten i enlighet med bosättnings-

lagstiftningstatens de försäkrade där. Förmånernasom om var utges
på den behöriga bekostnad. EG-domstolenstatens har förklarat mål
11777 Pierik I uttrycket somatt uppfyller villkoren enligt den
behöriga lagstiftning förstatens till förmånerrätt endast attavser
fastställa vilka i princip har tillrätt förmåner,personer dvs.som det
krävs inte enligt denatt behöriga lagstiftningpersonen harstatens rätt
till just den förmån han efterfrågar i den andrasom Rättsfalletstaten.
gällde i och för sig 22, dock innehållerart. precis villkor.som samma
Däremot krävs generellt för tillämpning reglerna i kapitel han1av att

sjukförsäkradär i lagstadgatett i den behörigasystem och inte,staten
exempelvis kan fallet i Tyskland,som täcks baravara privatav en

sjukförsäkring.
Regeln i 19 inte baraart. fortlöpandeavser bor ipersoner som en

och arbetar istat och inte faller inen underannan begreppetsom
gränsarbetare se nedan. Inom regeln bl.a. också säsongs-ryms
arbetare, handelsresande, handelsagenter, statligt anställda, de ärsom
utsända för längre tid än år ochett arbetar i flera länder.personer som
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vi frågorbehandlarbestämmelserrubriken DiverseunderNedan om
mellan medlemsstater.áterbetalningar

gäller iegenföretagareanställda ochförbestämmelserSamma som
medlemsstat äniborfamiljemedlemmarderasfråga annanensomom

i denvårdförmånertillalltsåhar rätt statDessabehörigaden staten.
regelsärskildEnligtbekostnad.behörigadenbor, pådär de statens en

bosättningsortfamiljemedlemmenslagstiftningen påfall, därskall i
försäkring elleroberoendevårdförrnånertill ärinnebär rätten avatt

utgivnalikvälfamiljemedlemmartillvårdförmåneranställning, anses
egenföretaga-elleranställdelagstiftning denräkningför den stats vars

handhareller denmakensåvida inteunder,lyder omperson somren
i vilketterritoriumbosättningsstatensinomförvärvsverksambarnen är
behörigegenskapibosättningsstatenskall betalasförmånernafall avav

allainnebärlagstiftningmedger attRegeln ävenstat. stat,att varsen
hindersjukförsäkringen,omfattasi landetbosatta utan avär avsom

vårdkostnader.föråterbetalningfåkanhuvudregeln
ibosattaegenföretagare, ärelleranställdaBeträffande annanensom

i denvillkorenuppfyllerochbehörigadenmedlemsstat än staten som
vistas i dentill förmånerförlagstiftning rättbehöriga men somstatens

tillharregler. De rättsärskilda21enligtgällerbehöriga art.staten,
delagstiftning,behörigaenligt denförmåner vorestatens omsom

förförmånererhållitharredanvistelsende föredär,bosatta även om
moderskap.sjukdomsfall ellersamma

elleranställdasi fråga21.2enligtgällerMotsvarande art. om
medlemsstat äniborfamiljemedlemmaregenföretagares annanensom

grundvalpåde inte egetförutsättningunderbehöriga,den att av
bosättningsstatensenligtförmånersådanatillharförvärvsarbete rätt

vi någraanförregeldennatolkningenAngående 3lagstiftning. av
ibosattafamiljemedlemmarna ärOmavsnitt 6.6.5..i ensynpunkter

egenföretagaren äelleranställdedeni vilkendenmedlemsstat änannan
5behörigai denvistelse statenunder derasdockskallbosatt,är

bosättningslandetsbehörigadenvârdförmåner statenutges av
bekostnad. ;ochgränsarbetarefråga gigäller inte21iBestämmelserna omart.

behörigadenivârdförmånertillfamiljemedlemmar. Deras rättderas
nedan.20 seregleras art.staten av

egenföre-elleranställdocksåslutligen21 gällerEnligt att enenart.
isigoch bosättertillflyttarfamiljemedlemmarhansoch somtagare

dennaenligtförmånererhålladirektharbehöriga rättden attstaten
erhållit förmånerflyttningenförede redanlagstiftning, ävenstats om 3

moderskap.ellersjukdomsfallförmedlemsstat ii sammaannan
ll

familjemedlemmaroch derasGränsarbetare

vihärmed harvadgränsarbetaremedges20Enligt avsessomart.
förmånererhållavilldei fråganvalfrihetavsnitt 3.9.2beskrivit i om
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i bosättningsstaten eller den behöriga Deras familjemedlemmarstaten.
kan erhålla förmåner på villkor. frågaI familjemedlemmarsamma om
gäller dock sådan bortsetträtt, från brådskandeatt fall, föreliggeren
bara det slutits avtal därom mellan de berörda ellerom staterna
vederbörande institution i den behöriga på förhandstaten gett
medgivande till det.

Valfriheten har dock 19 i förordning 57472 tillämp-art.genom
ningsförordningen begränsats på det försättet gränsarbetare ochatt
deras familjemedlemmar kan läkemedel, bandage, glasögon och mindre
hjälpmedel och laboratorieanalyser ochutges utföras endast inomtester
den medlemsstats territorium inom vilket de har ordinerats enligt
bestämmelserna i denna medlemsstats lagstiftning. Denna begränsning
gäller dock inte i fall då den lagstiftning den behöriga institutionensom
tillämpar eller överenskommelse har träffats mellan de berördaen som
medlemsstaterna eller dessa medlemsstaters behöriga myndigheter
innehåller förmånligare regler.

De särskilda reglerna gränsarbetare inte tillämpligaär förom
pensionerade före detta gränsarbetare.

Vistelse i landannat m.m.

En anställd eller egenföretagare uppfyller villkoren enligt densom
behöriga lagstiftning för få förmåner harstatens enligt 22 i däratt art.
angivna fall till vårdförmånerrätt vid sjukdom och moderskap i en

medlemsstat. I de angivna fallen skall vårdförmåner för denannan
behöriga räkning vistelse- eller bosättningsstatenstatens enligtutges av
den där gällande lagstiftningen, han försäkrad där. Hansom om vore
skall således betala patientavgifter landetst.ex. för-samma som egna
säkrade, i den mån sådana Den tid under vilken förmånen skalltas ut.

dock beroendeär lagstiftningen i denutges behöriga staten.av
Rätten enligt 22 gäller först och främstart. underom en person

vistelse i oberoende orsaken till uppehållet därstaten annan av t.ex.-
under blir i behov omedelbar hjälpsemesterresa art. 22.1 a.en av-
Mellan medlemsstaterna i EG finns underhandsöverenskommelseen

tillämpa 22.1 påävenatt inte omfattasart. för-om a personer som av
Överenskommelsenordningen. finns intagen i rådets protokoll när

Överenskommel-förordning 140871 och har bekräftatsantogs senare.
gäller medborgare i EG-staterna försäkrade enligtär lagstift-sen som

Ävenningen i någon dessa för dessa utfärdas detstater.av personer
formulär se nedan under rubriken Bestämmelser registreringom

behövsm.m. för någon skall kunna få akut vård vid tillfälligattsom
Överenskommelsenvistelse i medlemsstat. riktar sig dock baraannan

till och kan knappast grundastaterna någon för denrätt enskilde.anses
Den formellt inteutgör del EES-avtalet, vi anfört i kapitelav men som
5 det vårär uppfattning överenskommelsen bör tillämpasatt iäven
Sverige.
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Administrativa kommissionen har i beslut den 24 februari 1984ett
123 föreskrivit njurdialys skallnr räknas förmån äratt som en som

omedelbart nödvändig i den mening i 22.1 be-art.som avses a, om
handlingen del påbörjad regelbunden fortlöpandeochges som en av en
sådan behandling. Föreskriften har tillkommit för förhindraatt en
begränsning dialyspatienters rörelsefrihet. Dessa kan erhållaav nu
njurdialys vid vistelse i medlemsland varje gångett annat utan att
behöva begära tillstånd till detta enligt 22.1 nedan. förut-se Enart. c
sättning dock företagits andra skäl medicinska.är Detänatt resan av

emellertid i praxis förutsättningär avtal dialysbehandling haratten om
träffats i förväg och behandlingen utförs institutionerpåatt som
omfattas avtal med den aktuella myndigheter.statensav

Det kan här påpekas då det gäller gravidas förmåner vidtillrättatt,
tillfällig vistelse utanför den behöriga de ländernanordiska harstaten,
träffat överenskommelse innebär födslar inträffar underatten som som
sådan vistelse inte omfattas regleringen i 22.1 födselnart.av a om
inträffar inom den förväntade tiden. förståsMed detta perioden 14om
dagar före den beräknade nedkomsten. Rättsläget inom EGnärmast är
i detta avseende oklart. För närvarande diskuteras dock förslag tillett
lösning liknande det nordiska.

Art. 22.1 gäller, framgått, bara akutvård. den vägledandela som
kommentaren till den nordiska konventionen social trygghetnya om

det villkor för tillämpningen 22.1 behovetäratt ett art. attanges av a
vård akut och uppkommer i vistelselandet. vårdBehovär oväntatav av

uppkommer under med tåg eller bil till landt.ex. ett annatsom resa - -
täcks inte i det landet, behovet uppkommer innan lämnatom personen
bosättningsstaten eller den behöriga och han med sökaväntarstaten att
läkare tills han anlänt kantill vistelselandet. Om det emellertid inte

irimligt avbryts, omfattas vård i vistelselandet ocksåattanses resan
fartygsådant fall. gäller vårdbehovet uppstår påDetsammaett ettom

ieller flygplan i luftfart mellan de länderna. Vidaretvå anges
inte betraktaskommentaren kroniska sjukdomstillstånd normalt kanatt

akuta därför den aktuella be-och oväntade och inte täckssom av
fall fråga plötslig försäm-stämmelsen, i sådana då det ärutom enom

ring i övrigt kroniskt, stationärt sjukdomstillstånd.ettav
reglerna iTransport hem från vistelselandet täcks inte art.av

22.1 a.
denfall där till vårdförmåner föreliggerEtt ärrättannat om

till hjälpanställde eller egenföretagaren, efter ha förvärvat rättatt
återvända tillden behöriga bekostnad, får tillstånd dennastatens attav

tillden medlemsstat där han bosatt eller flyttaär att annanen
får detmedlemsstat 22.1 b. Sådant tillstånd baraart. ärvägras om

flyttningen skadlig för hälsotillståndklarlagt skulleatt vara personens
försvåra läkarvården.eller

till vårdförmåner föreligger vidare denRätt om en person av
fått till medlemsstat förbehöriga tillstånd attstaten att resa en annan
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få den vård hans hälsotillstånd kräver art. 22.1 c. Sådantsom
tillstånd får inte vägras behandlingen tillhör de förmåner kanom som

enligt bosättningsstatens lagstiftningutges och vården, med beaktande
hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp, inteav personens kan

inom den väntetid är normal i fråga sådan vård i bosätt-ges som om
ningsstaten. Om bosättningslandet inte alls viss vårdutger typen av
kan tillstånd söka vården i land alltsåatt Bestämmel-vägras.ett annat

torde främst komma till användning i fall då behov finns högtsen av
specialiserad vård, olika formert.ex. organtransplantation.av

I många fall då beviljas tillstånd enligt 22.1 begeen person an. attc
sig till medlemsstat för genomgå organtransplantationen annan att en
eller kirurgiskt ingrepp måste det aktuellaannat sjukhuset göra tester

biologiska före eller efter åtgärden. Dessa kan inte alltidav prover
undergöras tid då patienten befinner sig i det vårdgivande landet.

Administrativa kommissionen har därför i beslut år 1989 nr 138ett
föreskrivit kostnaderna för sådana skall täckasatt 22.1tester art.av c,

dessaäven inte utförs under den tid dentester berördaom som
vistas inom det vårdgivande landets territorium.personen

De redovisade reglerna i 22 i princip tillämpligaär ävenart.ovan
frågai anställdas eller egenföretagares familjemedlemmar. Omom

familjemedlemmen, i fall gäller vård omedelbart behövligärsom som
eller nödvändig vård efter tillstånd i medlemsstat,avser som ges annan
inte bosatt iär medlemsstat den anställde eller egenföreta-samma som

skall dock vården familjemedlemmens vistelsestat enligtgaren, ges av
lagstiftningen där på bekostnad den där familjemedlemmen ärstatav
bosatt. Den tid under vilken förmånen kan utgå beroendeär av
lagstiftningen i familjemedlemmens bosättningsstat. Vidare gäller i
dessa fall begäran tillstånd för familjemedlematt bege sigen om atten
till medlemsstat för erhålla erforderlig planerad vårdatt skallannan

vederbörandeprövas myndighet i familjemedlemmens, inte denav
anställdes eller egenföretagarens, bosättningsstat.

I 22.4 densägs omständighetenart. bestämmelserna iatt att
artikelns punkt 1 gäller anställd eller egenföretagare inte skallen en
påverka hans familjemedlemmars till förmåner. Innebördenrätt denav
bestämmelsen endast familjemedlemmarnasär förmånertillrätt inteatt
påverkas den anställde vid just det aktuella tillfället erhållerattav
förmåner från den de självaän bosattaärstaten annan

I fråga den innebördennärmare de olika bestämmelserna iom av
22 vill vi hänvisa till våra överväganden i avsnitt 6.6.5.art.

Vårdförmåner viktstorav

l fråga hjälpmedel eller andra vårdförmåner vikt,proteser,om storav
finns särskilt förtecknade, gäller specialregel art. 24. Enligtsom en

denna skall anställd eller egenföretagare, har fått sig beviljaden som
sådan förmån medlemsstats försäkringssystem innan hanen ur en togs
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försäkringssystem, ha till dessai medlemsstats rättupp en annan
de till-förmåner den förstnämnda bekostnad, ävenstatens om

upptagits i den andrahandahålls vid tidpunkt då han redan statensen
regel gäller också i fråga pensionärerförsäkringssystem. Denna om

30.art.
december 1982Administrativa kommissionen har i beslut den 15ett

omfattas denna regel,föreskrivit vilka förmåner skall115nr som av
förmånen enligtförutsättningmed det påpekandet är att utgesatt en

bosättningsorteninstitutionen på vistelse- ellerden lagstiftning som
ortopedis-följande: kirurgiska ochBland fönnånema märkstillämpar.

och kontaktlinser, hörappara-hjälpmedel, vissa glasögonka proteser,
föravsedda underlättainvalidfordon och andra hjälpmedel attter,

och hembehandling på konvalescenthemhandikappade förflytta sig,att
rehabilitering.medicinsk och yrkesmässigför handikappade samt

behörigsituationer då det sker byte24 enbartArt. statett avavser
viktvårdförmånmellan det ansökanunder tiden storatt en aven om

tillhandahållits. Denförmånen hargjorts och fram till desshar att
för allbeviljat sådan förmånden gånginnebär inte att stat ensom en

för fömyande förmånen.för kostnadernaframtid skall avsvara

familjemedlemmaroch derasArbetslösa

gällerPierik ovan,EG-domstolen uttalade i målet 18278 seSåsom
anställda iför140871 till förmåneri förordningreglerna rättom

omfattasarbetslösa ochförprincip äräven avsompersoner som
reglerarbetslösa därutöverEmellertid gäller för sådanaförordningen.

skalldesärskilda fall. Reglerna går påtill förmåner irätt attutom
erhållerfrån från vilken desjukförsäkringsförmåner denuppbära stat,

förlängningarbetslöshetsersättning. kanDetta utgörasägas aven
för-skall betala fördet sysselsättningsstatenprincipen äratt som

för huvudbemärkas den arbetslöseDet bör övermånerna. tagetatt att
tidigare.förordningen ha varit förvärvsverksamomfattas måsteav

omfattasperiodvis arbetslösa inteendast delvis ellerPersoner ärsom
enbart bestämmelsernabestämmelserna arbetslösa utan omavomav

till förmåner.anställdas rätt
uppehåller sigarbetslöse eller hans familjemedlemmar inteOm den

arbetslöshetsersättningen gäller reglerden betalari stat utsom
i frågaenligt vad tidigare tillämpasmotsvarande dem angetts omsom
arbetslöseegenföretagare. Reglerna gäller i fall då denanställda och

i och får arbets-i tidigare arbetatbor statstat en annanen men
Enligtfrån arbetslandet blöshetsersättning det tidigare art. 71.1

kanvidare under den tid månader då han25 har arbetslös treart. aven
tilli förlorasöka arbete under vistelse rättenstat utan atten annan

3.9.10arbetslöshetsersättning från den behöriga se avsnitt rättstaten
få vårdförmåner den behörigafrån det land där han söker arbete påatt

bekostnad. gäller under förutsättning den arbetslöseDetta attstatens
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sjukförsäkrad i den behörigaär hanoch registrerat sigstaten att som
arbetssökande i den till vilken han begett sig.stat

En arbetslös tidigare bott i land det därän hanannatperson, som
arbetade eller återvänder till den tidigare bosättningsstaten, kansom
välja registrera sig arbetssökande hos arbetsförmedlingen iatt som
bosättningsstaten art. b71.1 ii. Under förutsättning han i sådantatt
fall får till arbetslöshetsförmånerrätt bosättningsstateni skall han
också erhålla vårdförrnånema enligt lagstiftningen i bosättningsstaten
och på denna bekostnad.stats

Det bör observeras de redovisade särskilda reglerna rättatt nu om
till förmåner för arbetslösa endast omfattar sådana arbetslösa personer

uppbär arbetslöshetsersättning. Emellertid har arbetslösaävensom
sådan ersättning viss möjlighet bege sig till förutan att staten annan

söka arbete se avsnitt 3.9.l0. De har under denna vistelseatt -
liksom vid tillfälligaandra vistelser till sådana förmåner derätt som-
under vistelsen blir i omedelbart behov enligt reglerna i 22art.av
naturligtvis förutsättningunder de omfattas förordning 140871,att av
dvs. de tidigare varit förvärvsverksamma.att

Om den arbetslöse har till förmåner vid sjukdom och moderskaprätt
från den för arbetslöshetsersättningen, har hansstat som svarar
familjemedlemmar erhålla vårdförmåner i bosättningsstatenrätt att
eller, de väljer följa med den arbetslöse till det land där denneattom
söker arbete, i det vistelselandet. båda fallen förmånernaI skall utges

bekostnad den för arbetslöshetsersättningen.statav som svarar
Vi återkommer i avsnitt 6.6.5 till några frågeställningar kring den

innebörden reglernanärmare arbetslösas och deras familjemed-av om
lemmars till vårdförmåner.rätt

Pensionärer och deras familjemedlemmar

26-34 innehållerArt. regler i fråga pensionssökande och pensionä-om
deras familjemedlemmar. Reglerna avseende familjemedlem-samtrer

gäller bara falli då familjemedlemmen i fråga inte självständigtmar
omfattas reglerna i förordning 140871 på grund för-egetav av

nuvarande eller tidigare.värvsarbete Med pension förmåneravses
lagstadgadeenligt o.d. inte avtalspensioner ellersystem t.ex.men
pensionsförsäkringar.privata

anställd eller egenföretagare,En hans familjemedlemmar elleren
efterlevande, under behandlingen ansökan pensionsom omav en

ha till vårdförmåner lagstiftningen i denupphör enligträttatt senast
behöriga har till i bosättningsstatenändå vårdförmåner art.rättstaten,
26.

För pensionär har till pension enligt lagstiftningen i tvårätten som
fleraeller medlemsstater, däribland där han bosatt, ochden ärstat

berättigad till sjukvårdsförmåner gäller enligtär i den staten art.som
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förmåner ifamiljemedlemmar skall erhålla dessahan och hans27 att
och denna bekostnad.bosättningsstaten på stats

ellerlagstiftningen ihar till pension enligtpensionärEn rätt ettsom
till vårdförmånermedlemsländer inte berättigadflera ärmen som

ändåhar enligt 28lagstiftningen i den där han bosattenligt är art.stat
för sina familje-för del ochförmåner i det landettill sådanarätt egen

detberättigad tillförutsättning han skulleundermedlemmar, att vara
skulle hamedlemsstaterlagstiftningen i någon deenligt att utgesomav

iVårdförmånernadär.han bosattpension till honom utgesom vore
pensionärenmedlemsstat därbekostnad denbosättningslandet på av

skulleeller, sådanberättigad till vårdförmåner rättvaritskulle om
harpensionärenlagstiftningdenexisterat i flera statstater, vars

längst tid.omfattats underav
lagstiftningentill pension enligtsaknarpensionär,Om rättsomen

lagstiftningen ienligthar till pensioni bosättningsstaten rätt enmen
enligti medlemsstatmedlemsstater, bosattflera andraeller är varsen

ellerförsäkringinte beroendetill vårdförmånerlagstiftning ärrätten av
för sådanaKostnadernaenligt 28a följande.anställning, gäller art.

familjemedlem-och hanstill pensionärenvårdförmåner har utgettssom
enligtbestämtsskall bäras deni bosättningsstaten stat somavmar

pensionen, i denländer28.2 dei enreglerna ut-utgerart. av som
tillskulle haftfamiljemedlemmaroch hans rättsträckning pensionären

hade varit bosattadelagstiftningen i det landet,enligtförmånerna om
där.

enligtpensionhar tilltill pensionär,Familjemedlemmar rätten som
ide bosattaflera medlemsstater, har,lagstiftningen i eller är enomen

enligt 29.1pensionsberättigade, rättmedlemsstat den attän art.annan
ibosattpensionäreni det landeterhålla vårdförmåner voresom om

tillharförutsättning pensionären rättde, under attstatsamma som
iVårdförmånermedlemsstats lagstiftning.förmåner enligt utgesen

lagstiftningenenligtfamiljemedlemmarnas bosättningsstatsådana fall i
Om sådanbosättningsstat.bekostnad pensionärensdär på enmen av

skallpensionärenbosätter sig i medlemsstatfamiljemedlem somsamma
tillSkäletstället i och denvårdförmånerna i attstaten.utges av

fall skall pensionärensför vårdförmånerna i dessakostnaderna utges av
pensionenden föroch inte ärbosättningsstat attstat som svarar

denschablonbelopp frånhar erhållitpensionärens bosättningsstat ett
vårdförmånerkostnader förför pensionen för täckaattstat svararsom

nedanfamiljemedlemmar. Vi kommerför och dennespensionären
beskrivaåterbetalningarunder rubriken Bestämmelser attm.m.om

detta.
bosattden där hanvistas iEn pensionär än ärstatsom en annan

vistelselandetvårdförmåner iskall enligt 31 erhållaart. utgessom
bekostnad pensionärenslandets lagstiftningenligt det avmen

familjemedlem-gäller för pensionärsbosättningsstat. Samma regel en
finnsvistas i bosättningsstaten. I artikeltextenänstatsom annanmar
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ingen begränsning till akutvård EG-domstolen har i det tidigaremen
nämnda fallet 18278 Pierik i domskälen artikeln vårdsagt att avser

har blivit nödvändig vid vistelse i land bosättningslandet.änsom annat
För få planerad vård i bosättningsstatenän tordeatt krävasstatannan

tillstånd enligt 22.1 se avsnitt 6.6.5.ett art. c
Några särskilda regler till vård irätt den ellerstatom som ensam

huvudsakligen för pensionen pensionär finns inte försvarar en vare
sig pensionären eller hans familjemedlemmar. fallFör detta slagav

därförtorde få tillämpas de beskrivna reglerna i 31 tillrättan.nu om
vårdförmåner i vistelseland.ett

I 32 finns särskilda bestämmelser kostnadsansvaret förart. om
sjukvårdsförmåner till pensionärer i 27 ochutgessom art.som avses

före detta gränsarbetareär samt till deras familjemedlemmar ellersom
efterlevande. Om pensionären månader omedelbart före den dagtre
då pensionen började utbetalas arbetade gränsarbetare, skallsom
kostnaden för förmåner enligt bestämmelserna i 27 ochutgessom art.
31 delas lika mellan institutionen på pensionärens bosättningsort och
den institution hos vilken han försäkrad.senast var

Art. 33 innehåller bestämmelser betalning sjukförsäkringsav-om av
gifter avdrag pensioner. Om den institution i medlemsstatgenom en

för betalningen pension enligt den lagstiftningsom svarar av en som
institutionen tillämpar skall avdrag för avgiftergöra för sjukdom och
moderskap, institutionen ocksåär behörig avdrag dengöraatt
pension institutionen för kostnaden för vårdförmåner enligtutgersom

27, 28, 28a, 29, 31 och 32. Förutsättningen dock detart. är äratt
denna institution skall för kostnaderna för várdförmånerna.som svara
Avdragen skall beräknas enligt den lagstiftning institutionen isom
fråga tillämpar.

Om pensionär eller hans familjemedlemmar har till förmånerrätten
grund förvärvsarbete skall han eller familjemedlemmen enligtav
34 anställd eller egenföretagare eller familjemedlem tillart. anses vara

sådanen person.

Bestämmelser återbetalningarom m.m.

Art. 35.1-2 innehåller regler vilket försäkringssystem skallom som
gälla det i bosättnings- ellernär vistelselandet finns flera försäkrings-

för sjukdom eller moderskap.system
utgivandetOm förmåner enligt lagstiftningen i medlemstat ärav en

beroende villkor sjukdomens skall detta villkorettav om ursprung,
enligt 35.3 inte tillämpas på anställda eller egenföretagareart. eller
deras familjemedlemmar för vilka förordning 140871 gäller, oavsett
inom vilken medlemsstat de bosatta.är

vissaI gäller utgivandet förmåner begränsat tiden.stater är iatt av
En institution har tillämpa sådan lagstiftning får enligtattsom art.en
35.4 i förekommande fall beakta den period under vilken förmåner
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institutionen medlemsstat förredan har iutgetts sammaav en annan
moderskap.fall sjukdom ellerav

vårdförrnån medlemsstat för med-När utges av en en annanen
för återbe-räkning skall enligt 36 kostnaden förmånenlemsstats art.

Återbetalningsbeloppenhelhet. skall bestämmas antingentalas i dess
verkliga kostnader eller enligt schablongrundval styrkta,på en somav

utformad med sikte på så möjligt dennäraär att motsvarasom
verkliga Regeln emellertid inte tvingande. Artikelnkostnaden. är ger

i stället komma andramedlemsstaterna möjlighet överensatt om
återbetalningssätt eller avstå från âterkrav.

förordning tillämpningsförordningenI EEG 57472 gesnr
vidbestämmelser beloppsberäkning och tillvägagångssättnärmare om

återbetalning förmåner. Huvudprincipen är nämnts attsomav
för varje vårdåt-återkraven skall baseras på den faktiska kostnaden

följer emellertidgärd. 93 i tillämpningsförordningenAv att,art. om
återbe-denna kostnad inte kan utläsas vårdlandets räkenskaper,ur

talningen i stället skall bestämmas enligt schablon beräknasen som
innehåller. Vidmed utgångspunkt i de uppgifter räkenskapernasom

vårdlandetåterbetalningen skall inte beaktas högre deäntaxor som
lagstift-tillämpar i förhållande till de omfattas desspersoner som av

återbetalning faktiskaning. Vid avvikelser från huvudprincipen avom
Administrativakostnader skall beräkningsmetoderna underställas

kommissionens prövning.
förordningSärskild uppmärksamhet förtjänar 94 och 95 iart.

familjemedlemmar57472. Art. 94 innehåller bestämmelser sådanaom
till anställda eller egenföretagare bosatta iinte är stat somsammasom

be-den anställde eller egenföretagaren, i 95 finns regleroch art.
träffande pensionärer deras familjemedlemmar inteoch ärsom
bosatta i det artiklarland varifrån uppbär sin pension. Enligt dessade
skall förmåner kategoriertill hör till dessautgettssom personer som
återbetalas på grundval schablonbelopp för varje kalenderårett somav
så möjligtnära faktiska utgiften.med denöverensstämmersom

Beräkningen schablonbeloppet skall tillgå så, denattav genom-
snittliga årskostnaden pensionär i várdlandetenhet familj ellerper
multipliceras med det genomsnittliga skall beaktas,antalet enheter som
varefter minskas skallmed 20 antal enheterDetprocent.summan som
beaktas i förhållandeär, till det genomsnittligavarje behörig stat,
antalet enheter hörande till den i vårdlandet. Dettafinnsstaten som
betyder den behöriga skall tillhandahålla kanatt staten stat,annan som
komma i fråga vårdland, förteckning dessaöversom personeren ur
kategorier och deras till förmåner.rätt

I 94.3 de skallför social trygghetart. att systema anges som
beaktas vid beräkning den förgenomsnittliga årskostnadenav
vårdförmåner skall förtecknas i bilaga 9 till förordning 57472. Sverige
har i EES-avtalet bilaga VI för sin del de förmånerangett att som
skall beaktas sådana enligt AFL.är utgessom
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Administrativa kommissionen har i beslut den 18 november 1977ett
nr 109 lämnat föreskrifter vilkanärmare förmånertyperom av som
skall beaktas vid bestämmandet áterbetalningar mellan Vistaterna.av
återkommer i avsnitt 6.6.3 till vilka dessa förmåner I beslutet harär.
dessutom förskrivits bl.a áterbetalningama skall, långtså äratt som
möjligt, grundas officiell statistik och redovisning de skallsamt att
beräknas exklusive administrationskostnader och hänsyn tillutan
belopp berörda själva har erlagt.som personer

Enligt 94.4 och 95.4 skall det familjerantal respektiveart.
pensionärer skall beaktas vid beräkningen schablonbeloppsom av
bestämmas särskilda listor institutionen pá bosättningsortengenom som

föraskall pâ grundval det underlag berörda rättigheterav om personers
tillhandahållits den behöriga institutionen. Administrativasom av

kommissionen har i beslut den 17 oktober 1989 nr 141 lämnat
föreskrifter hur dessa listor skallnärmare upprättas.om

Storleken de schablonbelopp i dag debiteras de olika EG-av som av
länderna varierar starkt. Det högsta förekommande årliga beloppet är

Årnio gånger det lägsta. 1990 det högstastörre debiteradeänca var
årsbeloppet enligt familj94 15 000 kr och enligt 95art. art.ca per ca
30 000 kr pensionär inkl. dennes familjemedlemmar.per

förordningI 102.2 i 57472 föreskrivs âterbetalningar enligtart. att
i förordningbl.a. 36 140871 skall, såvitt behörigaalla in-art. avser

stitutioner i medlemsstat, ske till âterbetalningsberättigade in-en
stitutioner i medlemsstat de har utsettsen annan genom organ som av
de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Sverige har i bilaga VI
till EES-avtalet sådana återbetalningar skall skeangett att genom
Riksförsäkringsverket.

Bestämmelser registreringom mm

1 förordning 57472 tillämpningsförordningen finns mycket detalje-
rade bestämmelser tillämpningen bl.a. reglerna Vårdför-om av om
måner vid sjukdom och moderskap, kompletterade flera frånbeslutav
Administrativa kommissionen. Det kommer här inte i fråga att
redogöra för dessa bestämmelser i detalj.

dessa bestämmelserAv följer bl.a. anställd eller egenföreta-att en
vill ha vårdförmåner enligt 19 i förordning 140871art.gare som

måste registrera sig och sina familjemedlemmar hos institutionen på
bosättningsorten lämna in intyg formulär E 106att ettgenom som
visar han och hans familjemedlemmar har förmåner.till sådanarättatt
Intyget utfärdas den behöriga institutionen. Institutionen påav
bosättningsorten skall alltid underrätta den behöriga institutionen om

anmälan registrering gjorts. Först registreringsedan skett äratt en om
i fråga berättigad till förmåner i bosättningsstaten pá denpersonen

behöriga bekostnad. Om den försäkrade vid registreringen intestatens
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har med sig intyget från den behöriga institutionen, skall institutionen
på bosättningsorten rekvirera detta från den behöriga institutionen.

Vidare skall anställd eller egenföretagare vill ha vårdför-en som
förordningmåner enligt 22 i 140871 för institutionen vistelse-påart.

intyg formulärvisa E eller, då det fråga vårdlll ärorten ettupp om
efter tillstånd enligt 22.1 formulär E 112 från den behörigaart. c,
institutionen utvisande till vårdförmåner.han har rättatt

finns bestämmelser.För övriga personkategorier motsvarande För
pensionärer gäller det intyg skall lämnas in vid registreringatt som

utfärdas den institution för pensionen detskall attsom svarar menav
skall visas vård söks vid vistelse i med-intyg närupp annansom

utfärdas institutionenbosättningsstaten skalllemsstat än av
pensionärens bosättningsort.

anskaffasformulär skallhar dock visat sig medDet att systemet som
tillfälle ganska omständligt. Administrativa kommissionenför varje är

därför möjligheten formulär E medundersöker 111ersätta ettattnu
for provision of immediate care.card theEuropean

återfinns de nämndabilaga till detta betänkande någraI 4 av
i svensk version.formulären

iden försäkradevarje ansökan vårdförmånerVid görsomom
handlingar behövs förbosättningsstaten skall han lämna in de attsom

beviljas enligt lagstiftningen i denvårdförmåner skall kunna staten.
skalli bosättningsstatenförsäkrade läggs in på sjukhusOm den

behöriga institutionenbosättningsorten underrätta deninstitutionen på
förväntade varaktighetför inläggning, sjukhusvistelsenstiden samtom

vårdförmânerfråga vissa kostsammautskrivningsdatum. l om mera
den behörigai bosättningsstaten bekostnadskall statenutgessom

skalli förväginstitutionen på bosättningsortengäller dessutom att
beviljande de kostsammabehöriga institutionenunderrätta den avom

institutionenbehörigai förordning 57472. Denförmånerna art. 17.7
varefter institutionen på bosätt-inom viss tid invändningar,kan göra

från denbrådskande fall, dåskall fatta beslut i saken. Iningsorten svar
förmånen beviljas ändåinväntas, fårbehöriga institutionen inte kan

förinstitutionen skall underrättas. Om kostnadernaden behörigamen
schablonbeloppvårdförmånerberördaden ersätts ettgenompersonens

ske.behöver underrättelse inteenligt 94 eller 95art.
frinkompletteras två besluti förordning 57472Art. 17.7 av

dennämligen besluten 121 ZlAdministrativa kommissionen, nr av
föreskrivsjuli 1987. I beslut 135och 135 denapril 1983 1 nrnr av

underrättelseskyldigheten ochomfattasförmånervilka typer avav som
beslut 121 klargörsdärvid skall gälla. lbeloppsgränservilka nrsom

behöriga institutionen någonsyftar till deninte17.7 attatt art. ge
vårdförmåner, eftersomkostsammai fråga rättenvetorätt om mera

lagstift-tillämpninguteslutande medförmåner skall bestämmastill av
Admini-bestämmelsen enligtbosättningsstaten. Syftet medningen i är

institutio-för den behörigakommissionen det möjligtstrativa göraatt
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kontrollutöva kostsammaatt över förmånernen för undvikaatt
missbruk, i fall då ellert.ex. liknande förmån redan tidigaresamma en

den behörigautgetts staten.av
När under tillfällig vistelse i medlemsstaten person denänannan

behöriga blir i behov omedelbarstaten vård skall han,av angettssom
för institutionen på vistelseorten visaovan, den behörigaettupp av

institutionen utfärdat formulär E lll visar han har rätt tillattsom
vârdförmåner. Om han inte detta riskerargör han få betala helaatt
kostnaden för vården själv. I sådana fall gäller dock enligt 34 iart.
förordning 57472 han i efterhand den behörigaatt institutionen kanav
få ersättning för den del kostnaden han inte skulle ha behövtav som
betala enligt de regler institutionen på bosättningsorten harsom att
tillämpa eller, i vissa fall, enligt reglerna i den behöriga staten.

6.6 Våra överväganden och förslag

6.6.1 Inledning

När EES-avtalet träder i kraft kommer samtidigt lagen 1992: 1776 om
samordning för social trygghetsystemen när flyttar inomav personer
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES börja gälla. Iatt
denna lag föreskrivs bl.a. förordning EEG 140871,att med dennr
anpassning följer EES-avtalet, skall gälla svensk lag.som av som
Vilka konsekvenser detta får för Sveriges del i fråga vad iom som
förordning 140871 kallas vårdförmáner vid sjukdom och moderskap
skall vi försöka klargöra i det följande.att

Förordning 140871 kan sägas led i säkerställandet denettvara av
fria rörligheten för en de fyra friheterna gällerpersoner av som
inom EG. Denna fria rörlighet får inte hindras den socialaattgenom
trygghetens tillgänglighet i beroendeär nationalitet,stat direkten av
eller indirekt. EES-avtalet kommer medföra svenska medborgareatt att
får tillgång till arbetsmarknaderna i samtliga inom EES, ochstater

förordning 140871 blir gällandeatt i Sverige fårgenom de samtidigt
ökad tillgång till de sociala trygghetssystem finns i dessaen andrasom

Omvänt gäller andrastater. medborgare får tillgångatt till denstaters
svenska arbetsmarknaden och tillgång till de svenska trygghetssystemen

helt vadsätt än enligtett svenskannat gällerrätt i dag. Det börsom
dock påpekas medborgare i flertalet länderatt inom EES redan i dag
i viss utsträckning har tillgång till de svenska trygghetssystemen genom
de konventioner på socialförsäkringsområdet Sverige har medsom
dessa och dessa innebärstater ävenatt svenska medborgare påatt
motsvarande tillförsäkradesätt är förmåner i de andra konventionslän-
derna.
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från vadskillnadsjukvården till ärhälso- ochsvenska ärDen som-
skattefinansierad. Denhuvudsakligenflertalet EES-staterfallet i -

saknarlandstingen imedsjukvårdsorganisationen,svenska centrum,
till förmånerRätteni andra EES-stater.huvudsak motsvarighetiockså
påpekat i in-vii landet. Sombosättning härkopplad tillSverigeiär

de140871förordningkapitel byggertill dettaledningen att
organise-försäkringsfinansierade ochnationella trygghetssystemen är

frågeställningarspeciellamedförskillnaderdärefter. Dessarade att
svenskaden140871 påförordningtillämpningenviduppkommer av

behandlaskall vifrågeställningardesssjukvården. Någraochhälso- av
följande.i det

pågäller i övrigtliksomframhållasdessförinnandockbörDet att,
inte någotEES-reglerna sättområden,trygghetenssocialaden

sjukvårddenfinansieringenorganisationen ellerpåverkar somav
i landet.bor härmeddelas sompersoner

avsnittenföljande utgörsinnehållet i dehuvudsakligaDet enav
bedömningenligt vårförmånersvenskavilkadelsgenomgång somav

vilka konse-dels140871,förordningiregleringenomfattas avav
förord-följerinstitutionerförenskilda ochför attkvenser avsom--

i landet.gällande härblirningen

med140871EEGförordningiHuvuddragen6.6.2 nr
ochvid sjukdomvårdförmåneravseende

moderskap

delför svenskkonsekvensernain på attvi går närmareInnan av
kortvi lämnaskalli Sverigegällandeblir140871förordning en

reglernaavseendeförordningen medhuvuddragen iförredogörelse
utförligmoderskap. Enochvid sjukdomvårdförmånerdär merom

i avsnitt 6.5.viredogörelse har gett ovan
vårdför-medslagit fastkapiteltill dettainledningeni attVi har

sjukvård ochhälso- ochtillangårförmåner rättenförståsmåner som
utbetalningar ersättertillhörande förmånerdärtillandra samt som

huvudsakikontantförmåner ärmedanvårdför sådankostnader
grund sjukdominkomstbortfallförkompenserarförmåner avsom

moderskap.eller
sjukdomvidvårdförmånerdet gälleruppkommer närfrågaEn som

denoberoendefå vårdredanmoderskap rättenoch är att av omom -
i denförmånbetraktasinte kansubventionerad ellerär ensom-

det endast äreller140871förordningimening omavsessom
pris,ingetlågt ellervård tillprincipdvs. iekonomiskförmåner art,av

förmånerendasthandstilltyckas liggakan närmastDet attsom avses.
återfinns inteavgränsningsådannågonomfattasekonomisk art menav

kommissionen,AdministrativatillknutnaTjänstemänförordningen.i
mening hävdatsinhar ocksåkontakt med,varit i attvilka vi som
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redan till vårdrätten omfattas eftersom fördet den enskilde allttrots
måste framstå förmån kunna få vård för sjukdomattsom en en som
han drabbats Frågan har dock inte varit föremål för EG-domstolensav.
prövning. I avsaknad någon uttrycklig begränsning till endastav
förmåner ekonomisk ansluter vi till den bedömningenartav oss att
redan till vårdrätten är förmån i detta sammanhang.att anse som en

Det skall dock hållas i minnet för förmån skallatt, att en vara
omfattad förordning 140871 den skall finnas uttryckt i lagstiftningav ,4.art. Begreppet lagstiftning har dock både i förordningen art. l j
och i praxis mycket vidsträckt tolkning. Varje förmångetts en som
regelmässigt till medborgare i land torde därför omfattas.utges ett

fallerDäremot förmån i enskilt fall stöd i denutges etten utansom
nationella lagstiftningen utanför förordningens tillämpningsområde.

Reglerna i förordning 140871 vårdförmåner vid sjukdom ochom
moderskap utgår, liksom reglerna andra förmåner, från be-om
stämmelserna tillämplig lagstiftning. Dessa har vi utförligtom
redogjort för i kapitel Bestämmelserna innebär i huvudsak att en
anställd eller egenföretagare omfattas lagstiftningen i den med-av
lemsstat där han anställd ellerär sinutövar verksamhet egenföre-som

för utsända gäller särskilda regler, avsnitt 3.9.9.tagare Dettase
gäller oberoende den anställde eller egenföretagaren bosatt.ärav var
Den lagstiftning omfattas kallas denstat behörigavars en person av
staten.

Att omfattad lagstiftningenär i viss innebären person stat attav en
det dennaär på eller slutligen skallsätt bekostastat deett annatsom

undantagförmåner har till. Ett viktigträtt från dennasom personen
huvudregel gäller dock i fråga vårdförmåner vid sjukdom ochom
moderskap till pensionärer. Dessa förmåner skall i de flestautgessom
fall bekostas den eller huvudsakligen betalarstatav som ensam
pensionen. Det torde i och för kunnasig gällandegöras detta inteatt

något undantagär i egentlig mening eftersom pensionären tidigare varit
sysselsatt i den eller de betalar pensionen. Vadstater som som nu

gäller den till förmåneräven rätt tillkommer familjemed-sagts som
lemmar till den skall omfattas visst lands lagstiftning.ettsom av

Bestämmelserna tillämplig lagstiftning emellertid ingetom ger svar
frågornapå och enligt vilka regler förmån faktiskt skallom var en

Svaret på dessa frågor återfinns i avdelning III i förordningenutges.
Särskilda bestämmelser för olika slag förmåner. En grundläggandeav
förutsättning för omfattad skall få förmåner enligtatt ären person
dessa bestämmelser han vid den tidpunkt aktuell uppfylleräratt som
villkoren för till förmånerrätt enligt lagstiftningen i den behöriga

dvs. han då sjukförsäkradär där.staten, att
frågaI vårdförmåner vid sjukdom och moderskap gäller enligtom

bestämmelserna i avdelning III samtliga förordningen omfattadeatt av
personkategorier anställda, egenföretagare, arbetslösa, pensionssökan-
de och pensionärer; häromnärmare avsnitt tillsammans6.5 medse
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familjemedlemmar har få sådana förmåner i bosättnings-sina rätt att
skall bekosta förmånen eller inte. Endennaoavsett statstaten, om

i Sverige arbetar i Danmark och i behovbor ärmen somperson som
fåsjukvård skall således alltid kunna denna vård i Sverige. Detav

fråga eller vård.därvid ingen roll det akut planeradspelar ärom om
frågan skall bosatt iobserverasDet bör statatt person anses enom en

gemenskapsrätten och inte nationelleller inte i princip avgörs avav
avsnitt 5.7.5.serätt

egenföretagare i de flesta fall derasAnställda och ävensamt-
erhålla vårdförmåner i denfamiljemedlemmar har också rätt att-

behöriga dvs. sysselsättningsstaten.staten,
omfattadeVidare samtliga förordningenhar rätt attpersonerav

få behövligvistelse i medlemsstatunder längre eller kortare en annan
förutsättningarkan under vissaakutvård i denna Dessutomstat.
för erhållabege sig till landtillstånd beviljas någon annat attatt ett

deunder viss tidhar vissa arbetslösavård rätt närattsamt personer
medlemsstat få vårdförmåner där.arbete isöker en annan

familjemedlemmar harsammanhang medVad i detta avsessom
medvidkommandeför i avsnitt 3.9.2. För svensktredogjort avses

18 under förutsättningmake eller barn under år,detta begrepp att
enligtgrund förvärvsarbetesjälva pådessa inte egett.ex. av-

omfattas visst landsförordning 140871 skallbestämmelserna i av
till förmåner såsomhar självständiglagstiftning eller rättannars

pensionär.förvärvsverksamtidigare
skall enligt de reglervårdförmånernasamtliga fall gällerl utgesatt

förmånen. Enför institutiongäller den utger sompersonsomsom
tillfälligakut sjuk underlagstiftning och bliromfattas svensk somav

i medlemsstat, harvistelse under semesterresat.ex en annanen --
få han behöveri vistelselandet den vård påsåledes rätt att samma

vistelselav-försäkrade och således enligtvillkor den statens egnasom
sjukvårdslagstijtning. han enligt reglerna i Sverige skulle hadets Att

betydelse. Ettfått villkor bättre eller sämrevården på andra är utan
princip den på detta får vårdpraktiskt exempel på denna är sättatt som

patientavgiftskall deti medlemsstat betala samma somen annan
försäkrade. Principen innebär vidarelandets att person somenegna

täcksmedlemsland kan få den vårdvistas i typett annat somav av
vårdförmåner vid sjukdom och moder-vistelselandets lagstiftning om

behandling aktuell kmskap, oberoende just den ärsomav om
eller ej.meddelas i den behöriga staten

för med-vårdfönnån medlemsstatNär utges en annanen av en
för återbetalas i sin helhet.räkning skall kostnaden förmånenlemsstats

avståeller flera medlemsstater kan dock kommaTvå överens attom
Återbetalningen skall ske antingen med beloppfrån återbetalningar. ett

faktiska kostnaden för varje vårdåtgärd eller, fårmotsvarande den
vissa personkategorier, med schablonbelopp för varje kalenderår.ett
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Vi har i avsnitt 6.5 närmare redogjort för hur återbetalningarna skall
tillgå och hur beloppen skall beräknas.

6.6.3 Vilka svenska förmåner omfattas det EG-rättsligaav
begreppet vårdförmåner vid sjukdom och moderskap

Allmänna överväganden

Vi skall i detta avsnitt försöka besvara frågan vilka svenskaom
förmåner omfattas det i förordning EEG 140871 före-som av nr
kommande begreppet vårdförmåner vid sjukdom och moderskap. Det
finns, vi det, flera skäl klargöra detta. För det första detsom att ärser

vikt för enskilda hur deras till förmånerrätt i olikaav att vetapersoner
situationer påverkas. För det andra det vikt förär den institutionav

administrerar viss förmån vilka isom atten veta personer som
framtiden har till förmånenrätt och i vilka fall institutionen kan begära
ersättning från institution i medlemsland för utgivnaett annaten
förmåner. För det tredje beräkningenär de schablonbeloppav som
Sverige berättigatär till från andra medlemsstater för förmåner till
vissa personkategorier se avsnitt 6.5 beroende vilka svenskaav
förmåner kan under begreppet.sorterassom

Den omständigheten förmån inte omfattas regleringen iatt en av
förordning 140871 behöver emellertid inte avgörande för fråganvara

till förmånenrätt föreligger i enskilt fall. Rätt till förmånen kanom ett
nämligen i stället föreligga på grund bestämmelserna i förordningav
EEG 161268 arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen.nr om
I avsnitt 3.7 har vi beskrivit bestämmelserna i denna. Vi återkommer
till förordning 161268 i avsnitt 6.6.14. Rätt till förmånen kan
naturligtvis också föreligga på grund nationell lagstiftning.av

Innan vi går innärmare på vilka svenska förmåner omfattassom
skall vi försöka klargöra efter vilka principer urvalet skall göras.
Förordning 140871 gäller enligt 4.1 all lagstiftningart. a om
förmåner vid sjukdom och moderskap. Enligt 4.2 omfattar för-art.
ordningen alla allmänna eller särskilda för social trygghet,system

de bygger på avgiftsplikt eller inte.oavsett om
Som vi nämnde i inledningen till detta kapitel, det den nationellaär

lagstiftningen avgör den anställde eller egenföretagaren harsom om
till viss förmån,rätt under förutsättning det inte förekommeren att

någon diskriminering varken direkt eller indirekt mellan det egna- -
landets medborgare och medborgare i andra medlemsstater och den
nationella lagstiftningen inte strider gemenskapsrättsliga principermot
se bl.a. EG-domstolens dom i målet 11079 Coonan. Däremot detär

betydelse hur förmånen klassificeras iutan den nationella lagstift-
ningen, dvs. den förmån vid sjukdom eller grundom anses vara en

något förhållande. Sådana frågorannat reglernaavgörs i för-av av
ordningen mål 6979 Jordens-Vosters, nedan. På sättse samma
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viss förmån huvudavgörs faller inomöver förordningenstagetom en
tillämpningsområde eller viss åtgärd alls betraktaär attom en som en
förmån. principerDessa kan uttryck för detsägas vi nämntvara som
tidigare, nämligen syftet med förordning 140871 samordnaäratt att
koordinera inte harmonisera medlemsstaternas lagstiftningar på- -
området. förtjänarDet här påpekas anställd eller egenföre-att att en

aldrig med åberopande förordningens bestämmelser kantagare av
kräva viss förmån det enligt den lagstiftning ärstatsen om som
tillämplig huvud inte finns något sådant förmånssystem.över taget
Således torde åtgärder visserligen kan vidtas på svensktettsom
sjukhus vartill ingen skyldighet föreligger icke medi-t.ex.men en-
cinskt betingad skönhetsoperation huvud inteöver taget attvara anse-

förmån, i fall operationen till fullo måste bekostasvartsom en om av
den opererade själv.

fastslogEG-domstolen i målet 6979 Jordens-Vosters bl.a. följande.
Kravet gemenskapsrätten tillämpas enhetligt inom gemenskapenatt
medför de begrepp den hänvisar till inte bör varierarättenatt som
beroende på särdrag i de nationella skall vila pårättssystemen utan
objektiva kriterier definieras i gemenskapssammanhang. Be-ettsom

förmåner vid sjukdom och moderskap skall därför fastställasgreppet
i enlighet med gemenskapsrätten, vilken bestämmer vad förmånernade
skall bestå av.

alltså så begreppet vårdförmånerDet vid sjukdom och moder-är att
skap EG-rättsligt begrepp. Vid sidan detta finns olikaär begreppett av
i de nationella lagstiftningarna, det svenska begreppet hälso- ocht.ex.
sjukvård. kan då å sidan förhållaDet sig så något i vissattena som en

betraktas sjukvård enligt EG-rätten intestat som anses envara
vårdförmån vid sjukdom förhållaå andra sidan, sig så detsamt, att

i den klassificeras socialt bistånd enligt EG-rättenstaten t.ex.som som
betrakta vårdförmån vid sjukdom.är att som en

I de inledande avsnitten till detta kapitel har vi redogjort för nu
gällande svensk inom det aktuella området har vi försökträtt samt
klarlägga vad i Sverige sjukvård.med hälso- och En viktigsom avses
uppgift då försöka klargöra innebörden det EG-rättsligaär att av
begreppet vårdförmåner vid sjukdom och moderskap i sakligt hän-
seende, dvs. det i några avseenden vidare eller inskränktärom mera

de motsvarande svenska begreppen. Någon definition begreppetän av
återfinns i förordninginte 140871. ankommer naturligtvisYtterst det

EG-domstolenpå fastställa begreppets innebörd. Frånnärmareatt
domstolens praxis kan målet domstolen3365 Dekker, därnämnas

förmåneruttalade med för social trygghet förmåneratt menas som
i samband med sådan risk förordningeniomnämnsutges att en som

inträder. I praxis har emellertid denna relativt tolkningsnävasenare
frångåtts och i dag betydligt fler förmåner falla in undertyperanses av
förordningens tillämpningsområde. minimikravEtt dock det finnsär att
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koppling mellan den aktuella förmånen och någonen sakområdenaav
i förordningens 4.1.art.

framgårDet vidare praxis tillämpningsområdet för begreppetattav
förmåner vid sjukdom och moderskap innefattar inte bara situationer
där den relevanta risken har materialiserats även preventivautan
insatser såsom vaccinationer, profylaktisk behandling och vård under
graviditet. Likaså har EG-domstolen i målet 1672 Allgemeine
Ortskrankenkasse Hamburg förklarat under begreppet falleratt
åtgärder med syfte hindra spridningen sjukdomar.att Liknandeav
ståndpunkter har domstolen intagit i målen 1472 Heinze och 1572
Land Niedersachsen, avsåg vård tuberkulossjuka och åtgärdersom av
till skydd för deras omgivning.

Administrativa kommissionen, bl.a. har till uppgift handhasom att
frågor tolkning förordningarna 140871 och 57472, har iom av ett
beslut den 18 november 1977 109nr föreskrivit bl.a. följande.

De vårdförmâner vid sjukdom och moderskap skall beaktas vidsom
bestämmande de återbetalningar artiklarna 93, 94 ochav som avses 1
95 i förordning EEG 57472 skall sådana förmånervara sombetraktas vårdförmâner i den nationella lagstiftningensom som
tillämpas den institution har förmånerna, förutsattav utgettsom att
förmånerna kan förvärvas enligt bestämmelserna i artiklarna 19.1 och
19.2, 22, 25.1, 25.3 och 25.4, 26, 28.1, 28a, 29 och 31 i förordning
EEG 140871.nr

Kostnader med anledning hemtjänst och levererade måltider,av
försörjning med mjölk, underhåll ålderdomshem, fluoridering avdricksvatten, medicinsk forskning och bidrag till institutioner för
förebyggandehälsovård har beviljats för allmän kampanjtillsom en
skyd folkhälsan stöd från instutitioner för socialutan skallav trygg et
inte med i de sammanlagda årliga kostnadernatas för vårdförmâner vid
sjukdom och moderskap.

kommissionenHos har också diskuterats bl.a. hur bör påman se
kostnader för fluorisering dricksvatten i Italien i syfteav att ge
förbyggande skoltandvård. Det har sådan åtgärd falleransetts att en
utanför begreppet vårdförmâner vid sjukdom och moderskap.

EG-domstolen har visserligen förklarat Administrativa kommis-att
sionens beslut inte legalt bindandeär de skall ändå tjänamen som
vägledning vid tillämpningen de bestämmelser beslutenav som avser.

EES-avtalet,I bilaga VI, har de avtalsslutande förklarat departerna att
Ävenskall vederbörlig hänsyn till besluten.ta beslut 109om nr

primärt frågor återbetalningar har det naturligtvis ändåavser om
vårdförmânerbetydelse för tolkningen begreppet vid sjukdom ochav

moderskap i En tolkning i enlighetstort. med punkt i1 beslutet
innebär onekligen förenkling; nationellstor myndighet haren en som

tillämpa bestämmelserna i förordningatt 140871 vårdförmâner vidom
sjukdom och moderskap och i enskilt fall ställs inför fråganettsom om

viss åtgärd omfattas förordningens bestämmelser kan dåen förlitaav
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sig på det landets lagstiftning. Samtidigt måste beslutet förstås iegna
belysning principen frågor förordningens omfattning skallattav om
bestämmas gemenskapsrätten och inte den nationella lagstift-av av
ningen.

En rimlig utgångspunkt för tillämpande nationell myndighet bören
kunna den vid gränsdragningsproblem i första hand skallattvara
kunna förlita sig på den nationella lagstiftningen det ändå finnsattmen

gemenskapsrätten de förgränsernauppsatten av yttreram som anger
tolkningen bestämmelserna i förordningarna. Punkten i5 Admini-av
strativa kommissionens beslut 109 kan sägas sådan yttrenr ange en

Ettgräns. drastiskt exempel kan förmånenannat attmera vara av- -
fria läromedel i skolan inte enligt förordning 140871 kan anses vara

förmån vid sjukdom, även någon i sin nationella lagstiftningstaten om
skulle beteckna den förmån vid sjukdom. Omvänt skullesom en en
nationell myndighet inte kunna vägra blindtarmsope-t.ex.en person en
ration med hänvisning till detta enligt den nationella lagstiftningenatt
inte förmån vid sjukdom.är en

Vi har tidigare i detta kapitel redogjort för de förmåner i svensk
lagstiftning vi bedömer kunna komma omfattas bestämmel-attsom av

i förordning 140871 vårdförmáner vid sjukdom och moder-serna om
skap. Vi dock inte alla de behandlade förmånerna omfattas.attanser
Här nedan skall vi precisera våra ställningstaganden och utveckla
skälen för dessa.

Hälso- och sjukvård i offentlig regi

Vi har i avsnitt 6.2.3 det i svensk lagstiftning egentligen intesagt att
finns någon uttrycklig till sjukvård för den enskilderätt endastutan en
skyldighet för vissa tillhandahålla sådan vård. Dessutom ärattorgan

få denrätten erbjudna vården till reducerat delvispris endastatt ett
författningsreglerad. T.ex. finns inte någon uttrycklig för denrätt
enskilde låg avgift erhålla sjukhusvärd. Att så ändå kan skeatt mot en
möjliggörs huvudsakligen landstingen har beskattningsrâttattgenom
och de erhåller viss ersättning från sjukförsäkringen.attgenom
Högkostnadsskyddet begränsar också i viss mån den enskildes utgifter
för vård. Den omständigheten det i praktiken tillvård reduceratatt ges
pris under alla förhållandengör det inte kan råda någon tvekanatt om

det svenska sådant det i detta sammanhang måsteatt systemet, ut,ser
betraktas berättigar den enskilde till vårdförmánerett systemsom som
och således omfattas bestämmelserna i förordning 140871.av

Som vi utvecklat i avsnitt 6.2.2 se avsnitt 6.2.12 och 6.2. 13även
har begreppet hälso- och sjukvård i svensk tämligen vid in-rätt en
nebörd och det torde innefatta också sådant kan hänförasnärmastsom
till begreppet vårdförmáner vid moderskap förlossningsvården och
mödravården. Emellertid förordningensdet reglerär Vidavgörsom

skall vårdförmån, och intressant fråga därförärsom anses vara en en
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hälso- ochfinns förmåner i Sverige betraktasdet somsomom
gemenskapsrättslig synpunkt inte skallsjukvårdförmåner men som ur

frågamoderskap. Dennavårdförmån vid sjukdom ellerenanses vara
får domstols-naturligtvis inte helt lätt besvara och prövasär att ytterst

med be-dock svårt särskiltEnligt vår uppfattning detärvägen. -
finnabeslut 109administrativa kommissionensaktande attnrav -

avgiftsfria ellerdenexempel. Det vår bedömningsådananågra är att
kanoffentlig regi i dagprisreducerade hälso- och sjukvård i som

lagstiftning viförmåner enligt denSverige inklusiveerhållas i som-
verksamhet, abort,födelsekontrollerandeavsnitt 6.2.13redovisat i

vårdförmånerbetraktaallt väsentligtisterilisering, m.m. är att som-
omfattas bestämmelsernasåledesmoderskap ochsjukdom ellervid av

140871.förordningi
sjukvårdhälso- ochnaturligtvis dengällerVad sagts somsom nu

utanförliggeroch de kommunerlandstingenmeddelas somav
grundmeddelas påvårdgivareprivatainklusive vårdlandsting somav

ochockså hälso-emellertidgällermed landsting. Detvårdavtalav
detsiglandstingen, ärkommuner inommeddelassjukvård vareavsom

handikappomsorgenäldre- ochsjukvård inomden hälso- ochfråga om
primärvårddet sigför ellerhar rörkommunerna somomansvarsom

med stödförsökhemsjukvård eller påi formbedriverkommunerna av
författningar.särskildaav

sådanoch handikappomsorgenprimärkommunala äldre-Den som
är vår6.2.2 och detsjukvård avsnittinte sei Sverige varaanses

tillämpningsområdetutanförockså fallerdennabedömning att omsorg
särskildatill deåterkommer nedan140871. Viför förordning
måhändasjukhemsvården detdet gällerhandikappförmånema. När är

socialtjänst ochinslag bådehardra Densvårare gräns.att avaven
sjukvårdinriktningen hälso- ochpå ärsjukvård,hälso- och även om

förvid särskilt boendefalletjämförelse med vaduttalad i ärsommer
i dag påredanredovisat skiljer kommunernavi tidigareSomäldre.

föravgiftersärskildavårdeninslag iolikadessa tar utattgenom man
frånersättningSverige tillfall då harrespektive l rättmoment. annan

kunna krävasdärför ersättningvårdförmåner börför utgivnaEES-stat -
95 ischablonbelopp enligtberäkningenviddirekt eller art.av

för sjukhemsvårdenkostnadernaför den del57472förordning av-
kostnadenför den deldvs.socialtjänsthänföras tillskallinte avsom

m.m..social service,boende,inte avsersom
Även inommeddelassjukvårdhälso- ochkostnadsfriaden som

ibestämmelsernaomfattadskolhälsovárden måsteför avansesramen
moderskap. Isjukdom ochvidvårdförmåner140871förordning om

bestämmelserna.omfattasstuderandehälsovárdenocksåprincip bör av
Även anställdföraktuellttordeundantagsvisendastdet envaraom

fårförmånerdessaefterfråga någonegenföretagare själveller att aven
det.familjemedlemmar görinträffa derasdet komma attantas att
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Husläkarvård

Husläkarvården inteär någon särskild form vård delärutanav en av
den samlade hälso- och sjukvården. Husläkarlagen den berättigadeger
möjlighet till reducerat pris erhålla hälso-att och sjukvård. Det kan
inte råda någon tvekan detta i EG-rättsligt hänseendeatt ärom en
vårdförmån vid sjukdom och den omfattas bestämmelsernaatt iav
förordning 140871.

Hälso- och sjukvård i privat regi

Det finns enligt svensk lagstiftning inte någon egentlig för denrätt
enskilde erhålla privat hälso- och sjukvård. Skyldighetatt för privata
vårdgivare meddela sådan vård finns vårdgivarenatt vården iom ger
egenskap husläkare eller enligt vårdavtal inte i övrigt. Däremotav men
finns för denrätt enskilde i dessa övriga fall under förut-atten -
sättning vårdgivaren anslutenär till det offentligaatt ersättnings-

få vård faktiskt avgiftsfrittsystemet eller till reduceratutgessom-
Ävenpris. detta måste berättigarsystem denett systemanses vara som

enskilde till vårdförmåner vid sjukdom och moderskap och således
omfattas förordning 140871. Liksom beträffande den offentligaav
sjukvården torde det svårt finna exempel på den enskildeattvara att
har rått privat vårdgivare erhålla någon förmånatt till nedsattgenom
pris inte skulle omfattas det EG-rättsliga begreppet vårdför-som av
måner vid sjukdom och moderskap.

Med hänsyn till den enskilde inte har någon till vårdatt rätt i privat
regi och de privatpraktiserande läkarna likaledesatt inte har någon
skyldighet vård, måste dock åtgärder dessaatt vidtar fullge motsom
betalning från patienten falla utanför regleringen i förordninganses
140871.

Resekostnader och läkemedel

Det torde inte råda någon tvekan tillrätten ersättning förattom
resekostnader vid olika former sjukresor, både enligt lagenav
1991:419 härom och enligt lagen 1989:225 ersättning tillom
smittbärare, till prisreduceraderätten läkemedel, inkl.samt högkost-
nadsskyddet, omfattas förordning 140871.av

Rehabilitering

Vad gäller rehabilitering det uppenbartär den medicinska rehabili-att
teringen omfattas bestämmelserna i förordning 140871av om
vårdförmåner vid sjukdom. Men denäven arbetslivsorienterade
rehabiliteringen omfattas enligt vår bedömning reglerna i förordningav
140871. Rehabiliteringsersâttning i form särskilt bidrag ärav en
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förordningenreglerna ioch skall behandlas enligtvårdförmän om
avsnitt 5.7.3 har vimoderskap. Ivid sjukdom ochvårdförmåner

för ställningstagande.skälen dettautvecklat
kommissionen häromAdministrativa sefrånbeslut 115Av nr

rehabilitering skallföljer dessutom dessaavsnitt 6.5 att typer av
omfattasoch därförvikts.k. vårdförmånerbetraktas stor avavsom

30.specialregeln i 24 ochart.
utanför förord-falladäremotrehabiliteringen tordesocialaDen

gränsdragningen3.9.4tillämpningsområde avsnittse motningens om
social hjälp.

Tandvård

införlivas iskalltandvårdenföreslagitstillfällenvid fleraharDet att
skalltandvårdenreglernasjukvård ochhälso- ochbegreppet att om

lagtekniskabl.a.harsjukvårdslagen. Dettaochi hälso-inarbetas av
198485:79 13och198182:97 112sketthittills inte seskäl s.s.prop.

ändåi svensk närmasttandvården rättförslagen framgår attmen av
ersättningsjukvården. Denochdel hälso-betraktas somavsom en

Dettasjukvårdsersättning.ocksåkallasför tandvårdutgårenligt AFL
naturligt.uppfattningenligt vârsigsynsätt ter

avseendemedsjukvårdenochhälso-anförtsVad omsom ovan
tandvårdensgällandesiguppbyggnad ävenlagstiftningens gör

således imåstetandvårdsförmánerförsvenskaområde. Det systemet
denberättigarsammanhangEG-rättsligt systemett somett varaanses

reglernadärföromfattasochvid sjukdomvårdförrnånertillenskilde av
folktandvårdavgiftsfriasåväl dengällerförordning 140871. Dettai

sjukför-finansierasvilken inte överoch ungdomarerbjuds barnsom
tandvård.prisreduceradavgiftsfri ellerövrigsäkringen som

vartillochsjukförsäkringeninte alls ersättstandvårdSådan avsom
kosmetiska skälguldtänderisättningföreligger t.ex.ingen rätt avav

eftersombestämmelser,förordningensomfattasintetorde däremot av
förord-förmån ifrågadå inteoch detfinns ärhärtill interätt om en

mening.ningens

från arbetettill ochmerutgifter förErsättning för resa

fåsjukdomsfall ersätt-vid§ AFLkap. 7enligt 3 ettMöjligheten atta
sjuk-förställetiarbetetfråntill ochmerutgifter förförning resa

kostnadsersättning attdeneftersom utgörtorde varapenning en --
härombestämmelsernaochsjukdomvidvårdförmânsom enanse

140871.förordningdärföromfattas av
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Förmåner till handikappade

När det gäller de förmåner till handikappade vi behandlat kan detsom
så de faller innanför tillämpningsområdetatt för förordningvara

140871. Vi återkommer nedan till vad gäller de fallersom om
utanför tillämpningsområdet. Om de faller innanför kan de attvara
betrakta antingen förmåner vid sjukdom eller förmåner vidsom som
invaliditet. De kan vidare betrakta antingen kontantför-attvara som

ellermåner vårdförmåner.som
frågaI kontantförmåner reglernaär olika beroende på det ärom om

fråga förmån vid sjukdom eller vid invaliditet. När det gällerom en
vårdförmåner finns emellertid inga särskilda regler sådanaom
förmåner vid invaliditet. Det har därför i praxis mål 6979 Jordens-

fastslagitsVosters sådant kan betraktas vårdförmånatt som som en
vid invaliditet skall behandlas enligt reglerna vårdförmåner vidom
sjukdom. När vi i det följande förmånsäger skallatt en anses vara en
förmån vid sjukdom skall detta inte tolkas bokstavligen. Med hänsyn
till regler tillämpas sig det frågaatt är vårdförmånsamma vare om en
vid sjukdom eller invaliditet finns det inte skäl här någongöraatt

gränsdragningnärmare i detta hänseende.
Iijälpmedelsverksamheten i Sverige ligga inom hälso- ochanses

sjukvårdens ansvarsområde jfr 3 § HSL träder i kraft den 1a som
januari 1994. Det finns enligt vår uppfattning inte skäl göraatt annan
bedömning än denna verksamhet omfattas regleringenatt iav
förordning 140871.

Av skäl vi anfört i avsnitt 5.7.3 får de förmåner enligt desom som
i avsnitt 6.2.15 behandlade förordningama 1991:1046 och 1987:409
utgår för arbetshjälpmedel till handikappade vårdför-m.m. anses vara
måner vid sjukdom och därför omfattas bestämmelserna i för-av
ordning 140871.

Beträffande bilstödet till handikappade finns skäl något utvecklaatt
frågorna detta förmånär alls omfattas förordningom en som av
140871 och, i fall,så till vilket förmånsslag det hör. I avsnitt 3.9.4
har vi berört frågan gränsdragningen mellan social trygghet ochom
social hjälp och därmed frågan förmån bör hänföras under för-om en
ordning EEG 140871 eller enbart under förordning EEGnr nr
161268 arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen. Viom
konstaterade där bl.a. social och medicinsk hjälp undantas frånatt till-
lämpningsområdet för förordning 140871 uttrycklig be-genom en
stämmelse. I fråga sådant stöd gäller i stället uteslutande reglernaom
i förordning 161268. Enligt denna förordning skall migrerandesenare
arbetstagare ha tillrätt sociala och skattemässiga fördelarsamma som
medlemsstatens medborgare någon till utbetalningrättegna men
utomlands föreligger inte.

Om bilstödet kan detsägas förmånär befinner sigatt ien som
gränsområdet mellan social trygghet och social hjälp. Bilstödet har
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det förmånförmån för social hjälp såtillvida ärdrag att en somav en
inkomstprövad. Vidare harbehovsprövad och delvisfalli vissa ärär

skönsmässig bedömning det gällerlagstiftningen inslag närav
förmånen i de fall detta skalluppskattning sökandens behov avav

föravsedd särskilt skyddockså uteslutandeFörmånenske. är ettsom
tidigare sysselsätt-oberoende villkorhandikappade och utges omav

har emellertideller avgiftsbetalning. Bilstödetmedlemskap ävenning,
enligttrygghetsförmån såtillvida detsocialkaraktär att utges enav

definieradförrnânsberättigade rättsligtdenlagstiftning engersom
utsträckning kan oberoendei relativtställning och den stor utgesatt av

fallet. Med hänsyn till dessai det enskildaomständigheterna senare
vadEG-domstolens tolkningoch tillomständigheter att somav

avsnitt 3.9.4varit mycket vid seförordning 140871 äromfattas av
faller in under för-till handikappadebedömning bilstödetdet vår att

också mål 35689 Stanton-Newtontillämpningsområde seordningens
redovisas nedan.som

social trygghetvilkenvidare ifrågasättas underkanDet somgren av
förmån viddet skall behandlasdvs.bilstödet hör hemma, ensomom

kategoriinvaliditet, till vilkenförmån videllersjukdom senaresom en
eller förbättraavsedda bevaraförmånersådana ärräknas även attsom

till vilket förmânsslagbedömningenförvärvsförmågan. För enav
det,lagstiftning skall hänföras saknarenligt visst landsförmån ett som

i landet. Vidförmånen betecknas detbetydelse hurvi tidigare sagt,
olika förmånsslaguppdelningen påförordningentillämpningen görsav

systematiklagstiftnings pånationellaifrågavarandeutifråninte utan
EG-rättsligt sammanhang.iförmånensgrundval art ettav

förmånsslagfrågan till vilketbehandlaövergår tillviInnan att om
spörsmåletemellertid kort berörahänförligt, skall vibilstödet är om

formBilstöd utgår ivårdförmån.kontantförmån ellerbilstödet är enen
fördet möjligtutbetalning görakontant är avsett att enmenav

fordon medellerfordonhandikappad köpa ettettatt anpassaperson
återbetalaskyldighandikappet. Bidragsmottagarentill ärhänsyn ettatt

avhänderviss tidfordonet inomanskaffning hanförbidrag enav om
hängertill kostnaderdestineratStödet såledessig fordonet. är som

konsum-för allmännainte användasfordonet och kanmedsamman
tionsändamål.

356 89 Stanton-nämnda måletbehandlade i detEG-domstolen ovan
i vissa avseendenförmån mobility allowancebrittiskNewton somen

brittiskaenligt densvenska bilstödet. Dendetpåminner varom
beloppmed fastbetaladeskontantförmån ochlagstiftningen ut etten

funktionshindradeavsedd förFörmånenvecka. personer somvarper
rörlighet.förbättradhjälpmedel förolikadraskulle kunna nytta av

ellerkontantförmånförmånenFrågan att som envar anseom
frånutgådendomstolenvårdförmån berördes inte attsyntesutanav

EG-rättslig mening.ikontantförmånsigdet rörde ävenom en
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Den väsentliga skillnaden mellan den brittiska förmånen och det
svenska bilstödet enligtär vår uppfattning medan det brittiskaatt
bidraget utgick löpande och inte destinerat till något närmarevar
bestämt hjälpmedel, bilstödet utgår i princip kostnadsersättningsom en
för specifikt ändamål. Viett därför övervägande skäl talar förattanser

bilstödet i förordningensatt mening betraktaär vårdförmånatt som en
och vi utgår i det fortsatta från detta.

Bestämmelserna i förordning 140871 förmåner vid invaliditetom
innehåller inganämnts specifika reglersom vårdförmåner.ovan om
Det har i rättspraxis fastslagits vårdförmåneratt tillutgessom
handikappade och har medicinsk karaktär skall behandlassom enligt
reglerna vårdförmåner vid sjukdom mål 6979 Jordens-Vosters.om
I Administrativa kommissionens beslut 115 den 15 decembernr av
1982 vårdförmåner vikt finns dessutomom stor bl.av upptaget a.
invalidfordon allt stöd lämnas församt täcka förmånersom att som

inämns beslutet. Det vårär bedömning bilstödet till handikappadeatt
behandlaär vårdförmånatt vid sjukdom och det dessutomsom en att

omfattas specialregeln i 24 och 30 vårdförmånerav art. om storav
vikt.

Om bilstödet allt inte betraktastrots vårdförmånsom utanen som
kontantförmån, bör den enligt vår mening,en på grund den ärattav
särskild förmån uteslutandeen är avsedd skyddasom medatt personer

funktionshinder, kunna förtecknas i bilaga 2 till förordning 140871a
enligt 4.2 i den lydelseart. gäller inom EG ocha som numera som
kan bliväntas gällande föräven EES under år 1994. Härigenom kan

bilstödet undvikasexport föräven det fallav det förmodanatt mot
skulle betrakta kontantförmånattvara se avsnitt 3.9.4.som en

Det vi fört beträffanderesonemang bilstödet till handikap-som ovan
pade har aktualitet i frågaäven de förmåner till handikappadeom som
fr.o.m. den 1 januari 1994 kommer tillhandahållas med stödatt av
lagen 1993:387 stöd och service till vissa funktionshindradeom LSS
och lagen Även1993:389 assistansersättning. dessa förmåner kanom
sägas befinna sig i det EG-rättsliga gränsområdet mellan vad som
betraktas social hjälp och vad betraktassom social trygghet.som som
Enligt svensk nationell rätt torde det stå alldeles klart förmånernaatt
inte är hänföra till hälso-att och sjukvården till socialtjänsten.utan

I förhållande till bilstödet föreligger de skillnaderna vad gäller stöd
och service enligt LSS generellt den berättigade visserligenatt kan
sägas ha rättsligt definieraden ställning denna mycketärattmen
allmänt angiven, förmånernaatt kan utgå också beskrivits isom
allmänna termer, omständigheternaatt i det enskilda fallet spelar en

roll vid bedömandetstor rätten till förmåner förmånernaav tillsamt att
sin är sådananatur de svårligen låteratt sig inordna under begreppet
social trygghet. Inte heller kan det sägas förmånerna särskiltatt är
avsedda bevara eller förbättraatt förvärvsförrnågan. Inslaget av ren

betydande.är Mot bakgrundomsorg främst dessa omständigheterav
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det vår bedömningär förmånerde kommer utgå med stödatt attsom
LSS kommer falla utanför tillämpningsområdet för förordningattav

140871.
När det gäller just assistansersättningen finns det dock skäl att se an-

norlunda på saken. Förmånen har lagen assistansersättninggenom om
fått precis utformning och förmånen påminner deen mer mer om
typiska socialförsäkringsförmånema. Ett viktigt syfte med assistans-
ersättningen ocksåär den handikappade härigenom skallatt ges
möjligheter fritt verka i samhället, däri inbegripet möjlighetenatt att
arbeta eller studera. Till skillnad övriga förmåner kan utgåmot som
administeras den inom för socialförsäkringsorganisationen. Medramen
hänsyn härtill talar enligt vår mening övervägande skäl för justatt
assistansersättningen skall omfattad förordning 140871.anses av

Departementschefen gjorde i propositionen 1992931159 s.72
bedömning och ansåg assistansersättningen eftersom denattsamma -

kostnadsersättningutgör är vårdförmån vidatten anse som en-
invaliditet och således omfattad bestämmelserna i förordningav

Även140871. vi assistansersättningen bör betraktasattanser som en
vårdförmån vid invaliditet. Som vi finns inganämnt specifikaovan
regler vårdförmåner vid invaliditet dessa behandlas enligtutanom
reglerna vårdförmåner vid sjukdom och moderskap.om

Den praktiska betydelsen förmånerna enligt LSS faller utanförattav
tillämpningsområdet för förordning 140871 begränsas dock i viss
utsträckning förmånerna måste sådana socialaattav anses vara
förmåner omfattas bestämmelserna i förordning 161268. Visom av
återkommer till detta i avsnitt 6.6.l4.

Förmåner till sjömän

Av 4.2 i förordning 140871 följer förordningens reglerart. äratt
tillämpliga i sådana falläven då redare har för vårdför-ansvareten
måner vid sjukdom, såsom fallet enligtär den svenska sjömanslagen.
Dock gäller enligt 4.3 bestämmelserna i avdelning III i förord-art. att
ningen, där bl.a. de särskilda reglerna vårdförmåner vidom
sjukdom och moderskap återfinns, inte skall påverka medlemsstaternas
författningsbestämmelser redaresom en ansvar.

Detta innebär då svensk lagstiftning enligt lagvalsreglerna iatt,
förordning 140871 tillämplig, sjömanslagensär bestämmelser om
arbetsgivares för förmåner vid sjukdom gäller parallellt medansvar
reglerna i förordning 140871. Om sjöman på svenskt fartygetten
således blir i behov sjukvård gäller i första hand förordningensav
regler till förmånerrätt för anställda, bestämmelserna iom men om
sjömanslagen ålägger redaren för kostnader för sjukvårdansvar
därutöver så gäller dessa bestämmelser. Detta kan gälla frågait.ex.

ersättning för patientavgift sjömannen erlagt i samband medom som
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läkarbesök iett EES-landett privatannat sjukvård intesamt som
omfattas förordning 140871.av

Regeln i 4.3 gäller endast sjömannenart. själv och påverkar inte
hans familjemedlemmars rätt. För dem gäller alltså även reglerna i
avdelning III i förordning 140871.

6.6.4 Rätten till vårdförmåner i Sverige enligt gällandenu
lagstiftning behov ändringarav-

Vi har i det föregående avsnittet lämnat redogörelse för våren
bedömning vilka de vårdförmåner, i dagav utgår enligtav svensksom
lagstiftning, omfattas reglerna i förordning EEGsom 140871.av nr
l detta avsnitt skall beröra frågor konsekvenser den svenskaom av
lagstiftningens nuvarande utformning med anledning förordningattav
140871 blir gällande här i landet vilka behov ändringar isamt av
lagstiftningen därvid kan framstå påkallade.som som

Förordning 140871 gäller direkt i Sverige enligt sin ordalydelse till
följd lagen 1992:1776 samordningav för socialom systemenav
trygghet när flyttar inom Europeiska ekonomiskapersoner samarbets-
området samordningslagen och har företräde framför avvikande
intern svensk lagstiftning. Varje nationell rättsregel strider motsom
förordningens bestämmelser direkt eller så den uttolkats EG-som av-
domstolen skall således i dessa fall inte tillämpas. De ändringar- av
den nationella svenska lagstiftningen vi föreslår därförär huvud-som
sakligen praktisk och syftar främst till klargöraav natur i vilka fallatt
bestämmelserna vårdförmåner vid sjukdom och moderskapom i för-
ordning l40871 tillämpligaär och i vilka situationer dessa skall
tillhandahållas i Sverige.

Det bör hållas i minnet vi härnär talar tillhandahållandetatt om av
förmåner det handlar bara det faktiska tillhandahållandet för-om av
måner. När det gäller kostnaden för förmån kan det såen attvara
denna skall på den institutionstanna tillhandahåller förmånen ellersom

tillhandahållandetatt sker för utländsk institutions räkning, i vilketen
fall denna institution skall denersätta svenska institutionen för
kostnaden. Regler kostnadsansvaret finns enbart i denom EG-rättsliga
regleringen och därmed i samordningslagen. Vi kommer behandlaatt
dessa regler i avsnitt.senare

Art. 18, inleder kapitlet med särskildasom bestämmelser för
förmåner vid sjukdom och moderskap i förordning 140871, innehåller

sammanläggningsprincip. Eftersomen den svenska lagstiftningen om
vårdförmåner vid sjukdom och moderskap inte i något hänseende inne-
håller villkor viss tids försäkring, anställningom eller bosättning för

till förmåner,rätt blir principen betydelse vid bedömningenutan av
till förmånerrätten vid sjukdom och moderskap i Sverige.

flertaletl de svenska författningarav reglerar de förmånersom som
enligt vår bedömning kommer omfattas reglernaatt i förordningav
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140871 uppställs regler begränsande direkt eller indirekt,art,av
såsom krav försäkringpå och bosättning i Sverige. Så falletär it.ex.
hälso- och sjukvårdslagen HSL, tandvårdslagen, lagen allmän för-om
säkring AFL flera författningar innehåller hänvisningsamt tillsom en
AFL.

Den till hälso-rätt och sjukvård kan finnassägas i Sverigesom
följer i första hand hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser. Enligtav
dessa bestämmelser skall landsting och kommuner utanför landsting
erbjuda vård bosatta inomär landstinget ellerpersoner som
kommunen. Akut vård skall erbjudasäven vistas ipersoner som
landstinget eller kommunen bosatta där.utan att vara

I avdelning III i förordning 140871 återfinns reglerna ochom var
enligt vilka regler vårdförmåner vid sjukdom och moderskap skall

Vi har i avsnitt 6.5 redogjort för dessautges. regler. Bestämmelserna
i hälso- och sjukvårdslagen omfattar inte alla de situationer i vilka en

förordningen omfattad har till vårdförmånerrätt här iav person
Sverige. Således har anställdaär eller verksammapersoner som som
egenföretagare här och därmed omfattas svensk lagstiftning utanav

bosatta här och vissa arbetslösaävenatt sökervara personer som
arbete här förutom de har till akuträtt vård i viss utsträckningatt- -

till planeradrätt även vård. Också familjemedlemmar till dessa
har till vård. Rätt tillrätt vård här har vidare den erhållitpersoner som

tillstånd enligt förordningens 22.1 planerad vård i Sverige.art. attc
Som vi redovisat i kapitel 5 har EG-domstolen slagit fast kravatt ett
bosättningpå för till viss förmånrätt inte kan gällandegörasen mot

enligt lagvalsbestämmelserna i förordning 140871 skallen person som
omfattas det lands lagstiftning enligt vilken förmånen utgår.av
Eftersom förordning 140871 gäller direkt i Sverige enligt sin
ordalydelse och har företräde framför avvikande intern svensk lagstift-
ning skulle det i och för sig kunna gällande ändringgöras i HSLatt en
inte nödvändig.är Detta skulle emellertid innebära reglerna i HSLatt
skulle missvisande, vilket enligt vår uppfattning inte lämpligt.ärvara
Chefen för arbetsmarknadsdepartementet har i 199192: 170prop.
anfört liknande synpunkter med avseende pâ utlänningslagen. Den
nuvarande regleringen i HSL löser inte heller frågan till vilketom
landsting vårdberättigad inte bosatt i Sverige skallären person som
vända sig. Ett klargörande tillägg i HSL därför enligtär vår upp-
fattning önskvärt. Vi återkommer i avsnitt 6.6.5 till den närmare
utformningen det tillägg vi föreslår.av som

I 3 § lagen 1993:588 husläkare anmälan hanatt attom anges om
önskar husläkare kan dengöras bosatt här iär landet. Somen av som
vi tidigare avsnittnämnt 6.2.3 har i propositionen till husläkarlagen
uttalats med bosatta skall jämställas efter detatt attpersoner som
förordning 140871 blir tillämplig i Sverige skall omfattas svenskav
lagstiftning såvitt gäller hälso- och sjukvård och social trygghet.annan
Även det de skäl vi tidigare kan gällandegörasangettom av som- -
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framgåuppfattning detta börinte nödvändigt det vårdet är är attatt
husläkarlagen införsföreslår därför det i 3 §lagtexten. Vidirekt attav

till följdstycke med det innehålletandra ävenattnyttett personer som
vårdfönnåner i Sverigebestämmelser har tillsamordningslagens rättav

här fårgrundval förvärvsarbetemoderskap på göravid sjukdom och av
viss läkare husläkare.de önskaranmälan att somenen

lagstiftningnuvarandesterlisering har enligttill abort ellerRätt
här i riket 5 §eller bosattsvensk medborgareden ärendast ärsom

kanSocialstyrelsensteriliseringslagen.respektive 2 §abortlagen om
fall.itill abortföreligger tillståndsärskilda skäl även annatge

hälso- och sjukvår-sterilisering delellerUtförandet abort är en avav
regleringen iomfattasden och kommer, attangett, avsom ovan

Även ochsvenska medborgareandraförordning 140871. änpersoner
berättigade tilldärför blii Sverige kommerbosattaär attpersoner som

Eftersom detgällande här.140871 blirförordningdessa åtgärder när
framgå vilkaföreslår kommertill HSL videt tillägg attsomav

det enligtsjukvård i Sverigeochtill hälso- ärhar rättpersoner som
särskilda komplettering-nödvändigt någrauppfattning intevår göraatt

steriliseringslagen.elleri abortlagenar
enligt lagenskall få skekönsorganiingreppFör att personsen

avsnitt 6.2.l3könstillhörighet sefastställande1972:119 avom
medborgare. Isvenski frågabl.a. ärkrävs att prop.personen

anförde före-lagenändringar iförslag tillmed199293:l97 s.1l
internationalise-ökadetill dendet med hänsyndragande statsrådet att

fastställelsemöjligheten tillinteifrågasättassker kan attring omsom
med-svenskaandraomfatta änandra könet bör äventillhöra det

förhållande tillutvidgning isådanKonsekvensernaborgare. av en
dock enligtkundemedborgarskaplagstiftningländersandra m.m.om

beredddärför inteinte överblickas. Hanför närvarandestatsrådet var
i denna fråga.förslagdå lägga någraatt

ellerförslag göraskäl framlägga någotheller vi finnerInte att nu
uttryckt utvidgadi lag rätti frågaövervägandennågra närmare enom

endast konstateraVi kandet andra könet.tillhörafastställelsetill att
utförs ickeingrepp påochlikabehandlingsprincipen gäller att enatt om

skalldenneförordning 140871,omfattassvensk medborgare avsom
svenska med-gäller förvillkor defå förmånen somsomsamma

borgare.
1962:390 kan ärgränssjukvårdsförordningenEnligt person somen

sjukvårdbehovblir iSverige, hanoch bosatt isjukförsäkrad avom
Finland ellervid riksgränseninom svensk kommununder vistelse mot

erhållit ihanför vårdsjukförsäkringenfå ersättning frånNorge, som
längreGränssjukvårdsförordningenlandet.angränsandedet enger

140871. Någotförordninglandisjukvård ängående tillrätt annat
. vår be-enligtföreligger intesådanbehålla rätthinder mot att en

gälla samtligatillutsträckaskommerdömning rätten attattmen

mig
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enligt förordning skall omfattas140871 svenskpersoner som av
lagstiftning.

ersättning skall för privatpraktiserande läkareFör utgå vårdatt av
sjukgymnast krävs enligt lagen 1993: 1651 läkarvårdsersätt-eller om

ersättning för sjukgymnastikning respektive lagen 1993:1652 om -
kraft den januari vârdsökande bosattvilka träder i 1994 denl äratt-
inte särskilt föreskrivet. förarbetenai Sverige, Av prop.ärannatom
80 framgår med bosatta här kommer likställas199394:75 att atts.

enligt samordningslagen har till sjukvård irättannarspersoner som
framgår föreskrifter i övrigtSverige. Vidare där med särskildaatt

social trygghet.åtaganden på grund konventioner omavses av
i förarbetena till vilkaMed anledning dessa tydliga uttalandenav -

detfullo ansluter vi det inte nödvändigt ivi till attoss anser vara-
samordnings-ändringar med anledningsjälva lagtexten någragörs av

ikraftträdande.lagens
skyldighet för landstingenTandvárdslagens bestämmelser attom

hälso-identiska med motsvarande bestämmelser ierbjuda tandvård är
ändringar iVad anförts behovoch sjukvårdslagen. som om avovan

tandvårdslagen. Vigäller i frågahälso- och sjukvårdslagen även om
tillägg införs idärför motsvarande förtydligandeföreslår att ett

tandvårdslagen.
ungdomtandvård folktandvård till barn ochtillFör änrätt annan

försäkringen denansluten tillförutom vårdgivarenförutsätts är attatt
och i Sverige AFL 2 kap.försäkrad enligt AFL bosattvârdsökande är

redogjort för reglerna i AFLoch 8 §§. I kapitel 2 har vi3 om
landsförordning 140871 vilketförsäkring. Lagvalsreglerna i anger

bestämmelser ochomfattas dessalagstiftning skall Av avav.en person
förmåner avdelning Illbestämmelserna för olika slagde särskilda av

försäk-följer andra sådanaförordningeni även än äratt personer som
skall ha till vårdförmåner ioch bosatta i Sverigerade enligt AFL rätt

moderskap. förhållandetSverige vid sjukdom och Det att personen
i detta sammanhangomfattad svensk lagstiftning tordeskall vara av

försäkrad. får följa samord-innebära Dettaatt anses avpersonen anses
landetförordning 140871 tillämplig här iningslagen, vilken lag gör

dettavad krav bosättning. Oavsettjfr också på ärsagtssom nyss om
för-enligt reglerna ivi flera gånger påpekat, dendet så, attsom som

omfattas lagstiftning inte får särbe-14087l skall svenskordning av
i förhållande till svenskavarken direkt eller indirekthandlas - -

införasföreslagit i kapitel bör dock i AFLmedborgare. Som vi 5 en
vissa fall utvidgas ellerlagens tillämpningsområde ierinran attom -

samordningslagen.vad föreskrivs iinskränks genom som-
enligt huvud-för vid sjukresor hartill ersättning resekostnaderRätt

Sverige.försäkrad och bosatt iregeln endast den enligt AFLärsom
resekostnadsersättning vid sjukresor§ lagen 1991:419 sägsI 4 om

socialemellertid internationell överenskommelseatt, en omom
för resekostnader itrygghet innefattar åtagande för Sverige att svara
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samband med sjukresor, ersättning för dessa kostnader skall lämnas av
den sjukvårdhuvudman inom område vård för sjukdomen harvars

Även sjukresor inte uttryckligen i förordninggetts. nämns 140871om
omfattar förordningen enligt vad vi tidigare anfört förmånenäven av
ersättning för sjukresor. Sverige har således internationellgenom en
överenskommelse åtagit sig för sådana resekostnader. Detatt ärsvara
enligt vår uppfattning med hänsyn härtill och till lagen innehålleratt

hänvisning till inteAFL nödvändigt göra något tillägg i lagenen att
resekostnadsersättning vid sjukresor.om

Rätten till ersättning för resekostnader omfattar enligt den svenska
lagstiftningen endast sjukresor inom Sverige. Den till ersättningrätt
härför förordning 140871 kommer innebära för vidaresom att en
personkategori i dag kan enligtän vår mening inte sträcka sig längre

vad sålundaän gäller enligt den svenska lagstiftningen, bl.a.som
eftersom förordningens bestämmelser förmåner vid sjukdom ochom
moderskap inte några särskilda regler ersättning förupptar om
sjukresor till land, till skillnad från vad i viss utsträckningannat som
gäller på arbetsskadeförsäkringarnas område kapitelse 9. Vi har
därför kommit till slutsatsen ersättning med stöd förordningatt av
140871 kan enbart för sjukresor inom Sverige. Rätten härtillges
utvidgas dock i viss mån såvitt gäller de andra nordiska länderna till
följd bestämmelserna i den nordiska konventionen socialav nya om
trygghet avsnittse 6.2.7.

frågaI läkemedel gäller till förmåner enligträtt lagenattom
1981 249 begränsning läkemedelskostnader har denom av m.m. som

försäkrad enligtär AFL vissamed undantag, densamt, utan attsom,
bosatt i Sverige, har anställning i allmän eller enskild tjänst här.vara

försäkradFör bosattär Sverige gäller förmånerna enbartutomen som
han vistas här. Regeringennär får efter överenskommelse med annan
föreskriva lagen skall tillämpas helt eller delvis påstat att personer,

svenska medborgare, vistas här i riketutan att och vilkapåsom vara
lagen inte tillämplig.ärannars

Genom förordning 140871 får fler i dagän tillrättpersoner
förmånen prisreducerade läkemedel i Sverige. När det gäller fråganav

vilket behov ändrad svensk lagstiftning kan föreligga finnsom av som
enligt vår uppfattning skäl den nuvarandeöverväga svenskaatt
lagregleringen till läkemedelsförmånerrätten i Sverige i Detav stort.

svårt finna några sakligaär skäl till varför svenska medborgareatt som
bosatta utomlands enbart iär kraft sitt medborgarskap skall ha rättav

till läkemedelsförmåner i Sverige de inte har till andranär sjukför-rätt
säkringsförmåner. Dessutom kommer de utlandssvenskar omfattassom

förordning 140871 under förhållandenalla med undantag för fallav -
akut värd vid tillfällig vistelse här förlora denna grundrätt,attav -
principen i förordningen inte kan omfattasattav om en person av mer

lands lagstiftningän samtidigt såvida de inte skall omfattasett av
svensk lagstiftning, grund anställning i Sverige. Sist,t.ex. av men
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detinte minst, torde förhålla sig så Sverige skulle fortsättaatt, attom
läkemedelsförmåner i Sverige svenska medborgaretill enbart iutge

kraft deras medborgarskap, medborgareäven iärav personer som
EES-länderandra skulle med hänvisning till likabehandlingsprincipen

kräva förmåner.kunna Att hålla fast vid den nuvarandesamma
regleringen skulle därmed kunna medföra ökade kostnader för
läkemedelsförsäkringen. Samtliga omständigheterdessa motiverar
enligt vår uppfattning ändring i lagen 1981:49 begränsningen om av
läkemedelskostnader, m.m.

Vi föreslår därför 8§ i lagen ändras berättigadeså tillatt att
förmåner skall de försäkrade enligt AFL och bosatta härärvara som

de enligt vad följer samordningslagen be-ärsamt som annars som av
rättigade till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap.

innebär vi föreslår den särskilda till läkemedelsfor-Detta rättatt att
måner generellt tillkommer utlandssvenskar skall upphörasettsom nu

gälla. Utlandssvenskar försäkrade i EES-land fårär rättannatatt som
läkemedel vid akut behov uppkommer under vistelse här enligttill som

förreglerna i förordning 140871. Kostnaden förmånen faktureras den
behöriga staten.

tidigare redovisat finns enligt 9 § lagen begränsningSom vi om av
läkemedelskostnader, möjlighet få ersättning för kostnaderattm.m. en
för läkemedel inköpts i övriga nordiska länder receptetsom om

nordiskt land det där inköpet skett.utfärdats i Sverige eller i änannat
i överstiger den skulleErsättning utgår den mån kostnaden som man

Bestämmelsenha fått vidkännas läkemedlet inköpts i Sverige. gerom
sålunda till förmåner utomlands delvis enligt svensk lagstiftningrätten

försäkrade i Sverige. Detta inteför är överensstämmerpersoner som
med princip enligt förordning 140871 gäller för Vårdför-den som

nämligen förmånerna skall utgå i varje enligt denmåner, statatt
visserligenlagstiftning gäller där. så, förordningDet är attsom

lagstiftning till140871 inte torde hindra nationell rättatt en ger
förordningenförmåner i andra vad följerutöverstater som av men

förmåner förmånernaför sådana gäller till skalläven rättenatt
alla skalltillkomma dem enligt förordningen omfattas detsom av

aktuella landets lagstiftning. Detta innebär i Sverigerättenatt, attom
få ersättning för kostnader för läkemedel inköpta i nordiskt landannat

finnas förordningskall kvar, den utsträcks till gälla alla enligtatt som
skall omfattas svensk140871 lagstiftning.av

till får fyllaMed hänsyn bestämmelsen i 9 § visstatt ettanses
praktiskt behov och till den nämnda utsträckningen knappast kanatt
förväntas medföra marginella kostnadsökningar, viänannat attanser
övervägande skäl talar för den finnas kvar. Vi föreslår därförskallatt
inte någon ändring.

Den råkat för sjukfall kan i stället för sjukpenning fåut ettsom
förersättning merutgifter för till frånoch arbetet. Endastresor

har till sjukpenning har till denna förmån.rätt Närrättpersoner som
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därförfrågan behov ändring i lagstiftningen hänvisasdet gäller avom
lagstiftningen tillkapitel anför ändringar ivad vi i 7 rätttill omom

sjukpenning.
försäkraderehabilitering enligt kap. AFL har detill 22 ärRätt som

försäkringskassa eller skulle ha varitinskrivna hosenligt AFL ärsamt
för-vi anfört tidigare torde detde uppfyllt ålderskravet. Somdet om

lagvalsreglerna i förordning 140871enligthållandet att personen
sammanhang innebärasvensk lagstiftning i dettaskall omfattas attav

detinnebär däremot inteförsäkrad. Detta att upp-personen anses
eftersomförsäkring för rehabilitering,automatiskkommer en

nuvarandeinte och enligtde berörsåtskilliga ärpersoner somav
försäkringskassa. Attbli inskrivna ilagstiftning inte heller kansvensk

hainte skullegällande dessahänvisning härtillmed göra att personer
striduppenbaremellertid stå irehabilitering i Sverige skulletillrätt

vidtasbör därför åtgärdersyften. Enligt vår meningEES-avtaletsmed
ilagvalsreglernaenligtinnebörd allafår till att sompersonersom

lagstiftning,omfattas svenskförordning 140871 skall utan att varaav
arbetslivsin-försäkrade förpraktiken bliri landet, också ibosatta här

kapitelföreslagit iresultat kan, virehablitering. Ett sådantriktad som
förordningi bilaga 6 tillbestämmelseåstadkommas genom en

tillämpningsärskilda regler förbilaga innehåller140871. Denna av
bestämmelsen börföreslagnalagstiftningar. Denmedlemsstaternas

förordningavdelning ienligt reglerna iatt person somange en
tillämpninglagstiftning skall vidomfattas svenskskall140871 avav

försäkradmedlikställasi förordningenavdelning III kapitel 1bl.a.
inte har skett.inskrivningförsäkringskassainskriven i ävenär omsom

för-vid kommandeföreslår vi deti kapitel 5vi utvecklatSom att
förbestämmelsesådanåtgärder förEES vidtashandlingar inom att en

140871.till förordninginförd i bilaga 6Sverige blir
för sigtorde i ochkonstruktionenden föreslagnabestämmelseEn av

familjemedlemmarförmånerden tillkomma omfattainte rättatt som
gällerförordningenLagvalsreglerna i140871.enligt förordninghar

familje-själv ochegenföretagarenanställde ochnämligen enbart den
i förord-avdelning IIIförmåner regleras itillmedlemmarnas rätt

svenskenligtsamtliga de förmåneremellertid så,ningen. Det är att
sådanauppställs, till sininskrivning ärlagstiftning där krav natur

egenskap ochderasfamiljemedlemmar i dennatillde inte kan utgåatt
dvs. ickeförordning 140871har ibetydelse detta begreppenligt den

detavsnitt 3.9.2. T.ex.familjemedlemmar, ärförvärvsverksamma se
22 kap AFL.få rehabilitering enligtkanförvärvsverksammabara som

ibestämmelsenden tillkommandedärför inte skälfinns göraDet att
vad vi här harvittgâendetill förordning 140871 änbilaga 6 mera

föreslagit.
1991 1046enligt förordningenbidrag skall kunna utgåFör att om:

bidrag tilli formsjukförsäkringen enligt AFLersättning från av
bidrag skallden till vilken ärarbetshjälpmedel krävs utgesatt person
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försäkrad enligt AFL och bosatt i Sverige. Några ändringar i AFL
de förslagutöver redan redovisat enligtär vår bedömning intesom

nödvändiga. Eftersom förordningen behandlar just frågor ersättningom
från sjukförsäkringen enligt AFL behövs inte heller någon komplette-
ring i denna.

Förordningen 1987:409 bidrag till arbetshjälpmedel innehållerom
i dag inte några krav på bosättning eller medborgarskap i Sverige.
Eftersom bidraget till sin sådantär det bara kannatur utgå till elleratt
för förvärvsverksam och bidraget har anknytningen enbart tillperson
förvärvsarbeten i Sverige finns det enligt vår uppfattning dock ingen
anledning införa någon begränsandeatt regel i förordningen, inte ens
i förhållande till bosattaär utanför EES.personer som

Förordningen 1988:890 bilstöd till handikappade innehåller iom
dag inga formella krav på medborgarskap eller bosättning i Sverige för

till förmånenrätt skall föreligga.att Inte heller i lagen 1988:360 om
handläggning ärenden bilstöd till handikappade finnsav någraom
sådana krav. Som vi påpekat i avsnitt 6.2.15 torde det dettatrots vara
förutsatt endast bosattaatt är i Sverige berättigadeär tillpersoner som
denna förmån.

Riksförsäkringsverket har i den i avsnitt 2.6 redovisade rapporten
föreslagit lagen handläggningatt ärenden bilstöd tillom av om
handikappade ändras så det uttryckligen framgår förmånenatt kanatt

endast tillutges bosatta iär Sverige. Verket har skälpersoner som som
för förslaget det inte rimligtärangett att skall vistasatt en person som
i Sverige under kortare tid tolvän månader och därför inte anses-

bosatt här skall kunna beviljas bilstöd. Undervara remissbehand--
lingen har Försäkringsöverdomstolenrapporten och de för-av tre
säkringsrätterna uttalat uppfattning.samma

Som vi flera gånger påpekat kan emellertid krav på bosättning inte
upprätthållas enligt bestämmelsernagentemot i förord-personer som
ning 140871 skall omfattas svensk lagstiftning EG-domstolensav
dom i målet 2 89 Kits Heijningen. Redan förordningenvan attgenom
blir gällande i Sverige utsträcks sålunda tillämpningen reglernaav om
bilstöd till handikappade så sätt enligt bestämmel-att personer som

i förordning 140871 skall omfattas svensk lagstiftningserna kanav
berättigade till bilstöd, de bosatta iär Sverigevara elleroavsett om

inte och i princip oberoende anställningstidens längd. Eftersom detav
sigrör vårdförmån krävs dock i fråga vidom deten att personen

aktuella tillfället bor eller vistas i landet för den skall kunnaatt utges
enligt det svenska regelsystemet se avsnitt 6.6.5.

När det gäller bosatta iär Sverige inte skallpersoner som men som
omfattas svensk lagstiftning, på grund de arbetar iav t.ex. att ettav

EES-land, kommer även dessaannat med stöd bestämmelsernaatt av
vårdförmâner vid sjukdom och moderskap i förordning 140871om att

få till bilstödrätt i Sverige. I dessa fall gäller dock påpekadesom
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ersättningSverige berättigat tillinledningen till detta avsnitt,i äratt
andra landet.behöriga institutionen i detförmånen från denför

ianvändsi den betydelsemån familjemedlemmarI den som
nämnda haravsnitt 3.9.2 till deförordning 140871, personernase

avdelningföreskrivs iSverige enligt vadvårdförmåner itillrätt som
Sverigetill bilstöd ide haförordning 140871, kan rätti ävenIll

tillfamiljemedlemmar harfall rättbosättning här. I vilkaoberoende av
avsnitt.nästföljandevi till iSverige återkommerförmåner i

handikappade intebilstöd tillreglernadet i de svenskaEftersom om
enligt vårSverige detkrav på bosättning i äruttryckligtfinns något

i dessa med hänsynändringinte nödvändigt någonuppfattning göraatt
följdtillförordningentillämpningenden utökadetill attavav

kan dethär i landet. Däremot140871 blir gällandeförordning ettav
regel, nämligenbegränsandeinförafinnas anledningskäl attannat en

tillförhållandetillämpning ireglernasför avgränsa somatt personer
ibestämmelsernaomfattasSverige ellerbosatta ivarken är av

handläggningdet i lagenföreslår därför140871. Viförordning att om
be-uttryckligskall införashandikappadebilstöd tillärenden enomav

handikappadeendast sådanatill bilstödberättigadestämmelse ärattom
vadenligtbosatta här,Sverige ellerbosatta iär attutan varasom,som

landethär itill vårdförmånerharsamordningslagenföljer rättavsom
vid sjukdom.

skallanskaffningsbidragochföljer grund-gällande reglerAv attnu
säljerbidragsmottagarensituationer, bl.a.i vissatillbakabetalas om
sedanhar gåttinnan sju årfordonetsig medeller på görsättannat av

tid. Viinomhan avliderbeviljades eller attbidraget ansersammaom
utomlands.flyttninggrundockså påskeåterkrav bör kunna av

enligt våroch detrelativt ärbeloppsmässigtBilstödet är stort upp-
bilstödbeviljatshanefter detkort tidorimligt denfattning attatt som

bestämmel-sådanbidraget. Enfå behålla helalandet skallflyttar ut ur
ireglernaenligtdeminte gällandekan dock göras mot somse

Sverige såsjukdom ivårdförmåner vidtill140871 harförordning rätt
kunnafallet återkravinte börbestår, sådenna när ärlänge rätt men

ske.
bilstöd skallbeviljatsdärför gångVi att en person som enanser

anskaffningsbidragochtillbaka grundbidragbetalakunna åläggas att
heller ioch intebosättningsvillkoretuppfyllerinte längrehanom

140871 längrei förordning ärbestämmelsernagrundövrigt på av
svensksjukdom påvidvårdförmåner i Sverigeberättigad till

sådanMedbekostnad medlemsstat.bekostnad eller på enav annan
detundvika konsekvenseri praktiken kunnaregel torde också avman

i sin PersonerRiksförsäkringsverketslag rapport.angett somsom
tillvisserligenarbete har då rättkortare tidshit för endastkommer en
dehär bosattaförutsättningarbilstöd under menpersonersomsamma

delvis betalahelt ellerarbete lämnar landetefter avslutatmåste denär
stridasådan regel kan knappastutgivna bidrag. Entillbaka motanses
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likabehandlingsprincipen eftersom den skulle gälla även personer som
bosatta i Sverige,är bosättningstidens längd. Det återbetal-oavsett

ningspliktiga beloppet bör stegvis minskas i förhållande till hur lång tid
förflutit mellan bidragets beviljande och utflyttningen. Liksomsom är

fallet i dag i andra situationer bör dock undantag från återbetalnings-
skyldigheten kunna medges det finns särskilda skäl. Ett sådant skälom
kan anknytningen till Sverige genom bosättning elleratt rättvara att
till vårdförmåner här föreligger endast kommer avbrytas för be-att en
gränsad tid. Den bosätter sig i EES-land under tidsbe-ett annatsom ett

arbete där skullegränsat således kunna undantas från återbetalnings-
skyldigheten avsikten han efterär det arbetets upphörande skallattom
återvända till Sverige. Ett fall då undantag från återbetalnings-annat
skyldigheten skulle kunna medges den beviljats bidragär ochom som
flyttar från Sverige vid beviljandet förtidspensionär efterellerut var
beviljandet lämnar arbetsmarknaden med pension.

Med anledning det nyligen tillsätts särskild utredning medattav en
uppgift utvärderinggöra och bilstödet tillöversyn handikap-att en av

finnerpade vi emellertid inte anledning lägga fram någotatt nu
konkret lagförslag med den innebörd vi här angett utan attsom anser
frågan bör vidare i anslutningprövas till den utredningens arbete.

Enligt första5 § stycket andra punkten i förordningen bilstöd tillom
handikappade kan bilstöd lämnas till handikappad ären person som
under 65 år och har lämnat arbetsmarknaden efter ha beviljatsattsom
förtidspension eller sjukbidrag, förutsättningunder han tidigareatt
beviljats sådant stöd enligt 5 § första stycket första punkten, dvs. för

helt eller delvis kunna försörja sig arbete eller för kunnaatt attgenom
genomgå viss utbildning eller rehabilitering. frågaEn härvidsom upp-
kommer tidigareär erhållit bidrag i EES-om en person som en annan

motsvarande det svenska bilstödet kan få bidrag enligt § förstastat 5
stycket andra punkten förordningeni bilstöd till handikappade.om
Med hänsyn till den extensiva tolkning likabehandlingsprincipenav

EG-domstolen i många fall har gjort det enligt vårär bedömningsom
mycket talar för fallet.så fårDet dockär överlämnas praxisattsom

frågan. finnerVi inteavgöra anledning föreslå någon ändring iatt att
lagstiftningen i detta hänseende.

1993:389Lagen assistansersättning innehåller inte någraom
uttryckliga krav på bosättning eller medborgarskap i Sverige. Emeller-
tid i 2 § beslut ersättning skall fattas den försäkrings-attanges om av
kassa där sökanden inskriven, eller skulle inskrivenvaritär om
åldersvillkoret varit uppfyllt. får förutsattDet därför endastattanses

bosatta i Sverige kan beviljas assistansersättning. Tillärpersoner som
följd bestämmelserna förordningi 140871 kommer emellertid ävenav
vissa inte bosatta i Sverige kunna få sådanär ersätt-attpersoner som
ning de vistas i Sverige.när Det gäller huvudsakligen ärpersoner som
förvärvsverksamma här deras familjemedlemmar. föreslårVi där-samt
för det i lagen assistansersättning införs bestämmelseatt om en som
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erinrar dess tillämpningsområde kan påverkas vad före-attom av som
skrivs i samordningslagen. Frågan vilken försäkringskassaom som

fattaskall beslut ersättning till inte bosatta iärom personer som
Sverige vi, vi i avsnitt 5.9, bör Riksför-avgörasangettanser som av
säkringsverket.

till sjukvårdsfönnåner6.6.5 Rätten hälso- och i Sverige
enligt förordning EEG 140871nr

detta och nästföljande avsnitt kommer vi behandla frågorl rättatt om
och sjukvårdsförmånertill hälso- och för kostnader för sådanaansvaret

förmåner. Vad hälso- sjukvårdsförmáneroch gäller isägs storsom om
utsträckning också för vårdförmåner.övriga Vi kommer dock i ett
särskilt avsnitt 6.6. 12 uppmärksamma frågornågra särskiltatt som
gäller dessa andra förmåner.

Vi skall i detta avsnitt försöka beskriva i vilka olika fall hälso- och
sjukvård på grund bestämmelserna i förordning 140871 skall med-av
delas i Sverige.

vilken slutligen skall för kostnaden förFrågan statom som svara
vården kommer inte behandlas här, här kommer berörasatt utan att
endast situationer då vården faktiskt skall meddelas här. Vi skall också
försöka beskriva vilka skillnader detta kommer medföra i för-att

till vad gäller i dag grund svensk lagstiftninghållande på ellersom av
konventioner Sverige ingått med berörda stater.som

Vi i detta avsnitt vidare behandla frågan ikommer att om var
meddelas. frågeställningSverige vård skall Denna aktualiseras eftersom

i flera fall skall till inte Sverige.vård bosatta iärutges personer som
vi behandlar frågan till sjukvårdsförmânerInnan hälso- ochrättom

i Sverige skall vi dels beröra några tolkningsfrâgor har betydelsesom
sammanhanget, dels med utgångspunkt från domar EG-dom-i tvâ av

stolen behandla några frågor kring enligt 22 i förordningrätten art.
enfå få140871 tillstånd bege sig till medlemsstat föratt att attannan

vårdplanerad där.

Några tolkningsfrågor

De frågor vi här skall behandla har betydelse för i vilkensom
utsträckning vissa personkategorier har till vårdförmåner i Sverigerätt
vid sjukdom och moderskap. Frågorna har inte varit föremål för EG-
domstolens prövning i fall frågornahar inte ställts på sin spets.vart

förordningEnligt 19 i 140871 har anställd eller egenföreta-art. en
bosatt i medlemsstat sysselsättningsstaten,är ängare, som en annan

vårdförmånertill i bosättningsstaten enligt dess lagstiftning, underrätt
förutsättning uppfyllerhan villkoren i den behörigaatt statens
lagstiftning för till förmåner. Fråga kan uppkomma denrätt om

innebörden kravet enligt 19 uppfylla villkoren i dennärmare art. attav
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behöriga lagstiftning. Såvitt vi kan bedöma innebär kravet intestatens
villkor den anställde eller egenföretagaren måste i arbeteett att vara

vid den aktuella tidpunkten. Det torde tillräckligt han äratt attvara
anställd eller egenföretagare i den mening ianse som som avses

förordning 140871 avsnittse 3.9.2, dvs. har förvärvsarbetat vid
något tillfälle. Dessutom fordras i fråga vid det tillfälleatt personen

aktuellt sjukförsäkrad i den behöriga och sålundaär är intestatensom
omfattad lands lagstiftning eller andra skäl inte längreett annatav av
täcks sjukförsäkringen i den behöriga på grundstaten, t.ex.av av
avslutad förvärvsverksamhet.

andra frågan vilken tillDen vård pensionärer och derasär rätt som
familjemedlemmar har vid vistelse i medlemsstat den deänen annan

bosatta dvs. hur i förordning skall tolkas. Vi har31 140871är art.
tidigare berört frågan i avsnitt rättigheterna har6.5. Avgränsningen av
flera varit föremål för institutioner, dockgånger behandling i EG:s

intesaken slutligt blivit avgjord. Flera länder detutan att attanser
finns enligtskäl pensionärer längre gående denrätt änatt ge en som

22.1 tillkommer anställda egenföretagare tillfälligtochart. a som uppe-
håller sig i Andra länder 31 inte skallstat. att art.en annan anser
tolkas lika restriktivt 22.1art.som a.

uppfattning bakgrundDet vår den rimliga tolkningenär att mot av-
EG-domstolens uttalande i målet 18278 Pierik avsnitt 6.5se av-
artikeln det i fall föreligger endast till akutmåste dessa rättattvara
vård, dvs. vård blivit nödvändig under vistelse isom en annan
medlemsstat. gäller oberoende vården söks i denDetta stat somav om
betalar pensionen eller i vistelseland. skäl varförNågraut ett annat
pensionärer i detta hänseende skulle behandlas enligt förmånligare

förvärvsarbetanderegler kan vi inte finna. Vi alltså detän attanser
inte grund förordning 140871 kan hävdas någon förrätt t.ex.av

pensionärersvenska bosatta i EES-land planeradär annat attsom
vård i Sverige i andra fall då tillstånd enligt 22.1 meddelatsän art. c

pensionärens bosättningsland och det landet därmed förav svarar
gjortskostnaderna. Detta också den tolkning behörigaär som av

myndigheter i Danmark.
finns det skäl i detta hänseende relativtMöjligen göra generösatt en

det i 22.1tolkning begreppet akut vård. Medan art. a somav -
för anställdavistelse i landtill vård vid tillfälligreglerar rätten annat

itill vård föreliggeregenföretagareoch sägs rättatt personenom-
EG-domstolen iförmåner, uttaladefråga i behov omedelbaraår av

behovföreliggertill vård enligt 31målet 18278 rätt art.att avom
Medvistelse inödvändig under tillfälligsådan vård blivit stat.annan

uttryckligsaknastill det i 31till denna skillnad ochhänsyn art.att en
finnasuppfattningdärför enligt vårbegränsning till akut vård, kan det

vård någotbegreppet akutskäl vid tillämpningen 31att art. engeav
vanligt. De tjänstemänvidsträckt tolkning vad äränmera som annars
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knutna till Administrativa kommissionen vi varit med,i kontaktsom
förklarathar de delar denna bedömning.att

Den tredje frågan vilken till vård arbetslösaär rätt som personer
söker arbete i medlemsstat den behöriga harän statensom en annan

i den där arbete söks, dvs. hur 25.1 i förordning 140871stat art.
frågan fallskall tolkas. Närmare bestämt det i dessa föreliggerär om

till både planerad och akut vård begränsad tillellerrätt rätten ärom
endast akut vård. artikeltexten kan ingen begränsning till akut vårdAv
utläsas. Vad föranleder frågeställningen den tid under vilkenär attsom

förden arbetslöse har uppehålla sig i söka arbete ärrätt att stat atten
underbegränsad till månader och det kan märkligt hanatt atttre synas

vårddenna relativt korta tid skulle kunna erhålla planerad i denäven
där arbete söks. Som jämförelse har ärt.ex.stat en personer som

utsända till i princip endast till akut vårdrättstat trots atten annan
Åutsändningen kan pågå under betydligt längre tid månader.än tre

sidan förut-andra har måhända tanken bakom regeln varit den detatt
arbetsökandet också leder till anställning erhålls i densätts statatt att

där arbete söks, i vilket fall denna också blir behörig och rättstatstat
föreliggatill både akut och planerad vård kommer i denatt staten.

tillMed hänsyn främst till någon begränsning akut vård inte kanatt
från EG-domsto-utläsas artikeltexten och i avsaknad avgörandeur av

uppfattning tolkningenlen, måste enligt vår 25.1 denart. att enges
arbetslös söker arbete i den behörigaänstatperson som en annan

ochunder den tid i artikeln har till både akuträttstaten som anges
planerad vård i den där arbete söks.stat

bör i sammanhanget hållas i minnet vården i de härDet att
fallen behöriga ochbehandlade alltid skall bekostas den staten attav

25.1 endast gäller för arbetslösa uppbär arbetslöshetsersätt-art. som
frånning någon medlemsstat.

fjärde fråga, föregående, hurEn sammanhänger med den ärsom
artikel 25.3 skall tolkas. Där stadgas, vi tidigare angett, attsom
familjemedlemmar till arbetslös har till förmånerrätten person som
vid sjukdom och moderskap från den för arbets-stat som svarar
löshetsersättningen, de bosatta eller vistas, har rättäroavsett attvar
erhålla vårdförmåner eller vistelsestaten bekostnadi bosättnings- av

för rimligaden arbetslöshetsersättningen. Denstat som svarar
familjemedlemmarna skalltolkningen bestämmelsen måste attav vara

vårdförmåner kvar i bosätt-ha till sig de väljerrätt att stannavare
ningsstaten eller de följer med den arbetslöse till den där dennestat

familjemedlemmarnasöker arbete. såsom skulle kunna hävdas,Att,
villfritt skulle kunna välja söka vård i vilken medlemsstat deatt vore

alltför slutsatser; de skulle i såenligt vår mening dra långtgåendeatt
förordningfall förmån inte tillkommer någon avges en som annan

kontakt med140871 omfattad personkategori. Vi har också varit i
frågaAdministrativa kommissionen, i dennatjänstemän knutna till som

gjort tolkning den vi hävdar.samma som
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Den femte frågan hur omfattandeär familjemedlemmars rätt att
váraförmåner i den behöriga deär bosattanär iärstaten en annan
medlemsstat den anställdeän eller egenföretagaren 21.2.art. Det är
alldeles klart de har till vård i denrätt behöriga behovetatt staten om

vård uppkommer under vistelse där. Vad däremot inte klartärav som
familjemedlemmamaär har bege sigrätt till den behörigaom att staten

i syfte vård där. Om de har sådan innebär deträtt, deatt atten
befinner sig i bättre position än gränsarbetares familjemedlemmaren
vilka har begränsad till vårdförmånerrätt i den behöriga staten,en

Ånågot svårligen låter sig motiveras saklig synpunkt. andrasom ur
sidan framgår det inte artikeltexten någon begränsning dettaattav av
slag skulle föreligga. Inte heller har frågan föremålvarit för EG-
domstolens prövning. Dessutom kan den behörigasägas att staten
under förhållandenalla skall för kostnaderna för vården,svara
antingen meddela vård i det landet ellerattgenom attegna genom
betala prestationper eller schablonbelopp land förett annatgenom
vård där till dessa familjemedlemmar.som ges

Det osäkert vilken tolkningär 21 skall i det behandladeart. ges nu
hänseendet. avsaknadI något konkret stöd för den motsattaav mera
ståndpunkten måste vår tolkning emellertid bli den familjemedlem-att

bosatta iär den behörigaän haräven rättstat statenmar som en annan
bege sig till den behöriga för få planerad vård där.att staten att

Möjligen kunde det påkallat för Sverige begära klargörandeatt ettvara
i frågan från Administrativa kommissionen.

Slutligen skall nämnas något udda situation ändå får antasen som
kunna inträffa. Vad frågornågraär föransvaretsom avses om
kostnader för vårdförmâner till barn båda föräldrarnanärutgettssom

förvärvsverksammaär i olika Av 19.2 i förordningstater. art.men
140871 följer den föräldern förvärvsverksam i denäratt, om statena
där förmånen denna skall för kostnaderna. Omutgetts, stat ansvara
däremot ingen föräldrarna förvärvsverksam iär den vårdgivandeav

de arbetar båda i två andra förordning 140871staten, utan stater, ger
för närvarande inget på frågan. Frågan har dock uppmärksammatssvar
inom för Administrativa kommissionens arbete, och denramen
kommer därför förhoppningsvis fåkunna lösning.att snart en

Särskilt vård efter tillstånd enligt i förordning22 140871art.om

I avsnitt 6.5 har vi kort redogjort för innehållet i 22.1 i förord-art. c
ning 140871, gäller möjligheten få tillstånd den behörigaattsom av
institutionen bege sig till förmedlemsstat få vård. EG-att atten annan
domstolen har i de två Pierik-målen11777 Pierik I och 18278 Pierik
II behandlat flera frågor med anknytning till denna bestämmelse.
Eftersom avgörandena enligt vår uppfattning i betydande mån under-
lättar förståelsen artikeln finns det skäl i viss utsträckningattav
redogöra för domstolens ställningstaganden i dessa mål.
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bemärkasDet bör vad i första hand behandlades i Pierik-att som
målen under vilka omständigheter den behöriga institutionen kundevar

tillstånd. hindrarInget således den behöriga institutionenvägra att ger
tillstånd bege sig till medlemsland för få vårdatt annat attpersonen

i fall då skyldighet föreligger.där någon därtill inte Allmänt kanäven
benägenheten tillstånd beroende sjukvårdskost-sägas äratt att ge av

naderna i bosättningslandet. Tyskland brukar tillstånd tillt.ex. ge
psoriasisbehandling utomlands eftersom sådan vård kostsamär mera

flertaleti Tyskland i andra länder.än
båda frågor vilka fall behörigaI målen uppkom i den in-om

stitutionen kan tillstånd bege sig tillvägra atten person annanen
medlemsstat för vård. hör artikelns lydelse vidDet till sakenatt att

aktuella tidpunkten för nuvarandeden något annorlunda i dagänvar
lydelse, avsnitt tillstånd inte fick6.5. Då gällde vägrasattse om

i fråga inte kunde få vården medlemsstats territo-inom denpersonen
rium där han bosatt. Domstolen förklarade i Pierik I avsiktenär att
med bestämmelsen förordningen omfattadatt garanteravar en av

möjligheten få den vård effektiv bakgrundatt motperson som avvar
vad hans hälsotillstånd krävde medlemsstat helst ochi vilken attsom
bestämmelsen därför tolkas tillstånd inte heller fickmåste så vägrasatt

den vård lämpligkunde erhållas i den andra statenom som var mer
eller verksam i relation till hälsotillstånd den kundeän sompersonens

Ävenfås bosättningsstaten.i lydelse torde domstolensmed nuvarande
ställningstagande fråga fall då vård berördrelevant i typvara om av
visserligen i bosättningsstaten bedöms mindredenges varamen
verksam den Medkan fås i medlemsstat. denän som en annan
nuvarande lydelsen har emellertid klargjorts för det fallatt, att
behandlingen inte ingår bland de förmåner enligt denutgessom
lagstiftning tillämpas i bosättningsstaten, aldrig behövertillståndsom

Om däremot behandlingen ingår omfattade förmånemabland deges.
den eller skäl faktiskt finns tillgå vidinte denett annat attmen av

aktuella tidpunkten, gäller tillstånd endast be-kan vägrasatt om
handlingen kan erbjudas vid tillfälle och väntetid, meddennaett senare
beaktande den sökandes hälsotillstånd sannolikaoch sjukdomensav
förlopp, i bosättningsstaten fråga. Huruvidaär normal för vården i
vården förmånär lagstiftningenligt bosättningslandetsutgesen som
måste bestämas den behöriga institutionen samband medi attav
ansökan tillstånd behandlas.om

tolkningenAtt vad väntetid för vård vissnormalärav som av en
skall ske med beaktande hälsotillstånd och sjuk-typ av personens

domens sannolika förlopp, torde enligt innebäravår bedömning att
lider livshotande eller allvarligamycketpersoner som av annars

sjukdomar och inte kan beredas vård i bosättningsstaten har rätt atten
få tillstånd till vård i land, vård kan där omedelbart. Iannat om ges
sådana exceptionella fall kan tillstånd således underinte vägras
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hänvisning till det normalt med väntetid för vården ilängreäratt en
fråga i patientens bosättningsstat.

förutsättningarna för tillstånd beviljas uppfyllda kanOm skall äratt
institutionen inte tillståndbehöriga enbart på grundden vägra av

därförekonomiska orsaker, dvs. vården i den andraatt attman anser
för kostsam. uttalade i Pierik bedömningenDomstolenär attstaten

skall baseras medicinska grunder, med beaktande bl.a. patientensav
hälsotillstånd, hur allvarlig sjukdomen och hur verksam behand-är

i frågalingen är.
skall domstolen Pierik omfattaOm tillstånd beviljats detta enligt I

tänkas effektiva vid behandlingen den aktuellaalla åtgärder kansom av
fastslog eftersom den behörigasjukdomen. Vidare domstolen att,

tillståndet åtagit betala förinstitutionen bevilja har sig attattgenom
patienten berättigad både till för-vården i den andra medlemsstaten, är

kan utgå enligt den lagstiftning den vårdande insitu-måner somsom
tillämpar och till förmåner den behöriga institutionen kantionen som

motivering uttalade domstolen i Pierik institu-Med attutge. samma
förpliktad tillhandahålla både förmånertionen i vårdlandet deattvar

lagstiftningden enligt den den hade tillämpa skyldigatt attvarsom
den hade tillhandahålla.tillhandahålla och sådana Det börrätt attsom

vilket inte framgår de båda rättsfallen institutio-dock påpekas attav
tillhandahållavårdlandet inte kan tvingas vård i situationer däri attnen

till landets medborgare medicin-den inte skulle vård av egnage en
grundmedicinsk-etiska grunder, på akuta fallska eller attav mer

prioriteras eller på grund den önskade behandlingenmåste attav av
kompetens inte alls utförs.skäl bristandenågot annat än

domstolen6.5 fastslog i Pierik tillståndSom vi i avsnittangett att
till för fåbege sig vård kanenligt 22.1 att stat attart. en annanc

140871 omfattade Tillståndetbeviljas samtliga förordningav personer.
fall den behöriga institutionen. Vilkenskall i samtliga beviljas av

lagvalsreglerna.denna bestämsär av
institutionDomstolens ställningstagande väcker frågan vilkenom

besluta beviljande för pensionär borskall tillstånd somsom om av en
sin pension andra Underi har från eller flera stater.staten men en

förutsättning pensionären inte längre förvärvsverksam hanomäratt
för följerdet gäller reglerna anställda och egenföretagareär art.av

fall behörigf bosättningsstaten i de allra flesta13.2 dessa är statatt av
sjukförsäkradundantagsvis kan dock pensionären fortfarande ivara

skall därför beviljasden där han tidigare arbetat. Tillståndetstat av
skall bekostasinstitutionen bosättningsorten och vården av

får logiskt eftersombosättningsstaten. också bosätt-Detta anses vara
från för mottagitningsstaten den pensionenstat ettsom svarar

schablonbelopp för täckandet kostnader för pensionärens Vårdför-av
måner.

tillstånd enligt 22.fråga uppkommer lEn är ett art. cannan som om
för få förutsätter det i förvägbege sig till vårdstat att attatt en annan
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träffas överenskommelse vården med institution i denen om en
mottagande finnsDet varken i förordning 140871 eller istaten.
förordning bestämmelse57472 någon sådan innebörd och enligt deav
tjänstemän knutna Administrativatill kommissionen vi varit isom
kontakt med behövs i föroch sig inte någon sådan överenskommelse.

tordeDäremot det i praktiken regelmässigt förhålla sig så att man
innan tillstånd beviljas försäkrar sig vård verkligen kommerett attom

vid någon särskild institution.att ges
Enligt 22.1 skall vårdförmåner i dessa fall in-art. utgesc av

stitutionen på vistelseorten. Denna institution enligt bilaga VI tillär
EES-avtalet tillägg till bilaga 3 i förordning 57472 i Sverige
försäkringskassan på vistelseorten. Eftersom vård eftersom ges
tillstånd sådant slag den i de allra flesta fall kommerär att attav ges
på sjukhus och sjukhusen drivs landstingen skulle kunna uppståav
problem vård efter tillstånd skall i Sverige och den berördaom ges
försäkringskassan inte kan finna sjukhus villnågot vården.som ge
Med hänsyn till vården i dessa fall skall betalas denatt stat gettav som
tillståndet finns enligtdet vår uppfattning dock inte anledning att
befara skulle ske. finner därförså Vi inte heller skäl föreslåatt att
någon särskild reglering denna fråga.av

vilka vårdförmånerI fall föreligger till i Sverigerätt

Förutsatt våra ställningstaganden i de behandlade tolknings-att ovan
frågorna riktiga och sjukvårdsförmånergäller till hälso- irättär att
Sverige villkor för vilka bosattapå härärsamma som personer- -
föreligger följande fall:i

förordning 140871 omfattade dvs.Samtliga anställda,av personer -
egenföretagare, arbetslösa, pensionärer familjemedlemmar tillsamt
dessa personkretsen i avsnitt 6.5 bosatta ise närmare ärom som-
Sverige har till akut och planerad vård i Sverige, sig Sverigerätt vare

behörig familjemedlem-eller Detta gäller här bosattaär ävenstat
egenföretagare,till anställd, arbetslös eller pensionär ärmar en som

bosatt i EES-land.ett annat
Gränsarbetare familjemedlemmar inteoch eventuellt deras årsom

bosatta för vilka Sverige behörig har till bådei Sverige är rättstatmen
akut och planerad vård i Sverige. Gränsarbetare och i viss utsträck-
ning frittderas familjemedlemmar, härom avsnitt 6.5 kan väljase om
de vill vårdas i bosättningslandet eller i den behöriga Denstaten. som

Danmarkarbetar i Sverige bosatt i ochär t.ex. ansesmen som vara
frittgränsarbetare, avsnitt 3.9.2 kan således välja han villen omse

vårdas i Sverige eller Danmark.
förordning skallDen i övrigt enligt bestämmelserna i 140871som

omfattas lagstiftning gränsarbetaresvensk dvs. andra än utan attav
bosatt har, vistashär dennes familjemedlemmar så länge desamtvara

i Sverige, både fall dåtill akut och planerad vård här. Detta gällerrätt
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arbetari fråga här i landet och fall då arbetar ipersonen etten person
EES-land omfattad svensk lagstiftning,annat men t.ex.av personer

utsända från Sverigeär se avsnitt 3.9.9 definitionen härav.som om
Om således spansk medborgare kommer förhit arbetaen att utan att
samtidigt bosätta sig här, för säsongsarbete, har han tillt.ex. rättett
hälso- och sjukvård så länge han vistas här. hansOm familjemedlem-

också vistas här, eller kanske kommer hit besök,på har demar mot-
Förmodligensvarande rätt. har familjemedlemmarna till planeradrätt

vård här de begettäven sig hit i syfte få vård se ovan.attom
4. arbetslösEn inte bosatt härär tidigare varitsomperson men som
anställd eller egenföretagare och uppbär arbetslöshetsförmânersom
från något EES-land i vissa fall hans familjemedlemmar harsamt- -

arbetslöseunder den tid den söker arbete här i landet till akut ochrätt
planerad vârd. Denna bibehållsrätt enligt huvudregeln i månadertre
efter det den arbetslöse upphört tillgänglig för arbets-att att vara
förmedlingen i det land han har lämnat.

Samtliga förordningen omfattade vid vistelse iav personer, som
Sverige blir i behov akut vård, har till sådan vård här.rätt Dettaav
gäller även utsända frånär förEES-land arbeteett annatpersoner som
i Sverige. omfattasDessa fortfarande det utsändande landetsav
lagstiftning och har därför tillrätt endast akut vård här på sättsamma

gäller för turister.t.ex.som
fårDen tillstånd enligt artikel 22.1 hit för vård harattsom c resa

också till vården härrätt på villkor i Sverige bosatta.samma som
bestämmelseDenna gäller samtliga personkategorier EG-domstolens

dom i målet 18278 Pierik II.
bilaga tillI 2 detta betänkande detaljerad redovisningupptas en mer

föreliggerde olika situationer i vilka det till vård i Sverige.rättav en
ocksåDär vilket land i de olika fallen slutligen skallanges som svara

för kostnaderna för vården.
Som vi har beskrivit i avsnitt 3.9.9 förgäller vissa personkategorier

sjömän, anställda vid transportföretag, sysselsatta iärpersoner som
flera m.fl. särskilda regler lagstiftning,tillämplig vilkastater, om

Ävenpekar den skall behörig för dessa gällerut stat stat.som vara
dock principer för till vård beskrivit.rätt vi Vadsamma som nu som
i vissa dessa fall kan problematiskt fastställa i vilkenär att statav vara

frågai bosatt. Detta får dock frånär fall till fall medavgöraspersonen
tillämpning bosättningsbegreppet definieratssådant i EG-rättendetav
se avsnitt 3.9.6 och 5.7.5. I fall då Sverige behörig föreliggerär stat
för dessa personkategorier alltid till både akut och planerad vårdrätt
här i landet. Om däremot behörigEES-stat måsteär stat,en annan
bestämmas från fall till fall i fråga bosattär attom personen anse som
i Sverige, ivilken situtation 19 i förordning 140871 tillämplig,ärart.
eller bosatt i land, då reglerna i skall tillämpas22 och dåannat art.

till vård irätten Sverige villkorad. praktiken torde dock dettaär Imer
inte medföra några egentliga problem, eftersom det avgörande för de
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bli framgåri Sverige torde komma vadvårdgivande attorganen som
utfärdat vilkendet intyg avsnitt 6.5 den behörigase statensom omav

hänförakategori till.är attpersonen
medför således förutomFörordning 140871 äratt, personer som

i andra EES-länder i ökadhär, bosattabosatta är ut-personer som
viktigaste dessa fallfå hälso- och sjukvård här. Desträckning kan av

ochbeskrivits under punkterna 3torde komma bli deatt som ovan
arbetar här intetill vårddvs. den ärrätt som mensom personer

till-få den till akutvård vidlandet kommerhär i rättbosatta att samt
omfattas för-tillkomma allakommerfällig vistelse här att avsomsom

i tillrubriken Förändringarvidare under rättenordning 14087l se
förmåner nedan.

familjemed-arbetslösa derasanställda, egenföretagare ochFör samt
Sverigesjukvårdsförmåner itill hälso- ochgällerlemmar rättenatt

arbetslöseeller denanställde, egenföretagarenförutsätter denatt -
förordningennaturligtvis måste ingå i denhanförutom att om-av

behörigalagstiftningen i denenligt ärfattade personkretsen staten-
sjukförsäkrad där.förmåner där, dvs.berättigad till är

i Sverigefå hälso- och sjukvårdhardettaDe på rättsätt attsom
meddelas på likaoch vården skallenligt svenska reglervårdenskall

EES deoberoende inomtill vård,harvillkor för alla rätt av varsom
enligtunder vilken vårdden periodfråga längdenbosatta. Iär om av

lagstift-denna dockbestäms6 skallpunkterna 5 och utges avovan
i den behöriganingen staten.

avgifter fördebiteringfråganuppmärksammaVi vill här avom
endastavsnitt 6.2.7 detvi redovisat isjukhusvård i Sverige. Som är

föräldrapenning,sjukpenning,pension, sjuklön,uppbärpersoner som
för närvarandesmittbärarpenningrehabiliteringspenning eller som

intekonventionspatienteravgift. innebärsådan Dettadebiteras att
inte helleravgift. Avgift betalas ärbetalar någon somav personer

nämnda förmånerna, obe-dede inte uppbär någonbosatta här avom
förmögenhetsförhållanden i övrigt.ochinkomst-roende derasav

tekniska skäl och berobetingadordning,Denna närmast avsom synes
i de berörda reglerna,andra sammanhang gjorts ärändringar ipå som
Vi därför dettillfredsställande.uppfattning inteenligt vår attanser

tanke betydligtregler med påanledning dessafinns över attatt nu se
förmåner kommernämndainte uppbär någonfler attavpersoner som

förordningreglerna ivårdförmåner Sverige till följdtill iha rätt av
patientav-ändras så,därför dessa regler140871. Vi föreslår attatt

skall kunna påsjukhusvård i fortsättningengifter för uttas samma
oberoende devård,sådanvillkor alla omavpersoner som gesav
eller inte. Vissa ickesocialförsäkringsersättningsvenskuppbär någon

avgiftsfri,skallvård barndiskriminerande undantag, såsom att varaav
uppgift lämnainte det vårdärvid Vi har dockkan göras. attansett vara

i stället börfrågan. Vi denförfattningsförslag inågot attanser
mellan och Landstings-kommande förhandlingaraktualiseras vid staten
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förbundet, eftersom nuvarande ordning grundas på tidigare överens-en
kommelse dem emellan.

innebörden till vårdformåner i SverigeDen närmare rättenav

framgått kan vårdförmåner iSom berättigad till Sverigeen person vara
fall då Sverige skall bekosta förmånerna fall dåbåde i och i ett annat

EES-land skall för kostnaderna för Vad dettadessa. närmaresvara
förmånerna skall tillhandahållas här enligt svenskinnebär är att

lagstiftning, dvs. svensk lagstiftning de villkoren förnärmareanger
förmånerna.tillhandahållandet av

Vad viktigt det gäller vârdförmånerna dessa enligtär när är attsom
förordning 140871 inte i något fall exportabla, dvs. de skallär

förtillhandahållas i varje land sig enligt de regler gäller isom
respektive land. berättigade till vårdförmåner iPersoner ärsom

således till dessa de vistas i Sverige inteSverige har rätt när men
bosatt i Sverige arbetar i Tyskland harEn ärperson menannars. som

vårdförmåner vid sjukdom och moderskap enligt tysksåledes tillrätt
lagstiftning Tyskland enligt svensk lagstiftning i Sverige.i och

flesta fall medför tillämpningen dessa regler inga egentligaI de av
problem. bor i Sverige och arbetar i Tyskland ochEn person som som

höftledsoperation få antingenblir i behov exempelvis kan dennaav en
förutsätter aktuell tysk sjukförsäkringi Sverige eller i Tyskland. Vi att

sådan behandling.omfattar
förmåner kan emellertid uppenbara sig delfråga vissa andraI enom

tillhandahållandetfrämst hjälpmedeltillämpningsproblem. Det rör av
olika arbetshjälpmedel, rullstolar, bilstöd, etc.. Denslag proteser,av

vårdförmånerna skall varje för sighuvudregeln iangivna att statges
förmåner. Frågan dock dennai princip för sådana hurgäller äräven

då i behov dessaskall tolkas i olika situationer ärsompersoner av
förmåner sigrör över gränserna.

länge har vårdförmâner i Sverige vid sjukdomSå tillrätten person
för gälla ioch moderskap torde dessa förmåner atttyper personenav

inte kan fråntas förmånen han lämnar svensktfråga bara för att
till utlandsvistelsen,territorium. Detta gäller oberoende anledningenav

EES-land, dendvs. den beror på arbetar iatt annat omom personen
semestervistelse eller beror på någotär annat.en ren

vårdförmåner i Sverigehaft tillOm däremot rätten person som
här gäller enligtSverige och därefter varken bor eller arbetarlämnar
till förmåner iförordning denne inte har140871 längre rättatt

akutvård vid tillfälligSverige med undantag för han har tillrättatt
hjälpmedelvistelse här. I fråga förmåner den vityp angett avom av

för första skilja på hjälpmedelolika slag, m.m. måste det somman
tillhandahållitsfått endastmed äganderätt och sådana sompersonen

hjälpmedletlån. det tillhandahållits äganderätt kanHar medsom
lagstiftningen finnskrävas det i den interna svenskaåter endast om
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regler möjliggör detta. Om hjälpmedlet endast tillhandahållitssom som
lån torde dock den aktuella svenska institutionen kunna kräva tillbaka
detta.

Den konkreta tillämpningen de angivna reglerna kan diskuterasav
med utgångspunkt från följande exempel. funktionshindrad,A, ärsom
bor och arbetar i Sverige. harHan beviljats bilstöd, och han har också
från landstinget erhållit särskilt avpassad rullstol. fårAen nu en
anställning i Tyskland.

Om behåller sin fårA bosättning i Sverige han enligt vad vi ovan
redogjort för behålla både sitt bilstöd och sin rullstol. Om han däremot

bosätter sig i Tyskland har han inte längre till vårdförmåneräven rätt
i Sverige. När det gäller bilstödet har han dock det bidrag hanomsatt
erhållit i bil otvivelaktigt hans Endast ändringären som egen. om en

i förordningen 1988:890 bilstöd till handikappade jfr vadgörs om
vi detta i avsnitt 6.6.4 kan därför försäkringskassan krävasagt om
tillbaka hela eller delar bidraget från A.av

Rullstolen tillhör däremot landstinget och landstinget i dennaär
situation i princip berättigat begära lämnar tillbakaA rullstolen,att att
varefter får ansökaA rullstol i Tyskland. Huruvidaom en ny
landstinget i praktiken verkligen skulle kräva tillbaka rullstolen i en
situation denna ankommer inte på Det böravgöra.attsom oss

reglerna i förordning 140871 inteobserveras skulle förhindraatt
behålla får framgålandstinget låta A rullstolen. Detta EG-att anses av

domstolens dom i mål 6979 Jordens-Vosters, där domstolen i sina skäl
förordning 140871 inte förbjuder nationell lagstiftningatt attanger ge

förmånerarbetstagare vad framgår den förordningen.utöveren som av

Förändringar i till förmånerrätten

härefterVi övergår till behandla frågan vilka förändringaratt om av
till hälso- och sjukvård i Sverige ikraftträdandeträtten som av

samordningslagen 1992: 1776 och därigenom reglerna i förordning-
kommer140871 medföra. Det således fråga förändringaräratt om-

för den enskilde. Frågor förändringar i kostnadsansvaret förom
förmånerna kommer vi behandlaatt senare.

kan förstDet konstateras ingen i dag har till sådan vårdrättatt som
enligt lagstiftningsvensk kommer förlora denna Däremoträtt.att
kommer i viss utsträckning medborgare i EES-länderna i dag intesom

till hälso-har och sjukvård efter lagens ikraftträdande fårätt sådanatt
rätt.

förstaFör det kommer anställda eller verksammaär ärpersoner som
egenföretagare här bosatta i EES-landär ett annat attsom men som

tillsammans med sina familjemedlemmar få till hälso- sjukvårdochrätt
i Sverige de vistas här, på villkor här bosattanär samma som

har haftDet de tidigare i konventionsfall bara förpersoner. men
akutvård. Rätten utsträcks således till gälla alla EES-länder ochattnu



SOU 1993 15 Várdförmáner 333

också planerad vård. Rätten kommer vidare inte baraavse att avse
vården sådan gälla vård kostnadsfritt eller till nedsatt pris förutansom
den enskilde, på villkor för bosattaär isamma som personer som
Sverige.

detFör andra kommer vissa arbetslösa från andra EES-länder som
söker arbete här samt i vissa fall deras familjemedlemmar underatt

månaders tid ha till hälso-rätt och sjukvård här.tre
För det tredje kommer kunna vård här efter tillståndattpersoner

enligt 22.1 i förordning 140871 från den behörigaart. institutionenc
bege sig hit för vård.att att

När förordning 140871 blir tillämplig här kommer dessutom för det
fjärde samtliga omfattas förordningen ha rättpersoner attsom attav
under vistelse i Sverige få nödvändig akutvård här på de villkor som
enligt svensk lagstiftning gäller för bosatta här.är Rättpersoner som
till akutvård finns redan i dag enligt 4 § hälso- och sjukvårdslagen.
Någon förändring i fråga själva till vård blirrätten det alltså inteom
i dessa fall. Däremot kommer i fråga kunna vårdenattpersonerna
på villkor t.ex. erläggandet patientavgiftmotsamma av samma som

bosatta här, vilketär de enligt svensk lagstiftningpersoner som
tidigare inte haft till. I praktikenrätt kommer det dock inte heller i
detta avseende bli någon förändring,större eftersom flertaletatt
medborgare i de europeiska med stöd konventioner redanstaterna av
i dag har få akut sjukvårdrätt i Sverige på villkor elleratt samma som

villkor än bosatta härt.o.m. är gällergynsammare personer som
samtliga EES-länder Grekland, Spanien, Belgien, Irland ochutom
Liechtenstein.

En viktig fråga vad denna utökadeär förrätt inte ärpersoner som
bosatta i Sverige få hälso- och sjukvård här kommer innebäraatt att ur
kvantitativ synpunkt, dvs. det totala vårdbehovet i Sverige kommerom

öka och i fallså hur mycket. Vi har valt behandlaatt denna frågaatt
i kapitel ll.

Reglering landstingens och kommunernas vårdskyldighetav

följdTill reglerna i förordning 140871 kommer sålunda ävenav
inte bosattaär här ha till akut och irätt vissa fallpersoner som att

planerad vård. Frågan i Sverige vården skall i dessa fallom var ges
lösas.måste

frågaI privatläkarvård i allmänhet uppstår inga problem.om
Privatläkarna har, vi tidigare intenämnt, någon författnings-som
reglerad skyldighet patienter. Personerna i fråga får, liksomatt ta emot

bosattaär här, vända sig till den läkare bereddärpersoner som som
dem. Huslåkarna kommer dockatt ta emot skyldiga vårdatt attvara ge

listadeär hos dem och denna skyldighet listapersoner som att
kommer omfatta även inteatt bosattaär härpersoner personer som
omfattas bestämmelserna i förordning 140871. Det kanmen som av
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landstingen kom-husläkare efter avtal medförmodas många ävenatt
inte bosattatill nedsatt prisakut vård äratt sompersonergemer

här.
gäller akutvårdproblem detheller uppkommer någraInte när som

föreligger skyldighetlandstingen. Enligt 4 § HSLmeddelas attenav
kommervistas inom landstinget. Denna regelvård allasådan somge
och medomfattas förordning 140871ävenatt personer som avavse

sjukvård i Sverige.regler till akutstöd dess har rättav
planerad vård, krävslandstingsvárd, dvs.det gäller övrigNär

nuvarandeuppfattning särskild reglering. Denemellertid enligt vår en
otillräcklig, eftersom den endasthänseendei HSL i dettaregleringen är

inombosattavårdreglerar skyldigheten äratt personer somge
landstingen.

förordningenligteller egenföretagarebeträffar anställdaVad som
moderskap isjukdom ochtill vårdförmåner vid140871 skall ha rätt

uppfattning denenligt vårbosatta här,de inteSverige, är ärtrots att
områdelandsting inomknyta dessa till detnaturliga lösningen att vars

egenföretagare. Detta börverksamma ävenanställda ellerde är som
underegenföretagarentill den anställde ellergälla familjemedlemmar

den mån de harbosatta här och i rättförutsättning inte heller de äratt
landstingstillhörigheten kan görasförmåner här. Fastställandettill av

där detlandstinget detdet vårdskyldiga ärutgångspunkt frånmed att
arbetsställe börarbetsstället finns. Begreppetaktuella sammages

arbetsställenummeri lagen 1984:533innebörd m.m.omsom
familjemedlemmarderashär ochsöker arbetearbetslösaFör som

berättigadeförutsättning denaturligtvis under ärdebör gälla attatt -
få vårdenskalloch moderskapvid sjukdomvårdförmåner härtill av-

preciseraskansöker arbete. Dettaområde delandsting inomdet vars
områdelandsting inom ärskall detvårdenså att personenvarsges av

registrerad arbetssökande.som
tillregleringen kommaangivnaEnligt uppfattning bör denvår nu

införsi HSLdärför detVi föreslårtillägg i HSL.uttryck attettgenom
skalllandstingvilketvilken framgårbestämmelse somaven ny

Sverige, enligtibosattatillerbjuda vård utan att varapersoner som,
tillharbestämmelser rättsamordningslagensföljervad avsom

moderskap.sjukdom ochvårdförmåner i Sverige vid
sjukvårdochsådan hälso-för det förstabedriverKommunerna som

ochhandikappomsorgenäldre- och18 § vård inomregleras HSLav
ocksåslutligensjukhemsvårdVidare bedriver dehemsjukvård. samt

försöksverksamhetsärskilda författningarmed stödprimärvård omav
avsnitt 6.2.14.kommunal primärvård semed

ochvården inom äldre-reglerarl8 § första stycket HSL, som
skallvårdeningen regleringhandikappomsorgen, innehåller gesav var

vissadem bor ivård skall åti bestämmelsen attutan ges somanges
blir därförangivna i socialtjänstlagen. Detboendeformer finnssom

förboendet ocksåförsjälvklart den kommunatt ansvararansvararsom
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den hälso- och sjukvård i samband därmed. Någon ändring isom ges
18 första§ stycket HSL därförär enligt vår uppfattning inte nöd-
vändig. Inte heller detär nödvändigt någon ändring igöra 18 §att
andra stycket HSL, handlar hemsjukvård, eftersom dennasom om
enligt bestämmelsen får erbjudas alla dem vistas i kommunen.som

Om kommun övertagit huvudmannaskapet för primärvården meden
stöd lagen 1991:1136 försöksverksamhet med kommunalav om
primärvård åvilar vårdskyldigheten kommunen 3 § och 5 §. 3I § i
lagen kommunen skall erbjuda god primärvård demattanges en som

bosatta inom detär område omfattas försöksverksamhet. Omsom av
någon ändring i lagen inte kommer effektengörs bli landstingetsatt att
primärvårdansvar inom det aktuella området kvarstår i förhållande till

inte bosatta därär till följd reglerna ipersoner som men som av
förordning 140871 och den föreslagna tilläggsregeln i HSL skall
erbjudas vård inom landstinget. Denna effekt får inteantas vara
önskvärd. Vi därför tillägg bör i lagen för-görasatt ettanser om
söksverksamhet med kommunal primärvård vilket det framgår attav
kommunen skall skyldig erbjuda primärvård ävenattvara personer

i den föreslagna bestämmelsen i HSL och vistas inomsom anges som
det försöket omfattade området.av

Patientavgifter

§ föreskrivsI 26 HSL landsting och kommuner får vårdav-att ta ut
gifter patienterna patienter bosatta inomär landstingetsamt attav som
respektive kommunen därvid skall behandlas lika. deAv allmänna
principer bär förordning 140871 följer föreskrifter isom attupp
nationell lagstiftning kan verka diskriminerande vissamotsom perso-

enligt förordningen har till förmånrätt i det landet inte kanner som en
upprätthâllas. I detta sammanhang medför principen sådanaävenatt

har till hälso- och sjukvårdrätt Sverigeipersoner som utan att vara
bosatta här skall behandlas lika med dem bor i landstinget.som
Vården skall meddelas lika villkor oberoende den berättigadeav var

bosatt.är
Vi föreslår därför det i 26 § HSL skall införas tilläggatt ett av

vilket skall framgå skyldigheten likabehandla vid uttagandeatt att av
patientavgifter skall gälla patienteräven bosattautan attsom, vara
inom landstinget eller kommunen, till följd vad föreskrivs iav som
samordningslagen har till vârdförmånerrätt i Sverige vid sjukdom och
moderskap på grund förvärvsverksamhet här, arbetssökande iav
Sverige och familjemedlemmar till dessa.

Även i situationer faller utanför regleringen i 26 § HSL finnssom
skyldighet enligt förordning 140871 likabehandla. T.ex. måsteen att

omfattas lands lagstiftning och harett rättpersoner annatsom av som
få akutvârd i Sverige vid tillfällig vistelseatt här i avgiftshänseende

behandlas lika med omfattas svensk lagstiftning ochpersoner som av
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befinner sig i motsvarande situation. Således får landstingettsom en
inte högre patientavgift turist från Tyskland turistänutta av en enav

bosatt inom landstingär i Sverige.ett annatsom
Situationer detta slag omfattas inte reglerna i 26 § HSL ochav av

därmed inte heller det föreslagna tillägget till dennaav av oss ovan
paragraf. Skyldigheten för landstinget vård regleras i ställetatt ge av

Som vi4 § HSL. beskrivit i avsnitt 6.2.7 föreligger inga författnings-
reglerande hinder för landstingen för alcutvårdatt av personer som
tillfälligt vistas inom landstinget patientavgifterhögre änta ut av

bor där. För få till stånd den likabehandlingattpersoner som som
förordningkrävs enligt 140871 i fall då den tillämplig i frågaär om

akutvård vid tillfällig författnings-vistelse krävs därför kompletterande
reglering i Sverige. Enligt vår mening kan denna åstadkommas genom

bestämmelse den förordningi vi i avsnitt 6.6. 10 föreslår skallen som
införas för reglera ersättningarna i internationella förhållanden tillatt
landsting och från sjukförsäkringen. föreslårkommuner Vi alltså en
särskild regel där föreskriver för ersättning skallvillkoratt ett attsom

vårdgivaren inte avgifter frånhögre patienterär attutges tar ut av
andra EES-länder patienter landstingetsbosatta inomän ärav som
eller kommunens omrâde.

När det gäller vård privatpraktiserande läkare och sjukgymnasterav
finns i lagen läkarvårdsersättning1993:1651 respektive lagenom

ersättning för vilka1993:1652 sjukgymnastik bestämmelserom om
arvode vårdgivaren får tillgodoräkna sig och patienter skallattom
betala del arvodet patientavgift. Som vi framhållit iav genomen
avsnitt med bosatta i Sverige likställas6.6.4 skall patienter ärsom

vårdförmåner videnligt samordningslagen har tillrättpersoner som
beträffande dessasjukdom i Sverige. Härav följer detatt personer

demåste tillämpas regler för här bosatta, dvs. upptassomsamma som
härom i deni de ovannämnda lagarna. Några särskilda bestämmelser

svenska lagstiftningen inte.krävs

vårdSärskilt utlandssvenskars till i Sverigerättom

Utlandssvenskar, dvs. utlandet, intesvenska medborgare bosatta i som
har sina sjukvårdskostnader i Sverige täckta har vipå sättannat som
tidigare avsnitt 6.2.3 grund rekommendation frånpåangett av en
Landstingsförbundet, vilken bygger överenskommelse mellanpå en

ochförbundet och i utsträckning kunnat få både akutstaten, stor
planerad vård i Sverige till reducerat pris.

Vi har i avsnitt och 3.8 redogjort för innebörden den lika-3.7 av
för den friabehandlingsprincip enligt förordning 140871 gällersom

diskrimineringrörligheten för innebär bl.a. all påDen attpersoner.
förbjuden fråga till förmåner förgrund nationalitet i rättenärav om

social trygghet. Såväl dold diskriminering otillåten. Detöppen ärsom
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spelar därvid ingen roll diskrimineringen kommer till uttryck iom
lagstiftningen eller

Med hänsyn till vad gäller grund likabehandlingsprin-som av
cipen det enligtår vår uppfattning tämligen uppenbart Sverigeatt, om
på det angivna skulle fortsättasättet tillhandahålla hälso- ochatt
sjukvård på särskilda villkor svenska medborgare enbart i kraft av
deras nationalitet, medborgareäven i andra EES-stater omfattassom

förordning 140871 med åberopande likabehandlingsprincipenav av
skulle ha krävarätt förmåner. denna effektAttatt svensksamma ur
synpunkt inte önskvärd givet. I denär mån rekommendationenvore
skulle kvarstå oförändrad skulle effekten dock bli den medborgareatt
i andra EES-stater bor utanför Sverige skulle ha till vård irättsom
Sverige på villkor och till pris svenska medborgaresamma samma som

bor utomlands. Det skulle alltså kunna uppkomma betydandesom
merkostnader för landstingen.

Med hänsyn till dessa konsekvenser EES-avtalets ikraftträdandeav
har Landstingsförbundet emellertid i beslut den 9 december 1993ett
ändrat rekommendationen vård till utlandssvenskar på det sättetom att
svenska medborgare bosatta utanförär Sverige i EES-som annatmen
land inte längre bör till kostnadsreduceradrätt vård i Sverige enbart
i kraft sitt medborgarskap. Denna ändring bör enligt vår uppfattningav
medföra de berörda icke önskvärda konsekvenserna inteatt ovan
inträder.

6.6.6 Rätt till hälso- och sjukvårdsfönnåner i andra
EES-länder för bosatta i Sverigeärpersoner som

På motsvarande beskrivits i föregåendesätt avsnitt harsom personer
som

omfattas förordning 140871,av
2. bosatta i Sverigeär och

svenska medborgare,är medborgare i något EES-land, statslösannat
eller flykting

till hälso-rätt och sjukvårdsförmåner i övriga EES-länder. Rätten
omfattar således inte visserligen i Sverigebosattaärpersoner som men

medborgare iär utanför EES de inte flyktingarom ärstatsom en
eftersom dessa inte omfattas förordning 140871. Fråganpersoner av

vilken Sverige eller något EES-land slutligen skallstat annatom som
för kostnaderna för utgivna förmåner behandlas i ettsvara senare

avsnitt.
Det bör bemärkas vården i dessa fall tillhandahålls i det andraatt

landet enligt reglerna där och på de villkor gäller försom personer
försäkrade i det landet.är vården ha tillhandahållitsAtt skulle påsom

andra villkor i Sverige bättre eller betydelse. Vårdensämre är utan-
i det andra landet kan också behandlingar inte alls finns iavse som
Sverige, i den mån de enligt sjukförsäkringen i det andra landet.ges
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uppfyller de nämndasamtliga här bosattaSåledes har personer som
underi EES-landvid vistelsekraven rätt t.ex.ett annatatt en-

deras hälsotillståndomedelbara förmånerfå sådanasemesterresa som-
utsträckas tilltill sådan vård kanvård. Rättendvs. akut ävenkräver

studerande och andradvs.bosattagälla alla här även somatt personer
EESutanfördock medborgareförordningen;omfattasinte omav

träffatsöverenskommelsesig till denanslutaSverige väljer att som
avsnitt 6.5.utsträckningsådan seEGinom enom

bosattaförordningen ochomfattas ärharVidare avpersoner som
egenföretagare ieller verksammaanställdahär är ett annatsommen

hälso- ochtillfamiljemedlemmar,med sina rättEES-land, tillsammans
både akututsträckning såledesii densjukvårdsförmåner staten samma

försäk-villkor ärvård och påplaneradoch personer somsamma som
be-dock vissafamiljemedlemmar gällergränsarbetaresdär. Förrade

sysselsättningsslandet. Vilkafå förmåner imöjlighetengränsningar i att
avsnitt 6.5.beskrivit ihar videssa är

arbetslöshetsersätt-svenskhär och uppbärbosattaPersoner ärsom
arbete harEES-land för sökasig tillbegerning och attett annatsom
tidunderfamiljemedlemmar rättmed sinatillsammans treatt en av
utsträck-landet ivård i detplaneradsåväl akutmånader få sammasom
där.försäkradeärvillkoroch påning somsom personersamma

förordning 140871omfattas rättSlutligen har attavsompersoner
avsnittförordningen seii artikel 22.1utsträckningi den cangessom

EES-land försig tillbegefrån Sverigefå tillstånd att6.5 ett annatatt
få vård där.

redovisningdetaljeradbetänkande2 till dettaI bilaga upptas en mer
i andratill vårdföreliggervilka detsituationer i rättolikade enav

ocksåi Sverige. DärbosattaEES-länder för är angespersoner som
för kostnadernaskall slutligenolika fallenland i devilket svarasom

vården.för

sjukvårdochkostnader för hälso-förAnsvaret6.6.7 som
i Sverigeskall utges

situationeri deuppkommerfrågor6.6.5 behandlati avsnittVi har som
Kostnaden för denSverige.ifaktiskt skalloch sjukvårddå hälso- utges

EES-stat.iblandSverige ochbärasskall iblandvården annanav enav
olikai devilkenförsöka beskrivaskall viavsnittl detta stat som

nästföljandeför vården. Iför kostnadernaskallsituationerna svara
skallSverigevilka fallbeskrivning ivi6.6.8 lämnaravsnitt aven

EES-land.för vård iför kostnader annatsvara
medför i för-kostnadsansvaretförändringar reglernaVilka om

särskiltåterkomma till iskall vigäller i dagtill vadhållande ettsom
frågor hurbehandlaviavsnitt 6.6. 10 kommer6.6.9. Iavsnitt att om

Sverigei de fall dåSverigeskall fördelas inomkostnadsansvaret som
sammanhängandedärmedför kostnadernaskall samtstat ansvara
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frågor hur betalningar till och från EES-länder skallandra hanterasom
i Sverige.

de fallI EES-land skall för kostnaderna för vård iett annat svara
Sverige gäller dessa skall med faktiskaantingen beloppersättasatt
eller årliga schablonbelopp. lämnatVi har i avsnitt 6.5genom en
beskrivning för kostnader för utgivnaåterbetalningsystemetav av
vårdförrnåner.

flera avstå frånTvå eller EES-länder kan komma överens attom
återbetalningar förordning nordiska harart. 36 i 140871. De staterna

avsnitt 6.3.2i den nordiska konventionen social trygghet senya om
Överenskommelsenträffat omfattar docksådan överenskommelse.en

kostnader för vårdförmåner tillstånd enligtinte efter art.utgetts ettsom
för få22.1 i förordning 140871 bege sig till landatt ett annat attc
undantagvård. Detta innebär reglerna kostnadsansvaret medatt om -

förhållande-för tillståndsfallen blir betydelse i de internordiskautan-
na.

Sverige skall för kostnadernasvara

för hälso- ochfrämst för kostnadernaSverige skall först och svara
anställdaarbetarsjukvård i Sverige tillutgetts som somsom personer

bosattaegenföretagare här, deeller verksamma ärär oavsett omsom
Är utsändningsfall, dvs.frågaEES-land. dethär eller i ett annat om

utförafrån EES-land förhitutsändaär attett annatsompersoner
huvudregel vårdengäller dockhär avsnitt 3.9.9,arbete se attsom

dåeftersom dennautsändande ärskall bekostas den statstatenav
endast tillutsänd harbehörig Det bör observeras rättattstat. personen

för vissa andratill. gällerhan utsänd Detsammaakut vård i den ärstat
deinte behörigför vilka Sverige äranställda, är stat, trots att

avsnitt 3.9.9.här i landetverksamma se
familjemedlemmar tillförvärvsaktivafråga ickeI personer somom

i Sverige gälleranställda eller verksamma egenföretagareär som
sjukvårdhälso- ochSverige skall för förföljande. kostnadernasvara

här,dessa bosattai Sverige till familjemedlemmarna ärutges omsom
här eller ibosattden anställde eller egenföretagaren är ettoavsett om

i EES-bosattaEES-land. Om familjemedlemmarna är annatettannat
endastkostnadernaskall föremellertid Sverigeland gäller att omsvara

Äri det landet.egenföretagaren också bosattanställde eller ärden
EES-land dettredje ärSverige eller ibosatt idenne däremot ett

för kostnadernaskallbosättningslandfamiljemedlemmens svarasom
dettaFörklaringen tillSverige.får ifamiljemedlemmenför vård som

57472 tillämp-förordningfall enligt 94 iför dessaSverigeär art.att
tillschablonbeloppskall betalaningsförordningen varje år ett

vård där se näst-bosättningsland för dennesfamiljemedlemmens
förbetalaskall behövainteSverigekommande avsnitt. För att

ifår vårdställetidennefamiljemedlemmens värd två gånger när
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Sverige, skall vården i dessa fall bekostas familjemedlemmensav
bosättningsland. Denna regel således inte något egentligtutgör
undantag från principen det den behöriga skalläratt staten som svara
för kostnaderna för vårdförmåner vid sjukdom och moderskap ärutan

konsekvens med schablonersättningar i vissa situationersystemeten av
detta avsnitt föregåendese 6.5. Vad i stycke sagtsom som om

utsändningsfall familjemedlemmarmotsvarande tillämpning på tilläger
omfattas utsändningsreglema i förordning 140871.person somen av

Sverige skall enligt bestämmelserna i förordning 140871 försvara
kostnaderna för hälso- och sjukvård i Sverige till arbetslösautgessom

uppbär svensk arbetslöshetsersättning till derassamtsompersoner
familjemedlemmar de bosatta i Sverige eller iäroavsett om en annan
EES-stat. Arbetslösa inte tidigare varit anställda ellerpersoner som

egenföretagareverksamma omfattas huvud inteöver tagetsom av
förordningen, varför frågor till vård och för kostnaderrättom ansvar
för dessa fall lagstiftning.vård i uteslutande svensk nationellavgörs av

frågaI arbetslösa tidigare varit anställda ellerom personer som
verksamma egenföretagare Sverigeendast i gäller dessaattsom
visserligen omfattas förordning frågor till140871 rättattav men om
vård och kostnadsansvar ändå svensk nationell lagstiftning,avgörs av
eftersom inga andra intressen svenska aktualiseras i dessa fall.än

frågaHuvudregeln i kostnaderna för hälso- och sjukvårdom som
till pensionärer och deras familjemedlemmar dessa skallärutges att

betalas den betalar pensionen, eller, pension betalasstatav som om av
flera dessa. Hälso- och sjukvård i Sverige tillstater, utgesen av som

tilli Sverige bosatt pensionär med enbart svensk pension eller hansen
här bosatta familjemedlemmar skall naturligtvis bekostas Sverige.av
Även i fallde då pensionären samtidigt får pension från EES-ett annat
land skall Sverige för hela kostnaden för vården. Sverige skullesvara

få förkunna kostnaden pensionären inte får svenskävensvara om
pension, nämligen pensionären inte skulle ha till vårdförmånerrättom
i den från vilken han får pension han hade bosattvaritävenstat om
där, dvs. han i den situationen inte varit sjukförsäkrad i den staten.om

torde dockDet i praktiken inte förkomma pensionärer iboratt som
den från vilken fårde pension inte också sjukförsäkrade där.ärstat

Beträffande vård i Sverige till här bosatta familjemedlem-som ges
till pensionär bosatt i EES-land gäller deär ett annat attmar en som

faktiskt uppkommande kostnaderna skall betalas pensionärensav
bosättningsland, det fördenna pensionenäroavsett statom svararsom
eller inte. Förklaringen till bosättningsstaten skall betala deiävenatt
fall dennadå inte för pensionen i fråga enligtärstat att statensvarar

95 förordningi 57472 skall fåvarje år schablonbelopp frånart. ett
den för pensionen för bestridande förkostnadernastat som svarar av
pensionären familjemedlemmarsoch hans vård i den Omstaten.
pensionären får pension från flera skall schablonbeloppet betalasstater

den lagstiftning pensionären omfattats under längst tid.statav vars av
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För den betalar pensionen i denna situation det kan i vårtatt stat som
exempel Sverige eller tredje inte skall behövastat betalavara en
vården två gånger, skall kostnaden för betalasvården pensionärensav
bosättningsstat schablonersättningarse i avsnitt 6.5.om

För detaljerad redovisning kostnadsansvaret i olikaen mer av
situationer hänvisas till den tidigare bilaganämnda 2 till detta
betänkande.

EES-landAnnat skall for kostnadernasvara

och sjukvårdHälso- i Sverige till här bosattasom ges personer som
anställda verksammaeller egenföretagare iär med-som en annan

tilllemsstat deras här bosatta familjemedlemmar skall bekostassamt
Äranställnings- respektive verksamhetsstaten den behöriga staten.av

det fråga utsänd avsnitt 3.9.9 frånse Sverigeärom personen som
dock huvudregel fortfarandegäller skall omfattasattsom personen av

svensk lagstiftning därför fall fåroch Sverige i dessa föratt svara
kostnaderna för förmåner till honom och hans familjemed-utgessom
lemmar.

Som vi gäller vård i Sverige till inämnt attovan som ges en annan
bosatt familjemedlem till eller egenföretagareanställdstat en som

omfattas svensk lagstiftning skall bekostas Sverige endast denav av om
anställde eller egenföretagaren bosatt i familjemed-är statsamma som

fall familjemed-lemmen. I skall vården bekostas den därannat statav
lemmen bosatt. Om tysk medborgare bor och arbetar härär t.ex. en

har sin familj kvar i Tyskland gäller den vårdattmen som en
familjemedlem får vid vistelse här skall bekostas Tyskland. Vadav

förutsättning familjemedlemmengäller endast undersagts attsom nu
inte självständigt, förvärvsarbete,grund omfattast.ex. egetav av
förordning 140871.

Kostnader för hälso- Sverige här bosattaoch sjukvård i tillsom ges
pensionärer och deras familjemedlemmar betalas denskall statav som

pensionen pension frånom erhålles flera denutger stater, stat vars
lagstiftning pensionären omfattats under förut-under längst tidav
sättning pensionären inte samtidigt får pension hansvenskatt samt att
skulle ha varit berättigad till vårdförmåner dei någon staterav som

pensionen han vihade varit bosatt där. Som nämntutger om ovan
gäller dock i de fall då familjemedlemmarna bosatta härendast äratt -
och pensionären försåledes bor i EES-stat vilken i och sigen annan
kan den tillbetalar pensionen vård härstat att utgesvara som som-
familjemedlemmarna skall betalas där pensionärenden ärstatav
bosatt.

Vårdförmâner avsnittvikt enligt 24 och 30, 6.5stor art.av se som
i Sverige skall bekostashar beviljats EES-statges men som av annan

den andra och detta de tillhandahålls sedan Sverigeävenstatenav om
blivit behörig för den berättigade.stat
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och sjukvårdHålso- här till erhållit tillståndsom ges personer som
bege sig hit för vård skall bekostas denenligt 22.1art. att statc av

tillståndet.gettsom
och sjukvård till tillfälligt vistasAkut hålso- somsom ges personer

inte skall i de flestahär och för vilka Sverige heller behörigär stat,
den behöriga gäller dock inte i frågafall bekostas Dettastaten.av om

tilltill pensionärer och deras familjemedlemmarvård samtgessom
ifamiljemedlemmar till anställd eller egenföretagare bosattären som

fallet skall vårdenfamiljemedlemmarna. I det förstaänstatannanen
pensionärens bosåttningsstat och i det andra fallet familje-betalas avav

medlemmarnas bosättningsstat.
ochVård i Sverige till arbetslösa från andra EES-staterutgessom
härderas familjemedlemmar under den tid den arbetslöse söker arbete

i de fallskall bekostas den arbetslöshetsersättningen,stat utgerav som
tilli 25 vårdsådan utgår den särskilda bestämmelsen rättart. om

arbetslöshetsersättning. Somgäller bara vissa arbetslösa uppbärsom
sådan ersättning devi tidigare påpekat kan arbetslösaäven utan om-

omfattas förordning ändå få vård i Sverige, dock endast140871av -
denvård skall bekostasakut vård enligt 22.1 a. Sådanart av

behöriga staten.
skall husläkareI fråga kostnader för vård ges av upp-om som

individersättningenkalladekommer särskilt problem med den såett
oberoendeden del från landstingen skallersättningen utges avav som

skallpatienten erhåller behandling ej EES-stateller närom en annan
den andraför kostnaderna. Sverige kan krävaFrågan är sta-svara om

sjukfall inträffat. Detbetalning individersättningen ingetten av om
finns enligt de tjänstemäninget domstolsavgörande i denna fråga men

kontakt medknutna till Administrativa vi varit ikommissionen som
borde fall. Vi utgårSverige berättigat till ersättning i dessaävenvara
därför fortsättningeni fallet.från så äratt

Även här vill betänkande förvi hänvisa till bilaga 2 till detta en
detaljerad olika situationerredovisning kostnadsansvaret i demera av

vi här behandlat.som

6.6.8 Situationer Sverige kostnader fördå skall försvara
hälso- och sjukvård i EES-statannan

Sverige skall till följd iblandreglerna i förordning 140871 svaraav
för kostnader för hälso- ioch sjukvårdsförmåner utgessom en annan
EES-stat såvida inte enligt 36 iavtal träffas med den art.staten
förordningen situatio-avstående från återbetalningar. Vilka dessaom

skall vi försökaär nästföljandebeskriva i detta avsnitt. de bådaIner
avsnitten skall detta innebär iredogöra för vilka förändringar
förhållande till vad frågor hurgäller i dag behandlasamt omsom
dessa kostnader bör hanteras i Sverige.
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och sjukvårdför hälso-för kostnadernaskallSverige somsvara
lagstiftningenligt reglerna i denmedlemsstati statensutges annanen

situationer.följandei
bosattaegenföretagareverksamma äranställda och härhärNär som

bosättningsstaten.får vård iEES-stati annan
oberoendeegenföretagareverksammaeller häranställdahär2. När -

i EES-stattillfällig vistelse änunderde bosattaär annanvarav -
akutvård i denfårSverige staten.

eller här verksammaanställdatill härfamiljemedlemmarNär
punkterna 1-2.motsvarandei situationerfår vårdegenföretagare

denmedtillsammansborfamiljemedlemmenBeroende på om
ellerprestationkostnadernabetalaseller inteförvärvsverksamme per

schablonbelopp.årligtmed ett
egenföreta-elleranställdtillfamiljemedlemmarbosattahär4. När en

EES-land.får vård iSverigearbetar iinte bor eller annatsomgare
Sverigeefter tillståndomfattadförordningen5. När avpersonaven

nordiskaEnligt deni EES-stat.får vård22.enligt l nyaart. annanc
Norden inteiocksåmöjlighetgäller dennakonventionen sompersoner
140871.förordningenligtpersonkretsenskyddadei deningår

pensionäregenföretagare,anställd,beviljatSverige6. När enenen
vikt,vårdförmåndessatill någonfamiljemedlem storeller avenaven

behörigSverige upphört stat.även att varaom
arbetslöshetsersättningsvenskuppbärarbetslös7. När sompersonen

gäller ivård därfårEES-statarbete isökerdet hanunder att annan
månader.tre

får vårdavseddpunkt 7till underfamiljemedlemmarNär personen
Sverige.EES-stati änannan

enbart ellererhållerpensionärbosattEES-statiNär somen annan
Kostnadenbosättningsstaten.får vård ipensionsvenskhuvudsakligen

Omschablonbelopp.årligtprestationintebetalas ettutan genomper
och harbosättningsstatenpension frånerhållersamtidigtpensionären

gällerlagstiftningenligt dennai dennavårdförmânertill statsrätt stat
för kostnaden.skallbosättningsstatendock att svara

pensionärersnämndadärpunkt 9 gällerunder ävenVad10. sagtssom
i EES-bosattadeunder förutsättning ärfamiljemedlemmar, att samma

pensionärenide bosatta änpensionären. Om är statannanstat som
bosättningsstatenfår ifamiljemedlemmarnavårdförmånerdegäller att

för sigi ochvilkenbosättningsstatpensionärensbekostasskall statav
Sverige.kan vara

fårfamiljemedlemmareller deraspensionärerhär bosattaNärll.
Sverige.medlemsstatakutvård i änannan

lagstiftningtillämpligi frågapåpekat gällervi tidigareSom om
3.9.9.allt avsnittframförför utsända sesärskilda regler personer

utsändandedenomfattadealltjämthuvudregelskallDessa avvarasom
frånutsändlagstiftning. vård ärDen somstatens en personsom

Sverige.bekostasskall dåfår i EES-statSverige avannan
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I bilaga 2 till detta betänkande detaljerad redovisningupptas en mer
de olika situationer i vilka föreligger till vårdförmånerrättav i annan

EES-stat och i vilka fall Sverige skall för kostnaderna för dessasvara
vårdförmåner.

6.6.9 Förändringar i fråga för kostnader föransvaretom
hälso- och sjukvård

Den princip enligt förordning 140871 gäller i frågasom ansvaretom
för kostnader för vårdförmåner vid sjukdom och moderskap är att
kostnaderna omedelbart eller slutligen skall bäras den statav vars- -
lagstiftning omfattas den behöriga frågastaten. Ien person av om
pensionärer gäller visserligen kostnaderna skall i formatt av-
schablonbelopp bäras den betalar pensionen eller,statav som om-
pension betalas flera dessa detta tordestater, egentligenav en av men
inte utgöra något undantag från princip, eftersom pensionärensamma
i regel tidigare varit omfattad lagstiftningen i den eller destatav stater

betalar hans pension på grund han varit anställdsom ellerattav
verksam egenföretagare där.som

Reglerna i förordning 140871 för kostnader föransvaretom
vårdförmåner vid sjukdom och moderskap medför vissa förändringar
i förhållande till vad i följerdag den svenska lagstiftningen ochsom av
ingångna konventioner. Vi skall här redogöra för de viktigaste
förändringarna lämna förslag till hur därmedsamt sammanhängande
problem bör lösas. Vi begränsar här till kostnader för hälso- ochoss
sjukvård och återkommer med kompletteringar i fråga övrigaom
vårdförmåner tandvård, sjukresor, ietc avsnitt.nästa

Vad nedan gällersägs i den utsträckning Sverige inte träffarsom
överenskommelser med andra EES-stater avstående från återbe-om
talningar. Sverige har vi tidigare beskrivit träffat sådansom en
överenskommelse med de övriga nordiska När sådanastaterna.
överenskommelser träffas inträder inte de förändringar hängersom

med återbetalningar mellansamman staterna.

Planerad vård

Enligt gällande svensk lagstiftning kan allanu människor ärsom
bosatta i Sverige fâ privat och offentlig hälso- och sjukvård till en
reducerad avgift eller i vissa fall avgiftsfritt. Ansvaret för dessa
kostnader kan i dag inte övervältras någon Närstat.annan
förordning 140871 blir gällande i Sverige inträder den förändringen
i fråga för kostnader för vårdansvaret tillom som ges personer som

bosatta härär det i vissa fall bliratt EES-stat skallen annan som svara
för kostnaderna för vården. Detta gäller dessa enligttrots att personer
svensk lagstiftning skulle varit sjukförsäkrade i Sverige. Vad som

förstär och främst kostnaderna för vårdavses tillsom ges personer
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anställdaär eller verksamma egenföretagare i EES-som som en annan
deras familjemedlemmar. Men det gäller ocksåstat isamt fall ivart

de allra flesta fall kostnaderna för vård till pensionärer ochutgessom
deras familjemedlemmar dei fall då dessa inte får svensk pension men
däremot pension från EES-land. I det förra fallet skall sysselsätt-annat
ningsstaten prestationsvis betala vården och i det fallet skallsenare
vården betalas schablonbelopp den ensam ellergenom statav som
huvudsakligen för pensionen.svarar

Vi har i avsnitt 6.6.5. vissa förordning 140871sagt att av om-
fattade i dag inte har till planeradrätt vård i Sverige,personer som
dvs. inte bosatta här, kommerär få sådan förordningenrätt närsom att
blir gällande i Sverige. Det gäller anställda ellerärpersoner som
verksamma egenföretagare här, vissa arbetslösa medansom personer
de söker arbete här, familjemedlemmar till dessa båda kategorier samt

fått tillstånd enligt 22.1 i förordning 140871art.personer som attc
hit för vård. frågaI för kostnaderna för vården iansvaretresa om
falldessa gäller Sverige omedelbart eller slutligen skall föratt svara

dessa endast i de fall då den vårdas anställd eller verksamärsom som
egenföretagare här eller familjemedlemär till sådanen person.

ytterligareEn nyhet blir Sverige i viss utsträckning skallatt svara
för kostnader för planerad vård i andra EES-stater. Vilka dessa fall är
har vi beskrivit i föregående avsnitt. Sådan skyldighet har tidigare
förelegat endast i mycket begränsad omfattning och då på grund be-av
stämmelserna i gränssjukvårdsförordningen se avsnitt 6.3. l.

Svenska medborgare bosatta utomlandsär kan i dag på grundsom
åtagande från landstingens sida se avsnitt 6.2.3 ofta få bådeettav

akut och planerad ivård Sverige till reducerat pris. Som iangett
avsnitt 6.6.5 har Landstingsförbundet nyligen meddelat rekommen-en
dation denna särskilda skall upphöra förrätt utlandssvenskarattom
bosatta inom EES naturligtvis kan de dock välja själva betala helaatt
kostnaden för vården. Deras till vård i Sverigerätt kommer med
hänsyn härtill framöver följa reglerna förordningi 140871.att

Vilka finansiella konsekvenser de berörda förändringarnanu
kommer medföra för Sveriges del skall vi behandla i kapitelatt 11.

Akutvård

När förordning 140871 blir gällande i Sverige får alla personer som
omfattas förordningen i samtliga EES-staterrått vid vistelse därattav
erhålla nödvändig akutvård på villkor gäller för densamma som

försäkrade. Personer bosatta istatens Sverigeär haregna som
emellertid redan i dag på grund konventioner sådan irättav en
flertalet inom EES, liksom från andra EES-staterstater harpersoner

till akut vårdrätt vid vistelse här.
Frågan vilken skall bära kostnaderna för vårdstatom som som

på detta har reglerats olikasätt i de gällande konventionerna.utges nu
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återbetalning mellanemellertid varit såharpraktiken detI staternaatt
uttryckligen såkonventioni sägsfallen då deti deinte skett attenens

skall ske.
enligtför vilkenredogjortavsnittenföregåendeVi har i de stat som
EES-akutvård ikostnaderna förskall bäraförordning 140871 annan

i förordningenenligt 36finnsvi tidigareSom nämnt art.stat.
träffa överenskommelsemedlemsstaterfleraför ellermöjlighet atten

återbe-frånavstååterbetalning ellerförmetoderandra attomom
konventionennordiskai denharnordiskaDetalning. omstaterna nya

överenskommelse.sådanträffat6.3.2avsnitttrygghetsocial se en
överenskommelserliknandeträffaSverigeförbli aktuelltkanDet att

avståendetOmfattningenEES.inomövrigademed flera staterna avav
vilkenberoende påvariera,fall troligensådana statikommer att

träffas med.överenskommelsen
förordning 140871kommernordiskaförhållande till deI staterna

praktiken intesocial trygghet ikonventionennordiskadensamt omnya
förför kostnadernafrågaförändringar imedföra några ansvaretomatt

i deni 23överenskommelsenTill följdvårdförmåner. art.utgivna av
liksomkommeråterbetalningarfrånavståendekonventionen omnya

förmånen. Dendenpåkostnadentidigare utgettstatatt stanna som
vadskillnad fråntillförvärvsverksammaomständigheten att personer,

ilagstiftningenomfattasskalltidigare,fall gälltflestai de avsom
enskildebetydelse. Denhänseendedettablir isysselsättningsstaten utan

tillhanordisk rättvistelse ividtidigareliksom statkommer att annan
sådanablir i behovdär hansjukvårdsförmånernödvändiga avom

vistelsen.under
Nederländerna,Luxemburg,Italien,Frankrike,tillförhållandeI

Österrike intekommerochTysklandStorbritannien,Portugal, om-
förändringendenträffasåterbetalningaravstående från attavtal om -

tillfälligavård underutgivenförkostnaderinträda personsenatt
i praktikenvadskillnad fråntilli någon dessavistelse stater, somav

gällthittills harbehörigadenskall atttidigare, ersättasgällt statenav
enskilde kom-landet. Denvårdgivandedetpåvårdkostnaden stannat

dessanågonvistelse itillfälligundertidigare staterliksom att avmer
underbehovblir ihanvårdförmånernödvändigatillha rätt avsom

vårdför-tilli fråga rättnaturligtvisgällerMotsvarandevistelsen. om
i Sverige.vistelsevidmåner

konventionerfinns visserligenSpanienGrekland ochMed som ger
vistelse i dentillfälligvidnödvändig vårdtill statenskildeden rätt vars

enligtvårdsökande måstedenomfattasintelagstiftning han menav
principvårdavgift isärskildbetala motsva-konventionerdessa somen

iSverigesåväl igällerkostnaden. Dettafaktiskaden somrar
enskildeförsta denför detkommer attSpanien. HärGrekland och

för ärgällervillkorpåfå vårdenkunna sompersonersomsamma
intekommerandraoch för detvistelselandet annatiförsäkrade om-
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avtalas återbetalning vårdkostnaden ske enligt ireglerna för-attav-
ordning 140871.

Sverige har för närvarande inte någon gällande konvention socialom
Äventrygghet med Belgien, Irland eller Liechtenstein. det materiella

innehållet i reglerna i förordning 140871 kommer därför i sin helhet
i förhållande till dessa Det gäller både denatt nytt stater.vara

enskildes till vård och förrätt vårdkostnaderna.ansvaret
När det gäller frågan vilka avgifter den vårdsökande skall betalaom

för vård under tillfällig vistelse i land kommer den principenannat att
gälla vården skall tillhandahållas på villkor, bl.a.att motsamma
erläggandet avgifter, förgäller för-ärav samma som personer som
säkrade i det vårdgivande landet. Detta gäller redan i dag på grund av
de konventioner ingåtts i förhållande till Grekland ochutomsom
Spanien se ovan. Som vi redovisat i avsnitt 6.2.7 har dock kon-
ventionspatienter grund gällande svenska regler inte betalatav nu

avgift förnågon sjukhusvård sluten vård. Som vi anfört i avsnitt
6.6.5 föreslår vi dessa regler skall ändras så avgifterna föratt att
sjukhusvård blir lika för alla berättigade till sådan vård medärsom
vissa, icke diskriminerande, undantag, såsom vård till barnatt som ges

avgiftsfri.är
Oavsett avtal avstående från återbetalningar vårdkost-om om av

nader träffas med andra eller inte, fråganmåste lösas hur destater om
på grund förordning 140871 tillkommande vårdkostnadernaav som
drabbar Sverige skall fördelas inom landet. Det gäller i frågasamma

ersättningar förde vårdkostnader Sverige kommer få frånattom som
andra EES-länder. Vi återkommer till detta i avsnitt.nästa

Vilka finansiella konsekvenser ikrafträdandet förordning 140871av
kommer medföra för Sveriges del skall vi behandla i kapitel 11.att

6.6.1O Fördelning kostnader och intäkter i Sverigeav

förordningReglerna i 140871 och under vilka villkoranger var
människor kan få vårdförmåner vid sjukdom och moderskap samt
vilket land skall betala för förmåner.sådana De reglerna givnaärsom

i den delenoch vår uppgift huvudsakligen utreda vilkaär konse-att
kvenser tillämpningen får förreglerna svenskt vidkommande.av

frågaEn vilken institution inom landet slutligen skallärannan som
för kostnadernastå och hur den enskilda vårdgivaren i Sverige skall

betalas. Detta hänger i viss mån med frågan vilkensamman om
institution skall behörig institution. Reglerna i förordningsom vara
140871 ganska vida i det avseendet.ger ramar

I 1 i förordning 140871 fyra alternativ för vad kanart. o ges som
behörig institution. förstaDet alternativet den institution hosärvara

vilken försäkrad vid den tidpunkt då ansökanären person en om
förmån Det ledergörs. tankarna till försäkringskassan.närmast Det
andra alternativet den institution från vilken den berördaär personen
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har eller skulle ha till förmånerrätt, rätt, han eller eller fleraom en
familjemedlemmar bosatta inom den medlemsstats territorium därvar
institutionen finns. Detta alternativ det gäller hälso- ochnärmotsvarar,
sjukvård, i Sverige landstinget.närmast Ytterligare två alternativ ges
i artikel nämligen den institutionl medlemsstaten utses atto, som av

behörig institution och, det gäller förmåner för vilkanärvara en
arbetsgivare arbetsgivaren.ansvarar,

Sverige har i bilaga VI till EES-avtalet allmän regelangett, som en
för fallalla beträffande förmåner vid arbetslöshet, behörigutom att
institution försäkringskassaskall den vilkenhos ärvara personen
försäkrad. Enligt vår mening bör detta dock inte tolkas så fråganatt

betalningsansvaret därigenom avgjord för samtliga fall dåärom
Sverige behörig och får sjukvård inom ellerär stat utomen person
landet. Tvärtom vi det uppgift för lämnaatt ettanser vara en oss
förslag till hur betalningsansvaret fördelaskan inom landet i sådana

fråganfall. Innan slutligt torde den dock komma fåavgörs be-att
förhandlingarhandlas i mellan Socialdepartementet och Landstingsför-

bundet.
fråganAtt vilken institution inom Sverige slutligen skall ståom som

för kostnaderna för vård med stöd förordning 140871som ges av
fråganhänger med vilken institution skall be-samman om som vara

hörig institution innebär emellertid inte nödvändigtnågot sambandatt
föreligger.häremellan EG-domstolen har också i målet 81879

Allgemeine Ortskrankenkasse Mittelfranken slagit fast frågoratt om
fördelning kostnader inom medlemsstat nationellavgörs rätt.av en av

SverigeAtt har viss institution behörig institutionutsett atten vara
hindrar därför inte det i Sverige tillskapas regler lagstift-genomatt
ning eller överenskommelser för vidare fördelning inom landetgenom

intäkter och kostnader. Det kan andra sidan förord-å sägas attav
ningarna 140871 frånoch 57472 utgår den behöriga institutionenatt

den institution skall besluta beviljandet förmån,är som om av en
utfärda intyg till förmåner framför allt, förrätt och,om svara
kostnader för utgivna förmåner. Betydelsen detta skall dock inteav
överdrivas eftersom de internationella betalningarna ändå skall förmed-
las varje medlemsstat särskilt utsedd myndighet avsnittseav en av
6.5. Sverige har i bilaga VI till EES-avtalet Riksförsäkringsver-utsett
ket betalningsförmedlande myndighet tillägg till bilaga 4 iatt vara
förordning 57472.

bakgrundMot vad det viktigastemåste isagts attav som nu vara
finnaSverige för hantering kostnader intäkterochett system av som

praktiskt och ändamålsenligt dessutom i möjligasteär mån rättvistsamt
i så måtto det blir balans mellan in- och utbetalningar. Fråganatt om
vilken eller vilka institutioner skall behörig institution börsom vara
bestämmas först sedan detta avgjorts.

En ytterligare aspekt bör beaktas. Várdförmåner vid sjukdom och
moderskap i den behöriga skallänutges stat staten utgessom annan av
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vad benämns institutionen på bosåttnings- respektive vistelseorten.som
Med denna enligt förordningl i 140871 den institutionart.menas p

behörigär förmåner på den däratt utgesom bosatt,årort personen
enligt den lagstiftning institutionen tillämpar, respektive densom
institution behörigär förmåner den där den berördaatt utgesom ort

vistas, enligt den lagstiftning institutionen tillämparpersonen som
eller, då ingen sådan institution finns, den institution utsettssom av
den ifrågavarande medlemsstatens behöriga myndighet. Institutionen
på bosättnings- eller vistelseorten behöver alltså inte nödvändigtvis

densamma den behöriga institutionen. Sverige har i bilaga Vlvara som
till EES-avtalet försäkringskassan bosättnings-på eller vistelseor-utsett

institution ifrågavarande slag tilläggten att i bilaga 3 tillvara av
förordning 57472. Det finns dock inget hinder ändra detta såmot att

försäkringskassan behörigär institutionatt och landstingett.ex institu-
tion på bosättnings- eller vistelseorten.

Som framgått tidigare omfattar det EG-rättsliga begreppet vårdför-
måner vid sjukdom och moderskap flera olika förmåner kan utgåsom
enligt svensk lagstiftning. Det frågaär både förmåner i dagom som

landstingen hälso- och sjukvård offentligiutges regi, tandvård iav
offentlig regi sjukresekostnadsersättningar och förmånersamt som

försäkringskassorna tandvårdsersättningar, rehabiliteringsför-utges av
måner, m.m. i vissa fall andra institutioner t.ex.samt utgesav
kostnadsreducerade läkemedel Apoteksbolaget AB. Betalningarnaav

kommeröver gränserna således inte bara förmåneratt avse utgessom
landstingen. Enligt vår uppfattning dock den väsentliga frågeställ-ärav

ningen i detta sammanhang hur just kostnader och intäkter för sådana
förmåner skall hanteras. De alternativ till lösningar vi nedan skallsom
diskutera förstai hand kostnaderna för de förmåner i dagavser som

landstingen. De betalningar skall hanterasutges ersättningarärav som
för vård, dels med faktiska belopp prestation, dels med särskiltper
beräknade schablonbelopp för vissa personkategorier dettase iom
avsnitt 6.5.

Som vi tidigare har beskrivit driver vissa kommuner på försök
primärvård och har då också övertagit huvudmannaskapet för den
vården. De förslag till lösningar vi nedan diskuterar bör gällasom

för dessa fall.även När således fortsättningeni talar landstingom
vi kommuneräven i den utsträckning dessa för hälso-menar ansvarar

och sjukvård.
Det finns, vi det, två huvudalternativ till lösning detnärsom ser

gäller fördela kostnader och intäkter inom landet.att Det alternati-ena
landstingslösningen, utgår från principen landstingensvet, be-att

folkningsansvar skall till reglerna i förordning 140871 ochanpassas
landstingen bör de huvudsakliga finansiärernaatt sjukvård ivara av

Sverige och därmed få utökat kostnadsansvar. Detta innebär ocksåett
landstingen skulle bli ansvariga för delatt den admini-storen av

stration följer reglerna i förordning 140871 och 57472som av om
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andra alternativet,länderna. Detvårdkostnader mellanreglering av
administrationenbegränsaeftersjukförsäkringslösningen, strävar att
visserligen till-landstingenfrånlandstingsnivå. Det utgår att

Sverigeitill inte bosattahandahåller vård är motmenpersoner som
förblir i det falletBefolkningsansvaretsjukförsäkringen.frånersättning

oförändrat.

kostnadsansvarigaLandstingenAlternativ som

ochför kostnaderskalllandstingenAlternativet ta emotatt svara
bosattaintesjukvård till ärför ochhälso-intäkter även personer som

principer:följandeSverige byggeri
ibestämmelsernatillbefolkningsansvarLandstingens anpassas

140871.förordning
prestation.utanför befolkningsansvaret ersättsVård per

omfattasvårdför denadministrativtLandstingen ett somansvarges
140871.förordningregleringen iav

befolkningsansvarlandstingensväljs måstealternativOm detta ut-
skall dåLandstingeni dag.vad gällerförhållande tillividgas som

enligt be-tillför vårdkostnaderför personer somgessomansvara
lagstift-omfattas svenskskalll40871förordningstämmelserna i av

EES-stateller i någoni Sverigede bosattaning, äroavsett annanom
Å andraEES-stat.Sverige eller iivårdenoch oavsett en annangesom

värdersättning föruppbäraalternativ landstingenmed dettasidan bör
betalningsansvarig.EES-statSverige äri när annan

skall, dä SverigeSverigebosatt itill ärVård person somensom ges
vilketlandsting idetlösning betalasmed dennabehörigär stat, av
EES-eller ii Sverigesig värdenbosatt,är annanengesvarepersonen

stat.
iinte bosattaskall till ärvårdfrågaI personer somgessomom

skall bekostasbehörigSverigetill följd ärSverige statattsom avmen
Detlandstingsanknytningen.problem meduppkommerSverigeav
härarbetari Sverigeinte bosattadelsgäller är men sompersoner som

inte ärdelsarbetar här,familjemedlemeller har sompersonersomen
familjemedlemharpension elleruppbär svenskhärbosatta enmen som

själv-inte någotfinnspension. dessauppbär svensk För personersom
hemlandsting.klart

förstnämndai detbetalningsansvarigt blirsåProblemen kan lösas att
landstingfallet detdetoch ilandsting där arbetet skerfallet det senare

fastställas. Be-kanmån dettafrån i denflyttatpensionären utsom
balanserasdock intefallkommer i dessatalningsansvaret att av

frånenbartskatteintäkter härrörlandstingetseftersomskatteintäkter
Sverigearbetar ilandstinget. Personerbosatta inomdem är somsom

deni Sverigevisserligen skatthär betalarbosattaatt menutan vara
Även lands-ersättningen tilltillgodo.kommer enbartskatten staten
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tingen från sjukförsäkringen beräknas grundval de inom lands-av
tinget bosatta.

Problemet med landstingsanknytning för anställda och egenföretaga-
familjemedlemmar till dessa, inte bosatta i Sverige,ärsamtre som

måste under alla förhållanden lösas. Vi har i avsnitt 6.6.5 lämnat ett
förslag till lösning.

Med princip 2 vård utanför befolkningsansvaret börnr ovan er-
prestationsättas någon varkennär bor eller arbetarattper menas som

i Sverige söker vård här i landet, vid akut insjuknande undert.ex.
besök i Sverige, bör ersättningen från den behöriga till detstaten
landsting där vården tillhandahållits. På så främjarsätt ersättningen

tillgång till vård, vilket kan värdefullt förpersonens vara personer som
inte har de möjligheter påverka sitt landsting i Sverige bosattaatt som

har. Detta bör också kunna förstärka landstingens incitamentpersoner
fram så bra underlag för fakturering den behörigataatt ett statenav

möjligt.som
Princip 3 landstingen börsäger administrativtatt ettnr ges ansvar

för den vård omfattas bestämmelserna i förordning 140871.som av
Eftersom betalningarna under alla förhållandenöver gränserna skall gå

Riksförsäkringsverket blir skillnaderna mellan de olika alterna-genom
tiven i fråga administrativa funktioner inte så Skillnadernastora.om

egentligen främst beroendeär landstingen också skallav om vara
behöriga institutioner, i vilket fall de har utfärda diverse intygatt om

till vård och i viss utsträckning fatta besluträtt beviljandeom av
förmåner.

Alternativ Sjukförsäkringen2. kostnadsansvarigsom

Det andra alternativet frånutgår administrationen landstingsnivåatt
bör begränsas samtidigt kostnadsansvar läggs på sjukför-störreettsom
säkringen. Riksförsäkringsverket sköter de internationella betalningarna
och landstingens administrativa hantering kan i viss utstäckning
förenklas. Alternativet bygger på principer:tre

Landstingets befolkningsansvar upprätthålls oförändrat.
Vård inte bosatta i Sverigeär ersätts presta-av personer som per

tion.
Administrationen den vård omfattas förordning 140871av som av

bör enkel på landstingsnivå.vara
principAv och 3 följer landstingenl bör bära vårdkostnaden iatt

Sverige för bosatta i Sverige. I detta alternativärpersoner som upp-
förhållandeitillkommer alltså ingen förändring i nuläget. Landstingens

oförändrade kostnadsansvar gäller även behörigärstatom en annan
Om exempelvis arbetar kortvarigt i Tyskland, bor istat. en person

Sverige och behöver sjukvård han i Sverige, står landstinget förnär är
kostnaderna. Landstinget Riksförsäkringsverket faktureringsunder-ger
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fakturerarlag och verket den behöriga institutionen i Tyskland.
Ersättningen hos sjukförsäkringen.stannar

den situationen, dvs. vården utomlands ochI ägermotsatta att rum
Sverige behörig bör kostnaden på sjukförsäkringen. Inteär stannastat,

för landstingen. kost-heller här uppkommer någon ändring Deras
nadsansvar i dag begränsat till vård i Sverige.är som ges

Ibland kan det finnas skäl låta betalningarna vidare till vård-att
för utnyttja det incitament betalningarna kan innebära.givaren att som

sådant fall människor, inte bosatta i landstinget ochEtt är när ärsom
omfattas landstingets traditionella befolkningsansvar,alltså inte av

lands-söker vård. Enligt princip 2 kunde då övervägas attnr ovan ge
sjukförsäkringen. gäller Sverigetingen ersättning från Det även ärom

landstingets betalningsansvarbehörig Med denna lösning skullestat.
jfr detta i föregåendeskatteintäkter vadbalanseras sagts omav som

alternativ .
sjukför-kostnaden för vård utomlands påPrincipen stannaratt

avseende. gällermöjligen behöva modifieras i Detsäkringen kan ett
förordning 140871 begefår tillstånd enligt 22.1 inågonnär attart. c

fallför få planerad vård. sådana kanmedlemsstat Isig till attannanen
detskall belasta sjukförsäkringenfinnas skäl kostnaden intedet utanatt

ellerblir alternativen vård hemmalandsting där bor. Dåpersonen
mer för landstinget, vilket kanekonomiskt jämställdautomlands

hemlandsting.få vård i sitt Ettunderlätta för patienten annatatt
sjukvårdshuvudmanlandstingetför denna lösning är attargument som

inom vården bör hapolitiskt ansvarigt för prioriteringaroch tungtett
utomlands skall bedömas. In-begäran vårdinflytande när omen

Åkostnadsansvarigt.ocksåunderlättas landstingetflytandet ärom
sjukförsäkringenkan tala försidan finns andra skäl ärandra attsom

återkommer nedan tilldessa situationer. Vikostnadsansvarig i också
fråga.denna

lösningVårt förslag till

ochpraktisk såenligt uppfattning välja lösningbör vår ärMan somen
valda lös-denmöjligt. ekonomiska konsekvenserenkel De somsom

mellan Socialdepartementetmedför får beaktas i överläggningarningen
Landstingsförbundet.och

utveckla rutinerväljer behöver landstingenVilken lösning änman
iEES-reglerna. Dessa kanlämnas inom förför sjukvård ramensom

lämpli-i andra fall kanfall skötas på sjukhusnivå medan detvissa vara
för lands-landstingsnivå eller hos någotsamla hanteringen påattgare

fall landstingenserviceorgan. ankommer i så påtingen Detgemensamt
praktiska lösningarna.utforma deatt

alternativen. Viför båda de presenteradefinnsDet argument ovan
alternativet medövervägande skäl talar för väljadock attattanser

sjukförsäkringen ansvarig för kostnader för vårdsom av personer som
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inte bosatta i Sverige, sig vården iär Sverige eller ivare ges en annan
naturligtvis förutsattEES-stat Sverige den skall betalaäratt stat som

vården. Vi skall här nedan utveckla skälen för detta ställnings-vårt
tagande.

Riksförsäkringsverket och försäkringskassoma skall under alla
förhållanden administrera flestade andra förmåner kan utgå påsom
grund reglerna i förordning 140871, däri inbegripet hanteraattav
betalningsströmmar Det kommer krävasöver gränserna. att att man

socialförsäkringsorganisationeninom bygger administration ochupp
kompetens på området. Detta bör enligt vår uppfattning dra nyttaman

hälso-på och sjukvårdsområdet. Administrationen samlasävenav
inom socialförsäkringsorganisationen och förenklas på landstingsnivå.

föreslagnaMed den lösningen kommer landstingens betalningsansvar
för vård tillde liksom hittills endast för kostnader personeransvarar-

beskrivit också balanserasbosatta inom landstinget vi attsom ovan-
väljas, dvs.skatteintäkter. Om det alternativet skullemotsatta attav

detlandstingens befolkningsansvar utökas, måste övervägas om
skattereglema får del de skattein-bör ändras så landstingen ävenatt av

härrör från arbetar i Sverige bosattakomster ärmensom personer som
utanför landet.

i utlandetlandstingstillhörighet för bosattaFrågor personerom
svårlöstalla förhållanden lösas. skulle dock blimåste under Detta när

skall hadet gäller pensionärer bor i EES-stat somsom en annan men
svensk grund de eller derassjukvård där på bekostnad på att an-av

landstingsanknytninguppbär svensk pension. Någon naturlighöriga
sjukförsäkringenfinns inte i dessa fall, vilket talar för väljaatt som

kostnadsansvarig.
bestämmelserna i förordning 140871 följer två eller fleraAv att

medlemsstater kan komma avstå från återbetalningaröverens attom av
kostnader för förmåner. träffatutgivna Sverige har sådant avtal medett

nordiska på detta kvitta kostnaderna innebärövriga Att sättstater. en
kan förlora vinner, i synnerhet detrisk änattgenom man mer man om

landstingets förskulle ske det enskilda nivå. Det är argument att
sjukförsäkringen, i synnerhet detrisken bärs är statensom somav

avtal kvittning med andra länder.sluter om
tillkommandesjukförsäkringen och inte landstingen bära detlåtaAtt
i och för sigföljd förordning 140871 kankostnadsansvaret till av

landstingen finansierarfrån principenavvikelsesägas attenvara
för sjukför-emellertidi Sverige. Visjukvård argumentenatt enanser

omständig-beaktande dennasäkringslösning medväger över även av
följa flerabedömninglandstingslösning skulle enligt vårMedhet. en

föränd-organisatoriskproblem och skulle krävassvårlösta störreen
ring.

skulleocksåmot-sjukförsäkringslösningenEn invändning som
fakturerings-landstingets framkunna incitamentgöras är att att ta

be-underlag för debitering vård här i landet ärnär statav annan
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talningsskyldig kan minska ersättningen inte kommer landstingetom
till godo på sjukförsäkringen vilket enligt förslagvårt blirstannarutan
fallet i fråga vård till bosatta härärom som ges personer som men

skall betalas stat. Dessa farhågor bör dock inte över-som av annan
drivas. Dessutom skall enligt vårt förslag ersättningen i de vanligast
förkommande fallen vård här till bosatta iärsom ges personer som-

och för vilken Sverige inte skall betala turistsjukvårdenstatannan -
komma landstingen till godo, varför landstingen under alla för-
hållanden tillskapamåste rutiner för framtagandet fakturerings-av
underlag.

lösning föreslårDen vi bör naturligtvis gälla Sverigeävensom om
har kommit med fleraeller andra EES-stateröverensstatsom en om

avstå från återbetalningar kostnader för várdförmåner. Iatt annatav
fall kvarstår den risk vi beskrivit enskilda landsting iattsom ovan
sådana fall kan drabbas höga kostnader.oväntatav

fråganNär det gäller vilken institution skall behörigom som vara
institution har tidigare Sverige i EES-avtalet inämnts angett attsom
fråga bl.a. sjukvårdförmåner försäkringskassorna skallom vara
behöriga institutioner. bakgrundMot den lösning vi förordar i frågaav

för kostnader för vård finner vi inte anledningansvaret attom
någon ändring möjligen i avseende.överväga utom ett

fråganDet gäller vilken institution skall behörigom som var
frågainstitution i beviljande tillstånd enligt i22.1art.om av c

förordning 140871 för bosatta i Sverige bege sigär attpersoner som
till förEES-stat vård där naturligtvis förutsattatt atten annan
Sverige den skall bevilja tillståndet. Vi harär stat sagt att,som ovan
i fråga vård efter sådant tillstånd, det kan finnas skäl göraatt ettom

från principen kostnader för vård utomlands skall bärasavsteg att av
sjukförsäkringen, och i stället låta landstingen för kostnaderna.svara

så fall måste landstingen ocksåI skall behörigaövervägas om vara
institutioner i dessa fall, vilket bl.a. innebär de skall fatta beslutatt om
beviljande tillstånd.av

De lösningar till buds antingen landstingen ellerstår är attsom
sjukförsäkringen försäkringskassorna både fattar besluten ochgenom

för kostnaderna eller, tredje alternativ, försäkrings-ett attsvarar som
kassorna kvarstår behöriga institutioner och fattar beslutensom men

landstingen, anfört,de skäl vi tidigare för kost-att av som svarar
förnaderna vården.

Enligt uppfattningvår det principiell synpunkt olämpligtär attur
den institution fattar beslut beviljande tillstånd inte ocksåsom om av

förskall bära kostnaderna vården. En möjlighet skulle kunnasom
försäkringskassorna kvarstår behöriga institutio-övervägas är att som

föroch fattar beslut landstingen, bär kostnadenattner men som
fall.vården, någon form i dessa Enligt vår bedömningvetorättges av

möjlig genomföra.torde sådan lösning emellertid inte atten vara
folkrättsligt och försäkringskassornaSverige bundet EES-avtaletär av
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i egenskap behörigaär institutioner skyldiga tillämpa förordningattav
140871 de uppfattarsätt riktigt och de självamåsteett som som

för den tillämpningen. Det får därför uteslutet införaansvara attanses
ordning där skulle kunna framtvinga beslutett annaten ettorgan som

inte överensstämmer med försäkringskassans uppfattning hurom reg-
lerna skall tillämpas. Det skulle med nuvarande lagstiftning inte heller

möjligt för landstinget inträda och föra talanatt partvara mot ettsom
försäkringskassan fattat beslut i ärende beviljande tillståndettav om av

enligt 22.1 Ett införande sådan för landstingen skullerättart. c. av en
kräva överväganden i flera frågor,svåra vi inte hasom anser oss

behandla dettai sammanhang. Vi med anledningutrymme att anser av
vad alternativet med institution beslutsfattaresagts attsom nu en som
och kostnadsbärare inte bör väljas.en annan som

Vid övervägande frågan ordning med landstingen be-av om en som
höriga institutioner och ansvariga för kostnaderna i de nämnda fallen
skall införas måste beaktas nuvarande svenska lagstiftning kanatt
uppställa del hinder principiell finns nämligen förDetnatur. etten av

fallenskilt detta slag ingen lagstiftningsreglerad ordning för hurav
inombeslut landsting skall fattas och mindre någon ordning föränett

överprövning beslut i fallet.det enskilda Här bortses frånettav
möjligheten till laglighetsprövning enligt kommunallagen, i dettasom
sammanhang knappast praktisk betydelse. Förordningarnanågonär av
140871 och förutsätter57472 uppenbarligen det i varje med-att

finnslemsstat ordning för prövning till olika förmåner ochrätten av
frågor sådan skall kunna komma under ellerdomstols,rättatt mot-om

svarande ocksåprövning se avsnitt 6.6.l3. Det därförärorgans,
tveksamt det kan godtas det i fråga så viktigt beslutatt ettom om pass

tillstånd det aktuella slaget skall beviljas eller inteettsom om av
finns någon reglerad ordning för prövning ochnärmare överprövning.

inte möjligtDet i detta sammanhangär försöka tillskapa särskildatt en
beslutsordning och ordning för överprövning besluten i fråga. Detav
skulle medföra vittgående konsekvenser förbåde landsting och dom-

intestolar kan överblickas med det här står tillutrymmesom som
buds.

En aspekt också bör beaktas i detta sammanhang denär attsom som
får tillstånd enligt 22.1 också automatiskt berättigad tillärett art. c
kontantförmåner under tid för vistelse i det andra landet medan han

Eftersom det försäkringskassorna handlägger frågorvårdas där. är som
kontantförmåner finns det principiella hänsyn skäl låta dessaattom av

framstår enligt vårbesluta beviljandet tillståndet. Detäven om av
skulle kunnamening olämpligt med ordning där landstingensom en

blirsjukpenning direktfatta beslut innebär tillrättenatt m.m.som
avhängig därav.

det finns skälMot bakgrund vad torde, trots attsagtsav som nu
talar för lösning, lämpliga lösningenden attmestsom en annan vara

försäkringskassorna fattarkvarstår behöriga institutioner ochsom
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fallen sjukförsäkringenbesluten i de aktuellaäven samt att svararnu
för vården.för kostnaderna

emellertid inte överdrivas.behandlade problemen skallDe nu
hög standard och till-hälso- och sjukvård håller mycketSvensk en

får god. allmänhet ocksåvård i Sverige Igången på ärvaraanses
till följdtillfredsställande, inte minstväntetiderna inom vården numera

verkligen kommervårdgarantin. fall då Sverigeden s.k. De att varaav
kan därför på godabevilja tillstånd enligt 22.1skyldigt art.att c

i princip handlarbli få. Eftersom det dockgrunder antas ytterst om
för vårdslippa utgifterenskilt landsting kansituationer där ett som

för-härtill vidkostnadsansvar, bör hänsynomfattas deras tasav
mellan och lands-kostnader för sjukvårddelningen i statenstort av

iden kanförslag i frågan prövastingen. Vi har inget attutan menar
Landstingsförbundet.ochmellan Socialdepartementetöverläggningar

tillstånd beviljasingenting hindrar ävenEn sak är attatt omannan
olika skällandsting kanskyldighet därtill inte föreligger. Ett anseav

självt skulle kunnaspecifikt fall dettillstånd i bör ävenatt ett ges om
landstingen iinte hållas för otroligtmotsvarande vård. Det kan attge

möjligheterutnyttja defall skulle finna det motiveratdel att somen
lagstadgadtillstånd fåpatienterEES-avtalet öppnar attatt ge --

förutsättasfall får det emellertidländer. sådanasjukvård i andra I att
för vården i detför kostnadernasiglandstinget också åtar att svara
sjukförsäkringeni frågaeftersom det inte kan kommaandra landet, att

i Sverige. Omvården kanför kostnadernaskulle när gesansvara
sigförsäkringskassan, åtaravtal medlandstinget således, ettgenom

formalitet.försäkringskassans beslutför vården blirkostnaderna renen
hindrar landstingeningenting naturligtvisbör påpekasDet attatt

tillståndutsträckning,i dag i vissdessutom, liksom sker ger en person
utnyttja detfå vård i landdess bekostnadpå systemattannat utanatt

förordning 140871 erbjuder.som
föreslagnautfallet denligger i sakensDet natur att av av oss

bliutfallet skulleSkulle visa siglösningen beräkna. detsvårtär attatt
förordning22.1 iförmodat och tillstånd enligtdet viän art.ett annat c

undantagsfall, kan detmeddelas i140871 komma änannatatt rena
ställningstagandena,naturligtvis finnas skäl omprövaatt somsenare

speciellamycketbehöva bara isådana tillstånd skallbygger på att ges
del i tillämpningen.alls inte regelmässigsituationer och vara en

fråganfatta beslut iförsäkringskassa skall kunnaFör att omen
uppenbaramöjligen i debeviljande tillstånd krävs, mestutomav

berörda landstingetfrån detavslagsfallen, inhämtar uppgifterkassanatt
vårdköer,tidigare behandling,sjukdomstillstånd,patientens etc.om

hinder intetorde någrai avsnitt 6.6.13vi utvecklarSom närmare
uppgifter. Enligt vårsådanaför landstinget lämnaföreligga att ut

uppfattning i fråganlandstingetssamtidigt inhämtasuppfattning bör om
anledning förfinnasEventuellt kan dettillståndet skall beviljas eller
i § förord-för bemyndigandet 5Riksförsäkringsverket inomatt, ramen
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ningen 1992:1777 tillämpningen samordningslagen 1992:om av
föreskrifter för detta1776, lämna hur inhämtandenärmare av upp-

gifter skall till.gå
förEn fråga rörande villkoren beviljande tillstånd detettav som

följande. Enligt fårfinns anledning något beröra 22.1äratt art. c
till vård i EES-land inte vissa förut-tillstånd vägrasett annat om

föreligger, däribland väntetiden för vården i bosättnings-sättningar att
beaktande den vårdsökandes hälsotillstånd och sjuk-landet, med av

förlopp, vad där normalt. Enligtdomens sannolika längre än ärär som
fråga tillstånd skalluppfattning bör ivår ärges en person somom

Sverige bedömningen väntetiden normal medbosatt i är görasav om
i frågaförhållandena inom det landsting därbeaktande ärpersonenav

eller eljest ansvarigt för vård honom.bosatt ärsom av
förslag lösning vi lämnat finner vianledning det tillMed somav
föreslå ändring i nuvarandesåledes inte anledning någon görsatt att
fråga vilka institutioner skallreglering i EES-avtalet i som varaom

behöriga institutioner i Sverige.
förslag följande:sammanfattning innebär vårtI

Sverigeför kostnaderna för vård iLandstingen liksom tidigaresvarar-
Sverige ellerhär. Detta gällerbosattaär oavsett ompersoner som

förordning 140871 skallenligt bestämmelserna iEES-statnågon annan
betala vården.

för vård i övriga fall då Sverige.Sjulçförsäkringen bär kostnaderna-
anställning föreligger, dvs.grund svenskskall betala t.ex. på attav

dels förinte bosatta här,för vård i Sverigedels ärav personer som
behåller ersättningarnaSjukförsäkringenvård i någon EES-stat.annan

i Sverige tillandra för vård ärfrån EES-stater sompersonersom ges
betala.för vilken skallbosatta här statmen annan

enligt vårt förslagsjukförsäkringen kommer vidare gentemotatt
turistsjukvård i Sverige dvs.för alla kostnader förlandstingen svara

få140871 harfall grund förordningi de patienten rätt attav
till lågt pris.vården

för kostnader förvidareSjukförsäkringen kommer att ansvara
här och förvård Sverige till inte bosattaplanerad i ärpersoner som

för dessa.för vård i utlandet i de fall Sverige skallkostnader ansvara
uppkomma. gengäldkostnader har tidigare inte kunnat ISådana

behålla desjukförsäkringen, också nyhet,kommer vilket är atten
för i bosatta härersättningar sjukvård Sverige till ärpersoner som som

skall andra EES-stater.utges av
form schabloner-Kostnader skall till EES-land iutges annat avsom

utomlands och för vissasättningar för svenska pensionärer bosatta
betalasfamiljemedlemmar till här i landet arbetande personer av

schablo-sjukförsäkringen. På behåller sjukförsäkringen desättsamma
Sverige i motsvarandenersättningar andra länder betalar tillsom

situationer.
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I fall då avtal avstående från återbetalningar träffas medom ett
EES-land kommer Sverige inte få någon ersättning för vårdannat att

Åhär till för vilka det andra landet behörigärsom ges personer stat.
andra sidan slipper Sverige på motsvarande betala försätt vård som

i den andra Vårt förslag innebär emellertid ersättningstaten.ges att
från sjukförsäkringen till landstingen skall utgå avtaläven om om

frånavstående återbetalningar föreligger. Effekterna det träffadeav
avtalet berör därför endast sjukförsäkringen, vilket enligt vår upp-
fattning också rimligt, eftersomär det träffat avtalet.är staten som

De förslag till fördelning för vårdkostnader viansvaretav som nu
lämnat bör gälla i fall dåäven vården någon med stöd kon-ges av en
vention Sverige ingått med land utanför EES. En sådan för-ettsom
delning råder i princip redan i dag, dvs. sjukförsäkringen lämnar
ersättning till landstingen för vård till patienter inte omfattassom av
befolkningsansvaret, beräkningen ersättningen varierar, be-men av
roende dels på det fråga eller slutenär vård, dels vilketöppenom om
land patienten kommer från.

Regleringen ersättningar från sjukförsäkringen till landstingenav

förslagDe till fördelning kostnader och intäkter inom Sverigeav som
vi lämnar förutsätter författningsreglering frågor de ersätt-en av om
ningar skall från sjukförsäkringen till landstingen ochutgessom

Ävenkommunerna. sådan reglering bör beredas i samband medom en
förhandlingar mellan Socialdepartementet och Landstingsförbundet,

vi det finnas skäl för lämna förslag till författningstext.att ettanser oss
Enligt vår uppfattning det ändamålsenliga alla frågorär mest att om

ersättningar för vård i internationella fall samlas i särskild för-en
ordning. Förutom de ersättningar skall betalas med anledningsom av

förordning 140871 blir tillämpligatt bör förordningen omfatta även
ersättningar för vård lämnas dem enligt konventionersom som annars
både inom och utanför EES tillförsäkrade sådanär vård vid tillfällig
vistelse i Sverige. De bestämmelser i förordningen 1984:908 om
vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt
AFL och i förordningen 1979:849 ersättning för sjukhusvårdom

reglerar ersättning för vård i konventionsfall bör samtidigtm.m. som
upphävas.

Vi föreslår således regeringen med stöd bemyndigandena i 2att av
kap. 2 och 4 §§ AFL beslutar förordning reglerar dessaom en som
ersättningsfrågor.

Förutom den föreslagna förordningenatt skall deavgränsaav oss
situationer i vilka ersättning skall skallutgå också ersättningarnas
storlek fastställas. I de fall då landstingen skall få ersättning för vård

lämnats med stöd bestämmelserna i förordningsom en person av
140871 föreslår vi ersättning skall utgå prestation medatt ettper
belopp beräknas enligt riksavtalet för hälso- och sjukvård. Isom
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konventionsfallen bör ersättningen bestämmas på motsvarande Desätt.
ekonomiska konsekvenserna härav får beaktas i överläggningar mellan
Socialdepartementet och Landstingsförbundet.

Eftersom husläkarvården finansierasäven landstingen, föreslårav
vi ersättning skall utgå också för vård grund förordningatt som av
140871 husläkare inte bosatta i Sverige.ärges av personer som
Eftersom vi antagit avsnitt 6.6.7se Sverige kommer kunna fåatt att
betalning från andra EES-stater för den individersättningäven som
utgår till husläkare för patienter listade hos denne, börär ersätt-som
ningen till landstingen omfatta både individersättning och andra ersätt-
ningar till husläkaren. Dessutom bör förkommandeersättning, i fall,

för kostnader för medicinsk service kan uppkomma för lands-ges som
Äventingen i samband med husläkarvård. här bör beräkningen av

beloppet iske enlighet med reglerna i riksavtalet för hälso- och
sjukvård.

den januari 1994Fr.o.m. 1 kommer kostnaderna för vård som ges
privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster lands-ersättasattav av

tingen avsnitt 6.2.7. Vi föreslår ersättningse skall utgå tillatt
förlandstingen kostnader för vård sådana vårdgivareäven som av ges

till ibosatta Sverige, enligt vad följerutan attpersoner som, vara som
förordning 140871, har till vårdförmåner i Sverige. Be-rättav

beloppeträkningen kommer kunna ske i enlighet med regler iattav
riksavtalet för hälso- och sjukvård.

Landstingen finanserar folktandvården till barn och ungdom.även
Vi föreslår därför ersättning enligt den föreslagna för-att av oss
ordningen skall utgå från sjukförsäkringen till landstingen föräven
folktandvård förordningpå grund 140871 till barn ochsom av ges
ungdomar inte bosatta i Sverige.ärsom

föreslårVi vidare ersättning från sjukförsäkringen skall förutgåatt
sådana resekostnadsersättningar enligt lagen 1991:419 resekost-om
nadsersättningar vid sjukresor utgått i samband med vårdsom som
omfattas regleringen föreslagna förordningeniden eller i andraav som
fall i samband privatpraktiserandemed vård hos tandläkaret.ex.- -

till inte bosatta i Sverige enligtärutgetts personer som men som
reglerna i förordning 140871 eller konvention har tillpå grund rättav
vårdförmåner här vid sjukdom och moderskap.

Det bör observeras den lösning vi föreslagit gäller bara sådanaatt
vårdförrnåner i Sverige eller bekostas landstingen ellerutgessom av

i de fall försök. frågakommunerna de bedriver primärvård på I om
förmåner inte landstingen kostnadsreducerade läkemedel,utgessom av
arbetslivsinriktad rehabilitering, kostnaderna im.m kommer princip
alltid drabba sjukförsäkringen i fall aldrig landstingen.att vart
Reglerna i förordning 140871 gäller dock vilken förmån detoavsett

fråga så länge det förmån vid sjukdom eller moderskap.är ärom, en
föreligger förFör understryka den skyldighet landstingenatt som

och kommunerna vid uttagande patientavgifter likabehandlaatt av
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patienter har till vård i Sverigerätt oberoende bosättning, börsom av
i den förordning vi föreslår in bestämmelsetassom atten om er-
sättning utgår endast under förutsättning så sker.att

6.6.11 Några illustrerande exempel

För underlätta förståelsen reglerna i förordning 140871att av om
till vårdförmånerrätten vid sjukdom och moderskap samt ansvaretom

för kostnader för förmánema följer här antal illustrerande exempel.ett
Vi redovisar också vilket resultat den föreslagna lösningenav oss av
frågan fördelning för kostnader för hälso- och sjukvårdansvaretom av
inom Sverige får.

I nordiska förhållanden blir reglerna återbetalning mellanom
intemen reglerna till vård eller betalningarrätt inomstaterna om

Sverige betydelse eftersom de nordiska träffat avtalutan staterna om
avstå från återbetalningar. Avståendet gäller dock inte kostnader föratt

vård efter tillstånd enligt 22.1 i förordning 140871.art. c

Exempel l A

Förutsättningar: A arbetar i Tyskland bosatt i Sverige. Hanärmen
insjuknar i Sverige.

Regler: skall fåA vård i Sverige enligt svensk lagstiftning. Behörig
institution i Tyskland skall för kostnaderna art. 19.1.svara

Effekter förslag:vårt Landstinget förser Riksförsäkringsverketav
med faktureringsunderlag och verket fakturerar i sin via det tyskatur
betalningsförmedlande den behöriga institutionen i Tyskland.organet
Ersättningen från Tyskland dock sjukförsäkringen,på varförstannar
landstinget bär kostnaden.

Om listatA sig hos husläkare i Sverige och landstinget betalaten
individersättning till husläkaren bör, vi utvecklat i avsnitt 6.6.7,som
denna ersättning på motsvarande kunna återkrävas frånsätt Tyskland
även A inte blivit sjuk.ännuom

Exempel 1 B

Förutsättningar: Samma under 1 A A insjuknar i Tyskland.som men
Regler: A skall få vård i Tyskland enligt tysk lagstiftning. Behörig

institution i Tyskland skall för vårdkostnadema art. 21.1.svara
Effekter förslag:vårt Förslaget omfattar inte denna situationav

eftersom Sverige inte drabbas någon kostnad.av

Exempel 2 A

Förutsättningar: B arbetar i Sverige bosatt i Tyskland.är Hanmen
insjuknar i Tyskland.
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Regler: B skall få vård i Tyskland enligt tysk lagstiftning. Behörig
institution i Sverige skall för várdkostnaderna art. 19. l.svara

Effekter förslag:vårt Efter krav från den behöriga institutionenav
i Tyskland Riksförsäkringsverketbetalar ersättningen till den tyskaut
institutionen. Kostnaden på sjukförsäkringen.stannar

Exempel 2 B

Förutsättningar: Samma under 2 A B insjuknar i Sverige.som men
SverigeRegler: fåB skall vård i enligt svensk lagstiftning. Behörig

institution i Sverige skall för vårdkostnaderna art. 21.1.svara
Effekter förslag:vårt Landstinget fakturerar Riksförsäkringsver-av

ket skall landstinget förersätta kostnaderna. Kostnaderna drabbarsom
således sjukförsäkringen.

Exempel 3 A

Förutsättningar: C, icke förvärvsverksamär familjemedlem tillsom en
iD, bor Tyskland. D däremot bor och arbetar i Sverige. C insjuknar

i Tyskland.
Regler: C skall få vård i Tyskland enligt tysk lagstiftning. Behörig

institution i Sverige skall för vårdkostnaderna 19.2.art. Ersätt-svara
ningen betalas i form schablonbeloppårligt i förordningart. 94ettav
57472.

Effekter vårt förslag: Riksförsäkringsverket betalar det årligautav
schablonbeloppet till den tyska institutionen via det tyska betalnings-
förmedlande Den kostnaden på sjukförsäkringen.organet. stannar
Kostnaderna för just det aktuella vârdtillfället på den behörigastannar
institutionen i Tyskland.

Exempel 3 B

Förutsättningar: Samma under 3 A C insjuknar i Sverige.som men
Regler: C skall få vård i Sverige enligt svensk lagstiftning. In-

stitutionen på bosättningsorten den tyska skall för kostnadensvara
21.2.art.

Effekter vårt förslag: Landstinget förser Riksförsäkringsverketav
med faktureringsunderlag och verket fakturerar den tyska in-ett
stitutionen via det tyska betalningsförmedlande Den tyskaorganet.
institutionen betalar via sitt betalningsförmedlande ersättning tillorgan
Riksförsäkringsverket vidarebefordrar ersättningen till vård-som
givande landsting.
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Exempel 4

medborgare, och portugi-svenskFörutsättningar: E, ärär somsom
pensionärerSverige och harhar båda arbetat isisk medborgare, som

pension utgår. De insjuknar iEnbart svensksig i Portugal.bosatt
Portugal.

enligt portugisisk lagstift-få vård i Portugaloch skallRegler: E F
för vårdkostnademaSverige skall art.Behörig institution ining. svara

schablonbelopp 95form årligt art.betalas iErsättningen28. ettav
betydelse i såMedborgarskapenförordning 57472. äri utan utom

intei EES-statmedborgare änmåtto är statatt annan enen person som
förordning 140871.omfattas av

Riksförsäkringsverket betalar schabloner-förslag:Effekter vårt utav
betalningsförmed-via detinstitutionentill den portugisiskasättningen
sjukförsäkringen.kostnaden påi Portugal. Denlande stannarorganet

på den behörigaaktuella várdtillfälletför just detKostnaderna stannar
i Portugal.institutionen

Exempel 5

insjuknar akutGrekland,och arbetar iG, borFörutsättningar: som
Sverige.iunder semester

lagstiftning.enligt svenski Sverigefå akut vårdRegler: G skall
vârdkostnadernaför art.Grekland skallinstitution iBehörig svara

a.22.1
RiksförsäkringsverketLandstinget förserförslag:Effekter vårtav

det grekiskafakturerar viafaktureringsunderlag och verketmed ett
i Grekland.institutionenden behörigabetalningsförmedlande organet

det betalningsför-betalar viai Greklandbehöriga institutionenDen
Riksförsäkringsverket.för vården tillersättningmedlande organet

Varkenvårdgivande landstinget.till detvidarebefordrasErsättningen
kostnad.drabbas någoneller landstingetsjukförsäkringen av

Exempel 6

arbetar i Sverige,Tyskland ochbosatt iFörutsättningar: H, ärsom
Grekland.under iinsjuknar akut semester

lagstiftning.grekiski Grekland enligtskall få vårdRegler: H
vårdkostnaderna 22.1art.Sverige skall förBehörig institution i svara

a.
efter kravRiksförsäkringsverket betalarEffekter förslag:vårtav

grekiskaför vården via detinstitutionen ersättningfrån den grekiska ut
sjukförsäkringen.påKostnadenbetalningsförmedlande stannarorganet.
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Exempel 7

Förutsättningar: bor och arbetar i Sverige, kan pâ grundsom av
vårdkö i Sverige inte inom normal väntetid få den vård här i landet

hans tillstånd kräver. Han begär därför behövlig vård isom att
Storbritannien.

Regler: J skall vissa angivna förutsättningar uppfylldaärom av- -
den behöriga institutionen i Sverige meddelas tillstånd bege sig tillatt
Storbritannien för få vård där. Vården skall i Storbritannienatt ges
enligt brittisk lagstiftning bekostas den behöriga institutionenmen av
i Sverige 22.1art. och 22.2c.

Effekter vårt förslag: Försäkringskassan på J bosättningsortav :s
skall, efter hörande det landsting inom område J bosatt,ärav vars
meddela tillståndet. Vården skall bekostas sjukförsäkringen inteav om
landstinget påtagit sig kostnaden. Ersättningen till den brittiska
institutionen betalas, sedan krav framställts från den brittiska in-
stitutionen, via Riksförsäkringsverket.ut

Exempel 8

Förutsättningar: K, bor och arbetar i Tyskland, kan på grundsom av
vårdkö i Tyskland inte inom normal väntetid få den vård i Tyskland

hans tillstånd kräver. Han begär därför vård i Sverige.som att
Regler: K skall vissa angivna förutsättninar uppfylldaärom av- -

den behöriga institutionen i Tyskland meddelas tillstånd bege sig tillatt
Sverige för få vård här. Vården skall i Sverige enligt svenskatt ges
lagstiftning bekostas den behöriga institutionen i Tyskland art.men av
22.1 och 22.2c

Effekter vårt förslag: Vården i normalfallet den institutionav ges av
det landsting i Sverige med vilken överenskommelse vård harom
träffats se vidare avsnitt 6.6.5. Landstinget förser Riksförsäkrings-
verket med faktureringsunderlag och verket fakturerar i sin dentur
tyska behöriga institutionen via det tyska betalningsförmedlande orga-

Ersättningen betalas till Riksförsäkringsverket vidarebefordrarnet. som
denna till det vårdgivande landstinget. Varken landstinget eller sjukför-
säkringen drabbas någon kostnad.av

6.6. 12 Särskilt andra vårdförmâner hälso- ochänom
sjukvård

Vad i de föregående avsnitten till hälso- ochsagts rättsom om
sjukvårdsförmáner gäller på motsvarande för andra vårdför-sätt även
måner vid sjukdom och moderskap. Detta innebär de enligt be-att som
stämmelserna i förordning EEG 140871 har till vârdförrnånerrättnr
vid sjukdom och moderskap i viss EES-stat skall i den erhållastatenen
inte bara hälso- och sjukvård samtliga förmåner vid sjukdom ochutan
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lagstiftningen i landet finns tillgängliga påenligt detmoderskap som
försäkrade Likaså gäller vadgäller för i denvillkor staten.somsamma

för hälso-fördelningen mellan EES-stater kostnadernasagts om avsom
förmåner.kostnader för sådana andraoch sjukvård även

förmåner enligt våri avsnitt 6.6.3 vilka svenskaVi har angett som
ochvårdförmâner vid sjukdombedömning omfattas begreppetav

offentlig och privathälso- och sjukvård i bådemoderskap. Förutom
tandvårdsförmåner såvälvi där funnit,omfattas, enligt vadregi

läkemedelsförmåner,den privata tandvården,folktandvården som
arbetslivsinriktad rehabili-vid sjukresor,ersättning för resekostnader

handikappförmåner.vissatering samt
lagstiftning berättigad till dessai dag enligt svensk ärIngen som

övrigtförlora denna I kommerkommersvenska förmåner rätt.att
fråga hälso- ochvi beskrivit iförändringar demotsvarande omsom

fall praktiken, i de olikaeftersom det, i iinträdasjukvård vartatt
uppställs likartade krav.för till förmånerförfattningarnasvenska rätt

och fördelningentill förmånernagäller bådeDetta rätten ansvaretav
för kostnader.

läkemedel,till prisreduceradedockundantag rättenEtt utgör som
läkemedelskostnader,begränsning1981:49enligt lagen om av

i dagutsträckning redanenligt AFL, i vissförsäkradeförutom
dei landethar anställning här ärtillkommer oavsett omsompersoner

eller inte.bosatta här
sjukvårds-förmåner hälso- ochfråga andraFörändringarna i änom

till vadi förhållandebli någotkommer störreförmåner även att som
i allmänhet intekonventioner, eftersom dessaenligt ingångnagällernu

EG-rättsligt kan betecknasförmånertill allarätt typer somsomavger
täcksmoderskap. förmånervid sjukdom och Devårdförmâner som av

fall tandvård dockläkemedel och i de flestakonventioner sjukvård,är
och ungdom.folktandvård till barn

vilkaIrland och Liechtenstein, medförhållande till Belgien,I stater
förordninginnebär reglerna ihaft konvention,Sverige inte någon

för dessa i sinför kostnadertill förmåner och140871 rätt ansvarom
vad gäller i dag. Detsammaförändring i förhållande tillhelhet somen

vilka ländertill Grekland och Spanien, medi förhållandegäller även
försjukvårdsförmånerkonventioner täckervisserligen harvi mensom

hela kostnaden själv.vilka enskilde får betaladen
förordningutreda konsekvensernadel i vårt uppdragEn att attav

vi det, varitblir tillämplig i Sverige har,140871 göraattser ensom
förmånernabedömning i vilken gradbedömning, dvs.kvantitativ aven

dessa. Vii dag inte har tillutnyttjaskommer rättatt av personer som
finns redantill den frågan i kapitel detåterkomma llkommer att men

utnyttjandegraden naturligtvis kommeranledning påpeka attattattnu
förmån det fråga Deberoende vilkenvariera är störstatyp om.av

hälso- ochuppenbarligen inträda påförändringarna kommer att



SOU 1993:1 15 Vârdförmåner 365

sjukvårdens område. När det gäller vissa andra förmåner kan det
förväntas utnyttjandegraden blir väsentligen mindre.att

förmånerNär vilka hanteras försäkringskassan skall tillutgåav
inte bosatta härär måste fastställas vilken försäkrings-personer som

kassa skall behörig. Som vi i kapitel 5 vi detangettsom vara anser
uppgift för Riksförsäkringsverket med stöd för-5 §vara en att av

ordningen 1992: 1777 tillämpningen samordningslagen meddelaom av
föreskrifter härom.närmare

Även betalningar för andra várdförmåner hälso- och sjukvårdän i
offentlig regi kommer strömma När det gälleröver gränserna.att
förmåner hanteras enbart inom socialförsäkringsorganisationensom
Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna torde några särskilda
problem inte uppstå. Det ankommer på Riksförsäkringsverket att
utarbeta rutiner för hur betalningsströmmarna skall hanteras i dessa
fall.

Tandvård meddelas dels landstingen folktandvården, delsav av
privattandläkare. Ersättningarna till privattandläkarna hanteras helt
inom socialförsäkringsorganisationen under förutsättning tand-att

Ävenläkaren ansluten till försäkringen.är sådan folktandvård som
Äventill över 19 år finansieras helt sjukförsäkringen.utges vuxna av

här ankommer det på Riksförsäkringsverket utarbeta rutiner föratt
hantering ersättningar över gränserna.av

Folktandvården för barn och ungdom måste emellertid både
meddelas och finansieras landstingen. lösningDen frågan hurav av
betalningsströmmarna skall hanteras i fråga landstingssjukvårdenom

vi förslaglämnat till i föregående avsnitt bör enligt vårsom upp-
fattning kunna tillämpas här.även

Läkemedelsförmåner enligt lagen l981:49 begränsningom av
läkemedelskostnader, visserligen Apoteksbolaget AButgesm.m. av

kostnaderna belastar enbart sjukförsäkringen. Apoteksbolaget harmen
således till ersättning från Riksförsäkringsverketrätt för kostnader för
varje utgivet läkemedel i den utsträckning detta inte den tillersatts av
vilken läkemedlet tillhandahållits. Rutiner måste utvecklas för att
Riksförsäkringsverket i framtiden skall i vilka fall kostnaden kanveta
debiteras Detta rutiner administrativär och vi harstat. arten annan av
inte det vår uppgift lämna förslagnågot i detta hänseende.sett attsom

Några de förmåner utgår enligt svensk lagstiftning ochav som som
vi har bedömt kommer omfattas regleringen i förordningatt av
140871 administreras varken inom sjukförsäkringsorganisationen eller

landstingen. Således adminstreras bidrag till arbetshjälpmedel enligtav
förordningen 1987:409 Länsarbetsnämnderna, Skolhälsovårdenav av
huvudmannen för respektive skola studerandehälsovårdensamt av
studerandeorganisationerna.

När det gäller arbetshjälpmedel enligt förordningen 1987:409
härom torde det i princip inte komma i fråga någonatt statannan
skulle debiteras kostnaden för sådan vård eftersom Sverige i regel är
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förvärvsaktivitet föreligger.behörig i Sverige Bestämmelsernanärstat
förordning kommer därför knappast få någon praktiski 140871 att

tillämpningen förordningen arbetshjälpmedel.betydelse vid omav
familjemedlem till anställdOm i Sverige bosatt ären person somen

i och får Skolhälsovård elleri EES-stat studerar Sverigeen annan
studerandehälsovård här skall enligt reglerna i förordning 140871 den

Är här dockandra betala vården. den anställde inte bosatt skallstaten
schablonersättning för alla vård-kostnaden denersattanses genom

familjemedlemmen andra skall betala tillförmåner till den statensom
Återstående fall får inte bliSverige detta avsnitt 6.5.se antasom

förekommer berördsärskilt förkommande i de fall de harvanligt men
Riksförsäkringsverkethuvudman för skolan eller studerandekåren via

kräva ersättningalltid betalningsförmedlande organsom är rätt att
mening finns docksysselsättningsstat. Enligt vårfrån den anställdes

särskilda rutiner för dessa situationer.knappast skäl bygga någraupp

i Sverige frågor till6.6.13 Prövning rättomav
vårdfönnâner vid sjukdom moderskap,och m.m.

till förmånerPrövning rättenav

får förutsättaFörordningarna EEG 140871 och 57472 attansesnr
för prövningfinns nationell ordningdet i varje medlemsstat rättaven
skall kunna kommaförmåner och frågor sådantill olika rättatt om

EES-avtalet följer detEG-domstolens prövning. Avunder att an-
från EG-möjlighet skall finnasvarjekommer avgöra attstat att om

Sverige hartolkningsbesked.bindandedomstolen inhämta ett av
fårförhindrat detta. Däremotorsaker sigkonstitutionella göraansett att

särskilda avtal ibestämmelserna i detsvensk domstol, enligt somen
mellanEES-avtalet träffades EFTA-statemasamband med upp-om

domstol, inhämtaochövervakningsmyndigheträttande ettenav en
EFTA-domstolen. Detupprättadefrån den sålundarådgivande yttrande

olikaregler för prövningberöra vilkafinns därför skäl någotatt av
i dag finns i Sverige.förmåner som

Vårdför-tillför prövning frågorenhetlig ordning rättNågon av om
förmånerfinns inte. Olikamoderskapi Sverigevid sjukdom ochmåner

Apoteksbolagetförsäkringskassor,landsting,olikaprövas organav
olika och möjlig-för prövningflera andra SättenAB och organ. är

Överprövning varierar.heterna till
torde till-försäkringskassaskall fattasI fråga beslut avom som

medföra komplikationerförordning 140871 inte någralämpningen av
hanteringen. Beslutsordningenmed den formella äravseende på

tolkningenFrågorformaliserad och besluten kan överprövas. avom
underproblem kunna kommaförordning 140871 bör i dessa fall utan

domstolsprövning.
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När det gäller beslut skall fattas landstingen den formellaärsom av
hanteringen inte lika enkel. T.ex. saknas möjligheter för den enskilde

rättsligt förfarande framtvingaatt ett vård hangenom sig hasom anser
till. Formaliseraderätt regler för hur patient debiterats för högen som

avgift skall förfara saknas också. Detta problemär emellertidsom
redan i dag uppkommer i fråga utländska medborgare påom som
grund konventioner har till kostnadsreduceradrätt vård iav Sverige.
Har landstinget i sådant fall tagit för hög patientavgiftett kan denut
berättigade i praktiken vända sig till försäkringskassan på orten, som

framställninggör till landstinget återbetala denen felaktigtatt
debiterade delen avgiften. I förordning 57472 finns ocksåav en annan

lösning på problemet. Av följer34en art. att, t.ex.om en person
debiterats för hög avgift, den behöriga institutionen kan sedan-
uppgifter inhämtats från den vårdgivande institutionen till personen-
återbetala den del avgiften inte skulle ha betalat.av som personen

Den gällande ordningen för prövning tillrätt olika förmånernu av
bl.a.är, framgått exemplen i vissa fall intesom alldelesav ovan,

tillfredsställande. deI allra flesta fall torde dock försäkringskassorna
kunna hjälpa till få felaktiga beslut rättade.att Dessutom finns den

nämnda regeln i 34 i förordning 57472. Frågorart. hurovan denom
enskildes till olika förmånerrätt vid sjukdom skall fårprövas också

komma bli behandlade inomantas för den pågående utredningenramen
hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSUom 2000

se avsnitt 6.2.1. Vi finner därför inte anledning föreslå någraatt nu
författningsändringar eller redovisa några närmareatt överväganden

det gäller dessanär frågor.

Vissa frågor sekretessom

I fall då har fått vård i Sverige EES-staten person skallmen en annan
betala för vården måste vissa uppgifter lämnas till den behöriga
institutionen i den andra som alltså skall betala förstaten vården.
Detta aktualiserar frågan hur detta uppgiftslämnande förhåller sigom
till nuvarande svenska regler sekretess, och då framför alltom
sjukvårdssekretess.

I 84.1 i förordning 140871 föreskrivsart. de behöriga myndig-att
heterna i medlemsstaterna skall till varandra översända bl.a. all
information åtgärder har vidtagits för tillämpa förord-om som att
ningen. I 84.5 finns vissa regleran. skydd personuppgifter vidom av
överförandet sådana uppgifter från till Principenav staten en annan.

omfattasdenär överförandet uppgifternaatt den nationellaav av
lagstiftningen i respektive Om således uppgifterstat. skall överföras
från Sverige till EES-stat gäller svenska regler i frågaen annan om
själva överförandet reglerna i den andra i frågamen staten t.ex.om
lagring de uppgifter där mottagit.av man
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för för-finns regler bl.a.och 9 § AFL rätt20 kap. 9 §I oma
uppgifter frånfâ delRiksförsäkringsverketochsäkringskassor att av

vidarebefordramyndigheteroch kommunala rättstatliga attsamt om
socialförsäkringsorgan.utländskauppgifter till

särskilda hindernågra§ AFL innebäri 20 kap. 9Regleringen atta
försäkringskassornaföri fråga rättentorde kommainte mötaatt om

tilluppgifternödvändigavidarebefordraRiksförsäkringsverketoch att
EES-stater.institutioner i andra

försäkringskassornaför bl.a.möjligheternafrågandet gällerNär om
uppgifter för vilka råderfå delkap. 9 § AFLmed stöd 20att avav

för bedöm-behövssjukvårdenochinom hälso-sekretess sommen
försäkringskassornaförmånertillningen rätten utges avsomav

vissasekretesslagenvid tillkomstengjordessjukpenning m.m. av
i dettaintressel9808lz28propositionen äruttalanden i avsom
till defå tillgångförsäkringskassornaskallprincipsammanhang. l

utlämnadetuttaladespropositionenide behöveruppgifter attmensom
deni fall dåochförsiktighetske medalltid måsteuppgifter attstorav

särskilt viktigtdetuppgifterna lämnas ärsigenskilde motsätter utatt
nödvändiga.uppgifterna kanöverväga varaatt ansesom

överför-140871förordningireglernabedömningvårDet är att om
reglersvenskakonflikt mediinte kommeruppgifterande omav

redovisade till sekre-förarbetenauttalandenasekretess. De urovan
utländskauppgifter tillöverförandei frågatordetesslagen även avom

vägledande.kunnaförordningenienligt reglernainstitutioner anses

161268EEGförordning6.6.l4 Konsekvenser att nrav
i Sverigetillämpligblir

ikraftträdande ävenEES-avtaletsvidkommertidigareviSom nämnt
rörlighet inomfriaarbetskraftens161268förordning EEG omnr

för-i denEnligt 7.2i landet.gällande härgemenskapen bli art.att
medlemsstatimedborgarearbetstagareskall ärordningen ensomen

ochsocialaåtnjutaterritoriummedlemsstatsinom sammaen annan
bestämmel-Denmedborgare.det landetsförmånerskattemässiga som

eftersombl.a.i Sverigebetydelseväsentligkommakan attantassen
falla inkan140871 ändåförordningomfattasinteförmån avsomen

Saken kan161268.förordningförtillämpningsområdetunder
grundläggandede161268förordningmedanuttryckas så, att anger

ochmigrerande arbetstagareförförmånertill socialaförreglerna rätt
reglerspeciella140871 deförordningfamiljemedlemmar,deras anger

begreppetomfattasförmånerdegälla i frågaskall so-avsomomsom
trygghet.cial

avsnitt 3.7,beskrivit ividock,personkretsenomfattade ärDen som
förordningii 7140871i förordning änavseende vidarevissti art.

målEG-domstolenomfattar enligtbestämmelsen161268. Den senare
anställningfaktiskinneharendast arbetstagare31685 Lebon ensom
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och inte medborgare i medlemsstat vistas i med-en som en annan
lemsstat för söka arbete. Vidare den tillkommerär rättatt som
familjemedlemmar till arbetstagaren enligt förordning 161268 endast
indirekt och beståndsdel förmåneri de sociala tillkommerutgör en som
arbetstagaren. Detta innebär förmånema behöver tillatt utges
familjemedlemmarna bara de kan social fördel förom ses som en
arbetstagaren.

Vi har i avsnitt 3.7 lämnat översiktlig redogörelse för innehålleten
i förordning 161268. denna torde framgå bl.a. begreppetAv att

förmåner isociala i 7.2 förordningen i praxis mycketart. getts en
betydelse. Uttrycket alla förmåner, oberoendevidsträckt täcker av om

anknytning till anställning eller inte, tillde har någon utgessomen
arbetstagare grundval deras arbetstagarenationella på status somav

eller i kraft enbart det faktum de bosatta inom medlemsstatensärattav
socialförsäk-territorium. Bland de sociala förmånerna ingår inte bara

förringsförmåner insatser offentlig social eller hälsomässigävenutan
socialt bistånd från den kommun där vistas.t.ex.omsorg, en person

följer omfattasdet sagda sådana sociala förmåner inteAv attnu som
fallförordning 140871 i många ändå kan betraktaattvara somav

försociala förmåner enligt förordning 161268. Detta torde svenskt
delar socialtjänsten. medborgarevidkommande gälla bl.a. Enstora av
för tidi EES-stat kommer hit arbeta således under denärattsomen

berättigad till likabehandling socialtjänstenshan vistas här även
betydelsen gränsdragningen mellan åområde. Den praktiska av ena

omfattassidan kan betraktas social trygghet ochvad avsomsom
social hjälp faller utanförförordning 140871 och å andra sidan som

själv, i dessa fall därför begränsad.blir, det gäller arbetstagarennär
förordning 161268 ingen till utbetalning,Dock föreligger enligt rätt

Vidaremindre tillhandahållande, förmåner utanför Sverige.och än av
redogjortfamiljemedlemmars begränsad på det virätt sättär som ovan

förmånerför, och de har huvud ingen till svenskarättöver taget om
vistasde inte här.

föregående gjort bedömningen utanför tillämp-Vi har i det den att
den kommunala äldre-ningsområdet för förordning 140871 faller bl.a.

flertalet de förmånerhandikappomsorgen, däri inräknatoch av som
service till vissa1993:387 stöd ochutgå enligt lagenkommer att om

uppenbart dennadetfunktionshindrade LSS. Däremot är att omsorg
161268. Detta innebäromfattas reglerna i förordningkommer att av

förtill Sverigekommerfunktionshindrad attattt.ex. sompersonen
enligt LSS ochutgårtill de förmånerkommer haarbeta rättatt som

exempel kanEtthan i behovär annat sompersonvara enav.som
funktionshindratmed sigoch harhit för arbetakommer ettatt som

tillharbarnetförordning 161268 rättgäller enligtbarn. Då att
försocial fördelkanhandikappförmåner dessa som ensesom
blikommafårutsträckningsjälv, vilket iarbetstagaren antasstor

fallet.
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Om har anställning i Sverige gäller liksom falletären person en -
med vårdförmåner omfattas förordning 140871 för allasom av -
förmåner kan utgå enligt förordning 161268 de bara kan utgåsom att
i Sverige. Förordning 161268 således ingen för den be-rättger
rättigade uppbära eller med sig svenska förmåner utomlands.att ta

I avsnitt 3.7 har vi översiktligt redogjort för för medborgarerätten
i andra EES-stater vistas här i landet. En sådan har vissarätt ävenatt

varken omfattas personkretsen i förordning 140871personer som av
eller i förordning 161268, studerande. EG-rättsliga reglert.ex om
deras till sociala förmåner saknas.rätt För dessa fall gäller i fråga om

till sådana förmåner därförrätten uteslutande nationell lagstiftning,
inklusive ingångna konventioner.

När det gäller bedöma konsekvenserna förordningarnaatt attav
140871 och 161268 blir gällande här i landet det viktigtär avgöraatt
vilken förmånertillrätt redan i dag föreliggakan på grundsom av
svensk lagstiftning. justInom socialtjänsten gäller varje kommunatt
har det för de vistas i kommunen får det stödyttersta ansvaret att som
och den hjälp de behöver. Detta torde innebära attsom personer som
kommer hit för arbeta eller vistas här andra skäl, exempelvisatt av-
för studier bosätta sig här redan i dag i princip berättigadeärutan att-
till sådana sociala förmåner tillhandahålls socialtjänsten.som av
Eftersom socialtjänsten ligger utanför det område omfattas vårtsom av
uppdrag finner vi dock inte anledning in på dennanärmareatt
frågeställning.

6.6. 15 Avslutande synpunkter

Den genomgång vi gjort i detta kapitel har belysa deavsett attsom
konsekvenser uppkommer i och med förordning EEGattsom nr
140871 blir gällande i Sverige i fråga sådana förmåner enligtom
svensk lagstiftning omfattas det EG-rättsliga begreppet Vårdför-som av
mäner vid sjukdom och moderskap.

betydandeEn del genomgången har försökaägnats attav
klarlägga vilka svenska förmåner omfattas bestämmelserna isom av
förordning 140871. Detta har vållat visst besvär, vilket till inte
obetydlig del beror den svenska lagstiftningen på området såäratt
splittrad. Som vi tidigare finns det enligt uppfattningvårantytt
anledning samlad ochgöra övergripande socialför-översynatt en av
säkringslagstiftningen, framför allt med avseende vilkapå regler som
skall gälla i fråga försäkringsbegreppet beträffande tillrättensamtom
förmåner och avgiftsskyldigheten i internationella förhållanden. En
sådan motiveradöversyn också det faktumär möjligheterna tillattav
och för prövningsätten till olika förmånerrätten varierar högstav
avsevärt.

Endast i begränsad omfattning har vi funnit det påkallat läggaatt
fram förslag till förändringar i den svenska lagstiftningen. Som vi flera
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gånger påpekat gäller följdtill vad föreskrivs i samordnings-av som
lagen förordning 140871 direkt enligt sin ordalydelse. Eftersom denna
innebär inte tidigare varit berättigade till förmåner iatt personer som
Sverige kommer bli berättigade, har vi ändå funnit skäl föreslåatt att
vissa ändringar. Således har vi det gäller hälso- och sjukvårdennär
funnit det lämpligt föreslå det tillägg i hälso- ochatt att ettgenom
sjukvårdslagen 1982:763 skall åläggas landstingen vårdskyldigheten

sådana bosatta i Sverige har rättgentemot utan attpersoner som vara
till vård här. Motsvarande ändringar föreslagithar vi i tandvårdslagen
1985: 125, lagen 1991: försöksverksamhetl 136 med kommunalom
primärvård och i lagen 1993:588 husläkare. Vidare har vi lagtom
fram förslag uttagande patientavgifter i Sverige frånom av personer

omfattas förordning 140871.som av
I lagen l981:49 begränsning läkemedelskostnader,om av m.m.

och lagen 1988:360 handläggning ärenden bilstöd tillom omav
handikapppade har föreslagit införas bestämmelservi det skallatt som
bättre preciserar vilka berättigade till den förmånär sompersoner som
regleras i författningen.

Även i har vi redovisat förslag tillnågra andra hänseenden
ändringar vad gäller.av som nu

Vi har behandlat frågan hur kostnader och intäkteräven somom
förslag tilluppkommer skall fördelas inom Sverige och lämnat ett

lösning. anslutning till vi förslag till förordningI detta lämnar ett en
sjukförsäkringen ochreglerar frågor ersättningar mellansom om

landstingen för sjukvård omfattas landstingenstill intepersoner som av
efter för-befolkningsansvar. bör dock slutligenFrågan avgöras

handlingar mellan Landstingsförbundet.Socialdepartementet och
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7 Kontantförmåner vid sjukdom

Svensk1 rätt

grundläggandeDe reglerna kontantförmäner vid sjukdom finns iom
3 lagenkap. 1962:381 allmän försäkring AFL handlarom som om
sjukpenning. Sedan den januari1 1992, då lagen 1991:1047 om
sjuklön trädde i kraft, emellertid sjuklön den ersättningsformär som
normalt kommer i fråga förstai hand för anställda. Vi har därför valt

inleda kapitlet med redogörelse för sjuklönesystemet.att en
Vi i detta kapitel vidare vissa andra kontantför-tar typerupp av

mâner. Hit hör ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering som
syftar till âteranpassa den har drabbats sjukdom tillatt som av
arbetslivet. Till kontantförmáner vid sjukdom hänför vi också
ersättning enligt lagen 1989:225 ersättning till smittbärare. Somom

kontantförmán vid sjukdom behandlar vi den ersättningävenen som
kan till kvinna på grund havandeskap inte kan ellerutges en som av
får förvärvsarbetesysselsättas i sitt havandeskapspenning. Skälen

utvecklar vihärtill i avsnitt 7.4.1.
vi iSom avsnitt har regeringen uppdragit1.1angett attoss

frågan till sjuklön vid vistelse utomlands.överväga rätten Våraom
förslagöverväganden och i denna fråga redovisar vi i avsnitt 7.4.5.

7.1.1 Sjuklön

Sjuklönen avsedd för sjukersättninggrunden vid framförär utgöraatt
allt kortvariga sjukdomsfall. Rätt till sjuklön har de omfattassom av

anställningsförhållande och grund sjukdom för-ärett som av
hindrade arbeta. Uppdragstagare och egenföretagare omfattas alltsåatt
inte sjuklönereglema. För dessa kategorier gäller efter detäven attav
sjuklönereformen i kraft enbart reglerna i AFL. märkaträtt Att är
vidare sjuklönelagen inte inskränker den till sjuklön kanrättatt som
finnas enligt lag. fråga sjömän därförI skall alltjämtannan om
tillämpas de förmånligare regler sjömanslagen 1973:282som
innehåller.

Den anställdes till sjuklön gäller fr.o.m. den första dagenrätt av
anställningstiden. Om den avtalade anställningstiden kortareär än en
månad, inträder dock till sjuklön endast arbetstagaren harrätten om
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tillträtt anställningen och därefter varit anställd 14 kalenderdagar i
följd.

Sjuklönelagen reglerar anställds till sjukersättningrätt under deen
första l4 dagarna varje sjukdomsfall sjuklöneperioden. Enligtav
sjuklönelagen inte sjuklön för den första dagen varjeutges av
sjuklöneperiod karensdag. För de återstående dagarna i sjuklönepe-
rioden innebär reglerna för den anställderätt behålla viss delatten en

den lön och de andra anställningsförrnåner han skulle ha fåttav som
han hade fullgjort sina arbetsuppgifter. Andelen 75ärom procent

under den andra och tredje dagen och 90 under de återståendeprocent
dagarna sjuklöneperioden. Någon eller undre förÖvre gränsav
inkomstförlustens storlek finns inte i sjuklönelagen. En sjukperiodny

börjar inom fem dagar från det tidigare sjukperiod avslutatsattsom en
betraktas fortsättning på den tidigare sjukperioden detnärsom en
gäller karensdag, ersättningsnivån och sjuklöneperiodens längd.
Sjuklönelagen innehåller allmänt högriskskydd innebärett attsom
antalet karensdagar i förhållande till arbetsgivare begränsas till tioen
dagar under tolvmånadersperiod.en

I fråga anställd lider sjukdom kan medföraantasom en som av som
antal sjukperioderstörre under tolvmånadersperiod kan efterett en

beslut försäkringskassa förmånligare bestämmelser tillämpasav
särskilt högriskskydd. En förutsättning härför den anställdeär äratt
inskriven hos försäkringskassa, vilket innebär han måste bosattatt vara
i Sverige. Bifall till ansökan förmånsbehandling betyder atten om
någon karensdag inte beräknas för den anställde och han får 90-att
procentig kompensation för de första sjukdagarna.även Förtre
arbetsgivaren innebär det han får ersättning från sjukförsäkringenatt
för kostnaderna för sjuklön till den anställde.

För tid då arbetsgivaren har för sjuklön föreligger inte rättatt svara
till sjukpenning enligt AFL grundad på inkomsten anställningen.av

Arbetsgivarens skyldighet betala sjuklön gäller denäven näratt
anställde vistas utomlands. Någon motsvarighet till den begränsning av

till sjukpenningrätten under utlandsvistelse gäller enligt AFL harsom
alltså inte tagits in i sjuklönelagen. Motiven bakom detta ställnings-
tagande redovisar vi i avsnittet sjukpenning 7.1.3. tillRättenom
sjuklön huvudär över inte beroende den anställde bosattärtaget attav
i Sverige. Den bosattär i land omfattassom annat ettmen av an-
ställningsförhållande i Sverige således berättigadär till sjuklön här vid
sjukdom. heller i övrigt innehåller Sjuklönelagen någon territoriell
begränsning lagens tillämplighet. Det torde emellertid förutsattav vara

lagen gäller endast denatt omfattas anställningsförhållandeettsom av
i Sverige. Däremot torde det betydelse för lagens tillämplig-utanvara
het arbetsgivaren utländsk ellerär svensk.om

Om tvist har uppkommit den anställdes till sjuklönrätt ochom
tvisten gäller huruvida arbetsförmågan nedsatt på grundär sjukdomav
eller nedsättningens omfattning eller arbetstagarförhållande före-ettom
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ligger, kan försäkringskassan efter ansökan den anställde utgeav
ersättning från sjukförsäkringen för den tid den omtvistadesom
sjuklönen förutsättningEn härför denär anställde ärattavser.
inskriven hos försäkringskassa eller skulle ha varit inskriven hanom
uppfyllt ålderskravet enligt AFL för inskrivning. Detta innebär denatt
anställde måste bosatt i Sverige. Iden utsträckning ersättningvara som
från sjukförsäkringen har utbetalats inträder försäkringskassan i den
anställdes till sjuklön arbetsgivaren.rätt mot

Ärenden enligt sjuklönelagen den försäkringskassaprövas hosav
vilken arbetstagaren inskriven ellerär skulle inskriven hanvara om

uppfyllthade ålderskravet enligt förAFL inskrivning. För arbetstagare
inte skall inskrivna därför de inte bosatta i Sverigeärattsom vara

skall ärendet handläggas den försäkringskassa inom områdeav vars
arbetsgivaren registrerad hos skattemyndighetär för inbetalning av
arbetstagares skatt. Om arbetsgivaren inte registrerad för inbetalningär

skatt, den försäkringskassa behörigär inom område arbets-av vars
givaren bosatt. I övriga fallär prövningengörs Stockholms länsav
allmänna försäkringskassa.

7.1.2 Kontantfönnåner vid sjukdom sjömänför

Enligt sjömanslagen 1973:282 gäller särskilda regler för sjömäns rätt
till kontantförmåner vid sjukdom. Sjömanslagen tillämpligär på en
arbetstagare anställd för fartygsarbeteär på svenskt fartyg ochsom

under den tid han tjänstgör ombord har befattning fartyget.påsom
När sjöman har befattning på fartyg utgår lön hanäven ären om

arbetsoförmögen på grund sjukdom eller skada. Har sjömanav en en
sjukdom eller skada han lämnar befattningnär pä fartyg, utgåretten
lön för sådan tid därefter under vilken han arbetsoförmögenär på
grund sjukdomen eller skadan. Lönen utgår dock under högst 60av

fråndagar det han lämnade befattningen denna avsåg utrikesatt om
fart och högst 30 dagar befattningen fart.avsåg inrikes Rätt till lönom
vid arbetsoförmåga grund sjukdom eller skada föreligger ävenav
beträffande sådan del anställningstiden under vilken sjöman inteav en
har befattning på fartyg utför arbete för arbetsgivarens räkningmen
eller står till dennes förfogande eller ledig kompensationär försom

Ävenordinarie arbetstid eller övertidsarbete. i falldessa utgår lönen
under högst 60 respektive 30 dagar.

En arbetsgivare för sjömän har haft kostnader för anställdsom en
till följd sjukdom eller skada har enligt förordningen 1982:842av om
vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän till ersättning frånrätt
försäkringskassa. Ersättningen regleras på så arbetsgivaren fårsätt att
uppbära den anställdes sjukpenning till den del den inte överstiger den
utbetalda lönen. I fråga utgiven lön under de första dagarna14om av

sjukperiod lämnas dock ersättning med endast 20en procent av
sjukpenningen. Ersättning för kostnad för utgiven lön beräknas med
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utgångspunkt från hel sjukpenning för dag 90utgör denatt procent av
sjukpenninggrundande inkomsten delad med 365. Ersättning till
arbetsgivare enligt vad beslutas Göteborgs allmännasagtsnu av
försäkringskassa.

I propositionen 199394:59 föreslås regeringen skall få föreskrivaatt
ersättningen från försäkringskassan till arbetsgivare för sjömän skallatt

beräknas på utgiven lön under sjukdomstid föri stället denpåm.m.
sjukpenninggrundande inkomsten.

7.1.3 Sjukpenning

Bestämmelser sjukpenning finns i 3 kap. AFL. Denämntsom som
grundläggande reglerna den allmänna försäkringens omfattning harom
tidigare redovisats avsnitt 2.1. Den försäkrad inskrivenochärsom
hos allmän försäkringskassa har enligt 3 kap. § till1 AFL sjuk-rätt
penning hans sjukpenninggrundande inkomst SGI uppgår till minstom
6 000 kr. Rätt till sjukpenning har den inte inskrivenäven ärsom om
detta förhållande beror på han inte har fyllt 16 år. Genom kravetatt
på inskrivning hos försäkringskassa begränsas till sjukpenningrätten
till bosatta i Sverige. innebärDet vidare för denär att,personer som

lämnar Sverige för sådan tid han inte längre skall bosattattsom anses
här i landet, till sjukpenningrätten upphör.

Med sjukpenninggrundande inkomst förstås den inkomst i pengar
eller andra skattepliktiga förmåner den försäkrade kan förantassom
år räknat komma tills vidare erhålla arbete, antingen påatt egetav
grund anställning eller förvärvsarbete. Beräkningenannatav genom av
sjukpenninggrundande inkomst sker alltså framåt i tiden. Det denär
försäkrades arbetsavsikter för den tiden sjuk-närmaste avgörsom om
penninggrundande inkomst skall fastställas. Inkomsten skall emellertid
ha viss varaktighet. I praxis tillämpas sexmånadersregelen en som
innebär vid inkomstbedömningen frånbortser inkomstvariatio-att man

högst halvt år. I 1973:46 beträffandes.53 harettner som avser prop.
kravet inkomsten skall ha viss varaktighet uttalats föratt denatt som
går förvärvsarbetei fastställs sjukpenninggrundande inkomstut en
endast under förutsättning förvärvsarbetet har varaktighetatt en om
minst halvt år. Kortare perioder förvärvsarbeteett än nämntsav nu
medför inte sjukpenninggrundande inkomst fastställs, såvidaatt inte
förvärvsarbetet säsongsarbeteär återkommer regelbundet, vilketsom
kan gälla studerande arbetar varje sommarlov.t.ex. Inkomstensom av
förvärvsarbetet under betraktassäsongen då årsinkomst.som

Aven i de fall då försäkrad erhåller anställning med kortareen en
varaktighet än månader har för avsikt förvärvsarbeta isex attmen
fortsättningen har dock i rättspraxis sjukpenninggrundande inkomst
fastställts för den försäkrade. Domarna har gällt försäkrade, eftersom
avbrott för studier återinträtt i arbetslivet eller efter avslutadesom
studier börjat förvärvsarbeta.
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Riksförsäkringsverket har meddelat föreskrifter RFFS 1981:5 om
sjukpenninggrundande inkomst. Enligt dessa skall vid beräkning av
sjukpenninggrundande inkomst beaktas endast inkomst för-som en
säkrad kan komma åtnjuta arbete under minstantas att egetav sex
månader i följd eller årligen återkommande arbete. Riksför-egetav
säkringsverkets föreskrifter har sin grund i äldre praxis och tidigare
föreskrifter utfärdade verket i cirkulärform.av

detNär gäller beräkning sjukpenninggrundande inkomst förav
egenföretagare gäller enligt Riksförsäkringsverkets föreskrifter att, om

egenföretagare under följd år deklarerat nettointäkt ären en av en som
lägre vadän skälig avlöning för liknande arbete, hansmotsvararsom
sjukpenninggrundande inkomst skall beräknas med ledning de treav

årens taxering. Den sjukpenningggrundande inkomsten fårsenaste
emellertid beräknas till högre belopp nettointäktenän verksamhetenom
befinner sig i uppbyggnadsskede eller andra särskilda skäl före-ett om
ligger, såsom omfattande skuldsättning, ändrade förvärvsförhållanden
eller tillfälliga förluster.

Vid beräkning sjukpenninggrundande inkomst bortses frånav
ersättning från arbetsgivare bosatt utomlands ellerär ären ut-som
ländsk juridisk arbetet utförs i arbetsgivarens verksamhetperson om
utomlands. innebärDet inkomsten inte beaktas i de fall inkomstenatt
härrör från utländsk arbetsgivare Sverige. Om arbetet däremotutomen
har utförts här i landet för utländsk arbetsgivares räkning in-ären
komsten sjukpenninggrundandei Sverige, och arbetsgivaren skyldigär

betala socialavgifter här. Detta gäller i fråga både lön ochatt om
uppdragsersättning. Emellertid kan enligt 3 kap. 2 § AFL arbets-a en

eller uppdragstagare och sådan arbetsgivare uppdrags-tagare en
givare träffa avtal, s.k. likställighetsavtal, ersättningenomväntett att
skall hänföras till inkomst förvärvsarbete i sjukförsäkrings-annatav
hänseende. Genom sådant avtal befrias arbetsgivaren från skyldig-ett
heten betala arbetsgivaravgifter och åtar sig arbetstagaren betalaatt att
egenavgifter för ersättningen. Denna möjlighet står till buds enbart för
arbetsgivare bosattär utomlands eller utländsk juridiskärsom person
och inte har sig hemvist eller något fast driftställe i Sverige.som vare

Vid beräkning sjukpenninggrundande inkomst bortses från sådanav
inkomst anställning och förvärvsarbete överstiger sju ochannatav som

halv gånger basbeloppet kap.3 2 § AFL.en
I samband med inskrivning försäkrad skall försäkringskassanav en

besluta den försäkrades tillhörighet till sjukpenningförsäkringen.om
Försäkringskassan skall också fastställa den försäkrades sjukpen-
ninggrundande inkomst och, inkomsten till delnågon hänföraär attom
till anställning, dennes årsarbetstid.

Försäkringskassan skyldig försäkradsär .sjukpen-omprövaatt en
ninggrundande inkomst kassan fått kännedomnär den för-attom
säkrades inkomstförhållanden har undergått ändring betydelsem.m. av
för till sjukpenningrätten eller för sjukpenningens storlek. Den
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försäkrade skyldig inom veckor anmäla sådana ändringartvåär att av
sina inkomstförhållanden eller sin arbetstid kan påverka rättenav som

sjukpenning eller sjukpenningens storlek.till
har propositionen 199394:59 föreslagit denRegeringen i för-att

säkrade endast i samband med ersättningsärende skall skyldigett vara
inkomstförhållanden till försäkringskassananmäla ändrade samt attatt

sjukpenninggrundande inkomsten därvid skall gällaändringen denav
föreslåsfr.o.m. den första dagen med sjukpenning. I propositionen

för försäkrad skall beräknas endast dettavidare årsarbetstid näratt en
betydelse för ersättningsärende.är ettav

tredje stycket får fastställd sjukpenninggrun-Enligt 3 kap. 5 § AFL
inte sänkas bl.a. under tid då den försäkradedande inkomst i princip

studiestöd i olika former ellerstudier, för vilka han uppbärbedriver
vuxenutbildning.arbetsmarknadsutbildning eller kommunalgenomgår

får inte heller sänkas under tid då denSjukpenninggrundande inkomst
förvärvsarbeteavbryter eller inskränker sittförsäkrade gravid ochär

födelse eller den beräknade tid-månader före barnetstidigast sex
försäkrade helt eller delvishärför eller under tid då denpunkten är

inte har fyllt år.ledig från förvärvsarbete för vård barn ettsomav
studietiden uppbär studiestöd gällerden studerar och underFör som

sjukpenning beräknas inte på denvid sjukdom erhållerhanatt som
fastställts före det studiernasjukpenninggrundande inkomst attsom

sjukpenninggrundande inkomst bestämspåbörjades påutan som en-en
studietiden s.k.inkomsten arbete undergrundbart egetavav

årsarbetstiden grundvalfall beräknas också påstudietids-SGI. l dessa
studietiden.enbart arbetet underav

föreskrifter RFFS 1981:5 sjuk-Riksförsäkringsverket har i om
dessutom föreskrivit sjukpenninggrun-penninggrundande inkomst att

försäkradebl.a. i fall då dendande inkomst inte får sänkas är ar-
arbetsförmedling bereddarbetssökande hos ochbetslös, anmäld som

i omfattning den fastställdaerbjudet arbeteanta motatt som svararen
föreskrif-sjukpenninggrundande inkomsten. Detsamma gäller enligt

sitt förvärvsarbete ellerför det fall den försäkrade avbryterattterna
tid månader i följd i vissaminskar sin arbetstid för kortare än samtsex

inom yrkesom-situationer då försäkrade bedriver studier detden egna
rådet.

efterEnligt kap. b gäller vidare vissa biståndsarbetare2 5 § AFL att
vid återkomsten till Sverige,utlandstjänstgöring, högst årvarat tresom

till beloppfå sjukpenninggrundande inkomst fastställdskall ett som
förlägst den sjukpenninggrundande inkomst gällde demmotsvarar som

gäller medföljandeomedelbart före tjänstgöringen. Bestämmelsen även
make och därmed likställd person.

försäkrad hel förtidspension eller hel särskild efter-En uppbärsom
levandepension eller har uppburit sådan pension under månaden

före den då han börjat uppbära hel ålderspension har intenärmast rätt
fr.o.m.till sjukpenning. Sjukpenning får för högst 180 dagar denutges
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månad då den försäkrade fyller 70 år. Detsamma gäller den för-om
säkrade dessförinnan har börjat uppbära hel ålderspension.att

Sjukpenning vid sjukdom ned arbetsförmåganutges sätter medsom
minst fjärdedel 3 kap. 7 § AFL.en

Sjukpenning även den försäkradenär genomgår medicinskutges be-
handling eller medicinsk rehabilitering i syfte förebygga sjukdomatt
eller förkorta sjukdomstid eller förebygga eller häva nedsättningatt att

arbetsförmågan. Till medicinsk rehabilitering räknas, vanligutöverav
sjukvård, undersöknings- och behandlingsformer såsom sjukgymnastik,

och hörselrehabilitering, arbetsterapi, tillhandahållandesyn- av
handikapphjälpmedel rådgivning, stödåtgärder funktionspröv-ochsamt
ning prop. 199293:40 31. Som villkor för till sjukpenningrätt is.
dessa fall gäller behandlingen eller rehabiliteringen har ordineratsatt

läkare och ingår i plan har godkänts försäkringskassan.av en som av
Arbetsförmågan skall nedsatt i den mån behandlingen elleranses
rehabiliteringen hindrar den försäkrade från utföra förvärvsarbeteatt
3 kap. 7 b § AFL.

Saknar försäkradeden arbetsförmåga hel sjukpenning. Iutges annat
fall fjärdedels, halv eller fjärdedels sjukpenning, beroendeutges tre en
på graden nedsättningen arbetsförmågan.av av

sjukpenning antingen kalenderdagberäknadär eller tim-dagbe-
räknad.

sjukpenning inte för den första dagen karensdag i sjuk-utges en
period. Hel sjukpenning efterutgår viss den fastställdaprocenten av
sjukpenninggrundande inkomsten, delad med 365 kalenderdagbe-
räknad sjukpenning. Kompensation i nivåer beroende påutges tre
längden på sjukperioden och 65utgör under de tvâ förstaprocent
ersättningsdagarna, 80 för tiden därefter till år 75procent ett samtupp

för tiden efter år kap.3 4 § AFL. Om till sjuk-procent rättett
penning uppkommer i omedelbar anslutning till utgången sjuklö-av en
neperiod, sjukperioden innefatta också sjuklöneperioden. Omanses en
sjukperiod börjar inom fem dagar från det tidigare sjukperiodatt en
avslutats, skall den sjukperioden fortsättningutgörasenare anses en
den tidigare sjukperioden. Det gäller frågai karensdag, kompen-om
sationsnivâ och avgränsning sjuklöneperioden kap.3 8 § AFL.av

Genom allmänt högriskskydd antalet karensdagarär begränsat tillett
tio under tolvmånadersperiod. innehållerAFL reglerävenen ettom
särskilt högriskskydd för har omfattande och åter-personer som en
kommande sjukfrånvaro. För omfattas det särskildapersoner som av
högriskskyddet gäller särskilda bestämmelser kompensationsnivâom
3 kap. 4 b § AFL.

Någon karensdag gäller inte vid sjukpenning i samband med medi-
cinsk behandling eller medicinsk rehabilitering. Kompensationsnivån

vidare i dessa fall högreär i fallövriga med sjukpenning.än
Enligt 3 kap. 14 § AFL får sjukpenning inte för tid innanutges

sjukdomsfallet har anmälts hos den allmänna försäkringskassan. Om
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förelegatdet hinder anmälan eller det finnsgöra särskildaatt annars
skäl, får sjukpenning för företid anmälan.ävenutges

flesta anställdaDe har särskilda avtal ersättning vid sjukdomgenom
den ersättning den allmänna försäkringenutöver Sådansom ger. av-

talsersättning får intedock utgå med 10 den lön denän procentmer av
försäkrade skulle ha fått han hade varit i arbete fåroch utgesom
endast den 90:e dagen. Om avtalsersättningen överstiger dennat.0.m.

förnivå eller längre tid, minskas ersättningen från den allmännautges
försäkringen i motsvarande mån 3 kap. 4 § AFL.

Under de första 14 dagarna sjukperiod tillutgesav en numera an-
iställda regel ersättning i form sjuklön från arbetsgivaren seav

avsnitt 7.l.l För denna tidsperiod gällerovan. reglerna sjuk-om
penning därför i första förhand egenföretagare och uppdragstagare

för arbetslösa. omfattasFör sjuklönelagensamt personer som av
uppkommer till sjukpenning enligt förstAFL sedan perioden medrätt
sjuklön har löpt ut.

finnsEmellertid begränsat antal försäkrade, inte omfattasett som av
bestämmelsersjuklönelagens ändå har sjukpenninggrun-men som en

inkomstdande helt eller delvis grundar sig inkomstsom av an-
försäkradeställning. För sådana gäller särskilda regler för beräkning

sjukpenning under de första 14 dagarna sjukdomsfall. Dessaettav av
regler innebär sjukpenningen skall tim-dagberäknas. Ersättningenatt
har till den ordinarie arbetstiden eller motsvarande normalaanpassats
arbetstid den försäkrade förvärvsarbetedå skulle ha utfört han inteom
blivit sjuk. Ersättning endast för de dagar då den försäkradeutges

från förvärvsarbete och fastställsavstår med utgångspunkt från den
sjukpenninggrundande inkomsten och årsarbetstiden.

Som omfattas uppdragstagare och egenföretagare intenämntsovan
sjuklönelagen. Dessa kategorier försäkrade berättigade till sjuk-ärav

penning enligt AFL. En egenföretagare kan ansöka sjuk-attom
penningförsäkring med eller trettio dagars karenstid. Beroendetre av
det val vederbörande vad beträffar karenstid betalas sjukpenninggör
inte under visst antal dagar i början sjukperioden. denFörut ett av
egenföretagare inte valt alternativet med eller trettio dagarstresom
karenstid gäller sjukpenning för förstainte utbetalas den dagen iatt

sjukperiod.varje
egenföretagare sjukpenninggrundandeEn inkomst grundasvars en-

bart inkomst förvärvsarbete fårpå anställning kalenderdag-änannatav
beräknad sjukpenning. För egenföretagare har sjukpen-en som en

förvärvsarbeteninggrundande inkomst både anställning och annatav
beräknas sjukersättningen för de olika inkomstdelarna för sig.

Vid s.k. arbetsgivarinträde betalar arbetsgivaren sjuklön till denut
anställde under längre tid de första 14 dagarna sjukperiod ochän av en
erhåller i gengäld enligt bestämmelserna i 3 kap. 16 § AFL den sjuk-
penning tillkommer arbetstagaren till den del den inte överstigersom
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den utbetalda lönen. Arbetsgivarinträde förekommer i praktiken nu-
endast i fråga sjömän.mera om

Vid utlandsvistelse gäller begränsningar i tillrätten sjukpenning.
Enligt huvudregeln 3 kap. 15§ första stycket AFL inteutgese
sjukpenning för tid då den försäkrade vistas utomlands. Undantag
gäller dels den försäkrade insjuknar medan han utför arbeteom som

led i i Sverige bedriven verksamhet ellerett sjöman anställdären som
svenskt handelsfartyg, dels den försäkradeett under pågåendeom

sjukdom eller medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering reser
Äventill utlandet med försäkringskassans medgivande. den för-om

säkrade enligt AFL inte har till sjukpenningrätt vid utlandsvistelse,
kan sådan föreliggarätt på grund någon de konventionerav av om
social trygghet Sverige har slutit med andra länder.som

Riksförsäkringsverket har i kungörelse RFFS 1981:4 med vissa
bestämmelser sjukpenning vid utlandsvård föreskrivit vad skallom som
gälla frågai vård utomlands. Enligt kungörelsen skall vård,om som

försäkrad beretts utomlands efter beslut landsting elleren staten,av
kommun inte tillhör landsting och vilken vård bekostassom av
sjukvårdshuvudmannen, vid bedömning till sjukpenningrätt enligtav
AFL, sådanutgöra medicinsk behandling eller medicinsk reha-anses
bilitering syftar till förebygga sjukdom eller förkortaattsom att
sjukdomstid eller helt eller delvis förebygga eller häva nedsättningatt

arbetsförmågan. I fall detta slag föreligger få sjukpenningrättav attav
utbetald utomlands. I Allmänna Råd 1993:8 har Riksförsäkringsverket
vidare sjukpenning kan utomlands iangett vissa situatio-att ävenutges

vårdkostnadnär i land inte bekostas sjukvårdshuvud-annatner av
Detta gäller för fall då utlandsvården enligt försäkringskas-mannen.

bedömning medicinsktär och behandlingsmässigt motiveradsans men
sjukvårdshuvudmannens brist leder till ersättning förattresurser
vårdkostnaden utomlands inte Enligt de Allmänna Råden kanutges.
efter prövning i varje enskilt fall sjukpenning utbetalas vid vård utom-
lands också den försäkrade själv ordnar och bekostar utlands-om en

i rehabiliterande syfte. Vid utlandsvård antingen sjukpenningresa utges
enligt 3 kap. 7 § eller 3 kap. 7 b § AFL.

Begränsningarna frågai tillrätten sjukpenning vid utlands-om
vistelse enligt förarbetena till den ändring i AFL varigenom devar
infördes prop. 198384240, SfU 10 främst föranledda de svårig-av
heter från kontrollsynpunkt föreligger försäkradnär inte vistassom en
här i landet.

Som framgått avsnitt 7.1.1 har lagen sjuklön inte någonom
motsvarighet till regeln i AFL inskränkning till sjuk-rättenom av
penning vid vistelse utomlands. I motiven till sjuklönelagen prop.
199091:l81 40 berördes frågan sjukpenning under utlands-s. om
vistelse från synpunkt intresse förär vårt vidkommande.en som av
Föredragande statsrådet anförde där det inom EG gällande regelsy-att

förordning 140871 innebärstemet bl.a. sjukförmåner för denatt som
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i medlemsland inte får dras in eller minskas det skäletarbetar attett av
medlemsland. framhöll vidarevederbörande vistas i Honett annat att

för med utformandet EES-avtaletenligt riktlinjerna arbetet av var
nämnda förordningen skulle tillämpas Sverigeavsikten den gent-att av

därför, statsrådet,EG och övriga EFTA-länder. Det kunde ansågemot
komma medföragoda grunder EES-avtalet skullepå att attantas att

inte skulleföreskrifterna i bl.a. 3 kap. 15 § första stycket AFL varae
försäkrad vistas i någottillämpa i frågamöjliga att som avom en

synpunkter gjorde sig enligtEG eller EFTA. Sammaländerna inom
utlandsvistelse.gällande i fråga sjuklön underpropositionen även om

sjukdoms-till arbete i anslutning tillunderlätta återgångFör ettatt
för sjukpenningförsäkrades medgivande i ställetfall får med den

merutgifter för till och frånför den försäkradesersättning utges resor
arbetet.

sjukpenningförsäkringFrivillig7.1.4

sjukpenningförsäkring.finns regler frivillig Rätt21 kap. AFLl attom
inskriven hos allmänförsäkring tillkommer denteckna sådan är ensom

sjukpenning ellerinte har till någon ärförsäkringskassa och rättsom
garantibeloppet enligtsjukpenning understigerförsäkrad för somen

villkor förkr dagen. Som ytterligareföräldraförsäkringen, dvs. 60 om
fyllti fråga inte har 55försäkringen gälleranslutning till att personen

ar.
sjukpenningförsäkringen kan den saknarfrivilligaGenom den som

sjukpenning uppgårförsäkra sig förobligatorisk sjukpenning somen
eller 60 krhögst till garantibeloppetkr dagen ochtill lägst 20 omom

Även sjukpenning under-obligatoriskden har tilldagen. rätt somsom
sjukpenningförsäkringfrivilligfår tecknastiger garantibeloppet somen

obligatoriska försäkring.tillägg till sinett
upphör för-försäkring uppnås,vid obligatoriskOm garantinivån

förtids- ellergäller helautomatiskt gälla. Detsammasäkringen näratt
ålderspension beviljas.

Rehabiliteringspenning1.57.

förredogjort irehabilitering har vigrundläggande reglernaDe om
medi-omfattar såvälrehabiliteringavsnitt 6.2.9. Där har framgått att

Medicinsk reha-rehabilitering.arbetslivsinriktadcinsk och social som
funktioner.grundläggandeåterställarehabilitering närmast attavser

service, råd,räkna åtgärdersocial rehabilitering kanTill somman
arbetslivsin-personliga angelägenheter. Denupplysningar och bistånd i

avsnitt, syftar tillbehandlas i dettariktade rehabiliteringen, attsom
förut-sin arbetsförmåga ochdrabbats sjukdomden haråterge avsom

arbete. Bestämmelserförsörja sig självsättningar egetatt omgenom
rehabilitering finns i 22 kap. AFL.arbetslivsinriktad
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Rätt till arbetslivsinriktad rehabilitering och rehabiliteringsersättning
har försäkrad inskrivenär hos försäkringskassa.en Detsammasom gäl-
ler den har till sjukpenningrätt han intesom inskriventrots är hosatt
försäkringskassa detta beror på han inte uppfyller ålderskravetom att
för inskrivning. Detta innebär endast den bosattatt iär Sverigesom
omfattas förmånen arbetslivsinriktad rehabilitering.av

Det arbetsgivarenär förstai hand har för densom ansvaret att en-
skildes behov rehabilitering klarläggs. Arbetsgivaren skallav försvara

behovet rehabiliteringsåtgärderatt utreds dennär anställdeav på grund
sjukdom har varit borta från arbetet under längreav tid fyraän veckor

i följd, dennär anställde haft upprepade korta sjukfall eller dennär
anställde själv begär det. En sådan rehabiliteringsutredning skall göras
i samråd med den anställde och tillställas försäkringskassan. Arbets-
givaren skall för sådana arbetslivsinriktadeatt rehabiliteringsåt-svara
gärder vidtas kan genomföras inom eller i anslutning till densom egna
verksamheten. Inriktningen skall den anställde skall beredasattvara
fortsatt arbete hos arbetsgivaren och andra alternativ skallatt prövas
först dennesnär möjligheter uttömda.är

Försäkringskassan samordnar och tillsynutövar över rehabiliterings-
verksamheten. Försäkringskassan skall vidare till försäkradsattse en
behov rehabilitering tillgodoses. Om den försäkrade behöverav en
rehabiliteringsåtgärd, för vilken rehabiliteringsersättning kan utges,
skall försäkringskassan rehabiliteringsplan.upprätta en

Rehabiliteringsersättning försäkrad,närutges arbetsförmågaen vars
på grund sjukdom nedsattär med minst fjärdedel, deltarav ien
arbetslivsinriktad rehabilitering förkorta sjukdomstidenattsom avser
eller helt eller delvis förebyggaatt eller häva nedsättningen av
arbetsförmågan. Det sålundaär enbart vid arbetslivsinriktad rehabili-
tering rehabiliteringsersättning vid medicinsksom rehabiliteringutges;
kan ersättning utbetalas i form sjukpenning. Med arbetslivsinriktadeav
åtgärder sådana syftar till den försäkrade skall kunnaavses fåattsom
eller behålla arbete. Exempel på sådanaett åtgärder arbetsprövning,är
arbetsträning och utbildning.

Närmare föreskrifter rehabiliteringsersättning i förordningenom ges
härom SFS 1991: 1321. Av förordningen framgår rehabiliterings-att
ersättning får lämnas till den genomgår yrkesutbildning, förbe-som
redande yrkesutbildning och orienterande utbildning i datateknik.

Rehabiliteringsersättning består rehabiliteringspenning ochav
särskilt bidrag. Rehabiliteringsersättning längst månadenutges t.o.m.
före den då den försäkrade fyller 65 år.

täckaDet särskilda bidraget är vissa kostnaderavsett att som
uppstår för den försäkrade i samband med rehabiliteringen, såsom
kursavgifter och utgifter för dagliga i samband med utbildning.resor

Hel rehabiliteringspenning förutgör dag 95 denprocent av
fastställda sjukpenninggrundande inkomsten, delad med 365. Saknar
den försäkrade arbetsförmåga varmed åsyftas den försäkrade påatt
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förvärvsarbeta,förhindradrehabiliteringsåtgärdengrund är attav
halvfjärdedels,rehabiliteringspenning. fallIhel treannat utgesutges

gradenberoende pårehabiliteringspenning,fjärdedelseller aven
arbetsförmågan.nedsättningen av

vidrehabiliteringspenninguppbärainskränkningar iNågra rätten att
enligt AFL.finns inteutomlandsvistelse

rehabilite-mellansamordningfinns reglerAFLkap. 15 §I 22 om
regler skallEnligt dessaersättning.formeroch andraringspenning av

förförsäkradedenbeloppminskas medrehabiliteringspenningen som
enligtföräldrapenningförmånsjukpenning ellertid får bl.a. somsamma

arbets-1976:380enligt lageneller livräntasjukpenningAFL, om
formervissa andrastudiemedel ochstudiehjälp,skadeförsäkring, av

studiestöd.

till smittbärareErsättning7.1.6

bestämmelserfinnstill smittbärareersättning1989:225lagenl om
för-smittbärareMedsmittbärare.medel tillallmännaersättning avom

sjukdomsmittsamhakanhar elleri lagenstås antas ensompersoner
sjukdomen.grundarbetsförmågasinförloratinte har avmen som

smittaföraeller kanförockså densmittbärare antasSom somanses
arbets-förlorat sinDensmittsam sjukdom.isjuk somattutan envara

hänvisad tilli ställetsjukdomsmittsam är attgrundförmåga på enav
sjukpenningbestämmelsernaenligtersättningellersjuklönbegära om

AFL.i
smittskyddslagenisjukdomsmittsammedVad angesavses ensom

samhälls-kategoriernaiindelassjukdomar1472. smittsamma1988:
sjukdomar.övriga smittsammaochsjukdomarfarliga

resekostnadser-ochsmittbärarpenningformiErsättning utges av
bosattsmittbärareninte ärförutsätterersättningtillsättning. Rätten att

Sverige.i
avståhan måstesmittbärarpenningtillsmittbärare harEn rätt om

smittskyddslagenenligtbeslutgrundpåförvärvsarbetefrån av
harföreskriftereller:51 1livsmedelslagen 1971eller1988: 1472 som

till smitt-ocksåhar rättHanlivsmedelslagen.med stödmeddelats av
genomgåsjälvmantförfrån arbetaavstårhanbärarpenning attattom

klarläggatillsyftarhälsokontrollläkarundersökning eller att omsom
sjukdom,harellersamhällsfarlig sjukdomsmittadhan är enenav en

hanlivsmedelskada kan görasår ellersmitta, somett somannan
människoföda.tillotjänligthanterar

huvudsakibeloppmedSmittbärarpenning motsvararutges ett som
AFL.enligtsjukpenningtilläggsjukpenning ellersmittbärarens

OmSmittbärarpenning.förmåneni frågagäller inteKarenstid om
sjukpenningförsäkradbordehellerinte och intesmittbäraren är vara -

gäller vidlandethär iinte bosatthangrund ärpå attt.ex. av -
i frågaregleri huvudsakersättningenberäkning omsomsammaav
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den sjukpenningförsäkrad.är Rätten till smittbärarpenning förut-som
alltsåsätter smittbäraren har inkomst arbeteatt uppgåregeten av som

till minst 6 000 kr året. I dessa fall beräknas smittbärarpenningenom
på densätt kalenderdagsberäknade sjukpenningen. Tillsamma som
skillnad från vad gäller vid beräkning sjukpenning beräknassom av
smittbärarpenningen påäven ersättning för arbete utförseget som
utomlands hos arbetsgivare bosatt utomlandsär eller ären som
utländsk juridisk person.

Ersättningen till smittbärare kan hel, fjärdedels, halvutges tresom
eller fjärdedels smittbärarpenning, beroende på hur delen stor av
förvärvsarbetet smittbäraren avstår från.som

Frågor smittbärarersättning den försäkringskassa hosprövasom av
vilken smittbäraren inskriven eller skulle inskrivenär hanvara om
uppfyllt åldersvillkoret för inskrivning. denFör inte inskrivenärsom
och inte heller skulle inskriven för-ärendet denprövasvara av
säkringskassa inom verksamhetsområde beslutet ingripandetvars om
har fattats eller, sådant beslut inte finns,när där läkarundersökning,
vård e.d. har skett.

I 6 § lagen ersättning till smittbärare finns bestämmelserom om
samordning smittbärarpemiing och förmåner.vissa andra be-Avav
stämmelserna följer avdrag från smittbärarpenning skall medgörasatt
belopp smittbäraren under tid uppbär för förmåner formisom samma
av

sjukpenninga och sjukpenningtillägg enligt AFL, lagen 1976:380
arbetsskadeförsäkring, lagen 1977:265 statligt personskade-om om

skydd eller motsvarande äldre lagstiftning rehabiliteringspenningsamt
enligt AFL,
b havandeskapspenning och föräldrapenningförmåner enligt AFL

ersättning enligt lagen 1988: 1465 ersättning och ledighet församt om
närståendevård,

livränta enligt lagenc arbetsskadeförsäkring eller lagenom om
statligt personskadeskydd eller motsvarande äldre författning som
smittbäraren får på grund han smittbärare,ärattav

enligt arbetsskadeförsäkringd ersättning utländsk lagstiftning somom
smittbäraren får grund han smittbärare,ärattav

eller sjuklön.e sjuklön ersättning enligt lagen omannan
sjukpenningframgår åtskilliga bestämmelser ärAv 9§ att om

fråga smittbärarpenning.tillämpliga iäven om
utgår enligtden ersättning för resekostnader inteI mån annan

förersättninglagstiftning, har smittbärare med stöd 10 § tillrättav
hälsokontroll,samband läkarundersökning,sådana kostnader i med

vård, behandling eller motsvarande åtgärd.annan
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Havandeskapspenning1.7

blandhavandeskapspenningBestämmelser upptas, sagts,som ovanom
harsjukpenning i kap. Enligt 3 kap. 9 §reglerna 3 AFL. enom

graviditeten har nedtill havandeskapspenning,kvinna rätt sattom
förvärvsarbete med minstförmåga utföra uppgifterna i sitthennes att

havandeskapspenning honfjärdedel. Vidare gäller hon kanatt omen
grund risker i arbets-får sysselsättas i sitt förvärvsarbeteinte av

ytterligare villkormiljön för fosterskador. båda fallen gällerI attsom
ansträngande arbete enligtinte kan omplaceras till mindrehon annat

till ledighet för vårdbestämmelserna i lagen 1978:410 rätt avom
barn, m m.

kvinnan försäkrad.havandeskapspenning förutsätterRätten till äratt
svenska med-huvudregeln i kap. 3 § AFLFörsäkrade enligt lär

och i Sverige bosattaborgare oberoende de bosattaär ut-varav
ländska medborgare.

kanfysiskt påfrestande arbeteHavandeskapspenning grund av
beräknade tidpunktenfr.0.m. före dentidigast den 60:e dagenutges

havandeskaps-sysselsättningsförbudsfalletför barnets födelse. I utges
fallen gäller dockpenning under den tid förbudet består. I båda att

före denden elfte dagenhavandeskapspenning längstutges t.0.m.
beräknade tiden för barnets födelse.

huvudsak beloppHavandeskapspenning med iutges somsamma
frågaKarenstid gäller inte ikalenderdagberäknad sjukpenning. om

uppbär sjukpenning ellerförmånen. den kvinnan för tidI mån samma
sjuklön havandeskapspenning.inteutges vÄven havandeskaps-regler föri övrigt gäller i allt väsentligt samma
penning bl.a. havandeskaps-för sjukpenning. innebärDet attsom

utomlands.penning i huvudsak för kvinnan vistasinte tid dåutges

7.2 Konventionslösningar

7.2.1 Norden

Den nordiska konventionen delarden 1981, i aktuella5 som numars
upphör gälla kraft, innehåller särskildaEES-avtalet träder inäratt
regler förmåner vid bl.a. den berättigade flyttarsjukdom i fall dåom
till land. Enligt dessa flyttar från nordisktregler kan denannat ettsom
land till för åberopatill förmåner i inflyttningslandeträttett annat
förhållanden under den tid då omfattats lagstiftningen ihan ut-av
flyttningslandet. Vid beviljandet förmåner inflyttningslandet skalliav
i dessa fall hänsyn till förmåner redan i utflyttnings-utgåtttas som
landet. Rätt till förmåner föreligger vidare för sjukdom inträffatsom
före bosättningen i inflyttningslandet. Om det vid flyttningen utgick
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fortsättningenfråndagpenning utflyttningslandet, skall dagpenning i
utbetalas från inflyttningslandet enligt detta lands lagstiftning. Därvid
skall förvärvsinkomsthänsyn till i utflyttningslandet.tas

Personer anställda för arbete iär nordiskt land detänett annatsom
i vilket de bosatta konventionenär till dagpenning vidrättges genom
sjukdom från sysselsättningslandet. Detta gäller så länge anställningen

dock minst 90 dagar. Därefter skall dagpenning frånutgesvarar,
bosättningslandet. fallI dessa då dagpenning skall från syssel-utges
sättningslandet bortser i praktiken från kravet i AFL den för-attman
säkrade skall inskriven hos försäkringskassa för ha tillrättattvara
sjukpenning. Sjukpenninggrundande inkomst fastställs för sådanen

först sjukfall har inträffat och förmånernär skallett utges.person
Konventionen innehåller bestämmelse medger utbetalningen som av

dagpenning vid sjukdom under tid för vistelse i nordiskt land.annat
Den nordiska konventionen social trygghet, ersätternya om som

1981 års konvention EES-avtalet träder i kraft, föreskriver i fråganär
bl.a. dagpenning vid sjukdom bestämmelserna förmåner vidattom om

sjukdom och moderskap i förordningarna EEG 140871 ochnr
57472 skall gälla i de fall flyttar från nordiskt landatt etten person
till eller utför arbete i landnär änett annat ett annaten person
bosättningslandet. Vad familjemedlemmargäller tillävensagtsnu

Dessa regler innebär bestämmelser kommeratt attpersonen. samma
gälla för såväl omfattas förordning 140871personer som av som
andra bosatta i de nordiska länderna.ärpersoner som

7.2.2 Utomnordiska konventioner

Flera de konventioner social trygghet Sverige slutit medav om som
utomnordiska länder gäller i förhållande till omfattasstater som av
EES-avtalet. Det innebär förordning EEG 140871 iatt stor ut-nr
sträckning kommer konventionsbestämmelserna. Dessa sak-ersättaatt

emellertid inte betydelse eftersom de fortfarande kommer gällaattnar
förhållandei till visserligen medborgare i EES-är ettpersoner som

land ändå inte omfattas förordning 1408 71 t.ex.men som av personer,
inte anställda eller egenföretagare familje-och inte hellerär ärsom

medlemmar till sådana Konventionemas bestämmelser kom-personer.
dessutom i fortsättningen gälla med-även ärattmer personer som

borgare länderi utanför EES.
konventionerDe slutits utanförmed länder EES berörs intesom av

de ändringar EES-avtalet medför.som
När det gäller kontantförmåner vid sjukdom innehåller konventio-

huvudsakligen bestämmelser innebär sådana förmånerattnema som
skall utbetalas den berättigade vistas eller uppehåller sig idenäven om

sättandra fördragsslutande Bestämmelserna tillämpas såstaten. att
till sjukpenning under utlandsvistelse för den redan sjuk-rätt ärsom

skriven han utomlands föreliggernär till någotreser om personen reser
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följande länder: Italien, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannienav
Österrike.och Nordirland, Tyskland eller Efter försäkringskassans

medgivande kan till sjukpenning i situation föreliggadennarätt även
under vistelse i Grekland, Israel, Schweiz,Jugoslavien, Québec,
Turkiet, Algeriet, Ungern, Australien och insjuknarPolen. Den som
under tillfällig vistelse i något länderna Frankrike, Italien, Luxem-av
burg, Marocko, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien och

ÖsterrikeNordirland, Tyskland eller sjukpenning för denkan även
tid han vistas utomlands.

7.3 i förordning EEG 140871Reglerna nr

Allmänt

förmånerDe enligt reglerna i förordning EEG 140871 kansom nr
utgå vid sjukdom och moderskap slag: vårdförmåner ochtvåär av
kontantförmåner. vårdförmånerna. dettaI kapitel 6 har vi behandlat I
kapitel kontantförmåner,vi de regler somgäller beträffandetar upp
varmed alltså förstås i huvudsak förmåner kompenserar försådana som
inkomstbortfall grundpå sjukdom eller moderskap.av

Kapitlet förmåner vid sjukdom och moderskap i förordningom
140871 uppdelat i vadavsnitt innehållande artiklar delsär somom

förallmänt gäller anställda och egenföretagare, dels med särskilda
bestämmelser ochendast gäller arbetslösa pensionssökandesamtsom
pensionärer. Artiklarna behandlar till förmåner förockså rätten
familjemedlemmar till de nämnda personkategoriema.

Familjemedlemmars till förmåner enligt förordning 140871rätt är
inskränkt såtillvida omfattar enbart förmåner enligt denrättenatt som
nationella lagstiftningen härledda från den eller egenföre-anställdeär

Som vi skall till innehåller denåterkomma i avsnitt 7.4.4tagaren.
svenska lagstiftningen kontantförmåner vid sjukdom inga härleddaom
förmåner. Vi avstår därför från i detta avsnitt beskriva de regleratt

gäller enligt förordning 140871 i fråga familjemedlemmarssom om
till förmåner vid sjukdom och moderskap. nämnda reglerrätt Nu är

däremot väsentlig betydelse för Sveriges del det gäller Vårdför-närav
måner vid sjukdom och moderskap. kapitel finns därförI 6 en
redogörelse för reglerna.

betydelse förAv tillämpningen reglerna i förordning 140871stor av
det gäller kontantförmåner vid sjukdom generella bestämmel-när deär

i förordningens avdelning bestämmande tillämplig lag-serna om av
stiftning. Där allmänna regler vilket lands lagstiftningges enom

omfattasskall i skilda situationer, dvs. angående vilket landperson av
behörig utförlig förär En redogörelse in-att stat.som anse som
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nebörden dessa regler har vi lämnat i kapitel och vi vill därförav
här hänvisa till framställningen i det kapitlet.

Förordningens kapitel med särskilda bestämmelser förmåner vidom
bl.a. sjukdom inleds med 18, principart. generellupptarsom en av
räckvidd, den s.k. sammanläggningsprincipen. Den innebär det vidatt
tillämpning medlemsstats lagstiftning enligt vilken försäkrings-,av en
anställnings- eller bosättningsperioder har betydelse för någons tillrätt
förmåner skall beaktas sådana perioder har fullgjorts enligtsom en

medlemsstats lagstiftning.annan
märkaAtt är 18 enbart regelatt sammanläggning.art. upptar en om

Den inga föreskrifter i den viktiga och primära frågan underger om
vilka förutsättningar kan eller skall bli försäkrad enligten person
socialförsäkringslagstiftningen i den medlemsstat där han för-är
värvsverksam, dvs. den behöriga Detta den nationellaavgörsstaten. av
lagstiftningen i det landet.

Noteras kan också till ochrätten storleken kontantförmåneratt av
vid sjukdom medavgörs undantag för sammanläggning enligt artikel-
18 uteslutande med tillämpning den behöriga interna lag-statensav-
stiftning.

Anställda och egenföretagare

Enligt 19, inleder det allmänna avsnittet med regler förart. som
anställda och egenföretagare, gäller dessa kategorier,att personer ur

bosatta iär medlemsstat den behörigaän ochsom statenen annan som
uppfyller villkoren för till förmånerrätt enligt den behöriga statens
lagstiftning, skall erhålla kontantförmåner .den behöriga enligtstatenav
dess lagstiftning.

Om anställd eller egenföretagare, bosatt iär landen ett annatsom
den behörigaän flyttar till den behöriga eller vistas där,staten, staten

har han enligt 21 till kontantförmånerrätt vid sjukdom från denart.
behöriga staten.

En anställd eller egenföretagare, uppfyller villkoren enligt densom
behöriga lagstiftning för förmåner, har enligt 22 istatens däratt art.
angivna fall till kontantförmånerrätt vid sjukdom från den behöriga

han bosätteräven sig eller vistas istaten medlemsstat änom en annan
den behöriga Det gäller han under vistelse istaten. statom en annan
blir i behov omedelbar vård. Ett fall han efterär haannatav attom
förvärvat till förmånerrätt den behöriga får tillstånd dennastatenav av

återvända till den medlemsstat där han bosatt elleratt är flytta tillatt
medlemsstat. Rätt till förmåner vid sjukdom i med-en annan en annan

lemsstat har han slutligen också han den behöriga fårstatenom av
tillstånd till medlemsstat för fâ denatt värdresa atten annan som
hans tillstånd kräver. I de angivna fallen har han till kontantför-rätt
måner i enlighet med bestämmelserna i 19.art.



Kontantfömiáner vid sjukdom390 SOU 1993:115

får tillstånd återvända till bosättningsstaten ellerEnligt 22.2art. att
fått tillflytta till medlemsstat inte den rättvägrasatt somannan

institutionen i andra fall då det klarlagtförmåner den behöriga än ärav
för hälsotillstånd ellerflyttning skulle skadligatt personensvaraen
tillstånd till med-försvåra läkarvården. frågaI annatatt resaom

enligthälsotillståndet kräver gällerlemsland för få den vårdatt som
får sådantden behöriga institutionen inte22.2 vägra attattart. ge

lagstiftningen i denenligttillstånd, vården förmånär utgesom en som
i denbosatt och haninom territoriummedlemsstat ärpersonen omvars

beaktande hans aktu-få inom den tid medinte kan vårdstaten som, av
förförlopp, där normalhälsotillstånd och sjukdomens sannolikaella är

fråga.värden i
kontantför-beräkningfinns särskilda bestämmelserI 23art. om av

för denberoende vilka regler gällerBeräkningssättetmåner. är av som
den be-i artikeln innebärinstitutionen. Bestämmelsernabehöriga att

storleks-kontantförmånervid beräkninghöriga institutionen somav
standardin-genomsnittsinkomst ellertill vissmässigt relateras enen

avgifterochhänsyn enbart till inkomsterkomst behöver utgettsta som
förartikelnbehöriga lagstiftning. Ienligt denerlagts statens gessom

kontantför-storlekenföreskriverfall den nationella lagendet attatt av
ytterligare regelnfamiljemedlemmar denvarierar med antaletmåner

familjemedlem-också tillinstitutionen skall hänsynbehörigaden taatt
bosatta idemedlemsstatbosatta iär voresom omen annanmar som

den behöriga staten.
den behörigafå förmåner ocksågränsarbetareEnligt 20 kanart. av

lagstiftning.anställningslandet, enligt dessdvs.staten,

Arbetslösa

sjukdom för andratill kontantförmåner vidBeträffande rätten personer
frågaregler.gäller särskilda lanställda och egenföretagareän om

dereglernaarbetslöshetsersättning gåruppbärarbetslösa attutsom
från vilkenfrån denkontantförmåner vid sjukdomskall uppbära stat

arbetslös,25 hararbetslöshetsersättning. Enligterhållerde an. en
vistelse iarbete undermånader då han kan sökaden tidunder treav

arbetslöshetsersättningtillförloramedlemsstat rättenutan attannanen
sjukdom frånkontantförmåner vidfåfrån den behöriga rättstaten, att

för denna.lagstiftning gällerinstitutionen enligt denden behöriga som
den arbetslöseintetid får arbetslöshetsförmånerUnder denna utges om

helt arbetslöskontantförmåner enligt 25. En ärerhåller art. person som
med-bosatt ianställningoch under sin senaste en annanvarsom

sjukdomkontantförmåner vidden behöriga kanlemsstat än staten
bekostnad.och på dennalagstiftningen i bosättningsstatenenligt stats
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Pensionärer

regler fråga kontantförmåner vid sjukdom27-34 innehåller iArt. om
har till pension enligtför pensionärer. För pensionär, rätten som

däribland den därlagstiftningen i två eller flera medlemsstater, stat
vid sjukdom enligtberättigad till förmånerhan bosatt, och ärär som

skall erhållalagstiftning, gäller enligt 27 handen attstatens art.
ochfrån bosättningsstaten påkontantförmåner vid sjukdom uteslutande

bekostnad.dennas
enligt medlemsstatstill pensionpensionär, harEn rätt ensom

lagstiftningflera länderstill pensioner enligt två ellerlagstiftning eller
lagstift-sjukdom enligtberättigad till förmåner vidinte ärmen som

till sådanahar enligt 28där han bosatt, rättningen i den är art.stat
berättigad till detskulleförutsättning hanförmåner under att vara

behörigamedlemsstaterlagstiftningen i de ärenligt någon attsomav
Kontantförmånemabosatt där.hanpension till honom,utge om vore

för be-harinstitutionfall denskall i sådana attutges svarasomav
institution berorVilken dennavårdförmåner. ärtalningen av om-av

enligtsjukvårdsförmånerhar tillOm pensionärenständigheterna. rätt
institutionenden behörigalagstiftning, detmedlemsstatsendast ären

Är sådet däremotför kostnaderna.skalli den attstaten svarasom
lagstift-flera medlemsstaterstill förmåner enligtpensionären har rätt

institutio-den behörigai stället bestridasskall kostnadernaningar, av
har omfattatslagstiftning pensionäreni den medlemsstat avvarsnen

institutionåvila denkostnadsansvaret skallhand gällerlängst. I sista att
omfattatsharlagstiftning pensionärentillämpar den senast av.somsom

den där han bosattvistas i ärpensionär änEn statsom en annan
in-vid sjukdom denkontantförmånererhållaenligt 31skall art. av

enligt den för in-och 28reglerna i 27utpekasstitution art.avsom
lagstiftningen.gällandestitutionen

förkostnadsansvaretbestämmelserfinns särskilda32I an. om
före dettatill pensionärer ärvid sjukdomförmåner utges somsom

gränsarbetare.
betalningenförmedlemsstatinstitution iDen av ensom svararen

innehåller reglerlagstiftningtillämparochpension omsomensom
33enligt rättsjulçförsäkringsavgijier harför attpensionavdrag pá art.

lagstiftning, frånifrågavarandeenligtberäknadeavdrag,sådanagöra
sjukför-förkostnadenmåni deninstitutionenpensionden utgersom

pensionä-gällerartiklarnatidigareenligt desäkringsförmånerna, som
medlemsstat.institution i dennabetalasskall av enrer,

medlemsstatsenligttill förmånerharpensionärOm rätt enen
34.2han enligtskallförvärvsarbete,lagstiftning på grund art. ansesav

27-33detta slagfall äranställd eller egenföretagare. I art.avvara
för anställdabestämmelsernainte tillämpliga. I stället tillämpasalltså

egenföretagare.och
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35 innehållerArt. bl.a. regler vilket försäkringssystem skallom som
gälla det i bosättnings-när eller vistelselandet finns flera sådana systern
för förmåner vid sjukdom. Där finns också regel hur lång tiden om
förmåner kan Regeln grundas på sammanläggningsprincip.utges. en

innebärDen lagstiftningen i medlemsstat längstaatt, om en anger en
period under vilken förmåner kan den institution tillämparutges, som
lagstiftningen får beakta perioder under vilka viss förmån redan haren

institutionen i medlemsstat för sjukdoms-utgetts av en annan samma
fall.

Förordning EEG 57472nr

Förordning EEG 57472 innehåller bl.a. bestämmelser art. 18nr
vad anställd eller egenföretagare skall iaktta för berätti-attom en vara

gad till kontantförmåner vid sjukdom i fall då han bosatt iär en annan
medlemsstat den behöriga bestämmelserän Dessa innebärstaten. att

anställd eller egenföretagare inom dagar efter det arbets-tre atten
oförmågan inträffade skall till institutionen på bosättningsorten anmäla

han slutat arbeta eller, det föreskrivs i den lagstiftningatt om som
tillämpas den behöriga institutionen eller institutionen bosätt-av
ningsorten, inge läkarintyg arbetsoförmågan.ett om

Sedan anmälan arbetsoförmågan skett, skall institutionen påom
bosättningsorten möjligt och i fall inom dagar frånsnarast vart tre
anmälan till undersöks läkare. intygDet denattse personen av en som
undersökande läkaren utfärdar skall hur länge arbetsoförmåganange
kan beräknas Institutionen på bosättningsorten skall därefter inomvara.

dagar från den dag då undersökningen gjordes skicka läkarintygettre
till den behöriga institutionen art. 18.3.

När denna bestämmelse klargjordes medlemsstatsantogs att, om en
lagstiftning inte föreskriver någon bestämd tid inom vilken personen
måste läkarundersökas, den period för läkarundersökning som anges
i bestämmelsen kan förlängas under förutsättning institutionen påatt
bosättningsorten till blir undersökt såatt snartser personen som
möjligt och i fall inom den tid skulle ha gällt det varitvart som om
fråga försäkrad hos institutionen.ärom en person som

Enligt 18.4 åligger det institutionen bosättningsorten vidtaart. att
alla nödvändiga administrativa kontroller eller läkarundersökningar av

han försäkrad hos den institutionen. När in-personen som om vore
stitutionen på bosättningsorten konstaterar kan återupptaatt personen
sitt arbete, skall den dröjsmål underrätta honom och den behörigautan
institutionen detta och den dag då arbetsoförmågan harom ange
upphört.

Trots föreskrifternämnda vad institutionen på bosättnings-ovan om
skall iaktta behåller enligt 18.5 den behöriga institutionenorten art.

låtarätten undersökas den läkare institutionenatt personen av som
själv bestämmer. Om den behöriga institutionen inte utnyttjar sig av
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denna möjlighet, den bundenär den medicinska bedömningav som
institutionengörs på bosättningsorten detnär gällerav arbetsoförmågan

och dess varaktighet. Denna situation prövades EG-domstolen iav
målet 2286 Rindone. Detta fall gällde italiensk arbetat ien man som
Tyskland slutat sitt arbete där och återvänt till hemlandet.men Sedan
han blivit sjuk i Italien begärde han sjukpenningförmåner från den
tyska institutionen. EG-domstolen fastslog 18.1 och 4 i förord-att art.
ning 57472 måste tolkas så den behöriga institutionenatt, inteom
utnyttjar sig den möjlighet i 18.5 låtaav art.som attges personen
undersökas läkare den själv väljer, institutionen faktisktav en ärsom
och rättsligt bunden den bedömning arbetoförmågan och dessav av
varaktighet görs institutionen bosättningsorten. Domstolensom av
fastslog vidare vad gäller denatt ävensagts anställde inte följernu om
föreskrifterna i 18.1 inom dagar anmälaart. arbetsoförmåganatt tre till
institutionen på bosättningsorten eller institutionen på bosätt-om
ningsorten inte iakttar tidsgränsema i 18.3 för låta läkar-art. att
undersöka den anställde och vidarebefordra läkarintyget till den be-
höriga institutionen. Slutligen fastslog domstolen den anställde inteatt

skyldigär återvända till den behörigaatt för bli läkar-staten att
undersökt där.

Även i målet 4590 Paletta det fråga tillämpning 18var art.om av
i förordning 57472. Detta fall gällde italiensk hans hustru ochen man,
deras två barn alla anställda tyskt företag i Tyskland.som ettvar av
Enligt den tyska lagstiftningen hade arbetstagarna till bibehållenrätt
lön från arbetsgivaren under de första veckorna sjukperiod.sex av en
Sedan hela familjen insjuknat under vistelse i Italien vägrade arbets-en
givaren betala lön till dem under sjukdomstiden.att EG-domstolen
fastslog till börja med förmånen bibehållenatt lön enligtatt denav
tyska lagstiftningen förmån vid sjukdom enligtattvar anse som en art.
4.1 i förordning 140871. Domstolen fastslog vidare 18 iatt art.
förordning 57472 tillämplig denäven behöriganär institutionenvar

arbetsgivareär och inte socialförsäkringsinstitution. Den slutligaen en
fråga domstolen hade ställning till arbetsgivareatt ta ävenvar om en

bundenär den medicinska bedömning bosättnings-görs ellerav som av
vistelselandets institution det gällernär arbetsoförmågan och dess
varaktighet för det fall arbetsgivaren inte utnyttjar sigatt möjlig-av
heten låta den anställde undersökas läkareatt arbetsgivarenav en som
väljer. Bl.a. arbetsgivaren hävdade i detta avseende arbetsgivarenatt
inte alltid hade denna möjlighet låta undersöka den anställdeatt
eftersom intyget arbetsoförmåga, tillhandahölls institutionenom som av
på bosättnings- eller vistelseorten, inte skickades direkt till arbets-
givaren tillställdes honom denutan tyska sjukkassan, vilket iav
praktiken innebar han inte fick kännedom sjukdomsfalletatt medanom
det varade. EG-domstolen fastslog dock 18.1 och för-4 iatt art.
ordning 57472 skall tolkas så, den behöriga institutionen,att även om
den är arbetsgivare och inte socialförsäkringsinstitution,en ären
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bosätt-bedömningbunden den görsrättsligtfaktiskt och som avav
arbetsoförmågan,det gällerinstitutioneller vistelseortens närnings-

anställde.läkarundersöka deninstitutionen inte låterbehörigadenom
tillämpninggälldeDeghillagemål 2885Här kan ävennämnas avsom

lagstift-i fall dåföreskriverförordning 140871,57.2 i att,art. som
vid arbets-för förmånerskallmedlemsstatdenningen i svarasom

isådan sjukdomrisk förförvaritförsjukdom utsattsomen person
förstskallsjukdomenvillkorinnehållermedlemsstaterflera attom

uppfylltskalldetta villkori dendiagnostiseras staten, omanses
medlemsstat.diagnostiseras iförstsjukdomen annanen

behörigadenframgår vidare57472i förordning18 att,Av omart.
grundkontantförmåner påinnehållabeslutarinstitutionen attatt av

bosättningslandetsenligtformaliteternafullgjortinte harpersonen
sittkan återupptaden konstaterarellerlagstiftning att personenom

översändaochbeslutet ävenskall underrättaarbete, den personen om
18.6.bosättningsorten art.till institutionenbeslutetkopia aven

behörigadenunderrättaskall hansitt arbeteåterupptarNär personen
lagstiftningenligt densåvida det krävsinstitutionen detta, somom

18.7.institutionen tillämpar art.
kanbehöriga myndighetermedlemsstaternasellerMedlemsstaterna

tillämpningsbestämmelser änandra18.9 kommaenligt överensart. om
dockträffas skallöverenskommelsesådannämnda. Innande ennu

Sveriges delkommissionen. FörAdministrativafrånyttrande inhämtas
sådanaträffats några över-EES-avtalet intemedi sambandhar

enskommelser.
24enligt57472 gällerförordning18 i art.iBestämmelserna art.

skall erhållaegenföretagareanställd ellerfallför detockså att en
viddvs.140871,förordningienligt 22.1kontantförmåner art. a

behörigadenmedlemsstat änvistelse i staten.akutvård under en annan
medlemsstativistasegenföretagare.anställd ellerEn annanensom

sådanskyldiginte göradockdär,förvärvsverksam är attutan att vara
i 18.1.arbetaslutat sägshan haranmälan art.att somom

be-denmedlemsstat änvistas iarbetslösEn annanenperson som
kontantförmånerfåfördär skall,arbeteför sökahöriga attattstaten

dagarinomlagstiftning,behörigaenligt denvid sjukdom trestatens
sjukförsäkringsinstitutio-tillarbetsoförmåganläkarintygsända ett om

har fåtthantill vilken dagskall ocksåHanpå vistelseorten. angenen
bestämmelserhuvudsakiövrigt gällerlarbetslöshetsförmåner. samma

ibosattaegenföretagare ärellerför anställdafallför dessa somsom
26.behöriga art.denän statenstatannan
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7.4 Våra överväganden och förslag

7.4.1 Omfattade förmåner

Förordning EEG 140871 gäller enligt all lagstiftning4.1art.nr om
förmånerbl.a. vid sjukdom. Enligt omfattar förordningen4.2 allaart.

allmänna eller särskilda för social trygghet, desystem oavsett om
bygger på avgiftsplikt eller inte. omfattarFörordningen vidare system
där arbetsgivare har för förmåner täcks förord-en ansvar som av
ningen. I dessa fall skall enligt iv arbetsgivarenlart. o anses vara
behörig institution.

förmånemaDe svenska sjukpenning, sjuklön, rehabiliteringspen-
ning, smittbärarpenning och havandeskapspenning torde alla attvara

förmåner vid sjukdom enligt förordning 140871.anse som
sjukpenning betrakta kontantförmån vid sjukdomAtt är att som en

Ävenuppenbart. frivilliga sjukpenningförsäkringentorde denvara
torde omfattas förordning 140871 såsom kontantförmån vidav en
sjukdom.

i avsnitt 7.1.3 kan för underlätta återgång till arbetetSom nämnts att
i anslutning till sjukfall i stället för sjukpenning ersättning förutgesett
merutgifter för till och från arbetet. förmån torde i EES-Dennaresor
sammanhang vârdförmån vid sjukdom, och denattvara anse som en
behandlas därför enligt de regler vi redovisat i kapitelsom

Beträffande sjuklönen företer den likheter med den tyska förmån av
bibehållen lön under sjukdom, prövades EG-domstolen i måletsom av
4590 Paletta avsnitt 7.3. EG-domstolen uttalade i denna domse att

föravgörande förmån faller under tillämpningsområdet förom en
förordning förmånen för140871 hur konstruerad och villkorenär är
dess beviljande. betydelse däremot inte förmånen nationelltAv är om
betraktas socialförsäkringsförmån eller på vilket förmånensättsom en

fastslog förmånenfinansieras. Domstolen den tyskaatt attvar anse
förmån vid sjukdom enligt förordning 140871. tordeDet där-som en

för stå klart också den svenska förmånen sjuklön täcks dennaatt av
förordning.

det gäller sjömanslagens bestämmelser kontantförmáner vidNär om
förordning förordningensjukdom i 4.2 i 140871art. attanges om-

fattar där redare för förmåner täcks för-system en ansvarar som av
för omfattaordningen. Förordning 140871 således i och sig desynes

sjukförmåner till sjömän vid sjukdom. Enligt 4.3 iutges art.som
förordning 140871 gäller dock förordningens bestämmelser deatt om

förmånsslagen inte skall författnings-olika påverka medlemsstaternas
bestämmelser innebära för-redares Detta torde attom en ansvar.
ordningens särskilda bestämmelser de olika förmånsslagen inte ärom
tillämpliga i fråga förmåner till enligt sjö-sjömänutgesom som

moder-manslagen. De regler i kapitlet förmåner vid sjukdom ochom
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skap vi redogjort för i gälleravsnitt 7.3 således inte beträffandesom
förmåner enligt sjömanslagen. För de särskilda system som avser

gäller endast förordningenssjömän allmänna bestämmelser avdelning
bl.a. likabehandling och reglerna tillämplig lagstiftningI om om

avdelning II de avslutande avdelningarna i förordningen medsamt
administrativa bestämmelser Sjömän omfattas emellertidm.m. av
definitionen begreppet anställda i förordning 140871. Det innebärav

i den mån sjömän, i Sverige, omfattas allmäntatt ett systemsom av
socialför trygghet, sjukpenningförsäkring, förordningensärt.ex.

regler de olika förmånsslagen tillämpliga sjömäns tillpåäven rättom
förmånerna. Sjömän omfattas lagstiftningde svensk kan alltsåsom av
grundval förordningen till bl.a. svensk sjukpenning.på hävda rättav

Redaren kommer också ha möjlighet för sjömän, skallatt att om-som
lagstiftning, förmånerfattas svensk tillbaka kostnader för vidav

sjukdom sådana sjömän från försäkringskassan avsnitt 7.1.2.se
fråga ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering har viI om

gäller gränsdragningen i förhållanderedovisat våra överväganden vad
till invaliditetsförmåner i avsnitt 5.7.3. Enligt 22 kap. 2 § AFL syftar

arbetslivsinriktade rehabiliteringen till den harden återgeatt som
arbetsförmågan och förutsättningar försörja sigdrabbats sjukdom attav

rehabiliteringens sambandsjälv arbete. Med hänsyn tillegetgenom
med sjukdom och då rehabiliteringspenningen kan utgörasägas en

fortsättning sjukpenningförmånen vi rehabilite-naturlig attanser
betraktaringsersättningen i EG-rättsligt hänseende är att som en

förmån vid sjukdom. omfattas således enligt vår bedömningDen av
förordning 140871.

ersättningsformerna vid rehabilitering enligt bedömningvårAv är
endast rehabiliteringspenningen kontantförmån i den meningen som

förordningi 140871. Det särskilda bidraget, är avsett attavses som
för försäkradetäcka vissa kostnader uppstår den i samband medsom

rehabiliteringen, torde i den mån det huvud ligger inomöver taget-
för förordning förordningenstillämpningsområdet 140871 i mening-

betrakta vårdförmån, följer de regler vilka viatt somvara en som
behandlat i kapitel

avsnitt 5.7.3 har ocksåI redovisat våra överväganden detnär
dennagäller smittbärarpenningen och kommit till slutsatsen förmånatt

EG-rättsligti sammanhang kontantförmån vidärett att anse som en
sjukdom och den således omfattas förordning 140871. Den rättatt av
till ersättning för resekostnader i samband med läkarundersökning

föreligger enligt lagen tillersättning smittbärare tordem.m. som om
från EES-synpunkt vârdförmån följeroch därmed de reglervara en

vi behandlat i kapitelsom
När det gäller havandeskapspenningen skulle i för kunnaoch sig

diskuteras den betrakta förmån vid sjukdom ellerär attom som en som
förmån vid moderskap. Med avseende på tillämpningen reglernaen av

i förordning 140871 blir fråganpå den emellertid be-svaret utan
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tydelse, eftersom förmåner vid sjukdom och moderskap följer samma
bestämmelser i förordningen. Frågan blir därför i huvudsak fram-
ställningstekniskt betingad. Med hänsyn härtill och då havandeskaps-
penningen i AFL lagtekniskt inordnats i det gäller försystem som
sjukpenning behandlar vi den här förmån vid sjukdom.som en

När vi i det följande utvecklar konsekvenserna EES-reglernasav
tillämpning det svenska förmånssystemet vid sjukdom kommer vi
i första hand uppehålla vid reglerna föratt sjukpenning. Vad vioss
anför därom dockär tillämpligt också beträffande sjuklön, rehabilite-
ringspenning, smittbärarpenning och havandeskapspenning i den mån

inte sägs särskilt beträffandeannat dessa förmåner eller det är
uppenbart vissa konsekvenser inte kanatt uppkomma. Endast i den
utsträckning det för de förmånema gäller särregler fordrarsom som
särskilda överväganden kommer dem till be-att ta separatupp
handling i det följande.

7.4.2 Tillhörighet till den svenska försäkringen

Reglerna i förordning EEG 140871 kontantförmåner vidnr om
sjukdom bygger på bestämmelserna i förordningen tillämplig lag-om
stiftning. Dessa innebär i huvudsak anställd eller egenföretagareatt en
omfattas lagstiftningen i den medlemsstat där han är anställd ellerav

sin verksamhetutövar egenföretagare. Detta gäller oberoendesom av
den anställde eller egenföretagaren bosatt.är Sysselsättningsstatenvar

alltså den behörigaär Bestämmelserna tillämpligstaten. lagstiftningom
innehåller antal modifikationer och undantag frånett denna huvud-
regel. Dessa har generell tillämpning pâ alla förmåner. Vi har
redogjort för dem i avsnitt 3.9.9. I avsnitt 7.4.4 återkommer vi i
korthet till konsekvenserna dessa regler för Sveriges vidkommandeav
såvitt kontantförmåner vid sjukdom.avser

Reglerna i förordning 140871 kontantfönnåner vid sjukdomom
förutsätter den anställde eller egenföretagarenatt uppfyller villkoren i
den behöriga för till förmåner.rättstaten Detta leder till denöver
primära frågan under vilka förutsättningar är med-en person som
borgare i medlemsstat skall omfattas socialförsäkringssystemen ettav
i medlemsland där vederbörandeett förvärvsarbetar.annat Denna fråga

enligt nationellavgörs rätt. Den nationella lagstiftningen får emellertid
inte innehålla sådana villkor innebär medborgare i andra med-attsom
lemsstater diskrimineras i förhållande till det landets medborgare.egna

Art. 18, inleder kapitlet med särskilda bestämmelser för för-som
måner vid sjukdom och moderskap i förordning 140871, innehåller en
sammanläggningsprinczp. Eftersom den svenska lagstiftningen om
kontantförmåner vid sjukdom inte innehåller några villkor viss tidsom
försäkring e.d. för till förmåner,rätt det inteär aktuellt här i landetatt
tillämpa dessa sammanläggningsregler. Det krav gäller enligt sjuk-som
lönelagen arbetstagaren vid kortvarigaatt anställningar skall ha tillträtt
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föri följdfjorton dagaranställddärefter varitoch attanställningen
sådantuppfattning inteenligt vårtill sjuklönberättigad är ettvara

fråga tillämpakomma idet kanbeträffande vilketvillkor att samman-
läggningsreglerna.

den be-förutsättskap. AFLsjukpenning enligt 3till attFör rätt
hansförsäkringskassahosoch inskrivenförsäkradrättigade samt attär

avsnitt 2.2000 kr. Iminst 6tillinkomst uppgårsjukpenninggrundande
inskrivning.ochförsäkringreglerna i AFLförvi redogjorthar om

med-svenska§ AFL3huvudregeln i kap.1Försäkrade enligtär
frågaImedborgare.utländskaSverige bosattaoch iborgare om

Sverigebosatt ihuvudsak deni ärreglernainnebärinskrivning att som
då hanmånaddenfr.0.m.försäkringskassainskriven hosskall vara
sig hosskriva inenskildeinte på denankommerfyller 16 år. Det att

skriva införsäkringskassanåliggerdetförsäkringskassan att enutan
inskrivenskallhankännedomfåttkassanförsäkrad så att varasnart om

inskriven hosförsäkrad ochberättigadeden ärKrav påkassan.hos att
och förrehabiliteringspenningtillförgäller rättförsäkringskassa även

sjukpenningförsäkringen.frivilligadensig tillanslutamöjligheten att
försäk-kvinnanendast ärhavandeskapspenning krävstill attFör rätten

tordesjukpenningkvinnansersättningenEftersomrad. reg-motsvarar
försäkringskassa. Lagenhosinskrivenhonförutsättalikväl ärlema att

skallberättigadedenkravinnehåller ingetsjuklön att varaom
sigianställningendetfalldettaförsäkringskassa. I ärhosinskriven

smitt-ersättning tillheller lagenkvalifikationsgrunden. Inteär omsom
smitt-förutsätterlagkrav. Dennasådantinnehåller något attbärare

utlandssvenskarochutlänningartillkanbärarpenning även somutges
Sverige.itillfälligt vistas

landibosattSverige äriarbetar ett annatEn sommenperson som
omfattas140871förordningilagvalsreglemaenligtEES skallinom

vidkontantförmånererhållasåledesskalllagstiftning. Hansvenskav
ibosattintehanEftersom ärlagstiftning.svenskenligtsjukdom

för-hosinskrivenAFL inteemellertid enligtskall hanSverige, vara
säkringskassa.

svenskomfattadskallsådanförhållandetDet avatt varapersonen
bedömning innebäravârenligtsammanhangi dettalagstiftning torde

försäkrad. avsnittframhållit ivifår,Dettahan somatt varaanses
samordning1992:1776följa lagen systemen5.7.7, avomavanses

ekonomiskaEuropeiskaflyttar inomtrygghetsocialför när personer
tillämplig140871förordningvilken lagsamarbetsområdet EES, gör

förordningenligtsagda betyderi Sverige. Det att sompersoner
denredanlagstiftningsvenskskall omfattas140871 nugenomav

smitt-sjuklön,förförsäkradelagen blirnämnda att somanse
havandeskapspenning.bärarpenning och

försäkringautomatiskinteuppkommer sättDäremot ensamma
eftersom derehabiliteringspenning,ochsjukpenningför sompersoner

heller kanlagstiftning intenuvarande svenskenligtochinteberörs är
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bli inskrivna hos försäkringskassa. Att med hänvisning härtill göra
gällande dessa inte skulle haatt till sjukpenningrättpersoner m.m.
från Sverige skulle emellertid stå i uppenbar strid med EES-avtalets
syften och kan inte godtas. Vi har därför i avsnitt 5.7.7 föreslagit att
åtgärder skall vidtas från Sveriges sida för det vid kommande för-att
handlingar inom EES i bilaga 6 till förordning 140871 införs en
bestämmelse tydliggör alla anställda, egenföreta-attsom personer -

arbetslösa, pensionärer, m.fl. enligt reglerna i förordninggare, som-
140871 skall omfattas svensk lagstiftning inte skallav men som vara
inskrivna hos försäkringskassa skall likställas med försäkrade ärsom
inskrivna hos försäkringskassa. Med sådan bestämmelse klargörs atten
de aktuella försäkradeär för förmåner vid sjukdom här ipersonerna
landet, dvs. täckta den svenska sjukförsäkringen.av

Vid sjukdom fallmåste i detta slag, då har tillrättav en person
kontantförmåner från Sverige inte inskriven hos försäkrings-ärmen
kassa, sjukpenninggrundande inkomst beräknas för Dettaen personen.
bör pågöras skersätt vid beräkning smittbärarpenningsamma som av
enligt lagen ersättning till smittbärare. Det innebär sjuk-om att
penningen bör bestämmas till det belopp den skulle ha utgjortsom om
den hade beräknats enligt reglerna för sjukpenning i 3 kap. AFL och
på grundval den inkomst skulle ha utgjort sjukpenninggrundan-av som
de inkomst för frågai enligt nämnda kapitel, han hadepersonen om
varit sjukpenningförsäkrad, dock lägst 6 000 kr. Någon lagstiftning
med föreskrifter i detta avseende enligt bedömningvår inteär nödvän-
dig. Att sjukpenninggrundande inkomst skall beräknas i dessa fall får

följa Sverige behörig och skall kontantför-ärattanses statav utge
måner vid sjukdom. De kompletterande föreskrifter eller allmänna råd

kan behövas för underlätta tillämpningen hos försäkringskas-attsom
kan utfärdas Riksförsäkringsverket.sorna av
frågaEn uppkommer i detta sammanhang sjukpenning-ärsom om

grundande inkomst i likhet med vad förgäller ärsom personer som-
inskrivna hos försäkringskassa skall fastställas på förhand redan innan-

sjukfall har inträffat eller det kan förstskeett kravnär påettom
kontantförmåner vid sjukdom aktualiseras. För närvarande gäller att,
i fall då sjukpenning med tillämpning 1981 års nordiska konventionav
skall till arbetar i Sverigeutges bosatt iären person som annatmen
nordiskt land och således inte inskrivenär hos försäkringskassa, någon
sjukpenninggrundande inkomst inte fastställs förrän sjukfall harett
inträffat och förmåner skall Något behov i aktuellautges. attav nu
sammanhang Sverige till följdnär förordning 140871 behörigärav

i förhållande till inte bosatt i Sverigestat är på förhanden person som
fastställa sjukpenninggrundande inkomst för kan vi inteen personen se
föreligga. Vi förordar därför sjukpenninggrundande inkomstatt
beräknas först sjukfallnär har inträffat och ersättningsfråganett
aktualiseras.
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propositionen 199394:59 tagitbör här regeringen iDet nämnas att
förhandsregistrering sjukpen-i riktning slopamot attett steg av

för för-föreslå skyldighetenninggrundande inkomst attatt engenom
tillfällenändrade inkomstförhâllanden begränsas tillsäkrad anmälaatt

aktuellt.då ersättningsärende ärett
försäkringskassa gäller i andrainskrivning hosKrav på även

sjuklönelagen kan sålundasammanhang de Enligtän nämnts.som nu
efter försäkringskas-omfattande sjukfrånvaro beslutanställd med aven

sjuklöneperiodenför den första dagen ierhålla sjuklön även samtsa
vadföljande två dagarnakompensationsnivå under de änhögre som
inskrivenhärför den anställdeförutsättninggäller. En ärär attannars

anställdarbetgivare ochtvist mellanförsäkringskassa. Vidhos enen
försäkringskassansjuklön kan vidareden anställdes tillrätt utgeom

Även fallanställde. i dettafrån sjukförsäkringen till denersättning
försäkringskassa. Genominskriven hosmåste den anställde envara

140871i bilaga 6 till förordninginnehållbestämmelse nämntovanav ,
omfattas svensk lag-enligt förordningenklargör denatt avsom som

med försäkradsocialförsäkring skall likställas ärstiftning en somom
skett,inskrivning inte harförsäkringskassainskriven hos även om

gäller för denenligt sjuklönelagen ärde reglerkommer somsom
sådaninskriven gälla ävenatt person.en

vissaaktualiserarförsäkringskassainskrivning hos ävenKravet på
gällersjukpenningförsäkringen. Dettafrivilligabeträffande denfrågor

Sverigeegenföretagare ianställd ellerden situationeni äratt personen
förvärvsaktivaland hansEES-land i vilketibosatt ett annatmen

anställde ellerden140871 gällerockså bor. Förordningmake egen-
lagvals-förordningensEnligtfamiljemedlemmar.företagaren och hans

situationentänktaegenföretagaren idenanställde ellerregler skall den
anställdesockså dendettalagstiftning. Innebäromfattas svensk attav

maken kanlagstiftning sådantskall omfattas svensk på sättmake attav
makensjukpenningförsäkringen,ansluta sig till den frivilliga atttrots

för-inskriven hosdärför inte skallbosatt i Sverige ochinte är vara
familje-omfattaromständigheten förordningensäkringskassa Den att

desjälvständigt försäkrade,innebär inte demedlemmar är utan attatt
således inteförsäkrade familjemedlemmar. De hari egenskapär enav

från den anställde ellerförmåner endastsjälvständig tillrätt utan en
efterlevandeförmå-till familje- elleregenföretagaren härledd rätt, t.ex.

konstrueradEftersom svenska sjukpenningförsäkringenden är somner.
vissa förutsättningarsjälvständig till sjukpenning ärrätt upp-omen

inte kunna ansluta sig tillfyllda, torde den i utlandet bosatta maken
sjukpenningförsäkringen enbart på grundvalden svenska frivilliga av

särskildainnehåller emellertidlagsvalsreglerna. Förordning 140871
till förmåner vid sjuk-bestämmelser familjemedlemmar rättsom ger

Även fall det dock förmåner till familjemed-dom. i dessa är som ges
familjemedlemmar, dvs. härleddlemmarna i egenskap just ärrättenav

egenföretagaren.från den anställde eller Vad talar enligt vårsagtsnu
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mening för den visserligen familjemedlem tilläratt som en person,
enligt förordning 140871 omfattas svensk lagstiftning,som av men
inte bosatt i Sverigeär inte kan ansluta sig till den frivilli-svenskasom

sjukpenningförsäkringen.ga
Det sagda aktualiserar det övergripande spörsmålet familje-mer om

medlemmars till kontantförmånerrätt vid sjukdom i Sverige. Till den
frågan återkommer vi nedan i avsnitt 7.4.4.

7.4.3 Beräkning förmånerav

I fall där Sverige behörig förordningenligt 140871 ochär stat
kontantfönnâner skall härifrån landet skall till förmånerrättenutges
bedömas och storleken dem beräknas med tillämpning uteslutandeav

svensk lagstiftning.av
Vid beräkning sjukpenninggrundande inkomst skallanställningav av

enligt 3 kap. 2 § AFL bortses från ersättning från arbetsgivare somen
bosatt utomlands eller utländsk juridisk arbetet harär är person, om

utförts i arbetsgivarens verksamhet utomlands. utgår frånAFL att en
anställd arbetsgivare i olika länder också sjuk-är ärperson som av

penningförsäkrad i flera länder olikaoch erhåller förmåner enligt de
anställningsländemas lagstiftningar.

Enligt vår bedömning kan underlagetdenna begränsning i AFL av
vid beräkning sjukpenninggrundande upprätthållas iinkomst inteav
förhållande till omfattas förordning 140871. Lagvals-personer som av
reglerna i förordningen nämligen frånutgår anställd elleratt egen-en
företagare omfattasskall endast lagstiftning.medlemslands Härettav
bortses från fall i 14e, någon anställd i landnär ärart. ettsom avses
och egenföretagare i land. anställdT.ex. skallett annat somen
normalt arbetar inom två eller flera medlemsstater omfattas lag-av
stiftningen i enbart den medlemsstat i vilken han bosatt, han tillär om
viss del utför arbete i denna tillmedlemsstat eller han knutenärom
flera företag eller arbetsgivare olika medlemsstater. det falli För att

anställdanställde inte utför i bosättningsstaten ochden något arbete är
skall hani endast företag eller endast arbetsgivare,ett om-varaav en

anställdi vilket hanfattad lagstiftningen i den där det företag ärstatav
normalthar sitt eller där arbetsgivaren bosatt. Ensäte är person som
Sverigebosatt ii Sverige och Danmark ocharbetar både ärt.ex. som

skalllagstiftning. Detsammaskall således omfattas endast svenskav
Tysklandföretag igälla i stället anställd hosär t.ex.ettom personen

Sverige.företag i bosatt ioch Danmark ärett annat men
utgångspunkten lagvalsregler,Med hänsyn till i förordningens att en

medlemsstatsanställd eller egenföretagare skall omfattas endast enav
hän-lagstiftning, måste vid vid sjukdomberäkning kontantförmånerav

rimligen kunna egenföre-till inkomster anställning ellertassyn av som
i andra länder den behöriga innebär vid be-Detäntagare attstaten.

räkning sjukpenninggrundande inkomst enligt AFL hänsyn måsteav
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kunna till arbetsinkomster från utlandet. Detta sker redan iäventas
frågadag i ersättning till smittbärare.om
förhållandet förordningDet de omfattas 140871att personer som av

skall omfattas endast lands lagstiftning har betydelse inte enbartettav
för till förmåner det gäller skyldighetenocksårätten närutan att
erlägga avgifter till socialförsäkringen. Den omfattas landsettsom av
lagstiftning skall alltså erlägga avgifter i det landet. innebär iDet att
den mån Sverige behörig i frågaär att statanse som om en person som
omfattas svensk lagstiftning utför arbete i landäven annatav men som
skall svenska socialavgifter kunna arbetsgivaren eller arbets-tas ut av
givarna i utlandet.

Även tillämpligi andra fall följer bestämmelsernaän som av om
lagstiftning arbetsin-kan det finnas anledning beakta utländskaatt
komster vid sjukpenninggrundande inkomst. Ett så-bestämmande av

situation skalldant fall kontantförmâner vid sjukdom i vissär när en
kontantför-till arbetslös. Reglerna i förordning 140871utges en om

flesta fall från kontantförmånernamâner vid sjukdom utgår i de att
fråga denden behöriga dvs. sysselsättningsstaten. Iutges staten, omav

anställninghelt arbetslös och under sin bosattär senastesom som var
i gäller emellertid enligtmedlemsstat den behörigaän statenen annan

kontantförmâner vid sjukdom enligt25.2 han skall erhållaart. att
lagstiftningen bekostnad. Eni bosättningsstaten och på denna stats
förutsättning arbetssökande i bosätt-härför han anmäldär äratt som
ningsstaten. Tyskland och därefter blirEn arbetar i t.ex.person, som

bosatt iarbetslös och under anställningen och alltjämt ärsom var
Sverige, berättigad till sjukpenning i Sverige hansåledes ärär om

behörigaanmäld arbetssökande Sverige inte denhär trots att varsom
fall det finnas möjlighetunder anställningstiden. l detta måste attstaten

inkomstenbeakta inkomsten i Tyskland den sjukpenninggrundandenär
sjukpenninggrundandeskall fastställas. fall skulle någonI annat

inkomst inte har haftinte kunna beräknas eftersom någonpersonen
arbetsinkomst i Sverige.

Förordning bestämmelse föreskriver140871 innehåller ingen som
vid tillberäkning kontantförmâner vid sjukdom hänsyn skallatt tasav

arbetsinkomster Reglernai land den behörigaäven änannat staten. om
tillämplig kontantför-lagstiftning och ovannämnda bestämmelse om
mâner uppfattningvid sjukdom till arbetslösa kan emellertid enligt vår
inte utländskatolkas de förutsätterpå sätt än ävenannat att att
arbetsinkomster avsnitt 5.4 föreslår vi det ibeaktas. Som i attangetts
upplysande § införas bestämmelsesyfte skall i 20 kap. 15 AFL en som
generellt förordning 140871 till-hänvisar till den lag göratt som
lämplig här innehåller bestämmelseri landet, samordningslagen, om
utvidgad bestämmelserna i AFL. Genomeller inskränkt tillämpning av

sådan samordningslagen finns be-hänvisning framgår det iatten
stämmelser modifieringar reglerna i AFL. Med hänsyninnebärsom av
till vad nödvändigtdet enligt vår bedömning inteärsagts attnu genom
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ändring reglerna i 3 kap. AFL sjukpemiinggrundande in-en av om
komst uttryckligen utländska arbetsinkomster skall medräknasattange
för och situationer omfattas förordning 140871. Förpersoner som av
det fall finnsdet behov ytterligare föreskrifter beräkningatt av om av
sjukpenninggrundande inkomst i ifrågavarande situationer kan Riks-nu
försäkringsverket med stöd det allmänna bemyndigandet i 20 kap.av
16 § AFL och bemyndigandet i förordningen 1992:1777 till-om
lämpning lagen 1992:1776 samordning för socialsystemenav om av
trygghet flyttar inomnär Europeiska ekonomiska samarbets-personer
området EES föreskrifternärmare härom.ge

Motsvarande bör kunna tillämpas det gäller skyldighetennär att
betala socialavgifter till sjukförsäkringen, i avvaktan på den allmänna
genomgång avgiftsfrägoma vi, enligt våra överväganden iav som
avsnitt 5.8, förordar skall äga möjligt.snarastrum

7.4.4 Sverige behörig stat

Som beskrivits föregåendei det innebär reglerna i förordning 140871
sjukpenning skall från Sverige enligt svensk lagstiftningatt utgesm.m.

bl.a. i fall då anställd eller egenföretagare arbetar här, hanävenen om
bosatt i land. Sverige också behörig iär den situationenärannat stat

arbetar i Sverige för utländsk arbetsgivare äratt en person en som
bosatt utomlands. Enligt sjuklönelagen torde den anställde i denna
situation berättigad till sjuklön vid sjukdom. Detta torde gällavara
redan i dag eftersom sjuklönelagen inte innehåller någon begränsning
till svensk arbetsgivare eller arbetsgivare bosatt i Sverige. Den
utländske arbetsgivaren enligt förordning 140871 behörigär institution
och skall tillämpa den svenska sjuklönelagens regler.

För det fall arbetar för arbetsgivare i Sverige ochatt en person en
arbetsgivare i EES-land och enligt lagvalsreglemaett annaten annan

i förordning 140871 skall omfattas svensk lagstiftning, torde enligtav
uppfattningvår den anställde berättigad fråntill sjuklön denvara

arbetsgivare för vilken han arbetar i Sverige och sjukpenning enligt
AFL på grundval inkomsterna från arbetet i det andra landet.av

Även i hel del andra situationer enligt förordningen Sverigeären
behörig Detta gäller beträffande sjömän fartygpå svenskastat. t.ex.
och enligt förordningens regler utsändaär attpersoner som somanse

Ävenfrån Sverige för arbete i land. arbetslösa har arbets-annat som
löshetsersättning från Sverige och söker arbete i EES-landannatsom
liksom vissa pensionärer avgränsade enligt de regler vi redogjortsom-
för i avsnitt 7.3 har pension från Sverige och bosattaär utom-som-
lands har i princip tillrätt svenska sjukpenningförmåner.

frågaI arbetslösa uppbär arbetslöshetsersättning torde dettaom som
inte innebära några verkningarstörre i praktiken, eftersom antalet
arbetslösa söker arbete i EES-land kan förväntas bli täm-annatsom
ligen begränsat. Detsamma kan beträffandesägas pensionärer,gruppen
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eftersom den uppbär hel förtidspension inte har till sjuk-rättsom
penning och den har hel ålderspension kan få sjukpenning barasom
under 180 dagar. frågaI pensionärer liksom för andra förut-om - -

tillsätter rätten sjukpenning och andra förmåner behandlas i dettasom
kapitel dessutom i fråga förvärvsarbetar, eftersom in-att personen
komstförlust inte uppkommer vid sjukdom. Och i den månannars en
pensionstagare förvärvsarbetehar blir det inte de särskilda reglerna för
pensionärer i förordning 140871 till sjukpenning,avgör rättensom

frågan vilket land behörig i sådana fallärutan avgörsstatom som
enligt huvudregeln arbetslandet den behöriga staten.om som

På motsvarande kan förutsättas bestämmelsernasätt i förordningatt
140871 angående familjemedlemmars till förmåner vid sjukdomrätt
kommer bli praktisk betydelse såvitt gäller kontantförmåneratt utan
men få desto verkan vad vårdförmåner. För få sjuk-större attavser
penning i Sverige krävs sjukdomen förlustupphov tillattm.m. ger en

förvärvsinkomster. Och för kunna miste sådanagå inkomsterattav om
Ärkrävs förvärvsarbete. familjemedlemmen förvärvsarbetande hanär

självständigt omfattad förordning 140871. I sådant fall detärav
reglerna angående anställda och egenföretagare vilket landavgörsom

behörig förär honom, vilket betyder familjemedlemstat attsom en
förvärvsarbetar i EES-land omfattas det sistnämndaannatsom av

landets lagstiftning och således skall få kontantförmåner vid sjukdom
från den och inte från Sverige.staten

Beträffande sjömän kan här i de fall då Sverige ärnoteras att
behörig och sjömannen har kontantförmånertill vid sjukdomrättstat
från Sverige dessa skall med tillämpning reglerna i sjö-utges av
manslagen se avsnitt 7.1.2 och 7.4.1. Redaren har dock fårätt att
tillbaka kostnader vid sjukdom sjömannen från försäkringskassan,
eftersom sjömän anställdaär i den mening medatt anse som som avses
förordning 140871.

Bestämmelserna i förordning 140871 arbetslandet behörigärattom
uppställer inte några krav på arbete viss varaktighet förstat attav

reglerna skall bli tillämpliga. Detta betyder den kommer tillatt som
Sverige för såsom anställd eller egenföretagare arbeta enbartatt en
mycket kort tid, några dagar eller fr.o.m.veckor, redan förstat.ex.
dagen blir omfattad den svenska socialförsäkringen. Vid sjukdoms-av
fall kan han därmed ha till svensk sjukpenning och sjuklön.rätt

När det gäller frågan vilket lands lagstiftning skall tillämpasom som
vid kortvariga eller tillfälliga anställningar det emellertidär av
betydelse huruvida den anställde ansluten till socialförsäkringssyste-är

i bosättningsstaten. Enligt förordning14.2 b i 140871 skallmet art.
den normalt arbetar i två eller flera medlemsstater omfattadsom vara

lagstiftningen i bosättningsstaten han till viss del utför arbeteav om
där eller han knuten till flera företag ellerär arbetsgivare i olikaom
medlemsstater. Syftet med denna bestämmelse förhindraär att en
anställd, ansluten till bosättningslandetsär socialförsäkringssystemsom
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och på grund sitt arbete tillfälligt till med-som av reser en annan
lemsstat för arbete där ändra sin bosättning, samtidigt blirutan att
omfattad flera nationella lagstiftningar. Bestämmelsen har EG-av av
domstolen i det i avsnitt 5.7.7 nämnda målet 875 Foot-Ball Club
dAndlau tillämplig i frågaäven anställd vid enstakaansetts om en som
tillfällen arbetar i medlemsstat bosättningsstaten.än En förut-en annan
sättning för tillämpning bestämmelsen den anställdeär ärattav an-
sluten till socialförsäkringsinstitution i bosättningsstaten.en

I de fall där den anställde inte omfattadär socialförsäkringssyste-av
i bosättningsstaten enligt den nämnda bestämmelsenmet utannu

huvudregeln tillämplig lagstiftning skall gälla, kan i Sverigeom
uppkomma problem det gäller beräkningnär sjukpenninggrundandeav
inkomst vid tillfälliga eller kortvariga anställningar. Enligt vad vi

förredogjort i avsnitt 7.1.3 har Riksförsäkringsverket meddelat före-
skrifter RFFS 1981:5 sjukpenninggrundande inkomst. Dessaom
förskrifter innebär vid beräkning sjukpenninggrundande inkomstatt av
beaktas endast inkomst den försäkrade kan komma åt-antas attsom
njuta arbete under minst månader i följd eller årligenegetav sex av
återkommande arbete. Föreskrifterna tillämpas så försätt ävenatt

fården anställning med kortare varaktighet månader be-änsom en sex
räknas sjukpenninggrundande inkomst under förutsättning hanatt avser

förvärvsarbeta fortsättningsvis.även Inom Norden gäller denatt att
kommer till förSverige förvärvsarbeta här kortare tid änattsom sex

månader vid sjukdom berättigad till sjukpenningär på grund in-av
komsten i Sverige.

Riksförsäkringsverkets nämnda föreskrifter kan i viss mån sägasnu
istå mindre god överensstämmelse med bestämmelserna i förordning

140871 eftersom dessa utgår från anställd eller egenföretagareatt en,skall, i fall då 14.2 b tillämplig, omfattasutom är arbetslandetsart. av
lagstiftning redan från första dagen anställningen eller verksamhetenav
och inte uppställsdet något krav arbete viss varaktighet för attav
förordningens regler skall gälla. Det torde i fortsättningen inte heller

möjligt kräva någon avsikt hos arbetstagaren fortsättaatt attvara
förvärvsarbeta, i Sverige eller också i EES-land. Förannat en person

omfattas förordning 140871 rimligenmåste sjukpenninggrun-som av
dande inkomst kunna beräknas även sysselsatt iärom personen
Sverige anställd eller egenföretagare under kortare tid änsom sex
månader och oberoende vad han därefter.göra Be-attav avser
räkningen bör enligt vår mening i dessa fall ske grundval denav
inkomst skulle ha utgjort sjukpenninggrundande inkomst försom
honom enligt 3 kap. AFL, han hade varit sjukpenningförsäkrad.om
Därvid bör bortses från reglerna i 3 kap. AFL förutsätteratt att
inkomsten har viss varaktighet. Sålunda bör den anställdest.ex.
månadsinkomst multipliceras med tolv eller veckoinkomsten med 52
för skall erhålla den årsinkomst skall ligga till grund föratt man som
den sjukpenninggrundande inkomsten. Kravet på den beräknade års-att
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inkomsten måste uppgå till lägst 6 000 kr bör kunna upprätthållas.
Riksförsäkringsverkets föreskrifter uppfatttningbör enligt vår ändras
för det möjligt på detta beakta inkomster undergöra sätt ävenatt att
kortvariga anställningar.

För reglerna inte skall verka diskriminerande i internt svenskaatt
förhållanden bör ändringen omfatta dessa fall. ankommerDetäven
emellertid inte på lägga fram förslag till ändringar i Riksför-attoss

föreskrifter, vi inskränker till vadsäkringsverkets vi härutan oss
anfört behovet ändring.om av

Riksförsäkringsverkets föreskrifter sjukpenninggrundande in-om
innebär den sjuk-komst innehåller också bestämmelse attsomen

får för fall den för-penninggrundande inkomsten inte sänkas det att
försäkrade avbryter sitt förvärvsarbete eller inskränker sin arbetstid

vi anförttid månader i följd. I konsekvens med vadkortare än sex
skallinkomster under kortvariga anställningar rättävenattom geovan

inkomsten anställningen, bör enligt vårtill sjukpenning grundad på av
anställningenmening inskränkning arbetstiden eller avbrott ietten av

sjukpenning ellerfå konsekvenser i fråga den fortsatta tillrättenom
Riksförsäkringsverkets föreskrifter bör såledessjukpenningens storlek.

enligt mening ändras i det avseendet.vår även
upphov till andraKortvariga anställningar kan ävenantas ge

registreringtillämpningen, det gällerproblem i den praktiska närt.ex.
förbosatta i Sverige och sjukperioderinte är avav personer som

svårig-fråga anställda hos svenska arbetsgivare kandessa, Im.m. om
fallbli mindre, eftersom sjuklön då kan utgå, iheterna antas vart om

anställningen mycket kortvarig. Men i andra fall kaninte är upp-
komma praktiska problem inte helt lättlösta. I någonär ut-som

finns förordning EEG 57472sträckning bestämmelser i nr som ger
i andrahur situationer detta slag skall hanteras,påsvar av men

socialför-hänseenden administrativa lösningar inom den svenskakrävs
säkringens Några synpunkter eller förslag till vilka lösningarpåram.

här bör väljas skall vi inte lämna. sig här frågorDet rör ettsom om
administrativt vi utanför uppdrag.plan, bedömt ligga vårtsom

I sådana fall de här berörda, arbete kort varaktig-som som avser av
föreligger liksom fall sjukpenningförmånerhet, i alla andra tillrätt

från Sverige för tidsperiodenbart tid då Sverige behörig Vilkenär stat.
detta gäller bedöma olika beroende påsättattsom synes vara om

den fallanställde börjar arbeta i land eller inte. För det attett annat
den anställde sin ochslutar anställning i Sverige börjar arbeta i ett

land blir enligt förordning detlagvalsreglema i 140871 andraannat
landet behörig i de situationer vi berörtutom närstat ensom ovan

socialförsäkringssystemetansluten till i bosättningsstaten ochärperson
tillfälligt sinarbetar i land. Om däremot den anställde slutarett annat

för-anställning i Sverige och flyttar till land börjaannat utan att
värvsarbeta där, det osäkert vilket lands lagstiftning han skallär mera

omfattadvara av.
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tillämplig lagstiftning och vilket land behörigFrågor är statom som
upphört arbeta i landdet gällernär ett att upptaatt utanpersoner som

land vi behandlat i avsnitt 5.7.7. Som viarbete i harett annat angav
lagstiftning gällatorde frågan lands upphördär avgörasnär ett attom

lagstiftning. för svensktenligt det landets nationella Det innebär
Sverige upphört medarbetat ividkommande att person som menen
förvärvsarbete iförvärvsarbete här och inte tar en annansom upp

försäkrad Sverige han flyttar från landetupphör iEES-stat att omvara
dvs. det svenskaskall bosatt här,för sådan tid han inte längreatt anses

till socialförsäkringen kommerbosättningskravet för tillhörighet att
lämnarinte hangäller dockgälla. Vad närsagts om personennu

moderskap enligt svensksjukdom ellerSverige uppbär förmåner vid
försäkrad här i landet såfall kvarstår hanlagstiftning. sådantI ett som

situatio-i denMotsvarande gällerhärifrån.länge förmåner ävenutges
förvärvsarbetet ivid sjukdomuppbär förmåner näratt en personnen

land påarbete ierhållitupphör och hanland ett annatett nyttett men
dennaanställningen. Itillträtt densjukdom integrund ännu nyaav

förordninglagvalsreglema ii regelEG-ländemasituation tillämpar
förstbehörig sker närbyte140871 på så sätt statatt personenav

sysselsättnings-detanställningen ifaktiskt tillträtttillfrisknat och nya
landet.

i aktuellabehörigfråganbetydelse vid avgörandeAv stat nuomav
gjordes140871i förordningden ändringsituationer är genomsom

Ändringen förordningdet iinnebär219591.förordning EEG attnr
vilkenför bestämmai 13införts bestämmelse140871 art. atten ny

medlemsstatsför vilkatillämpas pålagstiftning skall enpersonersom
lagstiftningmedlemsstatsupphör gällalagstiftning att utan att en annan

be-Enligt denförordningen.enligt reglerna iblir tillämplig nya
omfattassituationeni den13.2 f skallstämmelsen art. avpersonen

bosatt.medlemsstat i vilken hanlagstiftningen i den är
förordningf har ii 13.2bestämmelsenföljd denTill art.nyaav

slås fastvilken det10b enligtbestämmelseinförts art.57472 atten
deden dag ochfastställerlagstiftningennationelladet denär som

förgällaupphörmedlemsstatenlagstiftningen idåvillkor att personen
natio-således den140871. Detf i förordning är13.2i art.avsessom

lagstiftningenvillkorvilkaochlagstiftningen näravgörnella som
gälla.upphör att

140871förordningarnaibestämmelsernatolkning deVår nyaav
lag-nationelladendetliksom är57472och är, angetts, att,som ovan

skallförutsättningarunder vilkastiftningen varapersonenangersom
natio-densocialförsäkringslagstiftning, det ärförsäkrad enligt landets

upphöraskalllagstiftningen också avgör när attnella personensom
grundpålagstiftning. Omlandsförsäkrad enligt avett personenvara
varittidigarehanlagstiftningbestämmelser i den nationella om-som

försäkrad där, träderden inte längrefattad arbete i ärstatenav genom
med tillämpning140871 och skall hanlagvalsreglema i förordning
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13.2 f omfattad bosättningslandetsart. lagstiftning. I denav vara av
motsatta situationen alltjämt omfattas det tidigareatt personen av
sysselsättningslandets lagstiftning arbetet i det landet hartrots att
upphört, grund han uppbär förmånert.ex. vid sjukdom, blirattav

13.2 f inte tillämplig det tidigareart. sysselsättningslandetutan är
fortfarande behörig stat.

För det fall förmåner vid sjukdom arbetet i Sverigeatt närutges
upphör, kommer tidigare fortsättningsvisävenpersonen, angetts,som

försäkrad i Sverige. Hur länge han kvarståratt försäkrad ivara som
Sverige beroendeär det i den svenska nationella lagstiftningenav om
finns begränsningar den tid under vilken sådana förmåner ellerav
andra förvärvsanknutna förmåner kan detNär gäller kontantför-utges.
måner vid sjukdom finns inte någon sådan begränsning. För att en

som inte bosatt i Sverigeär skall kvarstå försäkrad härperson som
i landet sedan arbetet i Sverige har upphört gäller dock periodenatt
med sjukpenning inte får brytas.

Det förhållanden den svenska lagstiftningen innehåller be-att
stämmelser sjukpemiinggrundande inkomst i vissaattom en persons
situationer, vi redogjort för i avsnitt 7.1.3, inte får sänkassom trots

inte förvärvsarbetar kan enligtatt vår mening intepersonen anses
innebära han kvarstår försäkrad i Sverige han i övrigtatt intesom om
uppfyller förutsättningarna för försäkrad här.att vara

I enlighet med vad vi i avsnitt 5.7.7 innebär förordningensangett
allmänna principer, bl.a. principen endast tillämplig lagstiftning,om en
emellertid Sverige behörigär i frågaatt, förmån enligtstatom om en
förordning 140871 Sverige behörigär beträffande alla andraävenstat,förmåner omfattas förordningen. Det betydersom att,av om en person

försäkrad förär föräldrapenningförmåner i Sverige, kontant-t.ex. även
förmåner vid sjukdom skall enligt svensk lagstiftning. I avsnittutges
5.7.7 har vi berört det kan råda viss tvekan försäkringen föratt närom
föräldrapenning bryts i fråga inte längre för-om en person som
värvsarbetar i Sverige och inte heller i något EES-land ochannat som
inte bosattär här i landet. Vi har i avsnitt 5.7.7 därför uttryckt som
vår uppfattning åtgärder bör vidtas från Sverigesatt sida detså iatt
bilaga 6 till förordning 140871 införs bestämmelse i klar-en som
görande syfte när svensk lagstiftning upphör gälla i aktuel-anger att nu

situationer.
Någon anledning i enlighet med vadatt diskuteratssom av-

Riksförsäkringsverket i den till överlämnade den 31 majoss rapporten
1990 se avsnitt 2.6 föreslå generell garantiregel,en oavsettsom-
konsekvenserna reglerna i förordning 140871 i situationerav av nu
behandlat slag skulle härutöverrått till sjukpenning från Sverigege
under viss tid efter anställningens upphörande, har vi inte funnit
föreligga. Vi ställer alltså avvisande till tanken härpå.oss

Som framgår redogörelsen i avsnitt 7.3 för förordningreglerna iav
140871 blir konsekvenserna dessa regler Sverige fåren av attav
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betala sjukpenning till anställdaär eller egenföre-m.m. personer som
här i landet bosatta itagare EES-land inte baraett så längemen annat

de bor kvar i bosättningslandet också i vissa andra situationerutan av
flyttning till eller tillfällig vistelse i EES-land. Detta blir falletannat

Ävenflyttar till eller tillfälligtt.ex. vistas i Sverige.om personen falli
då flyttar till eller tillfälligt vistas i tredje EES-landpersonen kanett
Sverige under vissa förutsättningar skyldig fortsätta betalaattvara att
sjukpenningförmåner. Dessa regler upphov till vissa särskilda kon-ger
sekvenser, vi skall återkomma till. I dettastrax sammanhangsom bör
dock anmärkas någon helt fri inom EES-området,att exporträtt dvs.

få sjukpenningrätt utbetald i vilketatt EES-landen änm.m. en person
vistas eller bor, finns inte enligt förordning 140871 såvitt gäller
kontantförmåner vid sjukdom. För till sjukpenningförmånerrätt efter
flyttning till eller vistelse i tredje krävs i princip föregåendestaten
tillstånd den behöriga institutionen.av

7.4.5 Utbetalning utomlands

Reglerna sjukpenning och havandeskapspenning i AFL innebärom
med några undantag sådana förmåner inte under tidatt då denutges
försäkrade vistas utomlands. Någon motsvarande begränsning finns
inte frågai sjuklön, rehabiliteringspenning eller smittbärarpenning.om
Beträffande tillrätten ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid
rehabilitering förutsätter den dock den försäkrade deltar i arbets-att
livsinriktad rehabilitering, vilket kan begränsa hans möjligheter att
vistas utomlands.

Även sjukpenning enligt reglerna i AFL inte kan vidom utges
vistelse utanför Sverige finns, beskrivits i avsnitt 7.2.2,, sådansom
möjlighet enligt flera de konventioner social trygghetav om som
Sverige har ingått. Dessa i vissa fall till sjukpenning vid vistelseger
eller uppehåll i den fördragsslutandeandra Förstaten. personer som
omfattas förordning 140871 kommer dessa reglerav ersättasatt av
reglerna i förordningen. Konventionerna kommer dock gälla ävenatt
i fortsättningen för inte täcks förordning 140871 ellerpersoner som av
förhållanden inte regleras förordningen, utbetalningsom t.ex.av av
kontantförmåner till länder utanför EES.

Reglerna i förordning 140871 innebär tillrätt utbetalningatt av
kontantförmåner utomlands föreligger i vissa situationer. I dessa fall
kommer alltså förordningens bestämmelser ochöver regeln i AFL,ta

sjukpenning inte vid vistelseatt i utlandet, inteutges till-att vara
lämplig.

Den viktigaste situationen i vilken förordningens regler medför rätt
till kontantfönnåner i land den behörigaän kanskeannat är närstaten
den anställde bosattär medlemsstat den behörigaänen annan staten.
Således är tysk medborgaret.ex. anställdär i Sverigeen som men
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frånTyskland berättigad till sjukpenning Sverige underbosatt i även
befinner sig i Tyskland.tid då han

utanförtill kontantförmåner vid vistelseEn situation då rättannan
föreligger förordning 140871 då denbehöriga enligtden ärstaten

tillfällig vistelse i medlemsland.anställde blir akut sjuk under annatett
medborgare bor och arbetar i SverigesvenskT.ex. men somsomen

berättigad tillsemestervistelse i Frankrike blir akut sjukunder ären
sjuk i Frankrike.Sverige för den tid han akutsjukpenning från äräven

utsändningsreglerna har, de insjuknaromfattasPersoner omavsom
från utsändandetill sjukpenningförmåner denunder vistelse där, rätt

Svensk sjuk-och vistas i EES-land.de arbetar annattrots attstaten
förutsänd från Sverigealltså utbetalas till denpenning måste ärsom

befinner sig iblir sjuk medan hani Frankrike ocharbete t.ex. som
enligt och konventionerna.gäller redan i dag AFLFrankrike. Detta

utsändhar emellertidEnligt förordning 140871 ärperson somen
sjukdom ochtill vårdförmåner vidi dentill rättstatenstaten annan

hälsotillstånd kräver omedelbara så-i hansmoderskap endast den mån
också till kontant-situation harfönnåner. denna rättdana I personen

bedömningen vilka åtgär-kanförmåner vid sjukdom. Det antas att av
omedelbart nöd-hälsotillståndgrund ärder en personssom av

landet.vistelsen i det andrapåverkas längdenvändiga i praktiken av av
sänds tordevårdförmåner i det land dit hantillutsändEn rättpersons

befinner sigdenomfattandesåledes än rätt person somenmeravara
land har.ipå semester samma

Sverige såledesSverige och där ärarbetar ide fall dåI personen
EES-landvistas ibosatt ellerbehörig stat är annatettmen personen

enligt detsmittskyddsingripandeförblir föremåli det landetoch
smittbärarpenningfrågansmittskydd uppkommerreglerlandets omom

till smittbärareersättningenligt lagenfrån Sverigekan omutges om
ingripandet.till följdfrån förvärvsarbeteavståmåste avpersonen

smitt-situationdennauppfattning skall Sverige iEnligt vår utge
vår-57472 bygger påochFörordningarna 140871bärarpenning. att

lagstiftningen ienligtskeingripandet i denna situation kanellerden
behovetden bedömningvistelselandet ochbosättnings- eller att avav

behörigadenlandet skall godtasingripandet i detgörs staten.avsom
undersöka denmöjlighet låtadock alltidbehöriga harDen attstaten

väljer.denläkaresmittade statensomenav
ingripandenföremål förblirtordemotsvarandePå sätt sompersoner

eller livsme-smittskyddslagenden svenskaSverige med stödihär av
frånkontantförmånerberättigade tillkunnadelslagen ett annatvara

andralagstiftningen i detförsäkrad enligtEES-land, ärom personen
föreligger iSamtidigtbehörigadendet landetlandet och är staten.

smittbärarpenning.till svensksituation intedenna rätt
således140871 kanförordningreglerna itillämpningEn av

reglerna i lageninskränkningarutvidgningar ochinnebära både omav
vi imed vaddärför i likhetVi föreslårtill smittbärare.ersättning -
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kapitel föreslagit5 frågai AFL och lagen socialavgifterom attom -
det i lagen ersättning till smittbärare i upplysande syfte intasom en
hänvisning till samordningslagen 1992: 1776, förordningatt görsom
140871 tillämplig här i landet, innehåller regler får sådan effekt.som

Den fått till kontantförmânerrätt vid sjukdom den behörigasom av
och med tillstånd den behöriga institutionen återvänderstaten som av

till bosättningsstaten eller flyttar till medlemsstat har enligten annan
förordning 140871 fortsatt till kontantförmâner frånrätt den behöriga

En svensk medborgare anställd och bosatt iär Sverige kanstaten. som
således under pågående sjukperiod flytta till EES-landett annaten utan

förlora till sjukpenning frånrätten Sverige. En förutsättningatt är att
den behöriga institutionen i Sverige, dvs. den försäkringskassa hos
vilken försäkrad, harär lämnat tillstånd till flyttningen.personen
Sådant tillstånd får endast detvägras klarlagt flyttningenär attom
skulle skadlig för den sjukpenningberättigades hälsotillstånd ellervara
försvåra läkarvården.

Förordning 140871 medger vidare efter tillståndatten person av
den behöriga institutionen bege sig till medlemsstat för fáatten annan
den vård där hans hälsotillstånd kräver. Tillstånd får i dessa fallsom
inte sådan vård enligt lagstiftningenvägras i bosättningsstatenom ges
och där inte kan få vård inom den tid med hänsyn tillpersonen som
hans hälsotillstånd och sjukdomens förloppsannolika normal i bo-är
sättningsstaten för den vård det fråga En efterärsom om. person som

ha fått tillstånd därtill utnyttjar sig denna möjlighet vårdatt attav
i medlemsland också berättigad till kontantförmânerär underett annat

fråndenna tid den behöriga Det innebärstaten. att en person som om-
fattas svensk lagstiftning och efter tillstånd den behörigaav som av
;nstitutionen i Sverige försäkringskassan beger sig till EES-ett annat

för fåland vård där berättigad till sjukpenningär under vårdtidenatt
det andra landet.l

speciellaDe reglerna i förordning 140871 kontantförmâner vidom
sjukdom till arbetslösa bl.a. sikte på den möjlighet detarpersoner
enligt 69 har under tid månader vistas iart. att treen om en annan
medlemsstat för söka arbete där förlora till arbets-rättenatt utan att
Löshetsförmåner från den behöriga Under den tid de sålunda fårstaten.
vistas i medlemsstat förlora till arbetslöshets-rättenutan atten annan
Förmåner har de också till kontantförmânerrätt vid sjukdom från den
aehöriga institutionen. En omfattas svensk lagstiftningperson som av

således i dennaLiar situation till svensk sjukpenningrätt vid vistelse i
EES-land.ett annat

Också lediga med föräldra- ellerär havandeskapspen-personer som
frånning Sverige får, de blir sjuka, till svensk sjukpenningrätt iom

stället för den andra förmånen. Detta gäller de under ledig-även om
bor eller vistas i EES-land..ieten annat

De berörda effekterna förordning 140871 blir tillämpligattnu av
antal frågor.iår det kan finnas anledning här.ettreser att tasom upp
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för sjukpenningens del finns anledningfråga detEn över-är attom
i 3 kap. förstaändring den nuvarande lagregeln 15 §väga aven

förmån inte vid vistelse utomlands. Enstycket AFL sådanatt utgese
denna Iagregel heltslag skulle kunnaändring detta attavseav

med bestämmelserna iden utformades i enlighetavskaffades eller att
generellsålunda dessa bestämmelserförordning 140871 och att gavs

Vi ställerutanför EES.tillämpning i förhållande till länderäven oss
tanke. skäl anfördes till stödemellertid avvisande till sådan De somen

fortfarande bärkraft,enligt vår meningvid dess tillkomst harför regeln
140871följd förordningförhållandet sjukpenning tilloch det att av
förutsträckningfå utbetalas utomlands i när-större änkommer att
tillämp-utvidgning dessinte motiv för allmänvarande utgör aven

utvidgningar vadhittills bör sådananingsområde. Liksom utöver som
med andra länder.i form konventionerfallet inom EESblir göras av

överensstämmelsen i dag mellanbristandefråga denEn rörannan
beskrivits ioch sjuklön. Somför sjukpenninglagbestämmelserna

in-motsvarandesjuklöneomrádet inte någon7.1.3 finns påavsnitt
beträffandeutomlandsförmåneri uppbäraskränkning rätten att som

iSocialförsäkringsutskottet,har tagitssjukpenning. Detta somupp av
meningriksdagen sinl99192:SfU5 hemställdebetänkandet att som

utlands-sjuklön vidför tillregeringen till kännaskulle rättenattge
till sjukpenning.förgälla begränsningarvistelse bör rättensomsamma

be-l99l92z8l. lhemställan rskr.biföll utskottetsRiksdagen
efter sådantill sjuklönframhöll utskottet bl.a.tänkandet rättenatt en

vidför sjukpenningrättenförändringar skerändring bör följa de som
utvidgandeoch i såvälEES-avtaletutomlands bådevistelse genom -

socialföljd konventionerriktning tillinskränkande omavsom -
sluta.slutit eller kommerSverige hartrygghet attsom

fråganuppdragithar övervägaRegeringen att omosssenare
enlighet med vadvistelse utomlands itill sjuklön vidrätten som
att förslagriksdagsbehandlingen och deframkommit under avge som

påkallade.vi finner
tillfredsställandemindremening framståkan enligt vårDet attsom
för sjukpenning ochi detta hänseendemed olika reglerordningha en

motiverad. Ettåtskillnadkan dock sådansjuklön. Till viss del varaen
tordeför missbrukkontrollsvårigheterna och riskernaskäl är att vara

eftersom det rådersjukpenning,sjuklönmindre i fråga än enom
Vidarearbetsgivaren och arbetstagaren.relation mellanspeciell avser

sjukpenning kanbegränsad tid, medanendasttill sjuklönrätten en
till skillnad frånockså,period. Sjuklönelagenunder lång ärutges en
anställdabeträffandetillämplig ärsjukpenning,reglerna även somom

före-begränsningenda territoriellautomlands. Denbosatta synessom
anställ-frågadet skallsjuklönelagenligga enligt är ettatt vara om

i Sverige.ningsförhållande
tillföreslåtill vad rättVi har med hänsyn övervägt att attsagtsnu

möjlig-i land,föreligga vid bosättningsjuklön skulle annat attmen
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heten i andra fall uppbära sjuklönatt utomlands skulle begränsas
motsvarande gällersätt i fråga sjukpenning. Ett sådant förslagsom om
skulle emellertid enligt vår uppfattning kräva det öppnades rättatt
också till sjukpenning vid bosättning utomlands, eftersom i fallannat

tillrätten ersättning vid sjukdom helt skulle upphöra efter sjuklönepe-
rioden fjorton dagar. Vi har bakgrund de inskränkningarom imot av

till sjukpenningrätten vid utlandsvistelse infördes fr.o.m. år 1984som
inte kunna föreslå så långtgåendeansett ändring.oss en

I och med förordning 140871 blir gällandeatt i Sverige och
omfattar både sjukpenning och sjuklön kommer inom EES i princip att
gälla regelsystem för båda förmånema, innefattande bl.a.samma rätt
till kontantfönnåner vid sjukdom vid bosättning i land denänannat
behöriga Med nuvarande svenska lagregler förstaten. sjuklön blir dock

inomäven EES-länderna för utbetalning sjuklönutrymmet större änav
såvitt gäller sjukpenning. Att ha sådan ordning enligtär våren upp-
fattning svårt motivera. De skäl vid tillkomstenatt sjuklönela-som av

anfördes för nuvarande reglering sig integör heller gällande,gen
eftersom det redan samordningslagen, förordninggör 140871av som
tillämplig i Sverige, följer sjuklön skall utbetalas under vissaatt förut-
sättningar till bor eller vistas i EES-land.personer annatsom

Mot bakgrund det anförda föreslår vi det i sjuklönelagen skallav att
införas bestämmelse inskränker arbetsgivarens skyldigheten som att

sjuklön utomlands. En sådan inskränkningutge hindrar inte arbets-en
givare från han finner det lämpligt, sjuklönatt, till anställdom utge en

blir sjuk han vistasnär utomlands också i länder utanför EES.som Det
enligt vårär uppfattning rimligtäven arbetar iatt en person som

Sverige bosatt iär land utanför EES vid sjukdom skallannatmen
kunna få sjuklön han inte vistas i Sverigetrots att befinner sig iutan
bosättningslandet.

Rätt till utbetalning sjuklön utomlands bör enligt sjuklönelagenav -i likhet med vad gäller i fråga sjukpenning föreligga för detsom om -
fall den försäkrade insjuknar medan hanatt utför arbete led iettsom

här i landet bedriven verksamhet.en
Enligt reglerna sjukpenning sådan ersättning till sjömanutgesom en

anställdär på svenskt handelsfartyg vid vistelseäven utomlands.som
Sjömäns tillrätt ersättning vid sjukdom regleras huvudsakligen av
sjömanslagen. I vissa fall föreligger enligt sjömanslagen emellertid inte

till ersättningrätt vid sjukdom. Det gäller sjömannent.ex. ärom
arbetsoförmögen på grund sjukdom eller skada han förtegav en som
vid anställningsavtalets ingående. I sådan situation kan tillrätten

Ävensjuklön föreligga. enligt sjuklönelagen bör det alltså beträffande
sjömän anställda på svenskt handelsfartyg undantaggöras från in-
skränkningen i till förmånerrätten vid vistelse utomlands.

Rätt till sjukpenning vid vistelse utomlands kan enligt AFL även
föreligga i fall då den försäkrade genomgår medicinsk behandling eller
medicinsk rehabilitering syftar till förebygga sjukdom ellerattsom att
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tillarbetsförmågan ochnedsättningeller hävaförebygga reserav
bestämmel-medgivande. Motsvarandemed försäkringskassansutlandet

eftersomfråga sjuklön, rättbedömning inte ienligt vårbehövs omse
eller rehabilite-behandlingvid sådaninte föreliggerförmåntill denna

ring.
Även skyldig-i arbetsgivaresinskränkningsålunda föreslårvi enom

utomlands kommervistassjuklön till arbetstagareutbetalahet att som
utbe-medföra tillförordning 140871 rätttillämpning attattaven
situa-föreligga i vissautomlands likväl kommersjuklöntalning attav

denmodifieringsåledesinnebärFörordning 140871tioner. aven
denna be-sjuklönelagen ochbestämmelsen i överföreslagna tar

föreslårmissvisandeinte skallsjuklönelagenFörstämmelse. att vara
bestämmelseallmänskall införasupplysande syfteivi det somatt en

itillämplig härförordning 140871lagtill den görhänvisar att som
bestämmelserinnehåller1992:1776,samordningslagenlandet, om

sjuklönelagen.reglerna itillämpninginskränktellerutvidgad av
rehabiliteringspenningreglernainnehållerSom nämnts omovan

försäkraddåför tidersättningtill sådanbegränsning iingen rätten en
rehabiliteringspenning ärerhållerEftersom denutomlands.vistas som

torde detåtgärderbehandling ellerrehabiliterandeförföremål vara
utomlands.samtidigt kan vistastänkbartpraktisktmindre att personen

sjukpenning undertillbegränsninganförts för rättenskälDe avensom
frågagällande imeningenligt vår ävendockutlandsvistelse siggör om

haangelägetdetDärtill kommer ärrehabiliteringspenningen. attatt
varandra.liggerförmåner näraregler förenhetliga som

införas be-skallAFLi 22 kap.därför detföreslår ävenVi att en
be-sjukpenningbeträffandemotsvarandestämmelse på sätt somsom

utomlands.vistelsevidrehabiliteringspenningtillrättengränsar
140871 såsomförordningomfattasRehabiliteringspenning enav

genomförandeefterdet,innebär ävenvid sjukdom. Detförmån ettatt
till utbe-möjligheterföreliggaförslag, kommervårt att sammaav

inom EESSverigeutanförrehabiliteringspenningtalning somav --
Sverigearbetar idärsituationsjukpenning. Ibeträffande personenen

rehabiliteringarbetslivsinriktadfårEES-land ochbor-i annatettmen
rehabiliteringspenning.svensktillföreliggaskall alltsåi det landet rätt

rehabilite-genomgåför fåförsäkringskassanmedgivandeNågot attav
motsvarandesituation. På sättdennainte iutlandet krävsringen i

förrehabiliteringspenningsvensktillföreligger inte rätt somen person
i landetrehabilitering härarbetslivsinriktadgenomgårvisserligen men
omfattaddärigenomEES-land och ärarbetar i avannatettsom

defå delmöjlighetHan hardet landet.socialförsäkringen i att av
förordningenligtvårdförmånrehabiliteringsåtgärdernasvenska som en

behörigadirekt denkontantförmånererhållaskall140871 avmen
staten.

föreliggaocksårehabiliteringspenning kommersvensktillRätt att
tillståndefterlagstiftning,svenskomfattasi fall då avperson, somen
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den behöriga institutionen genomgår arbetslivsinriktad rehabiliteringav
i EES-land Sverige.än I denna situationett annat och i de övriga situa-
tioner i vilka förordning 140871 till rehabiliteringrätt vidger
bosättning eller vistelse i EES-land skall rehabiliteringenannat ske
enligt den lagstiftning gäller i det land där rehabiliteringen ägersom

Det skall emellertid enligtäven det landets lagstiftning frågarum. vara
arbetslivsinriktad rehabilitering.om

Lagen ersättning till smittbärare innehåller inte heller någonom
inskränkning i till smittbärarpenningrätten vid vistelse utomlands. l
fråga denna ersättning sig emellertidgör andra hänsyn gällandeom än
beträffande sjukpenning m.fl. förmåner. Lagen ersättning till smitt-om
bärare bygger nämligen ersättning skall kunna tillatt ävenutges

varken bosattaär eller arbetar i Sverige,personer som utan som mer
eller mindre tillfälligt vistas här. Att begränsa möjligheten för personer

inte har någon starkare anknytning till Sverige erhålla smitt-som att
bärarpenning utanför Sverige enligtär vår mening inte rimligt. Smitt-
bärarpenning bör därför i fortsättningenäven kunna utbetalas till en

vistas i utlandet. Eftersom den svenska lagstiftningen iperson som
detta hänseende därvid kommer förmånligare reglernaän iatt vara
förordning 140871, det deär svenska lagreglerna blir tillämpligasom
i denna situation och tillavgör rätten smittbärarpenningsom utom-
lands. I fall då EES-land behörigär för smittbärarenett skallannat stat
han dock erhålla kontantförmåner från det landet och han har inte rätt
till svensk smittbärarpenning.

frågaI havandeskapspenning föreligger redan begränsningar iom
rätten uppbära sådan förmån för tid dåatt den försäkrade vistas utom-
lands. Genom hänvisning i 3 kap. 9 § tillAFL bestämmelsernaen a

sjukpenning gäller således beträffande havandeskapspenningom mot-
svarande inskränkningar i detta avseende i fråga sjukpenning.som om
I likhet med vad gäller övriga behandlade förmåner kommersom nu

till följddet dock, reglerna i förordning 140871 blir gällandeattav
i landet,här i vissa fall föreligga till utbetalningatt rätt havande-av

skapspenning vid vistelse i EES-land Sverige.änannat
Som vi redogjort för i avsnitt 7.3 i förordning EEG 57472ges nr

bestämmelser för tillämpning reglerna i förordning 140871 rättav om
till kontantförmåner vid sjukdom vid vistelse eller bosättning i annat
land den behörigaän Bestämmelserna innebär i korthet denstaten. att
anställde skall inom dagar anmälangöra arbetsoförmågan tilltre om
institutionen vistelseorten denna institution skall inomsamt att tre
dagar låta läkarundersöka den anställde och därefter inom dagartre
översända läkarintyget till den behöriga institutionen. En fråga visom
ställt hur bestämmelsernaär i förordning 57472 förhåller sig tilloss
reglerna i AFL och sjuklönelagen, innebär sjukpenning ellerattsom
sjuklön inte för tid innan anmälan sjukdomsfallet har gjortsutges om

regeln i Riksförsäkringsverkets föreskriftersamt RFFS 1988:2 om
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skalli sjukpenningärenden, innebär försäkradkontroll attsom en
efter sjukanmälningsdagen förete läkarintyg.fr.o.m. sjunde dagen

första handbestämmelserna i förordning 57472 torde iDe nämnda
institutionen påförhållandet mellan den behöriga institutionen ochavse

institutionenbosättningsorten och reglera vad denvistelse- eller senare
denvad förra institutionen har godta. Förskall iaktta och den att en-

vid bosättning och, i vissainnebär reglerna dessutomskilde rätt atten
sjukdoms-anmälanfall, vistelse utanför den behöriga görastaten om

deninstitution i stället för tilleller vistelseortensfallet till bosättnings-
eller egenföretagarenmån den anställdebehöriga institutionen. I den

18.1bestämmelsen idenna möjlighet tordeutnyttjar sig attart.av
gälla iinom dagarsjukdomsfallet skallanmälan göras senast treom

anmäla sjukdoms-för svenska reglerna skyldighetenstället de attom
svenskegenföretagare, omfattasanställd ellerfallet. Om avsomen

i ställetEES-land, väljerbosatt ilagstiftning är attett annatmen
i Sverige, gällerinstitutionensjukdomsfallet till den behörigaanmäla

sjukdomsfallet. Detanmälan ärde svenska reglernadäremot om om
enligt 18i fall då detbedömning endast desåledes enligt vär art.

sjukdomsfallet tillanmälanföreligger görarätt att en annanomen
för anmälanden tidsfristinstitutionenden behörigainstitution än som

föri stället deför den enskildegällai 18.1 kommer attart.angessom
svenska reglerna.

vidarebeford-ochläkarundersökning18.3Bestämmelserna i art. om
institutionerna.till de berördasig uteslutandeläkarintyg riktarran av

tidskett inom denläkarundersökningtorde innebäraDe att, somom
denföreskriven tid,inomläkarintyget skickatsartikeln ochianges

läkarintygetfår godta dettai Sverige ävenbehöriga institutionen om
insjuknande-eftersju dagartill handainstitutionen änkommer senare

läkarundersökningbehörig ochSverigedet falldagen. För är statatt
kravetsvenskauppfattning detenligt våri Sverige kommeräger rum

efter sjukan-sjunde dagenmed denläkarintyg fr.o.m.företeendepá av
förhållande också tillupprätthållas ikunnamälningsdagen att personer

förordning 140871.omfattassom av

Samordning7.4.6

rehabiliteringspen-mellansker samordningEnligt 22 kap. 15 § AFL
erhållerförsäkrade för tidförmåner denning och andra sammasom

föräldrapenningförmån enligt AFL, sjuk-sjukpenning ellerbl.a. som
eller förmånerarbetsskadeförsäkringeneller livränta enligtpenning
rehabiliterings-Samordningen skerenligt studiestödslagen. genom att

Ävenförmånen. smitt-andraminskas med beloppet denpenningen av
angivnasamordnas med vissabärarpenning skall enligt lagen härom

till.förmåner smittbäraren kan hasociala rättsom
utländskfömiåner enligttid allt fler människor erhållerI dåen

be-mening motiveratlagstiftning framstår det enligt vår attsom
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träffande rehabiliteringspenning och smittbärarpenning utsträcka
samordningsreglema till omfatta också utländska förmåner. Viatt
föreslår därför särskilda bestämmelser härom skall in i 22 kap.att tas
15 § AFL och 6 § lagen ersättning till smittbärare. Bestämmelsernaom
bör gälla inte enbart i förhållande till övriga EES-länder föreslåsutan
få generell tillämpning.

7.4.7 Sverige behörig stat

Vad vi hittills har berört i huvudsak fall där Sverige behörigäravser
enligt förordning 140871. frågaIstat den situationen, därmotsattaom

Sverige inte behörigär där har någonstat men personer som an-
knytning till Sverige medborgarskap eller bosättningt.ex. genom-
eller vistelse här finns inte så mycket anföra här.att-

En anställdär eller egenföretagare it.ex.person, som ett annat
EES-land eller familjemedlem till sådan för-och ickeen person
värvsverksam här, skall enligt förordning 140871 omfattas uteslutande

arbetslandets lagstiftning. Han omfattas därmed inte svenskav av
socialförsäkring kontantförmåner vid sjukdom och har således inteom

till sjukpenningrätt här i landet. Detta blir fallet om.hant.ex. även är
svensk medborgare eller eljest bor här, dvs. han skulleäven om vara
försäkrad enligt AFL och inskriven i försäkringskassa här i landet, om

enbart till den lagens bestämmelser.man ser
I vissa fall kan alltså uppkomma den situationen i ochatt en person

för sig skulle ha till svenska kontantfönnánerrätt vid sjukdom, om
till enbart reglerna i den svenska nationella lagstiftningen,man ser

behörig Reglernaär i förordning 140871 härstat stat.men annan tar
och någonöver, till svensk sjukpenningrätt föreligger inte.m.m.

Samma konsekvenser uppkommer beträffande rehabiliteringspen-
°ning, smittbärarpenning och havandeskapspenning.

fårDetta betydelse från kostnadssynpunkter. Till dessa återkommer
vi i kapitel ll.

7.4.8 Avslutande synpunkter

genomgångDen vi gjort i detta avsnitt har i huvudsak avsett attsom
belysa de konsekvenser förordninguppkommer i och med attsom
140871 blir gällande beträffandei Sverige och kommer tillämpasatt
förmåner rehabilite-sjukpenning, havandeskapspenning,sjuklön,som
ringspenning övervägandenoch smittbärarpenning. Huvudvikten i våra
har legat på belysa just Enbart i begränsadkonsekvenserna härav.att
omfattning har vi funnit dessa konsekvenser sådana viatt ansettvara
det påkallat med hänsyn härtill lägga fram förslag till någraatt
förändringar hänseendeni den svenska lagstiftningen. har viI några
dock sådana ändringar motiverade.ansett vara

förslagDe vi sålunda lägger fram sammanfattningsvis.ärsom
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sjuklön och lagen ersättning till smittbärare införsI lagen om om
föreslagitallmän bestämmelse motsvarande den vi tidigareen som-

införas i samordningslagen 1992:1776skall AFL attsom anger-
regler utvidgar och inskränker tillämpningen be-innehåller avsom

stämmelserna i nämnda lagar.nu
föreslåssjuklön och i 22 kap. AFL bestämmelse2. I lagen om en

in-motsvarande den gäller i fråga sjukpenning och somsom om
för tid då denskränker till sjuklön och rehabiliteringspenningrätten

försäkrade vistas utomlands.
samordning22 kap. 15 § AFL, innehåller reglerI om avsom

förmåner, bl.a. sjukpenning ochrehabiliteringspenning med andra
skeföreslås tillägg samordning kanföräldrapenning, så ävenattett

enligt utländsk lagstiftning.med motsvarande förmåner utgessom
föreslåsmed utländska förmånerMotsvarande tillägg samordningom

till smitt-beträffande smittbärarpenning i 6 § lagen ersättningom
bärare.

deRiksförsäkringsverket skallVidare förordar vi överatt se
förföreskrifterna sjukpenninggrundande inkomstnuvarande attom
kortarevid arbete meddet möjligt beräkna sådan inkomst ävengöra att

varaktighet månader.än sex
detfråga vid övervägandenEn allmän vi ställt våra är omsom oss

bakgrund de konse-finnas anledningi något hänseende kan motatt av
föreslåupphov till inom EESkvenser förordning 140871som ger

förhållande också tillinskränkningar imotsvarande utvidgningar eller
förordningen. Dettaländer omfattas denoch inte avpersoner som

ieller reglernaskulle i så fall ske i den formen någon någraatt av
lagstiftningenförordning i den svenska140871 och infördesövertogs

med generellt tillämpningsområde.
innebörd har viNågra bärande för förslag med dennamotiv

emellertid avseende den före-inte funnit föreligga. har vi iI något
ställnings-gående framställningen utvecklat skälen för dettanärmare

tagande. ingåendeHärutöver här inte lämna någonskall vi mer
redovisning vi kommit tillde överväganden legat bakom attav som
den angivna allmänt huvud-slutsatsen. vill framhållaVi bara att ett
motiv skulleinskränkningar diskuterat slagär utvidgningar elleratt av
i några hänseenden genomföra mindre änd-svåra någonattvara genom
ring i AFL områdeteller författning, härför krävs det påattutanannan
finns i förordning 140871 ochmotsvarighet till lagvalsreglernaen
detaljerade bestämmelser hur olika fall skall behandlas.om

Vi lägger ialltså fram förslag till generella ändringar deninte några
svenska lagstiftningen diskuterad innebörd. Utvidgningar ochhärav
inskränkningar i förhållande och andra författningartill reglerna i AFL
såvitt gäller länder utanför sålunda enligt vår uppfattningEES bör
också fortsättningsvis socialförsäkringskonventioner medgöras genom
andra länder.
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8 Kontantförmåner vid moderskap

Inledning8.1

framgått tidigare förordningSom regleras i EEG 140871nr
förmånernaförmåner vid moderskap bestämmelsergenom samma som

vid sjukdom. I kapitel 6 behandlade vi sådana förmåner vid sjukdom
har karaktären vårdförmåner, dvs. förmåner har göraattsom av som

förmed erhålla sjukvård eller få ersättning kostnaderrätten att som
uppkommit till följd sjukdom. kapitel vi kontantför-I 7 togav upp

Till förmå-vid sjukdom, dvs. sjuklön, sjukpenning, dessamåner m.m.
kapitel behandlarhänförde vi havandeskapspenningcn. I dettaävenner

kontantförmåner vårdförmånervi de utgår vid moderskap. Desom
kan komma i fråga vid moderskap följer i EG-rättsligt hänseendesom

regler för vårdförmåner vid sjukdom. Vad vi sagtsom omsamma
beträffande vårdförmånerdessa i kapitel 6 gäller alltså vidäven

moderskap. vilka förmåner i Sverige omfattas dettaFrågan om som av
aVsnittvi i 62.12.begrepp har berört
diskuterat vilka förmåner bör hänföras tillVi har i avsnitt 5.7. 3 som

fram-EG-rättsliga begreppet kontantförmåner vid moderskap. Somdet
kategori föräldrapenningför-där har vi till denna räknat vissagått

förmåner fargäller sådana till barnsmåner. Detta även utges ettom
tillämpning föräldrapen-eller vid reglerna omannan person som av

1962:381 allmän försäkring AFL likställsningförmåner i lagen om
iförälder.med

Svensk8.2 rätt

Föräldrapenningfönnåner8.2. l

tillfällig för-Föräldrapenningförrnånema föräldrapenning ochutgörs av
föräldersäldrapenning. Föräldrapenning skall täcka huvudsakligaen

för inkomstförlust vidbehov försörjning eller ersättning barnetsav
födelse och under barnets första levnadsår. Tillfällig föräldrapenning

vid situationer förälder behöverakut uppkomna dåutges tamer en
ledigt från arbetet för vårda barn eller i andra situationer näratt en
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förälder frånavstår förvärvsarbete för delta i angelägenheteratt som
barnet.rör

Bestämmelser föräldrapenningförmåner finns i 4 kap. AFL. Rättom
till föräldrapenningfönnåner har förälder försäkrad ochären som
inskriven hos allmän försäkringskassa, dvs. i huvudsak förälderen en

bosatt i Sverige. Föräldrapenningförmånerär enligt AFL förutgessom
vård barn endast barnet bosatt landet.här i Vid adoptionärav om av
barn gäller barnet bosatt i Sverige blivandede adop-att anses om
tivföräldrama det §. I fråga föräldrapenning finnsl enligtär om

inteAFL något krav på vården Eftersomsker i Sverige. tillfälligatt
föräldrapenning i huvudsak inte för tid då föräldern vistasutges utom-
lands, innebär det beträffande den förmånen i princip krav på attett
vården sker i Sverige.

Vid tillämpning föräldrapenningförmånerbestämmelsernaav om
skall föräldermed likställas rättslig vårdnadshavare inte ärsom
förälder har vård barnet, den med socialnämndensmen som om som
medgivande har tagit hand förbarn stadigvarande vård ochettom
fostran syftei adoptera det och den varaktigt sammanbor medatt som

förälder och eller har giftvarit med denne eller har eller harären som
haft barn med föräldern. Vid tillämpning bestämmelserna till-av om
fällig föräldrapenning enligt 10, 10 och §§ skall med förälderlla
likställas den bor tillsammans med förälderäven under äkten-som en
skapsliknande förhållanden förden har tagit barnsamt emot ettsom
stadigvarande vård och fostran i sitt hem 2 §.

Föräldrapenning

Föräldrapenning med anledning barns födelse under högstett utgesav
450 dagar försammanlagt föräldrarna. Vid flerbarnsbörd för-utges
äldrapenning under ytterligare 180 dagar för varje barn detutöver
första. Om föräldrarna har vårdnaden barnet, har varjegemensamt om
förälder uppbära föräldrapenningrätt under minst 90 dagaratt av
grundtiden 450 dagar. Föräldrarna får komma överensom om vem

skall resterande dagar. förälderEn har vårdnadenta utsom som ensam
barnet har själv föräldrapenningenrätt uppbära under helaattom

tiden. En förälder kan frånavstå uppbära föräldrapenning tillrätten att
förmån för den andra föräldern. Ett sådant avstående görs genom
skriftlig anmälan till försäkringskassan. Föräldrapenning längstutges
till dess barnet fyllt åtta år eller till den tidpunkt då barnetatt senare
har avslutat förstadet skolåret 3 §.

Enligt lagen 1989: 100 ändring i gällerAFL äldre bestämmel-om
beträffande barn födda före oktoberär 1988, med undantagser som

för barn födda underär augusti och september 1988, för vilkasom
gäller särskilda Övergångsbestämmelser.

Modern har till föräldrapenningrätt tidigast fr.o.m. den 60:e dagen
före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. För tiden efter
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barnets födelse det denär föräldrarna huvudsakligen vårdarav som
barnet berättigad till föräldrapenning.är En förälder inte harsom som
barnet i sin vård har till föräldrapenningrätt endast det föreliggerom
särskilda skäl. Så kan fallet föräldern behöver hålla kontaktvara om
med barnet medan det vistas sjukhus.på En moder har dock alltid rätt
till föräldrapenning den 29:e dagen efter förlossningsdagen,t.o.m.

hon inte haräven barnet i sin vård 4 §. I vårdvillkoret liggerom att
förutsättning för till föräldrapenningrätt föräldernär faktiskten att tar

hand barnet. Kravet har formulerats så, det skall finnasom att en
rumslig kontakt mellan föräldern och barnet under delenstörre av
tiden. Det innebär inte föräldern skall förhindradatt uträttaattvara
ärenden eller sysslor normalt ingår i hushållet och endastsom tarsom
bort kortare tid från medumgänget barnet prop. 197879:168en s.
47.

En förälder bedriver bundna heltidsstudier inte kunnasom anses
samtidigt vårda barn i den utsträckning föräldrapenning kan betalasatt

Om studierna däremot förlagdaär till sådan tid föräldernut. underatt
delen dagenstörre vårdar barnet, vid kvällsstudier, finns förut-t.ex.av

sättningar för utbetalning föräldrapenning prop. 197879:168av s.
56.

Tidigare gällde faderns till föräldrapenningrätt garantinivånatt över
beroende modern försäkradäven för sjukpenningatt övervar av var

den nivån. Detta ändrades fr.o.m. år 1986. förälderEn kan således nu-
i princip berättigad till föräldrapenning denäven andramera vara om

föräldern hemarbetande.är
Enligt AFL gäller inte något villkor barnet faktiskt vårdas iatt

Sverige. Om föräldern inskriven i försäkringskassaär och barnet är
bosatt här i landet, kan föräldrapenning utgå föräldernäven ochom
barnet vistas utomlands.

Enligt 4 § kan föräldrapenning i sambandäven med för-utges
äldrautbildning, i vilket fall det inte krävs föräldern har barnet i sinatt

eller besökvård, i förskoleverksamhet eller inom samhällets bamom-
i vilket barnet deltar.sorg,

Bestämmelserna föräldrapenning gäller i tillämpliga delar ocksåom
vid adoption barn. Tidpunkten då den försäkrade fått barnet i sinav
vård jämställs därvid med tidpunkten för barnets födelse. Om det är
fråga adoption den andra makens bam eller adoptivbarn ellerom av av

barn, inte föräldrapenning vad skulleeget utges utöver ha gälltsom
adoptionen inte hade ägt Föräldrapenning utgår inte vidom rum.

adoption bam fyllt tio år 5 §.av som
Som villkor för till föräldrapenningrätt gäller föräldern skall haatt

varit inskriven hos allmän försäkringskassa under minst 180 dagar i
följd förenärmast den dag för vilken föräldrapenning skall utbetalas.
Avgörande alltsåär här dagen för utbetalning och inte barnets födelse.
Villkoret inskrivning uppfyllt orsaken till föräldernom attanses om
inte inskrivenär hos försäkringskassa enbart föräldern inteär haratt
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villkoret uppfyllt föräldernuppnått 16 års ålder. Likaså anses vara om
försäkringskassanvarit inskriven skulle ha varit det käntinte men om

förhållanden exempel på den regeln kantill samtliga 9 §. Ett när
flyttar till Sverige från utomnordiskt landtillämpas dåär etten person

efter det han fått uppehållstill-och skrivs in hos försäkringskassan att
Allmänna Råd 1989:4 har Riksförsäkrings-stånd för retroaktiv tid. I

försäkrade sådant fall skall få tillgodo-rekommenderat den iverket att
uppehållstillstândet började gälla förhela tiden från deträkna sig att

föräldrapenning.uppfylla inskrivningsvillkoret för tillrättatt
biståndsverk-arbetat inom den svenskaNär det gäller personer som

gäller villkoret 180i land finns särregelsamheten annat omen som
vidRegeln innebär detinskrivning hos försäkringskassa.dagars att

angivenvarit inskriven hos försäkringskassaprövning av om personen
under förutsättningfrån tiden för utlandstjänstgöringen,tid bortses att

varit anställdaRegeln gäller försäkradedenna längst år.varat tre som
knutetsvenskt trossamfund,hos Svenska kyrkan, ärettett organ som

bedriversvensk ideell organisationsådant samfund ellertill ett somen
Även likställdoch med makebiståndsverksamhet. medföljande make

omfattas särregeln.person av
i vissa fallsvensk sjömanSom beskrivits i avsnitt 2.2 likställs en

inskrivning inte skett. Un-försäkrad inskrivenmed är ävensom omen
socialförsäk-gälla enligtfrån inskrivning kan ocksådantag kravet på

ringskonventioner avsnitt 8.5.se
minimibelopp, 60 krmed visstEnligt 6 § hel föräldrapenningutgår

föräldrapen-förälder har tillkallas garantinivå. Endagen, rättom som
sjukpenninggrundande in-% denbelopp motsvarande 90ning med av

ersättnings-dagarnasjukpenningnivå under de första 180komsten av
sjukpenningförsäkradförutsättning föräldern varit övertiden, under att

fak-beräknade ellerunder dagar i följd före barnetsgarantinivån 240
försäkradföräldern inte varit påfödelse. gällertiska Detsamma om

tidenunder den aktuellasjukpenningnivå skulle ha varit detsådan men
Försäkringstidtill samtliga förhållanden.såvida försäkringskassan känt

socialförsäk-Sverige harfullgjorts i landmed viss inkomst somsom
förutsättningar sammanläggasringskonvention med kan under vissa

avsnitt240-dagarsvillkorsvensk tid för uppfyllande detta semed av
erhåller föräldrapenning påinte uppfyller detta villkor,8.5. Den som

garantinivå under de första 180 dagarna.
Även endast enligthar till ersättningför förälder rätten som

först från de 180dagargarantinivån avräknas alltid de 180 ersättssom
gäller.dagarna för vilka 240-dagarsvillkoret

försäkrad för sjuk-föräldern inteförhållandet den ärDet att ena
förvärvs-grund han integarantinivån,penning över attt.ex. av

föräldrapenningförälderns tillpåverkar inte den andraarbetar, rätt
sjukpenningnivå.

fråga kravetför tillämplig iSärregeln biståndsarbetare ävenär om
viss tid föregarantinivån underförsäkring för sjukpenningpå över
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Ävensjukpenningnivå.födelse för till föräldrapenning pâbarnets rätt
från tiden för utlands-detta krav bortser såledesdet gällernär man

år.tjänstgöringen den inte änvarat tremerom
betalas för barn födda iövriga 270 föräldrapenningdagamadeAv

sjukpenningnivån och 901988 eller 180 dagar enligtoktober senare
krav pågarantinivån. dessa dagar gäller inte någotdagar enligt För

garantinivån.sjukpenning Vidföregående försäkring förviss tids över
med belopp enligt sjuk-flerbarnsfödsel betalas ytterligare 90 dagar

för varje barnoch 90 dagar enligt garantinivån utöverpenningnivån
det första.

sjukpenninggrundandevilandeförälder studerar och harFör ensom
grundvalföräldrapenning påberäknasavsnitt 7.1.3inkomst se av

fördel-detsjukpenninggrundande inkomst,vilande ärdenna om
aktigare.

frånföräldern avstårhur mycketFöräldrapenningen beroendeär av
gäller förnormalarbetstiddeni förhållande tillförvärvsarbete ensom

för dagföräldrapenningyrke. Helheltidsarbetande inom förälderns
föräldern intesjukpenningnivån,med belopp motsvarande närutges

för-föräldernföräldrapenningförvärvsarbetar. Halv näralls utges
föräl-föräldrapenningfjärdedels närhögst hälften ochvärvsarbetar en

arbetstid 7 §. Be-normalfjärdedelararbetar högstdern tre av
arbetstid ochnormaltill för yrketsker alltså i förhållanderäkningen

vanligenarbetstid. Dentill förälderns faktiskainte i relation som
intehanföräldrapenningsålunda få halvarbetar halvtid kan även om

halv-fortsätterdvs.minskar sin vanliga arbetstid, attsomegen
normal arbets-tidsarbeta. fjärdedelarföräldern arbetar högstNär tre av

fjärde-hel, halv ellertid, kan väljahan enligt 8 § i stället att ta ut en
tilli förhållandeavräknasdels ersättning enligt garantinivån. Dagarna

med tillantalet dagarberäkning rättersättningen Vidhur tas ut. av
för-med halvtvâ dagarföräldrapenningförmän enligt 18 §anses

föräldrapenningmed fjärdedelsfyra dagaräldrapenning eller somen
dag.en

kalenderdagberäknad.alltidsjukpenningnivåFöräldrapenning är
sjukpenninggrundandeförsäkradesgrundval denDen beräknas av

iBeräkningen skerförmånenden tidpunkt dåvidinkomst ut.tas
kalenderdagberäknad sjuk-förreglerenligthuvudsak somsamma

inteföräldernbl.a.sagda innebär7.1.3.avsnitt Detpenning se att
nivådenjustsjukpenning påförförsäkradha varitbehöver en

före barnets240 dagarnaunder deföräldrapenningenvilken utges
förförsäkradvaritdåförälderntillräckligtfödelse. Det är enatt

falli sådantFöräldrapenning kansjukpenning garantinivån. utgesöver
under deförsäkradvaritföräldernbelopp det för vilketmed högre än

dagarna.240
sjukpenninggrundandefårEnligt kap. § tredje stycket AFL den3 5

gravid och avbryterinkomsten för kvinna inte sänkas, hon ären om
inskränker månader före barnetseller sitt förvärvsarbete tidigast sex
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födelse. Inte heller får den sjukpenninggrundande inkomsten sänkas
under tid då föräldern helt ellerär delvis ledig från sitt förvärvsarbete
för vård barn under års ålder.ettav

Enligt 4 kap. 6 § sjätte stycket AFL kan förälder i vissa fall ävenen
föräldrapenning beräknad på grundval högre sjukpenninggrun-av en

dande inkomst den faktiska.än Fram till dess barnet fyllt två år skall
nämligen, föräldern avstår från förvärvsarbete för vård barnom ochav
den sjukpenninggrundande inkomsten har sänkts under denna tid, för-
äldrapenningen beräknas lägst med utgångspunkt från den sjuk-
penninggrundande inkomst gällde innan sänkningen skett. Dennasom
tidigare sjukpenninggrundande inkomst kan också räknas i enlighetupp
med löneutvecklingen Ävendärefter inom förälderns yrkesområde.
efter det barnet fyllt två år kan föräldrapenningatt på dennautges
högre nivå, med utgångspunkt från tidigare inkomst eller uppräknaden
med hänsyn till löneutvecklingen, kvinnan gravidär på vidom nytt
denna tidsperiods utgång och barnets födelse beräknas ske inom sex
månader eller det barnet föds inom denna tid.nya

En förälder uppbär föräldrapenning och blir sjuk berättigadsom är
till sjukpenning för tid då han skulle ha uppburit föräldrapen-annars
ning endast i den utsträckning hans förmåga vårda barnet ärattsom
nedsatt grund sjukdomen. förhållandetDet föräldernsav att
förvärvsförmåga på grund sjukdom nedsattär med minstav en
fjärdedel såledesär i dessa fall i sig inte tillräckligt för han skall haatt

till sjukpenning.rätt

Tillfällig föräldrapenning

En förälder har till tillfälligrätt föräldrapenning för vård barnettav
i vissa situationer föräldernnär behöver avstå från förvärvsarbete.
Tillfällig föräldrapenning kan sålunda betalas vid sjukdom ellerut
smitta hos barnet eller hos barnets ordinarie vårdare. Med barnets
ordinarie vårdare förstås hemarbetande förälder, dagbarnvårdaret.ex.
eller släkting hand barnet. Tillfällig föräldrapenningtaren kansom om
vidare betalas vid besök i samhällets förebyggandeut barnhälsovård,
varmed besök hos barnavårdscentral, Skolhälsovård elleravses den

Ävenpsykiska barn- och ungdomsvården. besök hos folktandvården
hör hit. För vårdbehov uppkommer i samband med barnetssom att
andra förälder följer med barn till föräldrarnaett tillannat en av
läkare föreligger till tillfälligrätt föräldrapenning, under förutsättning

båda barnen omfattas bestämmelsernaatt därom 10 §.av
Tillfällig föräldrapenning betalas i de fall inteangetts utsom ovan

för vård barn ärett 240 dagar.än Undantag gäller dockav som yngre
för fall där barnet vårdas på sjukhus eller där tillsynen barnet ärom
stadigvarande ordnad, barnet har plats i dent.ex. kommuna-attgenom

barnomsorgen. För vård barn äldreär 240 dagarett änav som utges
inte tillfällig föräldrapenning för tid under vilken föräldrapen-annars
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ning skulle ha utbetalats. Undantag härifrån gäller barnet vårdasom
på sjukhus.

En förälder till sjukt eller funktionshidratett barn har utöver vad-
till tillfälligrätt föräldrapenningangetts i vissa situationersom ovan -

föräldernnär behöver avstå från förvärvsarbete. Det gäller i samband
med besök på institution för medverkan i behandling barnet elleren av
i andra liknande sammanhang.

Enligt huvudregeln upphör föräldrars till tillfällig föräldrapen-rätt
ning barnetnär har fyllt 12 år. Enligt 1l § kan emellertid tillfällig för-
äldrapenning för vård barn fylltutges 12 inte 16 årav som men om
barnet på grund sjukdom, psykisk utvecklingsstörning ellerav annat
funktionshinder i behovär särskild tillsyn eller vård. Rätt tillav
tillfällig föräldrapenning har också förälder till barn fyllt 16etten som
år inte 21 år och omfattas lagen 1993:387 stödmen ochsom av om
service till vissa funktionshindrade föräldern behöver frånavståom
förvärvsarbete i samband med sjukdom eller smitta hos barnet. I vissa
fall kan tillfällig föräldrapenning till utgången vårterminen detutges av
år då sådant barn fyller 23 år. För tidett under vilken för-armars
äldrapenning skulle ha betalats dock inte tillfällig föräldrapen-ut utges
ning barnetän vårdas sjukhus.annat För vård- eller tillsynsbe-om
hov grundar till Vårdbidragrätt enligt 9 kap. 4 § AFL intesom utges
heller tillfällig föräldrapemiing.

Tillfällig föräldrapenning under högst 120 dagar för varje barnutges
och år. I de fall avståendet från förvärvsarbete beroendeär sjukdomav
eller smitta hos barnets vårdare eller i de situationer då tillfällig
föräldrapenning kan för vård barn tolvutges är år ellerettav som
äldre tillär rätten tillfällig föräldrapenning dock begränsad till 60
dagar 12 §.

En förälder har också till tillfälligrätt föräldrapenning för s.k.
kontaktdagar, dvs. han avstår från förvärvsarbete för medverkaom att
i föräldrautbildning eller besöka barnets skola, förskola eller fritids-
hem. Tillfällig föräldrapenning betalas för två kontaktdagar årut per
fr.o.m. det kalenderår då barnet fyller fyra år det år dåt.o.m.upp
barnet fyller tolv år. En förälder till barn omfattas lagenett som av om
stöd och service till vissa funktionshindrade har till tiorätt kontakt-
dagar frånår barnets födelse till dess barnet fyller 16 år. Ingetper att
hindrar båda föräldrarna uppbär tillfällig föräldrapenningatt för samma
barn och kontakttillfälle 10 och 12 §§.

Försäkringskassan får det finns skälnär till det kräva förälderatt en
inger särskilt utlåtande eller intyg för styrka sin till tillfälligrättatt
föräldrapenning.

En särskild till tillfälligrätt föräldrapenning tillkommer enligt 10 §
fader avstår från förvärvsarbete i samband med barns födelse försom

vid förlossningen,närvara hjälpaatt till i hemmet eller-vårda annat
bam. För sådan fordrasrätt fadern inskriven hosär allmänatt
försäkringskassa. Om modern bosatt utomlandsär och föder barnet
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underföräldrapenning endasttillfälligfå tillfaderndär, kan rätt
här.Sverige och blir bosatttillbarnet kommerförutsättning att

födelsesamband med barnsfader iföräldrapenning tillTillfällig utges
föräldrapenning itill sådan ärbarn. Rätten10 dagarunder högst per

efter för-hemkomstefter barnetsdagenbegränsad till 60:etiden
barnetadoption barngäller vidMotsvarande reglerlossningen. omav

tio år 12 §.fylltinte
i regel intehemarbetande kanfamiljiföräldrarna ärOm enen av

fallgäller iandre. Detsammaföräldrapenning till dentillfälligutbetalas
och kananledningfrån arbetetledigföräldrarnadå är av annanen av

ledigaellerhemarbetandedenhändelseFör denhand barnet.ta om
kanvärda barnet,förhindradellersjuk sättföräldern är attannat

föräldrapenning undertillfälligemellertid fåföräldernandraden
gammalt.240 dagarminstförutsättning barnet äratt

förmånen% eller,80 närföräldrapenningentillfälliga utgörDen
% den90under år,barnförför 14 dagar ett avutgetts samma

föräldrapenningTillfälligdag.sjukpenninggrundande inkomsten per
bestämmelseenligti regeltim-dagberäknasanställdaför somsamma

avsnitt 7.1.3.sjukpenning seför sådangäller
avstår frånheltföräldertillföräldrapenningtillfälligHel utges som

högsthälften ellerhögstarbetarTill den treförvärvsarbete. som
respektivehalvbetalasha arbetatskullevad hanfjärdedelar annarsav

14 §.föräldrapenningtillfälligfjärdedelsen
försäkradedå denför tidinteföräldrapenning kanTillfällig utges

föreliggaskulleförutsättningarfall då attiutomlands änvistas annat
7.1.3,avsnittland sevistelse ividutbetaladsjukpenningfå annat

bedrivenhärled iutomlandsarbetetid förunder ettdvs. ensom
dåellerhandelsfartygsvensktpåsjömanellerverksamhet ensom

försäkringskassansmedutomlandsföräldraledighetvidförälder reser
få vårdbarnhandikappatellersjuktkanmedgivande. T.ex. ett
ochsjukvården,svenskatill denkomplementutomlands ensom

Ombehandlingen.delta iochmed barnetföljakan behövaförälder
i sådantkanmedgivande till det,före lämnarförsäkringskassan avresan

lföräldern.medföljandedentillföräldrapenningtillfälligfall utges
rekommenderatRiksförsäkringsverketharRåd 1989:4Allmänna
föräldrapenningtillfälligmedgivande tilllämnaförsäkringskassorna att

vården elleri fallutredningsärskild närutlandsvistelseunder utan
sjukvårdshuvudman.bekostasochbarnet beslutatsbehandlingen avav

medfall skebedömningen i övrigaRåd börAllmännaEnligt verkets
ellervårdeneffekternaförväntadeoch debarnets behovtillhänsyn av

behandlingen.
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Vissa bestämmelsergemensamma

Enligt huvudregeln i 15 § får föräldrapenning inte betalas för tidut
före anmälan. Så får ske endast hinder förelegat anmälangöraattom
eller det finns särskilda skäl för förmånen ändå bör betalasatt ut.om

Föräldrapenningförmåner får inte till båda föräldrarna förutges
barn och tid. Undantag härifrån förgäller det fall bådaattsamma

föräldrarna deltar i föräldrautbildning eller besöker barnets skola,
fritidshemdaghem eller eller i de fall då föräldrapenning tillutges en

fader i samband med barns födelse. Tillfällig föräldrapenning får
vidare till båda föräldrarna för tidbarn och bådautges samma om

till läkareföljer med barn barnet lider allvarlig sjukdom.närett av en
föräldrarna,gäller båda led iDetsamma behandlingenettom som av

barnet, behöver delta i läkarbesök eller i någon behandlingett som
ordinerats läkare. Oavsett antalet barn till förälder inteutgesav en mer

sammanlagt hel föräldrapenning dag 16 §.än en per
regler SammanträffandeI 17 § förmåner. Enligtges om av paragra-

fen kan föräldrapenningförmåner inte betalas för dag under vilkenut
förälder uppbär sjukpenning enligt 1976:380AFL eller lagenen om

arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning enligt annan
författning, lagen för1988:1465 ersättning och ledighett.ex. om
närståendevård, eller uppbär sjuklön eller ersättning enligt lagenannan
1991 1047 sjuklön. Om föräldrapenningen tid denänom avser annan:

förmånen, det dock inte hinder föräldrapen-andra någotär mot att en
ningförmån utges.

Frågor föräldrapenningförmåner den försäkringskassaprövasom av
hos vilken den försäkrade inskriven eller skulle ha varit inskrivenär

uppfyllt åldersvillkoret förhan inskrivning 18 §.om

Arbetsrättslig lagstiftning8.2.2 ledighet för vårdom av
barn

till ledighet från anställning för föreligger enligtRätt vård barnav
lagen 1978:410 till ledighet för vård barn, Lagenrättom av m.m.

endast själva till ledighet från frågorreglerar arbete ochrätten som
frågansammanhänger härmed. Den behandlar däremot inte om

ersättning vid ledighet.
arbetstagare till ledighet från anställning för vårdLagen rättger av

dels i form hel ledighet i form förkortningbarn och dels avav av
arbetstiden till fjärdedelar arbetstid. till helnormal Rättentre av
ledighet gäller under och halvt år från barnets födelse, medanett ett

till förkortning fylltarbetstiden gäller till dess barnet åttarätten attav
första skolåret.år eller till den tidpunkt då barnet avslutat detsenare

detta har arbetstagarenUtöver till ledighet under tid då han uppbärrätt
föräldrapenningförmån. Detta gäller barnet ochäven när är över ett ett
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halvt år. Arbetstagaren har då till ledighet i sådanrätt omfattning som
föräldrapenningförmånens omfattning.motsvarar

Kvinnliga arbetstagare har vidare till hel ledighet i samband medrätt
födelsebarns under minst veckor före den beräknade nedkomstensex

och veckor efter nedkomsten. De har också lediga förrätt attsex vara
barnet.att amma

En förutsättning för till ledighet skall föreligga arbets-rätt äratt att
vid ledighetens början varit anställd hos arbetsgivaren antingentagaren

de månaderna eller sammanlagt minst tolv månader undersenaste sex
de två åren. Kravet på viss anställningstid gäller förintesenaste
kvinnors till ledighet samband födelsei med barns eller förrätt att

barnet. Det gäller inte heller för till ledighet med tillfälligrättamma
föräldrapenning.

Ledigheten kan sammanhängande eller delas i högsttas ut treupp
perioder Begränsningen till perioder gällerår. år intetreper per

tillfälligledighet med föräldrapenning.

8.3 i EES-länderRegler andra

avsnitt lämnas kortfattad beskrivning andra EES-ländersI detta en av
Uppgifterna från olika källor ochförmåner vid moderskap. hämtadeär

inte alltid helt aktuella, varför vi vill för det kanär attreservera oss
skett förändringar i de olika ländernas förrnånssystem.ha

samtliga inom finns lagstadgad till betald ledighetI länder EES rätt
jämförelseför mödrar i samband med barns födelse. En mellan länder-

lagstiftningar vid handen det föreligger skillnader vadatt storanas ger
gäller kvalifikationskrav, ledighetens längd och förläggning isamt
fråga till kontant ersättning under ledigheten.rättenom

Flertalet länder kräver kvinnor för kvalificera försig betaldatt att
ledighet skall ha varit anställda avgifter till socialförsäk-och erlagt

föreringen under viss period nedkomsten. tid krävs i frå-Denen som
anställning varierar mellan tolv veckor och år. I Neder-ettomga

länderna och Italien endast modern innehar anställning ochkrävs att
försäkrad. längd ställs inte. Storbritan-Något krav på anställningensär

förutsättning förnien enda land uppställer ledighet anställ-attsom som
ningstiden månader skall ha fullgjorts hos och arbets-sex en samma
givare. flesta ländernas lagstiftning arbetet skall haDe kräver att
fullgjorts inom vissa tidsramar före den beräknade nedkomsten. Den

lagstiftningenfinska uppställer krav förutom modern skallpå, att vara
försäkrad, hon också har varit bosatt i Finland under 180 dagaratt

före den beräknade tidpunkten för nedkomsten.närmast
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Ledighetens längd och förläggning

Rätten till ledighet regleras efter olika principer i de olika EG- och
EFTA-ländema. Ledigheten kan totalt till viss längd, varvidanges
förläggningen tiden bestämdär endast såtillvidaav ledighetenattsom
kan tidigast viss angiventas tidpunktut före den beräknade tidpunkten
för nedkomsten. Sådan lagstiftningenär i Island, Nederländerna och
Storbritannien. Enligt vissa länders lagstiftning ledighetenär uppdelad
så viss tid kan före barnets födelseatt tas och vissut tid efter födelsen.
Detta gäller i Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Luxemburg,

Österrike.Tyskland och Den del ledigheten inte föreav tassom ut
nedkomsten kan enligt lagstiftningen i Belgien, Frankrike och Grekland

efter nedkomsten. Motsvarandetas ut gäller enligt lagstiftningen i
Luxemburg och Tyskland vid förtida födsel.

Enligt några länders lagstiftning måste del tiden på vissttasen utav
Portugalsätt. och Spanien har obligatorisk tid såväl före eftersom

nedkomsten. Enligt den österrikiska lagstiftningen råder arbetsförbud
för kvinnan åtta veckor före och åtta veckor efter nedkomsten. I
Tyskland gäller arbetsförbud under åtta veckor efter nedkomsten.

När det gäller den sammanlagda, normala tiden under vilken en
kvinna kan ledig med ersättning i samband med barns födelsevara är

Österrike,denna tid längst i där den uppgår till fyra år. Ersättnings-
nivån emellertidär mycket låg under ledigheten. Därefter följer Norge
och Tyskland med ledighet 75 veckor, dock inteen ersättsom ca som
under hela tiden. Finland medger ledighet under sammanlagt 275
vardagar ca 49 veckor och i Italien finns till ledigheträtt under ll
månader. Enligt dansk lagstiftning uppgår ledigheten till sammanlagt
28 veckor och isländsk respektive brittisk lagstiftning medger ledighet
under månader respektive 18 veckor. l de övrigasex länderna
Belgien, Frankrike, Grekland, Irland, Luxemburg, Nederländerna,
Portugal och Spanien denär normala ledigheten 14-16 veckor.

I alla de nämnda länderna dock inte ersättning för hela den tidges
under vilken tillrätt ledighet föreligger. T.ex. utgår i Tyskland
betalning för bara 14 veckor och i Norge för 24 veckor.

Enligt ländersflera lagstiftning kan tillrätten ledighet efter barnets
födelse utsträckas vid flerbamsfödsel. Detta gäller enligt lagstiftningen
i ÄvenNorge, Finland, Tyskland och Luxemburg. sjukdom hos
modern eller barnet kan i vissa länder, i Spanien, tillt.ex. rättge
förlängd ledighet. Enligt den franska lagstiftningen förlängs ledigheten
med tio veckor fr.o.m. det tredje barnet.

Kontantförmåner

I alla EES-ländema enligt lagstiftningen kontantförrnånerutges till
berättigade kvinnor vid ledighet i samband med barns födelse men
nivåerna varierar i hög grad. Ersättning från socialförsäkringenutges
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tillrelateradersättningenflesta länderI de ärarbetsgivaren.eller av
eller vissför helaersättningländeri någrainkomsten, utges enmen

samtliga ländermånad. Iellerbelopp dagmed fastatidendel perav
ledighetsperioden.delarhela ellerunderförmånerkontanta avutges

periodenhelaför100 % lönenersättning mederhållerKvinnor av -
grund vadellerarbetsgivarensocialförsäkringen,frånantingen av

Portugal. DetsammaochLuxemburg, Norgeifrån bådautgessom -
lagstift-det enligtbegränsningenmed denNederländernagäller att

och% lönenDanmark 90lönetak. Ifinnsi det landetningen ett avges
Italien% llönen.betalar 75medan Spanien%80 därav,Finland av

ochmånadernaförsta femde% lönenmed 80ersättningutgår av
full lönTysklandmånader. Iytterligare% underlönen utges30 sexav

dess barnetmånaden tilli200 krdärefter 2veckor och att14under ca
under% lönenmed 82,5ersättningbetalarBelgienmånader.18är av
utgesFrankrikedärefter.% I75med 60 ellerochmånadenförstaden

barnbidragsärskiltvartill kommer% lönen,med 84ersättning ettav
medan% lönen,utbetalar 75Spanienmånader.niotidunder aven av

%. StorbritannienIrland 70% och i50Greklandersättningen i är ger
för alla.enhetliga beloppmedersättning

PortugalochLuxemburgBelgien,EG-länder utges ettnågraI
i EG-engångsbelopp ärSådanafödelse.vid barnsengångsbelopp

ochfamiljeförmånerförmånsslagettillhänförahänseenderättsligt att
Till följdmoderskap.förmån vidintesåledes enavenvaraanses

till dennai bilagaoch140871EEGförordningbestämmelse i ennr
födelsevid barnsförmåndenengängsbelopp utomsådanaomfattas

förordningen.Portugal inteiutges avsom

föräldraledighetFäders

betaldtillallmänsjälvständig rättfäderharEG-ländervissaI en
Sådansocialförsäkringslagstiftningen.enligtfödelsevid barnsledighet

Spanien ochPortugal,Italien,Frankrike,Danmark,finns irätt
Frankrike harochNederländernaLuxemburg,I Belgien,Tyskland.
födelse enligtmed barnssambandledighet itill betaldvissfäderna rätt

socialförsäkringen.områdeninom andra änlagstiftning
allmänhetisocialförsäkringlagstiftningEFTA-ländernas gerom

födelse.vid barnsföräldraledighettillfäder rätt
DanmarkendastdetEFTA-ländernaEG- och ärAv genomsom

oberoendemodernsjälvständig,fädernasocialförsäkringen avenger
gällertill ledighetfödelse. Förvid barns rättbetald ledighettillrätt
fårtvå veckor. DenLedighetenför modern. ärvillkor tassomsamma
tid dåunder denfödelse ochefter barnets även14:e veckanut senast

tio sistaunder detill ledighetFadern har ocksåledig. rättmodern är
utnyttjar dennainte rätt.i den mån honmoderns ledighetveckorna av
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Enligt den österrikiska lagstiftningen har fader till ledigheträtten
härledning från modern hon saknarutan till ledigheträtt och inteom

kan hand barnet på grund hon förvärvsarbetar.ta attom av
deI andra länderna där fäder har till betald ledigheträtt vid barns

födelse i allmänhet inteär rätten lika omfattande moderns tillrättsom
ledighet och den förutsätter hon inte utnyttjar sin ledighet påatt t.ex.
grund hon förvärvsarbetar eller sjuk.att ärav

Föräldraförmåner vid adoption

ÖsterrikeI Danmark, Finland, Frankrike, Island, Norge och finns
regler till betald ledigheträtt vid adoption. Reglerna i Danmarkom
innebär den till ledigheträtt under 24 veckor efter nedkomstenatt som
gäller vid barns födelse gäller vid adoption.även

8.4 EG:s direktiv till skydd för arbetstagare
gravida,ärsom m.m.

EG har i november 1992 antagit direktiv 92 85 EEG vidtagandeett om
åtgärder för förbättringar det gäller säkerhetnär ochatt uppmuntraav

hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare gravida, nyligen har föttärsom
barn eller Direktivet omfattas inte EES-avtalet.ännusom ammar. av

Enligt direktivet skall arbetsgivare i fråga alla aktiviteter ärom som
ägnade medföra särskild fara för arbetstagare föratt att exponeras

ellerämnen, arbetsförhållanden innefattas i lista tillprocesser som en
direktivet bedöma riskerna för hälsan och säkerheten hos den kategori
arbetstagare direktivet Om resultatet sådan be-som avser. av en
dömning det finnsär risk angivet slag, ålägger direktivetatt en av
arbetsgivaren vidta vissa åtgärder. Arbetsgivaren skall föratt att
undvika risker i första hand ändra arbetsförhållandena eller arbets-
tiderna för de berörda arbetstagarna. Om detta inte möjligt ellerär
rimligen inte kan begäras arbetsgivaren, skall denne vidta åtgärderav
för omplacera arbetstagaren till arbete. För det fallatt annat att
omplacering inte möjlig, skall arbetstagarenär ha till tjänstledigheträtt

längeså det erfordras för skydda hennes hälsa och säkerhet. Deatt nu
nämnda rättigheterna för arbetstagare, inklusive till bibehållenrätten
lön ocheller tillräckligt bidrag, måste tillförsäkras arbets-ett stort

i nationell lagstiftning eller praxis.tagaren
I fråga till ledighet irätt samband med barns födelse åläggerom

direktivet medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för enligtatt att
nationell lagstiftning eller praxis tillförsäkra arbetstagare tillrätt
oavbruten mödraledighet minst 14 veckor före ocheller efterom
barnets födelse. Mödraledigheten måste innefatta obligatorisken
ledighet minst två veckor före ocheller efter barnets födelse enligtom
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nationell lagstiftning eller praxis. Rätten till mödraledighet innefattar
enligt direktivet till bibehållen lön ocheller tillräckligträtt ett stort
bidrag. Bidraget skall tillräckligt detstort garanteraranses om en
inkomst åtminstone lika inkomstden arbetstagarenår storsom som
skulle erhålla för det fall hon avbröt sitt arbete hälsoskäl,att av om

forminte någon gäller enligt nationell lagstiftning.övre gränsannan av
fårMedlemsstaterna till bibehållen lön eller bidraggöra rätten

beroende arbetstagaren uppfyller villkoren för till sådanrättattav en
förmån enligt nationell lagstiftning. Sådana villkor får dock inte
innefatta krav på arbetstagaren skall ha varit anställd under längreatt
tid 12 månader omedelbart före den beräknade tidpunkten förän
nedkomsten.

Direktivet ålägger vidare medlemsstaterna vidta nödvändigaatt
åtgärder så gravida arbetstagare i enlighet med nationell lagstiftningatt
eller praxis har till ledighet, löneavdrag, för undersökningarrätt utan
under graviditeten, sådana undersökningar måste ske på arbetstid.om

Enligt direktivet skall medlemsstaterna till bestämmelseratt somse
erfordras för uppfylla direktivet träder i kraft inom två åratt senast

anvisar den alternativafrån det direktivet Direktivetatt antogs.
möjligheten för medlemsstaterna till arbetsmarknadensatt parteratt se
inför motsvarande regler i kollektivavtal. detta detta fall skallI
medlemsstaterna likväl för direktivet uppfylls.attsvara

8.5 Konventionslösningar

8.5. l Norden

den trygghet.Enligt den nordiska konventionen 1981 social5 mars om
kraft, gälleri huvudsak upphör gälla EES-avtalet träder inärattsom

huvudregel i fråga tillämplig lagstiftning den bosattäratt somsom om
ii nordiskt land skall omfattas lagstiftningen det landet. För denett av

bosatt i nordiskt land anställd för arbete iär är annatett ettsom men
omfattasnordiskt land gäller dock enligt konventionen han skallatt av

arbetslandets lagstiftning det gäller förmåner beroendenär ärsom av
förvärvsarbete eller inkomst sådant arbete. Till sådana förmåner hörav

föräldrapenningförmåner.bl.a.
förmåner föräldra-Konventionen innehåller särskilda regler vidom

skap. Enligt dessa får den flyttar från nordiskt land tillett ettsom
för till förmåner i inflyttningslandet åberopa förhållandenrättannat -
försåkringstid och inkomster under den tid då han omfattatssåsom av-

lagstiftningen utflyttningslandet. beviljande förmåner ii Vid av
förmånerinflyttningslandet skall i dessa fall hänsyn till redantas som

utflyttningslandet.har utgått i Rätt till förmåner föreligger vidare för
havande-skap födsel inträffat före inflyttnings-eller bosättningen isom
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landet. Om det vid flyttningen utgår dagpenning från utflyttningslandet,
skall dagpenning fortsättningeni utbetalas från inflyttningslandet enligt
detta lands lagstiftning. Därvid skall hänsyn till förvärvsinkomst itas
utflyttningslandet.

Enligt konventionen skall föräldrapenningdagamanämnssom ovan
minskas med antalet dagar har i utflyttningslandet medersattssom
anledning barnets födelse. vissaI fall försäkringen i utflytt-av ger
ningslandet ersättning för period där endast vardagar ersätts. Ien
Allmänna Råd 1989:4 rekommenderar Riksförsäkringsverket för dessa
fall endast de dagar haratt räknas vid beräkningersattssom av av
antalet dagar med föräldrapenning.

När ersättning med anledning barns födelse har betalats iav ut ett
nordiskt land med engångssumma,annat inte grundar sig påen som

förvärvsarbete eller någon viss period, rekommenderar Riksför-avser
säkringsverket i Allmänna Råd 1989:4 det antal dagar skallatt som
räknas från föräldrapenningdagama beräknas engângs-av attgenom

divideras med föräldrapenning enligt garantinivân.summan
Konventionen innehåller bestämmelse innebär de in-en attsom

skränkningar finns i de nordiska lagstiftningama i fråga rättensom om
till föräldrapenningförmåner vid vistelse utomlands inte skall gälla vid
vistelse i nordiskt land.annat

Den nordiska konventionen social trygghet föreskriver inya om
fråga bl.a. kontantförmåner vid moderskap bestämmelsernaom att om
förmåner vid sjukdom och moderskap i förordningarna EEG nr
140871 och 57472 skall gälla i de fall flyttar frånatt etten person
nordiskt land till eller när utför arbete iett annat ett annaten person
land bosättningslandet.än Vad gäller familjemedlemmarävensagtsnu
till Dessa regler innebär bestämmelser kommerpersonen. att samma

gälla för såväl omfattasatt förordning 140871personer som av som
andra bosatta i deär nordiska länderna.personer som

8.5 Utomnordiska konventioner

Flera de konventioner social trygghet Sverige har ingåttav om som
med utomnordiska länder gäller i förhållande till omfattasstater som

EES-avtalet. Det innebär förordning 140871 i utsträckningattav stor
kommer bestämmelsernaersätta i konventionema. Dessa saknaratt
emellertid inte betydelse eftersom fortfarandede kommer gälla iatt
förhållande till inte omfattas förordning 140871.personer som av
Konventionema med länder utanför EES-området berörs inte deav

EES-avtaletändringar medför.som
de flestaI utomnordiska konventionema finns regler medger attsom

försäkringstider i de olika ländernas försäkringssystem får räknas
det gällernär uppfylla kravet enligt lands lagstiftningsamman att ett

på viss tids försäkring för fâ till förmånerrätt vid moderskap. Detatt
innebär för Sveriges del försäkringstider i länder vi haratt som
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med försäkringstider harkonventioner med kan läggas somsamman
bådetill föräldrapenning. Detta gällerfullgjorts i Sverige för rättatt ge

försäkringskassadagars inskrivning i ochför uppfylla kravet på 180att
garantinivån under minst 240 dagar i följdsjukpenningkravet på över

regeln skall bli tillämplig krävs detbarnets födelse. Förföre attatt
Föräldrapenningenslägga med.finns viss tid i Sverige att samman

utflyttnings-grundval inkomst ialdrig fastställas påstorlek kan enav
landet.

försäkringsperiod grunda sig pålagstiftning kanandra ländersI en
försäkringsperiod kankriterier bosättning. Enandra än t.ex. vara

anställningsperioder eller perioder igrundad avgiftsbetalning,på annan
periodenförvärvsverksamhet. avgörandeDet är att anses som en

där har fullgjorts.försäkringsperiod enligt lagstiftningen i det land den
innebärTyskland finns bestämmelsekonventionen medI attsomen

lagstiftningkonventionsstatens skallde dagar enligt denersattssom ena
enligt den andraräknas från de dagar kan ersättas statensav som

lagstiftning.
konventionslandarbetar iEn bor i Sverige och ärettperson som

konventionerna arbetslandet och inte ii regel försäkrad ienligt
konventionerna för bl.a.Särskilda bestämmelser gäller enligtSverige.

arbetstagaredet gäller utsändautsända arbetstagare och sjömän. När
familjemedlemmar i allmänhet intereglerna medföljandeinnebär att

fallet endast enligt konventio-omfattas utsändningsreglema. Så ärav
Tyskland.Verde, Grekland, Israel ochmed Kapnerna

Övriga aktuella i frågai konventionerna kanbestämmelser som vara
medger utbetalningmoderskapsförmåner främst deär som avom

berättigade vistas eller uppehåller sig i denkontantfönnåner dennär
fleraSådana bestämmelser finns iandra konventionsstaten. av

med EG- och EFTA-ländema.konventionerna

EEG 140871i förordning8.6 Reglerna nr

förordning EEGkapitel iSom i inledningen till detta görsnämnts nr
sjukdom och förmåner vid140871 ingen skillnad förmåner vidmellan

alltsåmoderskap. moderskap följerKontantförmånema vid samma
regler gäller vid sjukdom.i fråga kontantförmånersom om

förordningKapitlet förmåner och moderskap ivid sjukdomom
140871 artiklar dels vaduppdelat i avsnitt innehållandeär om som
allmänt gäller för dels med. särskildaanställda och egenföretagare,
bestämmelser pensionssökande ochgäller endast arbetslösa samtsom
pensionärer.

Kapitlet innehåller tillfamiljemedlemmarsockså regler rättom
förmåner vid familjemedlemmarmoderskap. förmånertillDen rätt som
har enligt förordning såtillvida omfattarinskränkt1408 71 rättenär att
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lagstiftningen härleddaenligt den nationella ärförmånerenbart som
vi skall återkomma tillegenföretagaren. Somanställde ellerfrån den

kontantför-lagstiftningensvenskainnehåller denavsnitt 8.7.5i om
fråndärförförmåner. Vi avståringa härleddavid moderskapmanner att

140871enligt förordningregler gällerbeskriva deavsnitti detta som
sjukdom ochvidtill förmånerfamiljemedlemmars rättfrågai om

förväsentlig betydelsenämnda regler däremotNumoderskap. är av
moderskap.sjukdom ochvårdförmåner vidgällerdel detSveriges när

för reglerna.därför redogörelsefinnskapitel 6l en
140871i förordningreglernaför tillämpningenbetydelseAv stor av

bestämmelserna ivid moderskapkontantförmåner ärdet gällernär
lagstiftning.tillämpligbestämmandeavdelningförordningens avom

skalllagstiftningvilket landsreglerallmännaDär en personomges
landangående vilketdvs. ärsituationer,i skildaomfattas attsomav

förredogörelsevi lämnat3.9.9 haravsnittbehörig Istat. ensomanse
regler.dessainnebörden av

förordningimoderskapsjukdom ochvidförmånerKapitlet om
generellprincip18,medinleds140871 upptarart. avensom

innebär det vidsammanläggningsprincipen. Denden s.k. atträckvidd,
försäkrings-,enligt vilkenlagstiftningmedlemsstatstillämpning av en

tillbetydelse för någons rättbosättningsperioder harelleranställnings-
enligtfullgjortsharsådana perioderbeaktasskallförmåner ensom

140871till förordningbilaga 6lagstiftning. Imedlemsstatsannan
olika medlemsstaterstillämpningenregler försärskildafinns av

upptagitsbilaga bl.a.i dennaEES-avtalet harGenom ettlagstiftningar.
tillämpningenskall vidtilläggetEnligtSverige.tillägg gäller avsom

försäkrings-föräldrapenningtillfastställaför rätt18art. att personsen
baseradeSverigeEES-landifullgjorts änharperioder annat ansessom

försäkringsperiodersvenskadegenomsnittsinkomsterpå somsamma
möjligskallsammanläggningsammanräknas. Förmed vilka de att vara

med.läggatidviss svenskkrävs att samman
anställde ellerskall denskall kunna skesammanläggningFör att

in57472förordning EEGienligt 16egenföretagaren ettart. genr
försäkringsperioderdebehöriga institutionendentillintyg som anger

omfattadvarithanlagstiftningenligt denfullgjortshar senastsomsom
intyg,dettainte lämnategenföretagarenanställde ellerdenOmav.
i dentill institutionenvända siginstitutionenbehörigaskall den

avför fåomfattadvaritlagstiftning hanmedlemsstat attsenastvars
intyget.

regelenbartförordning 140871i18märkaAtt är upptarart. enatt
under vilkafrågaföreskrifter iingasammanläggning. Den omgerom

socialför-bli försäkrad enligteller skallkanförutsättningar personen
förvärvsverksam,medlemsstat där hansäkringslagstiftningen i den är

den nationellaenligtfrågabehöriga Denna avgörsdendvs. staten.
landet.lagstiftningen i det
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Enligt 19, inleder det allmänna avsnittet med regler förart. som
anställda och egenföretagare, gäller dessa kategorieratt personer ur

bosatta i medlemsstatär den behöriga ochän statensom en annan som
uppfyller villkoren för till förmåner vid moderskap enligt denrätt
behöriga lagstiftning, skall erhålla kontantförmåner denstatens av
behöriga enligt dess lagstiftning.staten

Om anställd eller egenföretagare, bosatt i landär ett annaten som
den behöriga bosätter sig i den behöriga eller vistasän staten, staten

där tillfälligt, har han enligt 21 till kontantförmåner vidrättart.
moderskap från den behöriga han före flyttningen ellerävenstaten, om
vistelsen redan har fått förmåner för fall moderskap.samma av

En anställd eller egenföretagare, uppfyller villkoren enligt densom
behöriga lagstiftning för få förmåner, har enligt 22 i därstatens att art.
angivna fall till kontantförmåner vid moderskap från den behörigarätt

bosätter sig eller vistas i med-ävenstaten om personen en annan
lemsstat den behöriga gäller vistelseDet underän staten. om personen
i blir i behov omedelbar vård. fallEtt ärstat annaten annan av om

efter ha förvärvat till förmåner den behörigarättatt statenpersonen av
får tillstånd denna återvända till den medlemsstat där han ärattav
bosatt eller flytta till förmåner vidmedlemsstat. Rätt tillatt annanen
moderskap i medlemsstat har slutligen ocksåen annan personen om
han den behöriga får tillstånd till med-staten attav annanresa en
lemsstat för få den vård hälsotillstånd dehans kräver. Iatt som
angivna fallen har kontantförmåner i enlighet medtillrättpersonen
bestämmelserna i 19.art.

Enligt 22.2 i de för förmåner vid sjukdom och moderskapart. -
bestämmelserna får tillstånd återvända till bosätt-attgemensamma -

ningsstaten eller flytta till medlemsstat inte denvägrasatt en annan av
behöriga institutionen i andra fall då det klarlagt flyttningän är att en
skulle skadlig för hälsotillstånd eller försvåra läkarvår-vara personens
den. I fråga tillstånd till medlemsland för fåatt ett annat attom resa
den vård hälsotillståndet kräver gäller enligt 22.2 denattart.som
behöriga institutionen inte får sådant tillstånd, vårdenvägra att ge om

förmån enligtär lagstiftningen i den medlemsstat inomutgesen som
territorium bosatt och han i den inte kan fåär statenvars personen om

vård inom den tid med beaktande hans aktuella hälsotillståndsom, av
och sjukdomens sannolika förlopp, fördär normal vården i fråga.är

I 23 finns särskilda bestämmelser beräkning kontantför-an. om av
måner. Beräkningssättet beroende vilka förär regler gäller denav som
behöriga institutionen. Bestämmelsen i artikeln innebär denatt
behöriga institutionen vid beräkning kontantförmåner behöver taav
hänsyn enbart till inkomster avgifteroch erlagts enligtutgettssom som
den behöriga lagstiftning. I artikeln för det fall denstatens attges
nationella lagen föreskriver storleken kontantförmåner varieraratt av
med antalet familjemedlemmar den ytterligare regeln den behörigaatt
institutionen skall hänsyn också till familjemedlemmar ärta som
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bosatta i den behörigadei medlemsstatbosatta voresom omannanen
staten.

och egenföretagare gälleranställdaBeträffande andra änpersoner
25 påarbetslösa går reglerna art.frågasärskilda regler. I ut attom

arbete under vistelsedå de kan sökamånaderden tidde under treav
till arbetslöshetser-förloramedlemsstat, rätteni attutanannanen

få kontantförmåner vidbehöriga harfrån den rättsättning attstaten,
från den behöriga in-Moderskapsfönnånemamoderskap. utges

Under den tidgäller för denna.lagstiftningenligt denstitutionen som
kontantfönnåner viderhållersålundaförvärvsverksammedensom

heltinte En ärarbetslöshetsfönnånerfårmoderskap utges. somperson
ianställning bosattunder sinocharbetslös senaste en annanvarsom

enligtkontantförmånerkan fåbehörigadenmedlemsstat än staten
bekostnad.dennaoch påi bosättningsstatenlagstiftningen stats

pensionärer. Föri frågainnehåller regler27-34Art. enom
eller fleralagstiftningen i tvåenligttill pensionharpensionär rättsom

berätti-ochdär han bosatt, ärdäribland den ärmedlemsstater, stat som
enligt 27gälleri denmoderskapförmåner vidtill art. attgad staten

ochfrån bosättningsstatenuteslutandeförmånererhålla dessaskallhan
bekostnad.dennas

enligt medlemsstatspensiontillharpensionär, rättEn ensom
lagstiftningflera ländersenligt ellerpensioner tvåeller tilllagstiftning

bosättnings-moderskap ividförmånerberättigad tillinte ärsommen
förut-underförmånertill sådanaändåenligt 28har rättart.staten,

ilagstiftningenenligtberättigad till detskullehansättning att vara
till honompensionbehörigade medlemsstater ärnågon att utgesomav

sådana fallskall iKontantförmånernabosatt där.han utges avvoreom
Vilkenvårdförrnånema.för betalningenharden attstat avsvarasom

tillpensionären har rättomständigheterna. Omberordenna ärstat av
lagstiftning, ärmedlemsstatsenligt endastmoderskapvidförmåner en

Är sådet däremotskall för kostnaderna. attdet den staten svarasom
medlemsstatersfleraenligttill förmånemaharpensionären rätt

medlemsstatbestridas denställetkostnaderna iskalllagstiftning, av
gällersista handlängst. Iomfattatspensionären harlagstiftning avvars

lagstiftning pensionärenskall åvila denkostnadsansvaret stat varsatt
omfattatsharsenast av.

där handen ärmedlemsstat änvistas ipensionärEn armanensom
institutiondenkontantförmånererhållaenligt 31skallbosatt art. av

institutionenden för28 enligt27 ochreglerna iutpekas art.avsom
lagstiftningen.gällande

förkostnadsansvaretbestämmelsersärskildafinns32I art. om
före dettatill pensionärer ärmoderskapvidförmåner utges somsom

efterlevande.ellerfamiljemedlemmarderasoch tillgränsarbetare
förvärvsarbete,grundförmånertillharpensionär rättOm aven

fallegenföretagare. Ianställd eller34enligtskall han art. varaanses
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detta slag 27-33 alltså inte tillämpliga. I stället tillämpasär art.av
bestämmelserna för anställda och egenföretagare.

innehållerA11. 35 bl.a. regler vilket försäkringssystem skallom som
gälla det i bosättnings- eller vistelselandet finns flera sådananär
system.

Där finns också regel hur lång tid förmåner kan utges.en om
Regeln grundas på sammanläggningsprincip. innebärDen att,en om
lagstiftningen i medlemsstat längsta period under vilkenen anger en
förmåner vid moderskap kan den institution tillämparutges, som
lagstiftningen får beakta den period under vilken motsvarandeen
förmån redan har institutionen i medlemsstat förutgetts av en annan

moderskap. kunna beakta sådana perioder gäller enligtFör attsamma
i förordning den institution i33 57472 medlemsstatart. att en som

skall förmåner får upplysningar frånbegära institutioner iutge en
medlemsstat för vilka perioder de institutionerna harannan om senare
förmåner för moderskap.utgett samma

Förordning innehåller för fall föreligger57472 regler det detatt
samtidig till förmåner fleravid moderskap enligt medlemsstatersrätt
lagstiftning. I sådan situation skall enligt 8 förmånerart. utgesen

lagstiftningenuteslutande enligt i den medlemsstat där förlossningen
förlossningenägde Om inte har i någon de med-ägtrum. rum av

lemsstater enligt lagstiftning förmånertill vid moderskaprättvars
föreligger, skall sådana förmåner enligt den medlemsstatsutges
lagstiftning varit omfattad bestämmelseDennasenastsom personen av.
har EG-domstolen i målet 14379 Walsh den innebördengetts att,av
för det fall det föreligger samtidig till förmåner vid moderskaprättatt
enligt såväl lagstiftningen den förlossningeni där ägdestat rum som
enligt lagstiftningen i frånmedlemsstat, uteslutenärannan personen
möjligheten erhålla förmåner vid moderskap i däränatt statannan
förlossningen ägde förendast såvitt gäller den tid vilkenrum personen

berättigad till förmåner från förlossningenden där ägdeär stat rum.
Detta innebär till fullo har utnyttjat till för-rättenatt, om en person
måner i den där förlossningen ägde kan erhålla för-stat rum, personen
måner vid moderskap ytterligare period enligt lagstiftningen ien en

lagstiftning omfattadhan varit och medgerstatannan vars av som en
tidslängre till ersättning lagstiftningen förstnämndai denrätt än

staten.

8.7 Våra överväganden och förslag

8.7.1 Omfattade förmåner m.m.

Det i avsnitt 8.4 redovisade EG-direktivet till skydd för arbetstagare
gravida enligt uppfattningär vår inte direkt frågorsom m.m. avser om
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arbetarskyddsfrågor. Direktivet harsocialförsäkring rörutan snarare
EG-reglerdepartementspromemorian Nyatill övervägande itagits upp

gäller direktivets arbets-arbetsmiljöområdet 1993:82. När detDspå
frågor fallerpromemorian sådanairättsliga reglering konstateras att

bl.a.förför utredning har tillsattsden överinom att sesomramen
Med hänsyn härtill1993:01, dir. 1992:98.föräldraledighetslagen A

inteEEG 140871förordningoch då direktivet inte berör tarnr
förenlighetfrågan de svenska reglemasdirektivet ochvidare omupp

till behandling.med det
lagstiftning bl.a.allenligt 4.1Förordning 140871 gäller art. oma

vid moderskap.fönnåner
och sådanföräldrapenningtvekaninte råda någonDet torde attom

frånfader avstårtillföräldrapenning,tillfällig utges somensom
omfattas det EG-födelse,barnsi samband medförvärvsarbete av

således täcksmoderskap ochvidförmånerrättsliga begreppet av
140871.förordning

garantini-föräldrapenning enligtmöjligen ifrågasättaskanDet om
vidförmånperspektivEG-rättsligti ärvån attett anse som en

förvärvs-förälder intetillmoderskap, eftersom den ävenutges somen
med barnetsi sambandinkomstinte förlorar någonoch såledesarbetar

fall ställetskulle i så iFöräldrapenningenfödelse. att somvara anse
idefinitionen i lenligtFamiljeförmänerfamiljeförmån. är art. uen

avseddakontantförmáner, äreller140871 alla vård-förordning som
vid födelsebidrag barnsärskildautgifter, detäcka familjs utomatt en

den svenskahänsyn tillförordningen. Medtilli bilaga 2nämnssom
föräldrapenningtilluppbyggnad och dåföräldrapenningens rättenäven

fråndel avstårtill vissförälderngarantinivån förutsätterenligt att
fjärdedelarfår arbeta högstföräldernförvärvsarbete treatt avgenom

viförmån,berättigad till sådanarbetstid förnormal att anservara
föräldrapenning enligtförskäl talaövervägande ävenemellertid att

för-enligtvid moderskapförmångarantinivån är att som enanse
140871.ordning

sjukt ellervid vårdföräldrapenningtillfälligfråga ettI avom
föräldrapenningtillfälligdåsituationerde övrigaeller ismittat barn

moderskapetellerfödelsetill barnetsanknytningenkan ärutges
ihögtvård barnförkanförmånernaeftersom upputges avsvagare,

akutaochåldertolv årstillnormalfalletiåldrarna avser merupp
förvärvsarbete.frånförälder avståri vilkasitutaionerspeciellaeller en

harsmittat barnellersjuktför vårdföräldrapenningTillfällig ettav
och företersjukdomvidrättighetkaraktärsålunda närmast enav

viSomsjukpenningförsåkringen.vanligamed denlikheterpåtagliga
sjukdomvidförmåner140871förordningbestämmelserna itolkar om

sjuksjälvberättigade ärdå deni situationerdock endast degäller de
vårdförförvärvsarbetefrånavstårfall dåinte i de att taoch en person

närståen-övervägandensjuk jfr våraär omperson somannanom en
tordeföräldrapenningentillfälligadepenning i avsnitt 5.7.3. Den
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därför i EG-rättsligt sammanhang inteett hänföra till förmånerattvara
vid sjukdom. På de skäl vi anfört vi det ocksåsom ovan anser
tveksamt de aktuella formerna tillfällig föräldrapenningom nu ärav att

förmåner vid moderskap.anse som
Det kan måhända hävdas tillfällig föräldrapenning i EG-rättsligtatt

sammanhang är familjeförmån ochatt den sålundaanse som en att som
sådan omfattas förordning 140871. Definitionen förmånsslagetav av
familjeförmåner i förordning 140871 torde emellertid sikte påta
generella förmåner till barnfamiljer för täcka kostnaderutgessom att
i allmänhet. De aktuella formerna tillfällig föräldrapenningnu av avser

kompensera inkomstbortfall föratt förälder i speciella situatio-en som
måste avstå från förvärvsarbete för hand barnner elleratt ta om som

frånavstår förvärvsarbete för besöka barnets skola, förskolaatt eller
fritidshem. Med hänsyn till syftet med den tillfälliga föräldrapenningen
talar enligt vår uppfattning övervägande skäl för förmånen inte äratt

familjefönnån.att anse som en
Enligt vår uppfattning ligger det sålunda tillnärmast hands hävdaatt
den tillfälliga föräldrapenningen iatt andra fall denän när tillutges en

fader frånavstår förvärvsarbete i samband med barns födelsesom helt
faller utanför tillämpningsområdet för förordning 140871.

Sådan tillfällig föräldrapenning torde emellertid omfattas för-av
ordning EEG 161268 arbetskraftens fria rörlighet inomnr om ge-
menskapen. Vad detta får för konsekvenser inom EES-området åter-
kommer vi till i avsnitt 8.7.10.

8.7.2 Tillhörighet till den svenska försäkringen

Reglerna i förordning 140871 kontantförmåner vid moderskapom
utgår, liksom reglerna andra förmåner, från bestämmelsernaom om
tillämplig lagstiftning. Dessa innebär i huvudsak anställd elleratt en
egenföretagare omfattas lagstiftningen i den medlemsstat där hanav är
anställd eller sinutövar verksamhet egenföretagare. Detta gällersom
oberoende den anställde eller egenföretagarenav bosatt.var är
Sysselsättningsstaten alltsåär den behöriga Bestämmelsernastaten. om
tillämplig lagstiftning innehåller antal modifikationer ochett undantag
från denna huvudregel. Dessa har generell tillämpning på alla
förmåner. Vi har redogjort för dem i avsnitt 3.9.9. I avsnitt 8.7.5
återkommer i korthet till konsekvenserna dessa regler förav
Sveriges vidkommande.

Reglerna i förordning 140871 kontantfönnåner vid moderskapom
förutsätter den anställde elleratt egenföretagaren uppfyller villkoren i
den behöriga för tillstaten rätt förmåner. Detta leder tillöver den
primära frågan under vilka förutsättningar med-ären person som
borgare i medlemsstat skall omfattas socialförsäkringssystemen ettav
i medlemslandett därannat vederbörande anställd.är Denna fråga
avgörs, i avsnitt 8.6,angetts enligt nationellsom under förut-rätt
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sättning det i den nationella lagstiftningen förekommerinte någonatt
diskriminering mellan det landets medborgare och medborgare iegna
andra medlemsstater.

För till såväl föräldrapenning tillfällig föräldrapenning förrätt som
fader vid barns födelse enligt kap.4 AFL förutsätts den berättigadeatt

försäkrad och inskriven försäkringskassa.hos I avsnitt 2.2 harär
redogjort för reglerna i försäkringAFL och inskrivning. För-om

enligtsäkrade huvudregeln i kap. 3 § AFL svenska medborgarelär
och i Sverige bosatta utländska medborgare. I fråga inskrivningom
innebär reglerna i huvudsak den bosatt i Sverige skalläratt som vara
inskriven hos försäkringskassa fr.o.m. den månad då han fyller 16 år.

förutsättas vistasFör bosatt här måste kunna iatt anses en person
tid minst framöver.Sverige under årettaven

i land inomEn arbetar i Sverige bosattär ett annatperson som men
omfattasEES skall enligt lagvalsreglerna i förordning 140871 av

lagstiftning. skall således erhålla kontantförmåner vidsvensk Han
enligt svensk lagstifming. inte svensk med-moderskap Den ärsom

iborgare emellertid enligt AFL inte försäkrad han bosattär ärom
Eftersom han inte bosatt i Sverige skall hanland Sverige. äränannat

medborgare eller inte inte helleroberoende han svenskär varaav om
enligtinskriven hos försäkringskassa. förhållandet hanDet att

svenskförordning 140871 skall omfattadlagvalsreglerna i vara av
kravet bosättning ilagstiftning innebär i detta sammanhang att

betydelse, målet 2 89 Kitsför försäkrad förlorar sinSverige att sevara
alltså försäkrad till följd lagenHeijningen. Personen blir attavvan

för social trygghetsamordning1992: 1776 närsystemenom av
samarbetsområdet EES,flyttar inom Europeiska ekonomiskapersoner

här i Sverige, utpekatvilken lag förordning 140871 tillämpliggör
Sverige behörig stat.som

uppkommer automatiskVad innebär däremot inte detsagts att ennu
tillfällig föräldrapenning,försäkring för föräldrapenning eller

enligteftersom de berörs inte och nuvarande svenskärpersoner som
försäkringskassa. kanlagstiftning heller kan bli inskrivna hos Detinte

nordiskavid tillämpning 1981 årsemellertid nämnas att avman
inskrivning hoskonventionen social trygghet bortser från kravetom

föräldrapenning tillförsäkringskassa vid beviljande personer somav
EnligtSverige bosatta i nordiskt land. vårarbetar i är annatmen

för klar-bör likväl införas kompletterande regler så detmening att
i förordningframgår alla enligt reglernahetens skull att personer som

omfattas lagstiftning bosatta här140871 skall svensk attutan varaav
vid moderskap här i landet, dvs.i landet försäkrade för förmånerär

täckta den svenska föräldraförsäkringen.av
sådan komplettering denSam vi föreslagit i avsnitt 5.7.7 bör aven
nämnda åstadkom-svenska lagstiftningen i förhållande till personernu
förordning 140871. Genombestämmelse i bilaga 6 tillmas genom en

likställas med försäkradebestämmelsen bör ärsompersonerna
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inskrivning inte har skett. Medinskrivna hos försäkringskassa även om
omfattas förordningbestämmelse kommersådan en person som aven

förutsättningarna enligt föruppfylla formella AFL140871 de attatt
berättigad föräldrapenningförmåner.tillvara

frågan registreringfråga i detta sammanhangpraktiskEn är om av
erfarit registrerasföräldrapenning. Enligt vad vidagar meduttagna

för varje barn ochmed föräldrapenningdagaruttagna sparas upp-
första skolåret. Dettafyllt eller avslutat detgifterna tills barnet åtta år

för sådan tidflyttat utomlandsföräldern och barnetgäller även attom
försäkringskassa.hos Detskall inskriven ärföräldern inte längre vara

i fortsättningendessa rutiner tillämpasnaturligtvis angeläget ävenatt
tillockså barnföräldrapenningdagarregistreringenoch att avserav

har varitellerbosatta i Sverigeinte ärär men sompersoner som
lagstiftning.omfattade svenskav

Sammanläggningsprincipen8.7.3

sammanläggningsprin-förordning 14087118 iDen i upptagnaart.
de svenska reglernatillämpningenbetydelse vidcipen blir stor avav

lagstift-den svenskamoderskap, eftersomkontantförmåner vidom
tillkvalifikationsregler förinnehåller rättföräldrapenningningen om

densålundaföräldrapenning krävstillsådan förmån. För rätt att
följd180 dagar iförsäkringskassa underinskriven hosförsäkrade varit

föräldrapenning skall För-före dag för vilkenomedelbart den utges.
till dess barnetframi flera olika omgångaräldrapenning kan atttas ut

därförföräldern måsteförsta skolåret. Enavslutat detfyllt år elleråtta
för varjeförsäkringskassainskrivning hosuppfylla kravet viss tids

medförföräldrapenning skall Dettaperiod attutges. samman-som
beträffandeflera tillfällenaktualiseras vidläggningsreglerna kan

föräldrapenning för barn.samma
för-sammanläggning ske med140871 skallEnligt förordning

fullgjorts enligtbosättningsperioderanställnings- ellersäkrings-, som
få densammanhangtorde i dettaEES-lands lagstiftning. Detannatett

försäkrad enligtvaritvilkaperioder underkonsekvensen att personen
pâför uppfylla kravetskall beaktaslagstiftningEES-lands attannatett

föräldrapenning.för tillhos försäkringskassaviss tids inskrivning rätt
emellertid erkännaslandet måsteFörsäkringsperiodeni det andra som

skall kunnalagstiftning för denlandetsförsäkringsperiod enligt det att
varit försäkradsammanläggning. tysk medborgareutnyttjas för En som

såledesarbeta här blirSverige förflyttar tilli Tyskland och attsom
Tysklandförsäkringstiden iberättigad till föräldrapenning om

försäkringskassa ihosvarit inskrivenmed den tid hantillsammans
för-någon svenskmåste föreliggatill 180 dagar. DetSverige uppgår

Kravet påskall kunna ske.sammanläggningsäkringstid för att
uppfyllt medkan emellertidförsäkringskassainskrivning hos vara
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endast dags försäkringtidsvensk de resterande 179 dagarna ären om
försäkringstid enligt tysk lagstiftning.

frågaEn finnsdet anledning ställa i detta sammahang ärattsom om
den svenska försäkringstiden måste infalla sist under kvalifikationstiden
för skall berättigad till förmåner vidatt moderskapen person vara
enligt svensk lagstiftning eller det tillräckligt den bara fallerattom
inom kvalifikationsperioden. Enligt vår tolkning sammanläggnings-av
principen innebär den den sista delen försäkringsperioden måsteatt av

fullgjortsha enligt den lagstiftning enligt vilken förmånen skall utges.
Det betyder alltså föräldrapenning kan endastatt utges om personen
under den sista dagen eller de sista dagarna 180-dagarsperiodenav
varit omfattad svensk lagstifming.av

För på grund förvärvsverksamhet i Sverigeen person som av
omfattas svensk lagstiftning inte bosatt i Sverigeär tordeav men som
sammanläggningsreglema få den konsekvensen perioder under vilkaatt
han varit försäkrad enligt lagstiftningen i EES-land eller fleraett annat
andra EES-länder får läggas med den tid han varit omfattadsamman

svensk lagstiftning.av
frågaEn uppkommer i detta sammanhang förvad slagsärsom

perioder i utlandet skall beaktas vid sammanläggning. I förordningsom
140871 sammanläggning kan ske med försäkrings-,attanges
anställnings- eller bosättningsperioder fullgjorts enligt andrasom
medlemsstaters lagstiftning. Enligt de flesta länders lagstiftningar
grundas försäkringsperioder förhållandenpå andra bosättning,än t.ex.
avgiftsperioder, anställningsperioder eller perioder för-av annan
värvsverksamhet. Enligt och1 det den nationellaär lagstift-art. r s
ningen i den enligt lagstiftning period har fullgjortsstat vars en som

perioden skall definierasavgör eller erkännas försäkrings-,om som
anställnings- eller bosättningsperiod. Det avgörande för hänsynom
skall till period fullgjorts i land såledestas ärett annaten som om
perioden enligt det landets lagstiftning försäkringsperiodanses som en
mål 38887 Warmerdam-Steggerda. Någon uttrycklig svensk lagbe-
stämmelse härom torde inte erforderlig.vara

förälderFör skall berättigad till föräldrapenning medatt en vara
belopp motsvarande sjukpenningnivån under de första 180 dagarna av
ledigheten gäller enligt kap.4 6 § AFL han skall ha varit försäkradatt
för sjukpenning garantinivân,över 60 kr dagen, under minsten om
240 dagar i följd före barnets födelse eller, i fråga moders rättom en
till föräldrapenning före barnets födelse, den beräknade tidpunkten för

Ävenfödelsen. för uppfylla detta krav får sammanläggning ske medatt
försäkringsperioder i andra EES-länder. Genom EES-avtalet har i
bilaga 6 till förordning 140871 införts bestämmelse gälleren som

till föräldrapenning enligträtten svensk lagstiftning. Enligt bestämmel-
skall vid tillämpning 18 i förordningen försäkringsperioderart.sen av
fullgjorts i andra EES-länder baserade påsom anses samma genom-

snittsinkomster de svenska försäkringsperiodema. Man utgårsom
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från försäkradessåledes den inkomst under den tid då han varitatt
försäkrad enligt utländsk lagstiftning uppgått till beloppett motsvaran-
de genomsnittet inkomsterna under de svenska försäkringsperio-av
derna. Om därvid de genomsnittliga inkomsterna i Sverige överstiger
garantinivån, får utländskaden försäkringsperioden medräknas. Det
förutsätter naturligtvis också den utländska försäkringsperiodenatt
infallit under 240-dagarsperioden före barnets födelse eller den
beräknade tidpunkten för födelsen. Motsatsvis torde bestämmelsen få

innebördenden den försäkrade haft hög inkomst under den tidatt, om
omfattadhan varit utländsk lagstiftning inte har sjukpen-av men

ninggrundande inkomst garantinivân iöver Sverige, han inte kan
erhålla föräldrapenning under de första 180 dagarna på högre nivå än
garantinivân.

Vad sammanläggning försäkringsperiodermedsagtssom omnu som
fullgjorts i andra EES-länder sammanläggning för förvärvaattavser

till svensk föräldrapenning eller föräldrapenningrätt sjukpen-på
ningnivå. När det gäller beräkning föräldrapenningens storlekav
beaktas inte inkomster under de perioder då den berättigade varit
försäkrad enligt utländsk lagstiftning, beräkningen sker påutan
grundval endast inkomster den försäkrade haft under den tidav som

varit omfattadhan svensk lagstiftning. Föräldrapenning i Sverigeav
beräknas enligt AFL på grundval försäkradesden sjukpenninggrun-av

inkomst.dande
Principen sammanläggning med försäkringsperioderom som

förfullgjorts i andra länder förvärva till förmån interätt äratt en ny
för Sveriges vidkommande. Som gäller principen redannämntsovan
enligt de flesta socialförsäkringskonventioner Sverige har ingått.som

tillämpning reglernaVid i förordning 140871 kan alltså utnyttjasav
erfarenheterde vunnits tillämpning konventionsbe-som genom av

stämmelserna.
1981 års nordiska konventionI social trygghet finns reglerom som

innebär vid flyttning till Sverige från nordiskt land kanatt ett annat
hänsyn till förhållanden under tiden varit omfattadtas personen av
lagstiftningen i utflyttningslandet för uppfylla kvaliñkationskravenatt

gällerenligt AFL. När det kravet inkomst garantinivân underöver
viss tid i följd före barnets födelse för föräldrapenning på sjuk-att
penningnivâ skall rekommenderar Riksförsäkringsverket iutges
Allmänna Råd 1989:4 glapp försäkringsperiodeniatt ett accepteras om
uppehållet kan skäligt med hänsyn till flyttningen. Riksför-anses vara
säkringsverket rekommenderar sådant uppehållettatt accepteras om
det längst månad.är en

Enligt vår uppfattning det rimligtär vid tillämpningävenatt av
reglerna i förordning 140871 och således i förhållande till länderna
inom EES godta kortare avbrott i försäkringtiden med inkomstett över
garantinivân i samband med byte arbetsland. Med hänsyn till denav

nämnda bestämmelsen i bilaga 6 till förordning 140871,ovan som
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genomsnittliga svenska inkomsterna avgörande fördeinnebär äratt om
utländska försäkringsperiodemaskall ha under deden försäkrade anses

inkomst garantiniván, torde emellertid behovetuppfyllt kravet på över
rekommenderas Riksförsäkrings-motsvarande denregel som avav en

förordningvid tillämpning 140871. Detverket inte så stort avvara
sådandär regel skulledock förekomma situationerkan en vara av

betydelse.
i bilaga 6 till förordning 140871det därför lämpligt detVi attanser

vid tillämpningbestämmelse innebär 18 iinförs att art.avsomen
fastställande föräldersför tillförordning 140871 skall, rättav en

från avbrott i för-föräldrapenning på sjukpenningnivå, bonses ett
garantinivån i samband med bytesäkringsperioden med inkomst över

månad. Vi föreslårtill längstbehörig avbrottet uppgårstat, enomav
för vid kommande för-svensk sida vidtas åtgärderdet från attatt

bestämmelse i bilaga 6.EES få till stånd sådanhandlingar inom en

Beräkning förmåner8.7.4 av

föräldrapenningförmåner skallbehörig ochfall där SverigeI är stat
beräknas med tillämpningskall storleken demhärifrån landetutges av

lagstiftning.uteslutande svenskav
föräldrapenning enligt sjuk-beräkningUtgångspunkten vid av

den berättigades sjukpen-tillfällig föräldrapenningpenningnivå och är
förordningkonsekvenser reglerna iinkomst. Vilkaninggrundande

inkomstunderlaget vid beräkninggäller140871 får detnär av
hänsynstagande till in-inkomst bl.a.sjukpenninggrundande om-

anförtför avsnitt 7.4.3. Vad viredogjort iutomlands har vikomster -
föräldrapenningförmånema.gälleraktualitet detdär har även när

Sverige behörig8.7.5 stat

Allmänt

reglerna i förordning 140871föregående innebärbeskrivits i detSom
skall från Sverige enligtmoderskapkontantförmåner vid utgesatt

anställd egenföretagarefall då ellerlagstiftning bl.a. isvensk en
Ävenland. deli i helhan bosattarbetar här, även är annat enom
anseförordningen Sverige behörigenligtandra situationer är att som

sig bor eller arbetar här ii frågaockså i fall dåstat, personen vare
på svenska fartygbeträffande sjömängällerlandet. Detta samtt.ex.

utsända frånförordningens reglerenligt är att anse sompersoner som
Även arbetslösa har arbets-land.för arbete iSverige annat som

arbete i EES-landSverige och sökerlöshetsersättning från annatsom
de redogjortavgränsade enligt regler vipensionärerliksom vissa som-

och bosattapension från Sverigeför avsnitt 8.6 hari ärsom-
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föräldrapenningför-i förekommande fall till svenskautomlands har rätt
måner.

inte innebära någrafråga arbetslösa torde dettaI störreom
söker ipraktiken, eftersom arbetslösa arbeteverkningar i antalet som

förväntas begränsat.EES-land kan bli tämligenannat
pensionärer. I frågabeträffandeDetsamma kan sägas gruppen om

föräldrapenningför andra förutsätter tillpensionärer liksom rätten--
fader itillfällig föräldrapenning tillsjukpenningnivå ochenligt

förvärvs-i fråga harmed födelse dessutomsamband barns att personen
den försäkradetill förmånerna förutsättereftersomarbete, rätten att

för-pensionstagare harförvärvsarbete. Och i den månavstår från en
för pensionärer i för-särskilda reglernavärvsarbete blir det inte de

föräldrapenningförmåner,140871 tillordning avgör rätten utansom
sådana fall enligtbehörig bestäms ivilket landfrågan är statom som

den behörigahuvudregeln arbetslandet staten.somom
kontantförmåner vidpensionärers tillsärskilda reglernaDe rättom

vidkommande i princip kunnaförskulle därmed svensktmoderskap
Vilka konsekvenserföräldrapenning på garantinivå.enbart enavse

tillfå i fråga140871 kommertillämpning förordning rättenatt omav
med svenskför pensionstagaregarantinivåföräldrapenning på en

avsnitt 8.7.6.behandlar vi ii EES-landpension bor annatsom

föräldrapenningförmånertillFamiljemedlemmars rätt

föräldrapenningförmånertillfamiljemedlemmars ärdet gäller rättNär
i förordning 140871bestämmelsernaosäkert i vad måndet något

betydelse.bli praktiskkommer att av
egenföre-anställda ochomfattar enligt 2.1Förordning 140871 art.

Även familjemedlemmarfamiljemedlemmar.derassamttagare om
självständigt försäkradede emellertid inteomfattas förordningen ärav

innebärfamiljemedlemmar. Dettaförsäkrade endast i egenskaputan av
endast tillförmånerinte självständig till rättde har rätt utanatt en

lagstiftning härleddaförmåner enligt medlemsstats ärsådana som en
tillerkännsegenföretagaren, förmåneranställde eller dvs.från den som

familjemedlem.justfamiljemedlemmarna grund deras status somav
efterlevandeför-ochförmåner hör bl.a. familjefönnånerTill sådana

14787EG-domstolen i bl.a. målenframgår domarmåner. Detta av av
fastEG-domstolenTaghavi. målet Zaoui slogZaoui och 24391 I att

utanför EG,landinte kan åberopas medborgare i2 och 3 ettart. av en
medlemsland,igift arbetstagare medborgaremed ärär ettsom en som

enligt denförmån för handikappadeför anspråk pågöraatt somen
förmån och intesjälvständignationella lagstiftningen utges som en

egenskapen familjemedlem.grund avav
i målEG-domstolens domi detta sammanhangintresseAv är även

gällde till11191 Kommissionen Luxemburg, rättenmot ensom
i detanförde i yttrandeförmån vid moderskap. Generaladvokaten
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målet förordning 140871 tillämplig i frågaär förmåneratt tillom
familjemedlemmar enbart till ifrågavaranderätten förmåner ärom
härledd från den anställde eller egenföretagaren inte beträffandemen
förmåner direkt till familjemedlemmar. Generaladvokatensom ges
framhöll vidare den i målet aktuella förmånen förmånatt var en som
tillerkändes modern självständig och interätt förmånsom en som en
till henne i egenskap familjemedlem. Generaladvokaten ansåg därförav

förordning 140871 inte tillämplig i målet. Däremotatt ansåg hanvar
förordning EEG 161268 tillämplig.nr vara

Vad gäller för det fall familjemedlemmen inte självsagts ärattnu
Ärförvärvsverksam. familjemedlemmen förvärvsverksam omfattas han

självständigt förordning 140871 och berättigad till förmånerär iav
enlighet med reglerna för anställda eller egenföretagare. Behörig stat
för honom då den i vilkenär han förvärvsarbetar, oberoendeärstat av

de andra familjemedlemmama förvärvsverksamma eller familjenärvar
bosatt. Detta innebärär makar kan omfattade olikat.ex. att vara av

medlemsländers lagstiftning och således erhålla förmåner enligt olika
lagstiftningar. Detta medför i sin konsekvenser vi återkommertur som
till i avsnitt 8.7.8.

Även reglerna i förordning 140871 familjemedlemmarattom om
omfattas förordningen innebär, enligt vad vi de intesagt, attav ovan

självständigt försäkradeär endast försäkrade för förmånerutan som
enligt den nationella lagstiftningen härledda från den anställdeär eller
egenföretagaren, kan förordningens bestämmelser likväl innebära att
förmåner direkt till familjemedlemmar. Förordningens kapitelges om
förmåner vid sjukdom och moderskap innehåller således bestämmelser

tillerkänner familjemedlemmar till förmånersådana i vissarättsom
situationer, den anställde och hans familjnär bosatta iärt.ex en annan
medlemsstat den behörigaän Fråga vad dessa bestämmelserärstaten.

förhar betydelse det gällernär svenska kontantförmåner vid moder-
skap.

detNär till börja med gäller föräldrapenningsvensk enligt sjuk-att
penningnivâ blir det aldrig aktuellt sådan ersättning tillatt utge en
familjemedlem till arbetar i Sverige, eftersom deten person som
förutsätter familjemedlemmen själv förvärvsverksam, i vilket falläratt
han också självständigtär omfattad förordning 140871. Han följerav
då de vanliga reglerna behörig för anställda och egenföretaga-statom
re.

denFör inte sjukpenningförsäkrad enligtär AFLutgessom
föräldrapenning enligt garantinivån, dvs. med 60 kr dagen. Sådanom
ersättning till förälder han förvärvsverksam.inteäven ärutges en om
Fråga då föräldrapenningär enligt garantinivån till följdom av
reglerna i förordning 140871 skall till i utlandet bosatt, ickeutges en
förvärvsaktiv make till arbetar i Sverigeen person som

Som enligt förordningnämnts är 140871 familjemedlemmarovan
berättigade endast till förmåner enligt den nationella lagstiftningensom
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frånhärledda den anställde eller egenföretagaren ochär såledessom
tillerkänns dem grund deras familjemedlem. Om denstatusav som
nationella lagstiftningen såsom den svenska uppbyggd detpåär sätt

den omfattas försäkringen individuellt försäkradäratt utansom av
anknytning tillnågon skulle det innebära de reglerattannan person,

i förordning tillerkänner familjemedlemmar140871 tillrättsom
förmåner vid ochsjukdom moderskap inte skulle tillämpligavara
beträffande det landets lagstiftning. En sådan slutsats får långtgående
konsekvenser gäller vårdförmåner till familjemedlemmardet vidnär
sjukdom.

undanröja sådana föreskrivsFör konsekvenser i f ilatt art.
förordning 140871 medlemsstats lagstiftning vårdför-att, om en om

vid sjukdom eller moderskap inte skillnad familje-måner mellangör
medlemmar och andra lagstiftningen gäller, uttrycketpersoner som
familjemedlem skall ha den betydelse i bilaga till1som anges
förordningen. I denna bilaga har EES-avtalet införts bl.a.genom en
bestämmelse gäller svensk lagstiftning. föreskrivs vidDär attsom
fastställande till vårdförmåner vid sjukdom och moderskaprättenav

med familjemedlem undermake eller barn 18 års ålder.avses
dessa innebär för-Enligt vår tolkning bestämmelser de attav

ordningens regler vårdförmåner till familjemedlemmar vid sjukdomom
moderskap tillämpas fråga nationella lagstiftningaroch kan iäven om

individerna försäkrade. Förmånernabygger på individuelltärattsom
gäller enligt den nationellaså oberoende vadsägagörs att av som

härleddlagstiftningen från den anställde eller egenföretagarentill en
f i tillbestämmelsen i förordningens och bilaganlrätt art.genom

förordningen.
enligt garantinivåntill frågan föräldrapenningFör återgåatt om

i förordning 140871 kan utbetalas till imed stöd reglerna enav
till arbetar iutlandet bosatt, icke yrkesverksam make en person som

svenska socialförsäk-Sverige kan till börja med konstateras denattatt
ringslagstiftningen individuellt ellerbygger individen äratt

försäkrad. innebär föräldrapenning enligtsjälvständigt Det tillrättenatt
frångarantinivån enligt AFL inte kan utgöraanses en annan person

i förordninghärledd Vidare gäller den speciella bestämmelsenrätt.
vårdförmåner140871, familjemedlemmar till enligt för-rättsom ger

ordningens regler den nationella lagstiftningen innebär deäven attom
självständigt försäkrade för förmåner, endast just vårdför-sådanaär

och inte kontantförmåner.måner
föräldrapenningVår slutsats blir således enligt garantinivån inteatt

Överkan till make bosatt utomlands. huvudärutges tageten som
enligt bedömningtorde vår reglerna i förordning 140871 kontant-om

förmåner till familjemedlemmar bli betydelse förvid moderskap utan
den svenska lagstiftningen förmåner.sådanaom
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Båda inteföräldrarna uppfyller förutsättningarna för ha rättatt
till föräldrapenning

harEnligt kap. 3 § gäller föräldrarna4 AFL att, gemensamtom
föräldrapenning undervårdnaden barnet, varje förälder har tillrättom

föräldrapen-självständig tillminst 90 dagar. Varje förälder har rätten
föräldrapenningförälder kan emellertid uppbäraning. En avstå rätt att

härför dockförutsättningtill förmån för den andra föräldern. En är att
fallföräldrapenning. Iförälder avstår själv har tillden rätt annatsom

kan något avstående inte ske.
denskall gälla ifråga därvid uppkommer vadEn är somsom

föräldrapenningtillden förälder önskar avståsituationen rättatt som
intehanförmån, grundsjälv inte berättigad till sådanär attt.ex. av

omfattadellervarit inskriven hos försäkringskassa 180 dagar är av
kan avstådärför inte rättlagstiftningen i land Sverige, ochänannatett

uppfyllerden andra föräldernföräldrapenning till förmån förtill som
Enligt vårföräldrapenning.berättigd tillförutsättningarna för att vara

bestämmel-enligti denna situation de 90 dagarnauppfattning bör som
föräldrapenningtillinte hartillkommer den förälder rättsomsen

tillfalla andra föräldern.den
förälderså den§ AFL ändrasföreslår därför 4 kap. 3Vi attatt som

föräldrapenningberättigad tillförutsättningarna föruppfyller att vara
tiden.för helaföräldrapenningenfår uppbärai fall självdessa

generellfåföreslåsgälla enbart inom EESBestämmelsen bör inte utan
svensktillinte harfall den förälder rättdetgiltighet. För att som

förersättningerhållitSverige harlandföräldrapenning i änett annat
isådana dagarlandet, börlagstiftning i detföräldraledighet enligt

frånavräknas8.7.8föreslå i avsnittkommermed vadenlighet att
föräldern.den andratillkommerföräldrapenningden svenska som
denAFL inte enbart ärenligtFöräldrapenning tillkommer som

eller harbl.a. den ärförälder likställsmed ävenförälder somutan
med denne,hafthar barnhar ellerförälder ellergift medvarit en

Vadbor tillsammans.varaktigtde sagtsförutsättningunder nuatt
förordningföljdtilltillförhållandeigäller även avpersoner som

innebärlagstiftning. Detsvensk attomfattasskall t.ex.140871 enav
ochföräldergift medEES-land,i ärmedborgare samman-enett som

iarbetarSverigeEES-landi änmed dennebor somannat menett
värdhanföräldrapenningsvenskberättigad till tarSverige, omär om

barnet.bosattai utlandetdet

anställningarKortvariga

behörigarbetslandet ärförordning 140871iBestämmelserna attom
förvaraktighetvissarbetekrav påuppställer inte nâgra attstat av

viharför betydelsefårtillämpliga. Vad dettaskall blireglerna
kontantför-andrasjukpenning ochi frågautvecklat i avsnitt 7.4.4 om
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konsekvenser uppstårMotsvarande problem ochvid sjukdom.måner
vid moderskap.kontantförmånerdet gällernär

Sverige för för-tillalla kommereffekt häravEn är attatt som
ihär i landet ellerbarn under åtta årvärvsarbeta och har annatsom -

detsjukpenningnivå. Närföräldrapenning påEES-land får tillrätt-
sjukpenningnivå krävsersättningförsta 180 dagarna meddegäller

födelse varitföre barnetsdagunder åtminstonedock att enpersonen
inkomstsjukpenninggrundandeoch haftsvensk lagstiftningomfattad av

tidsbosättning i Sverige, vissfordrasnärvarandegaraninivå. Föröver
viss tidsförsta 180 dagarna,och, för deförsäkringskassainskrivning i

förfödelsegarantinivå före barnetssjukpenningförsäkring för över att
fall. krävs alltsåi sådana Detskall uppkommaföräldrapenningtillrätt

tidarbeta här längreför bo ochtill Sverigekommer attatt enpersonen
sådant krav kommerföräldrapenning. Någottillhan skall haför rättatt

140871.förordning Dessaomfattasförgällainte som avpersoner
vidföräldrapenning redantill svensktäckaskommer rättenatt av

förvärvsarbeteelleranställningarkortvarigatillfälliga och mycket som
sig här.de behöver bosättaochhär i landetegenföretagare attutan

arbete härfrån första dagensomedelbartuppkommakan ocksåRätten
väntetid.särskildnågonutan

behörig statSverigeNär upphör att vara

Sverige och såledesbosatt i ärnärvarande kan ärFör person somen
landtid ilandet arbeta kortareförsäkrad här i attett annat utanen

blir inteförsäkringen bryts. Dettasvenskatillhörigheten till den
Även tillfälligtillämplig.blirförordning 140871möjligt när en

skallmedföraEES-land kommeranställning i attattett annat personen
han upphörlagstiftning ochlandetsomfattad det andra attattvara av

lagstift-fråganaktualiserar närförsäkrad i Sverige. Detta omvara
omfattasgälla förupphörningen i medlemsstat att person somenen

förvärvsarbeta iförordningen inte börjaroch att annanenav som
iVi vill detavsnitt 5.7.7.vi behandlat imedlemsstat. harDetta trots

tillämpligreglernavi tolkardetta kortfattat redovisa huravsnitt om
lagstiftning i avseende.detta

förupphör gällamedlemsstatFrågan lagstiftningen inär attenom
medlemsstatensförordning 57472l0b ienligtavgörs art. aven person

anställningenså längenationella lagstiftning. Allmänt kan sägas att
Sverige finns kvaregenföretagare i äreller verksamheten som

gällerlagstiftning. Detsvensk ävenockså omfattad ompersonen av
sjukdom,grundarbetet, påledig frånär semester,t.ex. avpersonen

tillenbart enligt lagenföräldrapenning eller rättledighet med om
gäller oberoendeVadledighet för vård barn, sagts av varnuav m.m.

anställningen eller verksamhetenbosatt. Omär sompersonen
börjar uppbäraupphör och i ställetegenföretagare i Sverige personen

sjukpenningförmåner, kvarstår hanföräldrapenningförmåner eller
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vidare försäkrad här i landet så länge sådana förmåner oavbrutetsom
härifrån. En fortlöpande uppbär kontantförmånerutges vidperson som

sjukdom eller moderskap bibehåller således anknytningen till det land
där han tidigare förvärvsarbetade.

Fråga emellertid vadär gäller beträffande tillämplig lagstiftningsom
i den situationen inte återgår i arbete efter föräldraledig-att en person
het anställningen upphör och han skall efter kortare eller längreutan
tid föräldraledig för vård barn. Eftersom det äratt ta ett nyttvara om
den nationella lagstiftningen avgör skall upphöranärsom atten person

omfattad landets lagstiftning, innebär det enligt vår uppfattningvara av
förvärvsarbete i Sverige upphört och inteatt en person, vars som

längre uppbär föräldrapenningförmåner eller sjukpenningförmåner
från Sverige, också upphör försäkrad här i landet han äratt vara om
bosatt utanför Sverige eller lämnar landet för sådan tid han inteatt
längre skall bosatt här. I denna situation kommer alltså detanses
svenska bosättningskravet gälla och medföra tillhörigheten tillatt att
den försäkringensvenska upphör. Vilket lands lagstiftning en person
i den angivna situationen skall omfattas regleras i f13.2 iart.av
förordning 140871. Där för situationer detta slag, dåanges av
lagstiftningen i medlemsstat upphör gälla bliratt utan atten en person
omfattad lagstiftningen i medlemsstat, han skallattav en annan vara
omfattad lagstiftningen i bosättningsstaten.av

I avsnitt 5.7.7 har vi berört det kan råda viss tvekan näratt om
försäkringen för föräldrapenning upphör i fråga inteom en person som
längre förvärvsarbetar i Sverige och inte heller i något EES-annat
land och inte bosatt här i landet. Vi har i avsnittär 5.7.7 därförsom
uttryckt vår uppfattning åtgärder bör vidtas från Sveriges sidaattsom
så det i bilaga förordning6 till 140871 införs bestämmelseatt en som
i klargörande syfte svensk lagstiftning upphörnär gälla iattanger nu
aktuella situationer.

Som framgår redogörelsen i avsnitt för8.6 reglerna i förordningav
140871 blir konsekvenserna dessa regler fårSverigeatten av av
betala föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning till fader i
samband med barns födelse till anställda ellerärpersoner som
egenföretagare här i landet bosatta i EES-land inte baraett annatmen
så länge de bor kvar i bosättningslandet också i vissa andrautan
situationer flyttning till eller tillfällig vistelse i EES-land.annatav
Detta blir fallet flyttar till eller tillfälligt vistas it.ex. om personen

ÄvenSverige. i fall då flyttar till eller tillfälligt vistas ipersonen ett
tredje EES-land kan Sverige under vissa förutsättningar skyldigvara

fortsätta betala föräldrapenningförmåner. Dessa regleratt att ger
upphov till vissa särskilda konsekvenser vi skall återkommastraxsom
till.
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8.7.6 Utbetalning utomlands

Barnets bosättning

Föråldrapenningförmåner enligt kap.4 1 § AFLutges endast för vård
barn bosattaär i Sverige. Detta krav kommerav intesom kunnaatt

upprätthållas i förhållande till omfattas förordningpersoner som av
140871 eftersom reglerna i denna inte bygger på bosättning utgårutan
från i vilket land den anställde eller egenföretagaren sysselsatt.är Att

krav på bosättning för tillett rätt förmåner inte kan upprätthållas följer
även allmänna rättsgrundsatser fastslagits EG-domstolenav isom av

antal mål. I nordiskaett sammanhang bortser redan i dag frånman
kravet barnet skall bosattatt i Sverige. I bilagan till 1981 årsvara
nordiska konvention sålunda den enligt konventionensattanges som
bestämmelser skall omfattas svensk lagstiftning föräldrapenningav om

bosatt i Sverige harutan att till föräldrapenningrätt förvara även ett
barn bosattär i land den försäkrade.som samma som

Enligt vår uppfattning det förår tydlighetens skull lämpligt detatt
på motsvarande införssätt regel i bilaga 6 till förordning 140871en ,innebär det krav på barnet skallatt bosatt isom Sverigeatt vara som
enligt svensk lagstiftning gäller för förälder skall berättigadatt en vara
till föräldrapenningförmåner inte skall tillämpas i fråga barn tillom en

omfattas förordningen barnetperson bosattsom är i EES-av om annat
land. Vi föreslår det från svensk sida vidtasatt åtgärder för få tillatt
stånd sådan regel i bilagaen

Vad innebär föräldrapenningförmånersagts att i vissanu fall till
följd förordning 140871 måste utbetalas barnetav även inte ärom
bosatt i Sverige. Det gäller när anställd arbetar it.ex. Sverige ochen
han tillsammans med sin familj bosattär i EES-land eller iett annat
den situationen den anställde bosattatt är och arbetar i Sverige men
avstår från förvärvsarbete för vårda i EES-land bosattatt ett ett annat
bam. Det gäller också i fråga sjömän anställda på svenska fartyg,om
oberoende de eller det barn de vårdar bosatta.ärav Reglernavar i
förordning 140871 kommer alltså över regeln i AFL. Självfalletatt ta
kan inte heller uppställas några krav på föräldrapenning skulleatt utges
enbart för barn föddaär i Sverige.som

Rätt till utbetalning foräldrapenningfdrmåner utomlands enligtav
AFL

Enligt AFL inte tillfällig föräldrapenningutges till far i sambanden
med barns födelse för tid då fadern vistas utomlands. De flesta
socialförsäkringskonventioner Sverige ingått med andra ländersom
innehåller emellertid bestämmelser medger utbetalningsom av
kontantfönnåner vid vistelse i den andra fördragsslutande staten.
Någon motsvarande begränsning i fråga tillrätten för-om annan
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äldrapenning tillfälligän sådan vid vistelse utomlands föreligger inte
enligt AFL.

Rätt till utbetalning föräldrapenningförmåner utomlands enligtav
förordning 140871

Reglerna i förordning 140871 innebär till utbetalningrättatt av
kontantförmåner utomlands föreligger i vissa situationer, även om
sådan inte föreliggerrätt enligt den nationella lagstiftningen. I dessa
fall kommer alltså förordningens bestämmelser och regelnöver ita
AFL, tillfällig föräldrapenning till far i samband med barnsatt en
födelse inte vid vistelse utomlands, inte gälla.utges att

Förordning 140871 familjemedlemmaräven i vissarätt attger
situationer få kontantförmåner vid moderskap under vistelse utomlands.
I enlighet med vårt i avsnitt 8.7.5 gäller denna interättresonemang
svenska föräldrapenningförmåner eftersom dessa enligt AFL utges som
självständiga förmåner och inte frånnågon den anställde ellersom
egenföretagaren härledd förmån för familjemedlemmar.

dettaI sammanhang bör anmärkas någon helt fri inomexporträttatt
EES, dvs. få föräldrapenningförmånerrätt utbetalade i vilketatten
EES-land vistas eller bor, inte finns såvitt gälleränen person
kontantförmåner vid moderskap. Rätt till föräldrapenningförmåner vid
vistelse i tredje föreligger sålunda endast vid akut uppkommetstaten
vårdbehov. Vidare krävs för till föräldrapenningförmånerrätt efter
flyttning till tredje föregående tillstånd den behörigastaten av
institutionen.

Eftersom till utbetalning föräldrapenning utomlands vissarätten iav
fall enligtlångtgående AFL enligt förordningär än 140871,mer

dessainnebär det reglerna i AFL i fall bestämmelsernaöver iatt tar
förordningen. fråga föräldrapenningDetta gäller i vid vistelset.ex. om
i land, i vilken situation medger utbetalningAFLett annat av
föräldrapenning några begränsingar. För bor iutan personer som
Sverige och försäkrade iär här landet stöd reglerna imed AFL blirav
reglerna i förordning 140871 inte tillämpliga såvitt utbetalningavser

föräldrapenning utomlands, eftersom finns helt fridet exporträttav en
under förutsättning både föräldern barnet kvarstår bosattaochatt som
i Sverige.

de fall dåI till föräldrapenningsvensk förutsätter till-rätten en
lämpning bestämmelserna i förordning 140871 skall också till-av
lämpas de inskränkta regler finns där i vilka situatio-mer som om- -

föreligger fårätt kontantförmåner vid moderskap utbetalda iattner
EES-land.annat

viktigasteDen situationen i förordningvilken reglerna i 140871
medför till kontantförmåner irätt land den behörigaän ärannat staten
kanske anställdnär eller egenföretagare bosatt iären en annan
medlemsstat den behöriga medborgareän En tysk bosattärstaten. som
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i Tyskland arbetar i Sverige omfattas således svensk lagstift-men av
ning, vilket innebär Sverige behörigäratt Enligt förordningstat.
140871 har den tyske medborgaren i Tysklandrätt uppbära svenskatt
föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning han avstår frånom
förvärvsarbete för vårda barn eller i samband medatt barns födelse.

En situation då till kontantförmånerrätt vid moderskapannan vid
vistelse utanför den behöriga föreligger enligt förordningstaten
140871 då denär anställdes eller egenföretagarens hälsotillstånd
kräver omedelbara förmåner under vistelse i medlemsstat.en annan
Denna bestämmelse torde i fråga moderskapsförmånerna främstom ta
sikte på barnets nedkomst. I avsnitt 6.5 har vi redogjort för de
överenskommelser och förslag finns beträffande tillämpningensom av
reglerna förordningeni i dessa fall.

frågaI omfattas svensk lagstiftning ochom personer ärsom av som
utsända från Sverige för arbete i EES-land, i vilket de inteannat är
bosatta, torde tillämpningen reglerna i AFL i kombination medav
bestämmelserna i förordning 140871 till resultat tillrättattge
föräldrapenning vid vistelse i det andra landet föreligger enbart i de
situationer då det uppkommer akut behov förmåner underett av
vistelsen i landet i fråga. Vad gäller dock endast för det fallsagtsnu

barnet och den anställde eller egenföretagarenatt inte bosattaär i
ÄrSverige. däremot barnet och den anställde eller egenföretagaren

bosatta i Sverige, regleras till föräldrapenningrätten vid vistelse i
land inte reglerna i förordningannat 140871 bestämmelser-av utan av

i AFL. AFL innehåller i denna situation inga inskränkningarna i rätten
till föräldrapenning vid vistelse i land under förutsättningannat att
barnet och föräldern bosattaär i Sverige.

Den fått tillrätt kontantförmåner vid moderskap densom av
behöriga och med tillstånd den behörigastaten institutionensom av
återvänder till bosättningsstaten eller flyttar till medlemsstaten annan
har enligt förordning 140871 fortsatt till kontantförmánerrätt från den
behöriga Bestämmelsen innebärstaten. under pågåendeatt en person
föräldraledighet kan flytta till EES-land förloraett annat rättenutan att
till moderskapsförmåner. En arbetar i Sverige och ärperson som
bosatt i Danmark kan således flytta till Tyskland under pågåendet.ex.
föräldraledighet förlora föräldrapenningtillrättenutan frånatt Sverige.

förutsättningEn för denna skall föreliggarätt denatt är behörigaatt
institutionen har sitt tillstånd till flyttningen. förordningIgett 140871
föreskrivs i de för sjukdom och moderskap reglerna attgemensamma
tillstånd till flyttningen får endastvägras det klarlagtär flytt-om att
ningen skulle skadlig för hälsotillstånd eller försvåravara personens
läkarvården. Förutsättningarna för tillståndvägra huvud-att synes
sakligen hänföra sig till förmånerna vid sjukdom.

Den nämnda regeln, innebär till föräldrapenningför-rättnu attsom
föreliggermåner vid flyttning till medlemsstat, förutsätteren annan att
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flyttningen omfattasanställde eller egenföretagaren efterden även av
lagstiftning tidigare.lands somsamma

förmåner140871bestämmelserna förordningiDe omgemensamma
tillståndeftermoderskap medger vidarevid sjukdom och attpersonen

medlemsstat förinstitutionenbehöriga bege sig tillden attannanenav
Tillstånd får i dessahälsotillstånd kräver.vård där hansfå den som

bosättnings-lagstiftningen isådan enligtinte vårdfall vägras gesom
hänsyntid medfå vård inom denoch där inte kanstaten sompersonen

iförlopp normalsannolikahälsotillstånd och sjukdomens ärtill hans
Bestämmelsenfrågaför den vård detbosättningsstaten är tarom.som

tillämplig ii principsikte sjukvård ävenfrämsta äri rummet men
efter hasamband med förlossning. Envård ifråga attperson somom

få vård idenna möjlighetdärtill utnyttjar sigfått tillstånd att ettav
vidkontantförmånerberättigad tillmedlemsland ocksåärannat

innebärbehöriga Detdenna tid från denmoderskap under attstaten.
efter tillståndlagstiftning ochsvenskomfattas somsom aven person

förEES-landtillbeger sigbehöriga institutionenden attett annatav
i detvârdtidenföräldrapenning underberättigad tilldärfå vård är

landet.andra 4 vidkontantförmåner140871i förordningspeciella reglernaDe om
möjlighet dedenbl.a. sikte påarbetslösamoderskap till tarpersoner

vistas itid månaderunder69 harenligt treatt annanart. enomen
arbets-tillförloraarbete där rättenför sökamedlemsstat utan attatt

fårsålundaUnder den tid debehörigafrån denlöshetsförmåner staten.
arbetslöshets-förlora tillmedlemsstat rättenivistas utan atten annan

från denkontantförmåner vid moderskaptillocksåhar deförmåner rätt
praktiken fögasig itorde här rörabehöriga institutionen. Det ettom

förekommande fall.vanligt
tillkontantförmåner vid moderskapFörordningens regler om

situationer kanförmåner i vissasådanainnebärpensionärer att
Eftersombosatt.land vilket pensionären äri det iutbetalas änannat

blirförvärvsverksam,förutsätter pensionären intereglerna äratt
endast vadvidkommandeintresse för Sverigesreglerna avserav

pensio-själv. Enenligt garantinivån till pensionärenföräldrapenning
medlemsstatersfleraellertill pension enligthar rättnär, ensom

moderskapvidförmånerinte berättigad tilllagstiftningar ärmen som
bosättnings-iförmånerskall ändå erhålla sådanai bosättningslandet,

delagstiftningen i någonskulle ha till det enligthan rätt avstaten om
i sådanbosattpension till honom han stat.utger enstater varomsom

pensionären har rättfallmoderskap skall, för detvidFörmånerna att
lagstiftning,medlemsstatsmoderskapsförmåner enligt endasttill en

tillhardäremot rättpensionärenOmden medlemsstaten.utges av
skalllagstiftningar,flera medlemsstatersmoderskapsförmåner enligt

pensionärenlagstiftningmedlemsstatförmåner dendessa utges varsav
länderfleraleder till ärregeldennaomfattats längst eller, attomav
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betalningsskyldiga, den medlemsstat lagstiftning pensionärenav vars
omfattatssenast av.

Vad innebär pensionär med uteslutande eller huvud-sagts attnu en
sakligen svensk pension bosatt i Tysklandär intet.ex.som men som

förmånerberättigad till vid moderskap enligt tysk lagstiftningär skall
erhålla sådana förmåner från Sverige han bosatt här isom om vore
landet. En bosatt i Sverige berättigad till föräldrapen-är ärperson som
ning garantinivå under förutsättning han har varit inskriven hosatt
försäkringskassa under minst 180 följddagar i omedelbart före den dag
för vilken föräldrapenningen skall utbetalas. Vad komplicerarsom
bilden i fråga pensionärer lagvalsreglerna i förordningär 140871.om

inte förvärvsverksamEn skall enligt dessa regler iärperson som
allmänhet omfattad lagstiftningen i bosättningsstaten art.vara av
13.2 Det betyder pensionären i det nämnda exemplet skallatt ovan

omfattad lagstiftningen i Tyskland. Fråga uppkommer dåavvara om
pensionstagare med svensk pension bosatt i Tyskland ochären som

således omfattad tysk lagstiftning uppfyllakan villkoret iärsom av
den svenska lagstiftningen dagars inskrivning försäkringskas-180 iom

för till föräldrapenning.rättsa
enligt vår uppfattning reglerna i förordningenDet svårtär att av om

förmåner vid moderskap till pensionärer detta möjligt. Enutröna ärom
förklaring till svårigheterna kan förordningenreglerna i i dessaattvara

tilldelar inte anpassade ifrågavarande förmån, eftersomär EG-typ av
lagstiftningarländernas i regel inte innehåller någon sådan för icke för-

värvsarbetande utgående dagersättning vid moderskap. Fråga är om
förordningreglerna i 140871 pensionärers till kontantförmånerrättom

vid moderskap kan tolkas så villkoret inskrivning hos för-att om
säkringskassa kan uppfyllt försäkring eller bosättninganses genom
motsvarande tid i EES-land. Om detta inte fallet, betyder detärannat

pensionär med svensk pension bosatt i EES-landäratt annaten som
Sverige inte berättigad till föräldrapenning på garantinivå. Omän är

innebördendäremot reglerna bosättning eller försäkring iär attav
EES-land likställs med viss tids inskrivning hos försäkringskassa,annat

kommer till föräldrapenning på garantinivå kunna föreliggarätt vidatt
bosättning i EES-land.annat

Med hänsyn till oklarheterna förordningeni reglerna i i detta
avseende vill vi inte uttrycka någon bestämd uppfattning i denna fråga.

En pensionär kan enligt förordning 140871 ha uppbärarätt att
kontantförmåner vid moderskap han vistas i medlemsstatom en annan

den där hanän bosatt. En förutsättning för dennaär skallrättatt
föreligga pensionären berättigad till pension frånär eller fleraäratt en
medlemsstater och han har till förmåner vid moderskap enligträttatt

dessa medlemsstaters lagstiftning. fallFör det pensionärenattaven
har till pension enligt lagstiftningen i eller flera medlemsstaterrätt en

förmånerna pensionärens bosättningsland, under förutsättningutges av
han erhåller pension från bosättningslandet och har tillrättatt
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förmåner vid moderskap pensionären i dennafrån detta land. Om
situation inte har till förmåner moderskap från bosättnings-vidrätt

regler föregående stycke. Undergäller beskrivits istaten, samma som
skulle föräldrapenning enligtförutsättning föreligga till svenskrättatt

från Sverige, harför pensiongarantinivån pensionär erhålleren som
förordning 140871 tillhan således med stöd bestämmelserna i rättav

EES-land. Enförmån också vid tillfällig vistelse idenna annatett
förutsättning pensionä-föreligger redan undersådan enligt AFLrätt att

i Sverige.och barnet bosattaärren
reglerna igjorda konsekvensernaDen genomgången avnu av

moderskap visar dessa140871 i fråga förmåner vidförordning attom
föräldrapenningförmåner vid vistelsemedför ökad tillregler rätten

till bestämmelserna i 4utanför Sverige i förhållandeeller bosättning
emellertidfall innebär EG:s reglernågot eller någrakap. AFL. I en

utomlands.föräldrapenningförmåneruppbärainskränkt rätt attmera
för tid då dentill föräldrapenningi frågagällerDet rättent.ex. om

uppställersituation AFL inteland, i vilkenberättigade vistas i annat
i Sverige.förutsättning barnet bosattunderbegränsningar, ärnågra att

tillföreliggerden behörigai land rättVid vistelse än statenannat
princip enbartförordning 140871 imed stödföräldrapenning omav

vårdförmånerblivit i akut behoveller egenföretagarenden anställde av
fått tillstånd bege sigi landet ellerunder vistelsenvid moderskap att

i de fall dåkommer,få vård där. Somtill landet för nämntsatt ovan
och förordninggrundas uteslutande AFLföräldrapenningtillrätten

stället föri gälla ireglerna AFLtillämpas,140871 inte behöver att
inskränker såledesFörordning 140871förordningen.bestämmelserna i

föreligga enligt denutomlands kanutbetalningden tillinte rätt som
svenska lagstiftningen.

föräldrapenningförmåner vid utlands-tillutvidgningar iDe rätten
till den lagupphov följer direktvistelse 140871förordning ger avsom

samordningslagen, ochförordningen tillämplig Sverige,igörsom
ändringarförutsätter inga i AFL.

kan finnasdetvi ställtEn fråga i det sammanhanget är omosssom
förhållande också tilliföreslå motsvarande utvidgningaranledning att

någon ellersåutanför EES. Det skulle i fall ske sättländer så att
och infördesbestämmelserna i förordning 140871några övertogsav

tillämpning.lagstiftningenden svenska med generelli
har vi inteinnebördmotiv för förslag dennabärande medNågra

ändringarvidare omöjligt med några smärreföreligga. Detfunnit är att
förordningtillämpningåstadkomma resultati AFL avsamma som en

i deomfattande ingreppinnebär, härför krävs även140871 utan
bestämmel-förmånemagrundläggande och för de olika gemensamma
föreskrifteradministrativamängdi behövsAFL. Dessutomserna en

bestämmelserna och ireglerar den praktiska tillämpningen avsom
länder.fall institutioner i andramånga medverkan av
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itill generella ändringarförslaginte fram någraalltsåVi lägger
EES.gälla inombestämmelser kommerdeAFL attmotsvarar somsom

till länderi förhållandebehövsi reglerna i AFLutvidgningarDe som
socialförsäk-åstadkommashittillsfår liksomutanför EES genom

i fråga.med ländernaringskonventioner

Samordning8.7.7

föräldrapenningförmånerskall§ AFLi kap. 17reglerna 4Enligt
förförsäkradedenförmånermed vissa andrasamordnas sammasom

förför tidsåledes inteFöräldrapenningförmånererhåller.tid utges
ellerarbetsskadeförsäkringenellersjukpenning enligt AFLvilken utges

grundförfattning eller påenligtersättningmotsvarande avannan
Även ersättningellersjuklönsärskilt fall.iregeringens beslut ett annan

för-utbetalninguteslutersjuklön1991:1047lagenenligt avom
tid.förmånernamånäldrapenningförmåner i den avser samma

till föräldrapen-berättigadsamtidigttänkas ärkanDet att personen
lagstiftning vilkenmedenligt utländskförmånochningförmåner en

lagstiftning.svenskenligtdensamordning skulle skeförmån utgavsom
eftersomEESvanlig inombli såtorde intesituationDenna personer

lagstiftningen iomfattasskallförordning 140871täcks avavsom
i ärlagstiftningenregeloch det iland ärendast stat somsammaett

länderförhållande tillIde olika förmånerna.beträffandetillämplig
situationsådanförförutsättningarnaemellertidutanför EES är att en

meningenligt vårframstårbetydligt Detuppkommaskall större. som
uppbäri fall då densamordningförreglermotiverat ha somatt samma

utländskenligtförmånererhåller andraföräldrapenningförmåner
lagstiftning.svenskenligtförmånernadålagstiftning utgessom

intagitsinnebördmed dennaregelsammanhangetikanNämnas att en
alltsåtrygghet ochsocialkonventionennordiska5 i deni omart. nya

från andraförmåner dei frågagrund häravredan pågäller om
länderna.nordiska

kap.skall in i 4häromsärskild regeldärförföreslårVi tasatt en
påtagligtsamordningsregler ärEftersom behovet§ AFL. mest17 av

förhållandegälla enbart iinteregelnden föreslagnautanför EES bör
tillämpning.generellföreslås fåEES-länderövrigatill utan

aktuellkan bli närsamordning ärvilkensituation iEn enannan
moderskapvidförmånerberättigad tillegenföretagareeller äranställd

situationbarn. Dennaförlagstiftningflera EES-statersenligt samma
ländersfleraomfattadvaritföruppståtorde kunna avperson somen

ellerfödelseföre barnetsperioder i tidenolikaunderlagstiftningar om
försäkringkrav påinte uppställerilagstiftningennationelladen staten

8föreskrivs islagfall dettafödelse. Förföre barnetstid art.viss av
enligtendastskallmoderskapsförmåner57472förordningi utgesatt
eller,förlossningeni vilken ägtmedlemsstatlagstiftningen i den rum

enligtdei någoninteförlossningen ägt stater varsavrumom
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lagstiftning till förmånerrätt vid moderskap föreligger, enligt den
medlemsstats lagstiftning omfattats Genomsenastsom personen av.
den tolkning EG-domstolen bestämmelsen i målet 14379 Walshgett
utesluter den inte under olika perioder haratt variten person som
omfattad olika länders lagstiftning kan maximalt utnyttja för-av
äldrapenningförmåner i land och därefter erhålla ytterligareett
föräldrapenningförmåner från land, lagstiftning medgerett annat vars
sådana förmåner under längre period den förstaän Genomstaten.
bestämmelsen i förordning 57472 undviks således dubbelutbetalningar
endast beträffande perioder sammanfaller enligt flera länderssom
lagstiftning, visst antal dagar eller veckor.t.ex. ett

Denna begränsning bestämmelsen i förordning 140871 ärav storav
betydelse för till svensk föräldrapenningrätten eftersom föräldrapen-
ning i jämförelse med andra EES-länder under lång tidutges och- -

kan delas fleraäven i perioder under tid åtta år. Enupp en av person
varit omfattad spansk lagstiftning, medger ersättningt.ex.som av som

under endast 16 veckor, och till fullo utnyttjat denna ersättning kan
således, han omfattas svensk lagstiftning på grund för-om av av
värvsarbete här, erhålla svensk föräldrapenning för resterande dagar

till 450 dagar. För till föräldrapenningrätt på sjukpenningnivå förupp
de första 180 dagarna krävs dock under åtminstone någonatt personen
tid under perioden omedelbart före barnets födelse varit försäkrad i
Sverige för sjukpenning garantinivån.över Detta krav aktualiseraren
frågan den period under vilken utländska moderskapsförmånerom
erhållits skall avräknas från de första dagarna180 med föräldrapenning
på sjukpenningnivå eller de resterande 180 dagarna, för vilka det inte
gäller något krav på viss tids sjukpenningförsäkring före barnets
födelse. fråga behandlarDenna vi i det följande avsnittet.nu

8.7.8 Avräkning förmåner i landutgetts annatav som

svenska föräldrapenningenDen konstruerad så den för-är att ger
äldrarna till föräldrapenningrätt under visst antal dagar för varjeett
barn valfrihet det gäller förläggningennär i tidenstormen ger av

med föräldrapenning.dagarna Föräldrapenning sålunda längst tillutges
barnet fylltdess åtta år eller till den tidpunkt då barnet avslutatsenare

första skolåret.det För undvika oavkortade föräldraförmåneratt att
från två, eller flera länder för vård barn detutges tre ärav samma

enligt vår uppfattning därför påkallat det finns möjligheteratt att
avräkna perioder under vilka förmåner har för barn enligtutgetts ett

lands lagstiftning beviljandevid motsvarande förmån förett annat av
barn enligt svensk lagstiftning, dvs. formsamma en av samman-

läggning till nackdel för den försäkrade i fråga den tidsrymd underom
vilken förmån längst kan utges.en

konventionenI social trygghet med Tyskland finns be-om en
stämmelse denna innebörd. En motsvarande bestämmelse finns iav
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förordning 140871. Enligt den bestämmelsen 35.4art. gällersenare
lagstiftningen i medlemsstat fastställer längsta periodatt, om en en

förmånunder vilken kan den institution tillämpar dennautges,en som
lagstiftning får beakta den period under vilken förmåner redan har

institutionen i medlemsstat för fallutgetts av en annan samma av
moderskap. Bestämmelsen i 35.4 den längsta periodart. synes avse

förmånunder vilken kan vid fall moderskap, dvs.utgesen samma av
för barn, oberoende det enbart den föräldernärsamma av om ena som

förmånenutnyttjar eller båda föräldrarna har förmåner.uppburitom
innebär den föräldern omfattasDet tysk lagstiftning ochatt, om ena av

kontantförmåneruppbär tyska vid moderskap, den period under vilken
förmånersådana uppburits kan avräknas dagar med svenskmotsenare

föräldrapenning andra föräldern,den omfattas svensksom som av
lagstiftning, önskar ta ut.

För tillämpning 35.4 i förordning 140871 i förordningart.av ges
57472 föreskrifter innebär institutionen den medlemsstatiattsom som
skall förmåner får begära upplysningar från institutioner iutge en

medlemsstat vilka perioder de institutionerna harannan om senare
förmåner för moderskap.utgett samma

Bestämmelsen i 35.4 kunna tillämpas direkt enligt sinan. synes
ordalydelse. innebär tillämpas frågaDet den skulle kunna i denatt om

föräldrapenningensvenska det finns nationell svensk regelutan att en
föreskriver avräkning skall ske. EG-domstolen har emellertidattsom

fastslagit förordningi olika domar 140871 inte kan åberopas föratt
minska förmåner tillerkänns med tillämpningatt som en person

uteslutande nationell lagstiftning. Med hänsyn till denna ståndpunkt,av
i fall tycks gälla i fråga pensioner medan det oklart iärvartsom om

vad mån den gäller beträffande andra förmåner, vi detäven anser
lämpligt det i den svenska lagstiftningen införs bestämmelseatt en av
motsvarande innebörd i förordning35.4 140871.art.som

Vi föreslår alltså det i 4 kap. AFL skall införas regelatt en som
innebär vid beräkning antalet dagar under vilka föräldrapenningatt av

för barn skall beaktas under vilkakan dagarävenutges ett motsvaran-
förmån förde tidigare har barn enligt utländsk lagstift-utgetts samma

ning.
Vi det befogat den föreslagna möjligheten avräknaatt attanser nu

utländska förmåner vid moderskap inte enbart bör förmåneravse som
enligt andra EES-länders lagstiftningar den bör fåutan attutges

generell tillämpning i förhållande till länder utanför EES.även
fråga uppkommer det gäller tillämpning denEn närsom av av oss

sålunda föreslagna bestämmelsen och 35.4 i förordning 140871art.av
i vilken ordning avräkning skall svensk föräldrapenning.görasär mot

för-Enligt AFL kan nämligen, vi beskrivit i avsnitt 8.2.1,som
äldrapenning garantinivån dels under 180 dagar underöver utges
förutsättning föräldern under 240 dagar före barnets födelse varitatt
försäkrad för sjukpenning förekommandegarantinivån i fallöveren
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sammanläggning ske medbeskrivits i det föregående,kan, som
försäkring under 240EES-land för kravet påförsäkringstid i annat att

dagar krav påuppfyllas, dels under ytterligare 180dagar skall utan
till Sverige ochförsäkring. kommerföregående Omsådan en person

och därför inte harförutsättningarna för sammanläggninguppfyllerinte
här i landet, kanföräldrapenningtill de första 180 dagarnasrätt

föräldraförmáner tidigaretillavräkning med hänsyndiskuteras somom
eller de 180skall dessa dagaruppburits i land göras motannat mot

föräldrapenning här krav påföreligger tillför vilkadagar rätt utan
garantinivå.sjukpenningförsäkringföregående över

för sjukpenningförsäkring överhänsyn till det krav påMed
dagarnaför första 180födelse gäller deföre barnetsgarantinivå som

utsträckningiföräldrapenning det dessa dagar störstmed är som
andra länder. Enligtmoderskap iförmåner vidde utgesmotsvarar som

situationen förstbeskrivnadärför avräkning i denmening börvår ovan
någonsådant krav gäller,för vilka ävende 180 dagargöras ettmot om

därefteroch förstSverige inte föreligger, görasförmån itill sådanrätt
föräldrapenning kanför vilkade 180 dagaravräkning utges utanmot

nivå. bör reglerassjukpenningförsäkring viss Dettapåföregående ut-
lagstiftningen.tryckligen i

landuppburits iden förmånfråga gällerliknandeEn annatsomom
medåterstående 180 dagarnadeskall avräknasSverigeän mot

ersättning enligteller dagar medsjukpenningnivåenligtersättning mot
frågaavgörande för dennauppfattning börEnligtgarantinivå. vår vara

varit in-föräldern uppburitförmånutländskadenhuruvida som
enhetsbelopp. Vi såledesmedkomstrelaterad eller att,utgetts omanser

land, denföräldraförmån iinkomstrelateradföräldern erhållit annaten
första hand avräknas från de 180bör iförmån utbetalatstid sådan

föräldrapenning sjukpenningnivåenligttilldagarna för vilka rätt
enligtavräknas föräldrapenningresterande dagarföreligger och mot

medförmånendet fall den utländskagarantinivå. För utgetts ettatt
de 90 dagarhand skebelopp bör avräkning i förstaenhetligt mot som

garantinivå ochenligtsjukpenningförsäkrad förälderföräven utgesen
sjukpenningnivå. Vienligtbör avräkning ske dagardärefter mot

angivet innehåll skalluttrycklig bestämmelseföreslår att en av nu
införas i AFL.

rekommenderarmoderskapengångsbelopp vidfall dåI utges
med avseende påRiksförsäkringsverket i Allmänna Råd 1989:4

engångsbeloppet omräknasitillämpningen regler konventioner attav -
regler avräkningperiodisk förmån det gäller tillämpatill när att om

vid barns födelseföreslagna. Engångsbeloppsådana den osssom av nu
EG-rättsligtfåtal EG-länder och iförekommer i ettett samman-anses

familjeförmån.förmån vid moderskaphang inte utgöra utan enen
bilaga till dennaföreskrift i förordning 140871 och iGenom ären en

födelse från förordningensengångsbelopp vid barns undantagna
Eftersom inte längre förekommertillämpningområde. det inom EES



vid moderskapKontantförmâner462 SOU 1993:115

EES ingetfinns det inomi form kontantbelopp,föräldraförmåner av
till periodiskengångsbeloppomräkningregelbehov avav en om

avseddföreslår emellertidavräkningsregel vi ärförmån. Den attsom
utanför EES. sådanaIalltså gällagenerell tillämpning och ävenha

och behov kan dåengångsbeloppförmåner i formkan finnasländer av
avräkningsregelndagersättning såtillomräkna dessaföreligga attattav

därförVi föreslårfall det slaget.tillämpning ivinnakan även attav
ocksåskall kunnaavräkninginföras regel görasbördet motatten om
enligt deutformasomräkningsregel börengångsbelopp. Denna

Allmänna Råden.Rikförsäkringsverket i deförordasprinciper avsom
finns i AFL,detaljregleringenerforderligttorde inte utanDet attvara

itorde kunnaskallomräkningenregler hur görasnämnda gesom
Riksförsäkringsver-föreskrifterformregeringsförordning eller i avav

ket.
ideskeföräldrapenningdagar bör ävensvenskaAvräkning mot

harlagstiftningutländskarbetsgivare enligtdåsituationer enen
underersättningellerlönskyldighetlagstadgad att utge annan

frånersättning uppburitsvilken sådantid underföräldraledighet. Den
föräldrapen-svenskafrån densåledes avräknasbörarbetsgivaren

för vård barnbidraggälla andraMotsvarande börningen. somav
kanförmåneni den måni andra länderlagstiftningenenligt ansesutges

karaktärtill sindäremotförmånenmoderskap. Omförmån vidsom en
minskningföranleda någonden intefamiljeförmån, skallär aven

föräldrapenning.svensk
tidigareförmånutländskavräkningenAvgörande vid är att en

denbetydelsedetbarn.för Däremot är utan omutgetts samma
barnetsmåndeneller Ifar ellertillkommit barnets t.ex.annan.mor

utländskaavräkningföräldrapenningsvenskvill ha görsfar mot
till barnetssjälvsåväl till honomtidigare utgåttförmåner somsom

mor.
vad gällersammanhangaktualiseras i detta ärfråga kanEn somsom

bor därEES-land ocharbetar ifallet barnetsdeti ett annatatt mor
och bori Sverigefar arbetarmedan barnetsmed barnettillsammans

frånfadern avstårmånbarnet. I deni andra landet hoseller dethär
landet hari det andravård barnetförförvärvsarbete i Sverige taatt om

föräldrapenning.svensktill140871stöd förordninghan med rättav
från bosätt-föräldraförmånersamtidigt uppbärbarnetsMen morom

Sverige,förmåner frånfadern till sådananingslandet torde inte ha rätt
för vårdaförvärvsarbeteavstå fråneftersom han inte kan sägas att

barnetsombesörjasfår sådan situationvården ibarnet; avansesen
händelse barnetsför denfallet ocksåresultat torde bliSamma attmor.

landetandra ärfrån detföräldraförmånerinte uppbär menmor
och barnet.hemmetheltid skötaoch sighemarbetande ägnar att

faderngällandesitutation torde kunnaheller i sådan görasInte atten
barnet. Någravårdfrån förvärvsarbete förbehöver avstå att ta om
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lagstiftningen för situationerkompletterande regler i den svenska av
vår mening inte påkallade.slag enligtdetta är

Sverige behörig8.7.9 stat

behörig enligtberört fall där Sverigevi hittills har ärVad statavser
Sverigesituationen, därfråga140871. I denförordning motsattaom

anknytning tillhar någonbehörig därinte är stat sommen personer
vistelse härbosättning ellerellermedborgarskapSverige t.ex. genom-

anföra.mycketfinns inte så att-
EES-land,egenföretagare ianställd ellerEn är ett annatperson, som

arbetslandetsuteslutandeförordning 140871 omfattasenligtskall av
socialförsäkringsvenskomfattas därmed inteHanlagstiftning. omav

till för-intemoderskap har såledesvid och rättkontantförmåner
hanfalleti landet. blir äräldrapenningförmåner här Detta även om

140871förordninghär. Reglerna ieller eljest borsvensk medborgare
i AFL.bestämmelsernasåledes övertar

egenföretagareanställd ellerfamiljemedlemmar tillfrågaI enom
anfört i avsnittmed vad viannorlunda. I enlighetblir situationen något

för-på grundi denna egenskapfamiljemedlemmar intekan8.7.5 av
föräldrapenningförrnånerberättigade till svenskaordning 140871 vara

Sverigedet fallEES-land. Förbosättning ivistelse ellervid attannat
medbosattegenföretagare,anställd eller ärförbehörigär stat somen

således intefamiljemedlemmarEES-land, hanssin familj i ärannatett
enligt garantinivân.föräldrapenningtillberättigade

situationen,i den närkonsekvenstorde få tillDetta att motsatta en
lagstiftning pålandsomfattasSverige bosatti ett annatavperson

icke för-i Sverige bosatta,blir hansdär,grund förvärvsarbeteav
föräldrapenningförmåner.svenskaberättigad tillvärvsarbetande make

självständigaenligt AFLsådana förmåner ärEftersom att somanse
familjemedlemmar inte ärförsäkradeför den och dåförmåner

nämligenutesluter140871självständigt omfattade förordningav
familjemedlemmarvår uppfattning,förordningen, enligt inte att

denlagstiftning ävenerhålla förmåner enligt svenskkandetta sätt om
ilagstiftningeneller egenföretagaren omfattasanställde annatettav

EES-land.
familjemedlemdenvad vi föreslagit i avsnitt 8.7.5 skallEnligt som

för deföräldrapenningsituation få ävenSverige i denna kunnabor i
andra föräldern.denenligt 4 kap. 3 § AFL tillkommer90 dagar som

161268EEGförordning8.7.10 Konsekvenser att nrav
föräldrapenningfönnånertillämplig i frågablir om

situationeri andratillfällig föräldrapenningdet gällerNär utgessom
med barnssambandfrån förvärvsarbete itill far avstårän en som
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födelse har vi i avsnitt 8.7.1 funnit sådana former tillfällig för-att av
äldrapenning inte omfattas förordning 140871. De torde dockav vara

sociala förmåner och därmed omfattade för-att anse som vara av
ordning EEG 161268 arbetskraftens fria rörlighet inomnr om
gemenskapen.

då vad tillämpning förordningFråga 161268 får förär en av
för de föräldrapenningförmåner.konsekvenser svenska reglerna om

Förordning 161268 innehåller i 7.2 bestämmelseart. en som
innebär arbetstagare, medborgare i medlemsstat, skalläratt en som en
i medlemsstat åtnjuta sociala förmåner deten annan samma som
landets medborgare, dvs. förbud diskriminering grundpåett motegna

medborgarskap.av
förordningBegreppet arbetstagare i 7.2 i 161268 ärart. mera

förordninginskränkt begreppet anställd enligt 140871. Bestämmel-än
i 7.2 i förordning 161268 gäller sålunda endast arbetstagareart.sen

faktiskhar anställning och inte medborgare vistas isom en som en
medlemsstat för söka arbete där.attannan

fråga familjemedlemmars förordningI 161268rätt är an-om
norlunda uppbyggd förordning 140871 Familjemedlemmar kanän en-.

förordning 161268 erhålla förmåner enligt den nationella lag-ligt som
stiftningen tillkommer självständigt, anknytning tillnågon utan en

avgörande för familjemedlemmen har tillDet rättperson.annan om
förmåner enligt den förordningen i stället familjemedlemmen ärär om

för försörjning förmånen kanberoende den anställde sin samt omav
social fördel för anställde själv. torde enligt vården Dettases som en

uppfattning innebära familjemedlem till arbetaratt en person somen
berättigadi Sverige, inte själv förvärvsverksam, kanärmen som vara

till föräldrapenning på garantinivá. förutsättning dock ocksåEn är att
familjemedlemmen befinner sig här i landet se nedan

När det gäller tillfällig föräldrapenning i andra situationer än när
förmån till far i födelsesådan samband med barns innehållerutges en

svenska reglerna förmånemade inte något krav på svensktom
medborgarskap för skall berättigad till förmånema.någon Inteatt vara
heller innehåller reglerna några särskilda, enbart för utländska
medborgare uppställda villkor, viss kvalifikationstidsåsom skallatt

förmåneruppfylld, för till skall föreligga. tordeDäremoträttattvara
förälderndet krav på barnet och skall bosatta i Sverige ochatt attvara

föräldern skall inskriven hos försäkringskassa enligtgällervara som
sådana villkorAFL enligt EG-domstolens praxis avsnittsevara som

3.7 kan tänkas strida likabehandlingsprincipen i förordningmot
161268. förordningEn tillämpning 161268 får i fall dendessaav
effekten kommer till Sverige för härarbetaatt atten person som
kortare tid blir berättigadår till aktuella former tillfälligän ett nu av
föräldrapenning han enligt AFL inte bosatt i Sverige.trots att anses

Vad gäller frågai föräldrapenningäven på garantinivásagtsnu om
till familjemedlem till arbetstagare i Sverige,ären en person som om
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förmånenden kan social fördel för den anställde ochses som en
således omfattas förordning 161268. kravDet på 180 dagarsav
inskrivning hcs försäkringskassa gäller enligt AFL för tillrättsom
föräldrapenning får i detta sammanhang villkor viss tidsettses som om
bosättning i Sxerige och skulle alltså sådant kunna ettsom anses vara
otillåtet villkor jfr redovisningen i avsnitt 3.7. För familjemedlem-att

i denna sztuation skall berättigad till föräldrapenning måstemen vara
han emellertid vistas i Sverige eftersom förordning 161268 inte ger
någon till utbetalningrätt förmåner utanför Sverige.av

I övrigt torde enligt vår bedömning bestämmelserna i förordning
161268 inte någon inverkan på de svenska föräldrapenningför-
månema. Förordning 161268 innehåller sålunda, nämnts,som nyss
inga regler medger utbetalning förmåner utomlands.som av

8.7.11 Avslutande synpunkter

Den genomgång gjort i detta avsnitt har i huvudsak belysaavsett att
de konsekvenser uppkommer i och med förordning EEGsom att nr
140871 blir gällande i Sverige och kommer tillämpas beträffandeatt
förmåner föräldrapenning och sådan tillfällig föräldrapenningsom som

till fader frånavstår förvärvsarbeteutges i samband med barnsen som
födelse. Huvudvikten i våra överväganden har legat på belysa justatt
konsekvenserna härav. Enbart i begränsad omfattning har vi funnit
dessa konsekvenser sådana vi det påkallat medatt ansettvara att
hänsyn härtill framlägga förslag till några förändringar i den svenska
lagstiftningen. I några hänseenden har dock sådana ändringaransett

motiverade.vara
Vi föreslår således det i kap.4 3 § AFL införsatt regel nären som

föräldrarna har vårdnad barn den föräldernettgemensam om ger ena
till derätt dagar med föräldrapenning tillkommer den andrasom

föräldern för det fall denne inte uppfyller villkoren föratt att vara
berättigad föräldrapenning.till

Ett förslag lägger fram samordningen för-annat mellansom avser
äldrapenningförmåner och kontantförmåner vid sjukdom eller arbets-
skada. Vi föreslår det i 4 kap. 17 § AFL tillägggörs såatt ett att
svenska föräldrapenningförmåner kan samordnas med utländskaäven
förmåner vid sjukdom och arbetsskada.

Vi föreslår vidare regel innebär svensk föräldrapenningen attsom
skall samordnas med motsvarande utländska förmån. Det föreslås ske
på så dagarsätt eller perioder under vilka moderskapsförmåneratt
tidigare enligt utländsk lagstiftning för barn skallutgetts avräknasett
vid beviljande föräldrapenningsvensk för barn. Detsammaav samma
gäller för det fall engångsbelopp vid moderskap har enligtatt utgetts
utländsk lagstiftning. Vid avräkningen skall först de 180 dagarna
avräknas för vilka gäller krav på föräldern under 240 dagar föreatt
barnets födelse varit försäkrad för sjukpenning garantinivån.överen
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Detta gäller föräldernäven inte uppfyller nämnda krav och därförom
inte skulle ha till de förstarätt 180 dagarnas föräldrapenning här i
landet. deAv återstående dagarna med föräldrapenning skall, för den

i land uppburit föräldraförmån inkomstrelaterad,annat ärsom som
förmånen avräknas i första hand från de 180 dagarna enligtutgessom
sjukpenningnivå och därefter från dagar med ersättning enligt
garantinivå. För det fall den utländska förmånen inte inkomstre-äratt
laterad enhetliga belopp,utgörs skall avräkningen iutan stället iav
första hand från de 90 dagarnagöras med ersättning enligt garantinivå
och först därefter från dagar med högre ersättning.

De nänmda förslagen till ändringar vi inte skall gällanu anser
enbart i förhållande till andra EES-länder få generell tillämpning.utan

Vi har pekatäven på några situationer beträffande vilka vi attanser
det finns anledning anpassningargöra i den svenska lagstiftningenatt
till förordning 140871 inte ändring i AFL eller nationellgenom annan
lagstiftning bestämmelser införs i bilaga 6 tillutan för-attgenom
ordningen. Enligt vår uppfattning bör alltså Sverige vid kommande
förhandlingar inom EES tillägg till EES-avtalet föreslå be-om en
stämmelse preciserar kravet barnetpå skall bosatt iatt attsom vara

förSverige till föräldrapenningförmånerrätt skall föreliggaatt inte
gäller i fråga barn bosatta inomär EES. Bilaga till6 för-om som
ordningen bör vidare enligt vår uppfattning innehålla bestämmelseen

i samband med byte behörig medger uppehåll högststatsom ettav om
månad i den period med försäkring för sjukpenning över garantinivåen

krävs för till föräldrapenningrätt sådanöver nivå skallattsom
föreligga.
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9 Arbetsskadeförmåner

9.1 Gällande svenska regler

Regler förmåner i anledning iarbetsskada lagen 1976:380om gesav
arbetsskadeförsäkring LAF. Ersättning för personskada kanom m.m.

utgå med tillämpning i huvudsak regelsystem också enligtav samma
statligtlagen 1977:265 personskadeskydd, lagen 1977:266om om

statlig ersättning vid ideell skada lagen 1977:267 krigsska-samt om
deersättning till sjömän.

9.1.1 1976:380 arbetsskadeförsäkringLagen om

Försäkrade arbetsskada enligt kap. § LAF alla för-är 1 1mot som
i Sverige. Sjömän pâ svenska fartyg sysselsatta ivärvsarbetar anses

Sverige. förvärvsarbetande arbetstagare, dvs. uppdragstagareAnnan än
egenföretagare, försäkradoch dock bara under förutsättning hanär att

Sverige. bosatt inte definieratbosatt i Begreppet i LAF. Sammaärär
bosättningsbegrepp emellertidtillämpas inom den allmännasom
försäkringen. Försäkrad enligt LAF också arbetstagare utförär som
arbete utomlands, arbetet högst och arbetstagarenårettvaraom avses

utsänd arbetsgivare i Sverige. En arbetstagareär utsändsav en som av
emellertidstatlig arbetsgivare skall med undantag för arbetstagareen -

arvodesanställda försäkrad utsänd-SIDAär ävenav omsom vara-
avseddningstiden Vidare gäller denär längre år.änatt attettvara

vissa formergenomgår försäkrad i den månutbildning ärsom av
utbildningen förenad med särskild för arbetsskada. Närmareär risk
bestämmelser härom i 2-4 §§ förordningen 1977:284ges om
arbetsskadeförsäkring och personskadeskydd. Försäkringenstatligt
omfattar inte arbetstagare arbetsgivareutländsk sänds tillsom av
Sverige för arbete Andrai högst år. regler kan dockettsom avses vara

till följd socialförsäkringskonventionergälla mellan Sverige ochav
länder avsnittandra se 9.2

försäkradeDrabbas den arbetsskada till ersättning förhar han rättav
inkomstbortfalldet skadan medför. definieras begreppenI 2 kap.som

skada och arbetsskada. Med skada personskada och skadaavses
eller liknande anordning användes för ändamålprotes avsettannan som

skadan inträffade. Med arbetsskada förstås skador och sjukdomarnär
har uppstått på grund olycksfall eller skadlig inverkansom av annan
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i arbetet. Med skadlig inverkan inverkanannan faktoravses av en som
med hög grad sannolikhet kan upphov tillav sådan skadage en som
den försäkrade har. Ett olycksfall inträffar vid färd till eller frånsom
arbetsstället räknas olycksfall i arbetet, färden föranleddessom om av
och stod i nära samband med arbetet. I vissa i 5 § i förordningen
1977:284 angivna fall skall sjukdom framkallats smittasom av anses

arbetsskada. Enligt särskild bevisregelsom skall, försäkraden om en
har varit för olycksfallutsatt eller skadlig inverkan i arbetet,annan
skada han har ådragit sigsom orsakad den skadligaanses vara av
inverkan, övervägande skäl talar för det. Skadaom till följd annatav

olycksfallän ha inträffat den dag då skadan visadeanses sig.
I 3-5 kap. regler ersättning i olika situationer.ges 3om kap.

innehåller bestämmelserna ersättning vid sjukdom. Enligt dessaom har
skadad sjukförsäkradär enligten lagensom 1962:381 allmänom

försäkring AFL vid arbetsskada tillrätt förmåner frånsamma
sjukförsäkringen vid sjukdom.som annan

Om den skadade inte har tillrätt sjukpenning eller inte sjukför-är
säkrad, har han vid arbetsskada till förmånerrätt från arbetsskadeför-
säkringen i enlighet med vad skulle ha utgått 3 och 22 kap.som om
AFL hade varit tillämpliga på honom.

Även för försäkrad genomgår utbildningen förenadsom ärsom
med särskild risk för arbetsskada eller i fall genomgårsom annat
yrkesutbildning skadannär inträffar gäller 3 kap. 1-2 §§. Dock finns
i 2 § särskild regel, enligt vilkena sjukpenningen till sådana för-
säkrade från arbetsskadeförsäkringen,utges 180 dagar har förflutitom
sedan skadan inträffade och skadan sätter den försäkradesom ner
förmåga skaffa sig inkomstatt arbete med minst fjärdedel.genom en
Sådan sjukpenning dock endastutges den överstiger den sjuk-om
penning den försäkrade har tillsom rätt enligt AFL.

I den mån ersättning inte enligt deutges redovisade reglernanyss
ersätter arbetsskadeförsäkringen nödvändiga kostnader för sjukvård

riket, tandvårdutom och särskilda hjälpmedel 3 kap. 3 §. I kravet
kostnaderna skallatt nödvändiga ligger ersättning betalasvara att ut

endast för sådan vård föranletts arbetsskadan. I kostnadernasom av
räknas nödvändiga utgifter för Ersättning för tandvård lämnasresor.
under förutsättning tandvården lämnasatt inom den offentliga vården
eller till sjukförsäkringen anslutenav en tandläkare.

Detta innebär alltså arbetsskadeförsäkringenatt betalar för dessa
förmåner i den utsträckning den försäkrade inte alls sjukförsäkradär
i Sverige eller skäl inte berättigadannat är tillav sådana förmåner i
Sverige. När förmånerna på detta harutges sätt den försäkrade tillrätt

subventionering kostnadernasamma för förmånernaav gällersom
inom sjukförsäkringen prop. 199293: 178 s.49, dvs. den försäkrade
skall betala patientavgifter inomsamma sjukförsäkringen. När detsom
gäller tandvård har dock den försäkrade tillrätt ersättning från
arbetsskadeförsäkringen för den patientavgift han får erlägga, eftersom



Arbetsskadeförnzâner 469SOU 1993:115

enligt 3 kap. 3 § LAF nödvändiga kostnader tandvård skallför ersättas
i den mån ersättning inte enligt 3 kap. 1utges

Kostnader för sjukvård utomlands regel inte enligt AFL.ersätts som
fråga vårdOm det till följd arbetsskadaär kost-ersättsom av en

därförnaderna arbetsskadeförsäkringen. kan gällaDet t.ex.av en
skadar vid fårsig arbete utomlands eller recidiv efterettperson som

inträffatskada i Sverige. På kan ersättning för vårdsätten som samma
utomlands betalas till inte i Sverige ochbosattären person somsom

under arbete i naturligtvis också fåskadar sig Sverige. Han kan
vården i Sverige.

arbetsskada har föranlett livränta enligt 4 kap. LAFOm sesomen
medför arbetsskada, den försäkrade tillnedan på har rättnytt en

enligt reglerna i 3 kap. §§, sjukdomensjukpenning 1-2 sättera om ner
kvarstående förmåga skaffa sig inkomst arbete.hans att genom

försäkringskassa ellerförsäkrad kan på anmodan med dessEn av
från arbete i syfte förebygga arbetsskadasamtycke avhålla sig att att en

förvärras. sådant fall har den försäkradeuppstår, återuppstår eller I
arbetsskadeförsäkringen,skälig ersättning frånenligt 6 kap. 4 § tillrätt

enligt bestämmelserna i 3 kap.motsvarande högst hel sjukpenning l-2
§§.a

försäkrade deltar i medicinsk eller arbetslivsinriktaddenOm
medicinsk behandling i förbyggande syfte,rehabilitering eller undergår

inkomstförmåga skaffa sig arbete nedsattskall hans att genom anses
arbeta 6 kap. §.åtgärden hindrar honom 5i den mån att

arbetsförmågan med minst femton-bestående nedsättningVid av en
kap. tillförsäkrade enligt 4 ersättning i formdel har den rätt av

uppkommer. Livräntanför den inkomstförlustlivränta motsvararsom
denden inkomst försäkrade skulle haprincip skillnaden mellani som

och den inkomst han skadanhaft han inte hade skadats trotssomom
Livräntanfå. inkomstförlust tillkan beräknas komma ersätteratt upp

förbasbelopp. Inkomstbortfall år räknatinkomsttaket 7,5 som
inte till livränta.understiger fjärdedel basbeloppet dock rätten av ger

försäkrades sjuk-Livränteunderlaget denenligt huvudregelnmotsvarar
frånpenninggrundande inkomst tidpunkt vilkenenligt AFL vid den

livräntan första gången skall den inte sjuk-eller, för ärutges som
penningförsäkrad, det belopp utgjort hans sjukpen-då skulle hasom
ninggrundande inkomst, sjukpenningförsäkrad, dockhan hade varitom

000lägst 6 kr.
Om skadan inträffat innan den försäkrade Allt 25 år, gäller

särskilda regler för Särskilda reglerberäkning livränteunderlaget.av
för beräkning detta försäkradunderlag gäller också förav som genom-
går utbildning.

Livränta utbetalas i månad under vilken denprincip längst till den
försäkrade fyller 65 år. tid därefter gäller garantiregelFör en av
innebörd livräntan alltid tillsammans med ålderspension enligtatt -
AFL eller, då intesådan utgår, livräntan skall med 65 %utgåensam -
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sitt bruttobelopp. Från 65 års ålder utbetalas sålunda arbets-av en
skadelivränta bara i den mån ålderspension i form folkpension ochav

Ålderspen-ATP inte uppgår till 65 % bruttobeloppet för livräntan.av
sion enligt utländskt för social trygghet jämställs med pensionsystem
enligt AFL vid tillämpning denna regel.av

Om försäkrad avlider till följd arbetsskada, utgår begravnings-en av
hjälp med belopp 30 % basbeloppet vid tiden förmotsvararsom av
dödsfallet. Till hans efterlevande kan enligt 5 kap. dessutom utgå
livränta. Livräntor i form bamlivränta till den försäkradesutges av
efterlevande barn och formi orrtställningslivränta och särskild efter-av
levandelivränta till den försäkrades efterlevande make eller därmed
likställd. Ett barn har till livräntarätt tills barnet fyller 18 år. Vid
gymnasiestudier kan livränta längst juni månad detutges t.o.m.m.m.
år barnet fyller 20 år. Enligt Övergångsbestämmelser gäller dessutom
för vissa angivna fall äldre regler till änkelivränta.rättom

Efterlevandelivränta efter försäkrad grundas hanspå livräntaen egen
eller, han inte själv uppbar livränta, vad skulle ha utgjortom som
livränta till honom, sådan skulle ha börjat utgå vid tiden förom
dödsfallet.

Livräntorna visstär samordnadesätt med allmän pension 6
Ärkap.. den uppbär livränta egenlivränta eller efterlevandeliv-som
samtidigtränta berättigad till folkpension eller tilläggspension i form

förtidspension eller efterlevandepension enligt AFL med anledningav
den inkomstförlust har föranlett livräntan, livräntanav utgessom

endast i den mån den överstiger pensionen. Samordning skall ske även
med pension enligt utländskt för social trygghet utgår medsystemsom
anledning arbetsskadan. Dessa bestämmelser innebär det i regelav att
utbetalas bara visst kompletterande belopp nettobelopp i formett av
arbetsskadelivränta och delenstörre inkomsten för den för-att av
säkrade eller den efterlevande förtidspensionutgörs respektive efter-av
levandepension. Om förtidspensionen för den helt arbetsoför-ärsom
mögen %70 inkomsten före arbetsskadan,motsvarar t.ex. utgörav
livräntanspnettobelopp således 30 % därav.

I LAF finns inte, såsom i AFL, någon direkt begränsning i rätten
förmåner utbetalda utomlands. Eftersom sjukpenningatt i anledning

arbetsskada i fallmånga utgår enligt reglerna i AFL, gäller ändåav en
sådan begränsning i de flesta fall. Vi återkommer till detta i avsnitt
9.4.1.

Sedan arbetsgivare fått underrättelse arbetsskada skall hanen om en
anmäla arbetsskadan till den försäkringskassa hos vilken den för-
säkrade inskriven ellerär skulle ha varit inskriven, han uppfylltom
åldersvillkoret i kap.1 4 § AFL. För försäkrade inte och inteärsom
heller skulle varit inskrivna för sjömän finns särskilda regler.samt

Arbetsskadeförsäkringen kompletteras på de olika avtalsomrädena
kollektivavtalsgrundade försäkringar. Inom SAF-LO-PTK-om-genom

rådet finns trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Dennaen
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Arbetsmarknadsförsåkring-konsortium inomhandhasförsäkring ettav
kommunalanställdaochför landstings-finnsskyddMotsvarandear.

ochkostnaderdetäckerFörsäkringarnaanställda.statligtförsamt
Dessutomenligt LAF.intede skadade ersättsförinkomstförluster som

iutbetalningför ärFörutsättningskada.för ideellersättningutgår
föreligger.enligt LAFarbetsskadaprincip att

personskadeskyddstatligt1977:265Lagen9.1.2 om

sammanförtspersonskadeskydd harstatligt1977:265lagenl om
inträffatpersonskadaförfrånersättningbestämmelser staten somom

beslut.myndighetsellertjänstepliktåläggsverksamheti genomsom
förvärvsarbetandeskadaekonomiskvidskyddLagen somsammager

arbetsskadeförsäkringen.får genom
vämplikts-fullgördenbl.a.omfattarkretsenskyddadeDen som

tvångsvisvissaocksåomfattarLagencivilförsvarstjänstgöring.eller
kriminalvårdsanstalt. Ersätt-iintagnaOmhändertagna t.ex.personer,

be-sjukdom,vidpersonskadeskyddetstatligadet utgesenligtning
Ersättnings-dödsfall.ocharbetsförmâgannedsättningstående av

tillämpliga.huvudsakiarbetsskadeförsäkring äri lagenreglema om
förstatsmedelersättningsärskild lagknutenTill lagen är avomen

skadaideellvidersättningstatlig1977:266skada, lagenideell om
ochlytevärk,ochsvedaförersättningutgårlagEnligt dennam.m.
vadskadan. Fönnånema motsvararolägenheterallmänna avsamtmen

statligadettrygghetsförsäkringenfårhosarbetstagare staten genom
Ersättningpersonskadeförsäkringen. ut-statligaden s.k.området,

trygghetsnämnden.statligai denprövningefterbetalas

sjömäntillkrigsskadeersättning1977:267Lagen9.1.3 om

sigådrarutomlandsochförsäkrad enligt LAFärsjöman,En somsom
harkrigshändelse,grundföljd olycksfalltill påpersonskada avaven
fallvissaitill sjömänkrigsskadeersättning1977:267lagenenligt om

för sådan skada.frånersättningtill statenrätt
aktuelladenfördeninte förföreliggerersättningtillRätt som

tilldenheller har rättInteenligt LAF.ersättningtillharskadan rätt
Sverigekrigskadas iellerkrigsfartygtjänstgör somersättning som

sigbefinner
i LAF. UtöverbestämmelsernatillämpningmedutgårErsättning av

ersättning medsärskildtilldessutom rättskadadedenharlivränta
arbetsförmå-nedsattellerförloradförbeskaffenhetskadanstillhänsyn

ga.
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9.2 Konventionslösningar

9.2.1 Nordisk konvention social trygghetom

Enligt 1981 års nordiska konvention social trygghet, upphörom som
gälla EES-avtaletnär träderatt i kraft, gäller huvudregel densom att

bosattär i nordiskt land skallsom ett omfattas lagstiftningen iav
bosättningslandet. I 7.1 görs undantag frånart. denna huvudregel i
fråga den är anställd för arbete iom som nordiskt landett detannat än
där han bosatt.är En sådan skall med avseende på detta arbeteperson
omfattas lagstiftningen i sysselsättningslandetav vad gäller tillrätt
förmåner beroendeär förvärvsarbete eller inkomstsom sådantav av
arbete. Det innebär han detnär gälleratt rätten till förmåner vid
arbetsskada skall omfattas lagstiftningen i det land där hanav är
anställd. Från denna regel undantaggörs för utsändaärpersoner som
för arbete i nordiskt land art. 8annat och diplomatiska företrädare
art. 9, i stället omfattas lagstiftningen isom det land varifrån deav
har sänts Det finns enligtut. ll även möjlighetart. för särskildaatt

eller medge undantagpersongrupper s.k. dispens frånpersoner
reglerna tillämplig lagstiftning.om

Art. 24 i konventionen föreskriver till förmånerrätten vidatt arbets-
skada inte får påverkas den berättigade bosattatt är eller vistasav i

nordiskt land detannat än enligt lagstiftning skadan skall reglerasvars
enligt konventionens bestämmelser tillämplig lagstiftning. Enligtom

artikel gäller vidare bestämmelsernasamma iatt konventionen rättom
till vårdfönnåner i bosättnings- eller vistelselandet tillämpligaär även
vid arbetsskada. Det innebär den bosattär iatt nordiskt landsom ett
och äger tillrätt vårdförmåner där skall, han under vistelse iom ett

nordiskt land blir i behovannat sjukvård, erhålla vårdförmåner frånav
vistelselandet enligt dess lagstiftning tills den vårdades tillstånd tillåter

till det land där han bosatt.ärresa
För det fall förmån vid arbetssjukdomatt kanen utgå enligt änmer
nordiskt lands lagstiftning,ett gäller enligt 25 förmånen skallart. att

endast enligt lagstiftningenutges i det land där sådan verksamhet som
innebär fara för sjukdomen utövades före densenast tidpunkt då
arbetssjukdomen visade sig.

Vid försämring arbetssjukdom för vilkenav en ersättning utgetts
enligt nordiskt lands lagstiftningett skall det landet också försvara
ersättning för försämringen, denna inte hänföraär till arbeteom iatt

nordiskt land.ett annat
Den nordiska konventionen socialnya trygghet, träder iom som

kraft samtidigt EES-avtalet se kapitel 4, innehållersom i fråga om
förmåner vid arbetsskada endast bestämmelse hänvisar tillen som
reglerna i förordning EEG 140871 och förordning EEGnr nr
57472 detnär gäller fastställande rätten till förmåner och beräkningav
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förmânernas storlek. Bestämmelsen innebär ävenattav personer som
omfattasinte reglerna i förordning omfattas140871av men som av

beträffandekonventionen den konventionen omfattade personkret-av
kapitel 4 har till förmåner arbetsskada och arbets-vidrättsesen,

sjukdom. Förordning 140871 har företräde framför konventionen,
konventionen omfattasvarför inte skall tillämpas personer som av

förordningen.
har beskrivit i avsnitt 6.3.2 10 i konventionenSom har enligt art.

vårdförmânerden, bosatt i nordiskt land och har till vidär rättettsom
blir sjuk får sjukvårdsförmåner undersjukdom där och ochsom

vistelse i nordiskt bosättningslandet, påtillfällig land rättän attannat
bekostnad för merkostnad för hemresavistelselandets ersättning den

sin sjukdom måsteuppkommer han grundattsom genom av
färdsätt skulle 10använda dyrare han ha Art.använt.änett annars

föräldraskap,enligt konventionen endast vid sjukdom ochgäller men
i torde i de falleftersom 3 kap. § LAF hänvisar till reglerna AFL,1

10för arbetsskada under tillfällig vistelse i Sverigevård även art.ges
gälla.

konventionerUtomnordiska9.2.2

konventionerArbetsskadeförsäkringen ingår i så samtliga pågott som
socialförsäkringsområdet Sverige har ingått med andra länder. Desom

konventionema med USA och Kanada.enda undantagen utgör
förmåner arbetsskadabestämmelser vidKonventionernas om

regler enhetliga för samtliga kon-finns inga somvarierar. Det är
kombinationerna bestämmelser ochventioner. innebärDet att av

olika från avtal till avtal.därmed möjligheterna till ersättning är
dock, de grundläggandeför alla konventionerGemensamt är att
gällertillämplig lagstiftning vid fastställandetbestämmelserna ävenom

arbetsskadeförsäkring.försäkringstillhörighet i frågaen persons omav
arbetsskadeförsäkrad i det land där haninnebärDessa äratt en person

liksom beträffande andrasysselsatt. Från denna huvudregelär görs,
undantag för för arbete iett kon-förmåner, utsändaärpersoner som

finns också möjlighetventionsland och diplomatiska företrädare. Det
frånsärskilt beslut reglernamedge undantagettatt omgenom

falllagstiftning dispensfall. I dessatillämplig i konvention, s.k.en
det land han enligtomfattas i stället lagstiftningen i sompersonen av

beslutet skall omfattas av.
vidkontantförmånerEnligt samtliga konventioner gäller också att

fördragsslutandearbetsskada utbetalas vid vistelse i den andra staten.
olycksfall enligtvid form i arbetetFörmåner arbetsskada i utgesav

gällde för denkonventionema i enlighet med den lagstiftning som
för olyckan.försäkrade vid tidpunkten

form arbetssjukdom bestäms enligt kon-Vid arbetsskada i av
lands lagstiftningventionema till förmåner enligt deträtten som var
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harverksamhetförsäkrade arbetade i sådantillämplig då den som
lagstiftning tillämpaslandsför arbetssjukdomen. Dettamedfört risk

Om denland.först isjukdomen konstaterasäven annatettom
skalli flera länder,sådan verksamhetarbetat iförsäkrade har

haft sådant arbeteharland där hanlagstiftningen i det ettsenast
tillämpas.

grundförmåner påbeviljatsförsäkrad harfall dåI de av enen
försedan råkarlagstiftning ochlandsarbetssjukdom enligt utett en

vidersättningkonventionemaskall enligtsjukdomen,försämring av
land ocksåinträffar iförsämring sjukdomen utgesett annatsomav

beror påförsämringensåvida intelandets lagstiftning,det förstaenligt
verksamhetiarbetatandra landet harförsäkrade i detden somatt en

för sjukdomen.medfört farahar
områdearbetsskadeförsäkringenskonventioner påsamtligaEnligt

ochSpanienMarocko,Verde,Kanada, Kapmed Grekland,deutom
bestämmelserkonventionsomfattaskanTurkiet av enperson, somen

hansysselsättningslandetsjukvårdsförmäner ifåutsändning, omom
där.i arbeteskadas

StorbritannienPortugalmed Tyskland,konventionemaEnligt samt
påförsäkringsorganetsjukvårdsförrnånerNordirlandoch utges av

Enligtbekostnad.dettavistelseorten påellersysselsättnings- organs
Italien,Israel,Frankrike,medkonventionemabestämmelser i

Österrike sjuk-ochSchweizLuxemburg, Québec,Jugoslavien, utges
bekostnadpåförsäkringsorganvistelselandetsvårdsförmåner menav

försäkrad.det land däri ärförsäkringsorganet personenav

140871EEGförordningiReglerna9.3 nr

Inledning

kapitel 4i avdelning III,140871EEGFörordning upptarnr
arbetet ocholycksfall iförmåner vidförsärskilda bestämmelser

dödsfallsersättningar,regleroch i kapitel 5arbetssjukdomar somom
arbetsskadeförsäkringen.enligtbegravningshjälptillämpliga påär

till förmånerbehandlari fyra avsnitt rättenKapitel uppdelat4 är som
harför vilken förmånerarbetssjukdomförsämring52-59,art. av en

föreskriftersärskildabl.a.bestämmelser60, diverseart.utgetts om
institutionermellanåterbetalning61-62lagstiftningarvissa art.i samt

enligtidentiska med dei principBestämmelserna63. ärart. som
undantagmoderskap. Vissaochförmåner vid sjukdomkapitel gällerl

tillägg finns dock.och
falloch i vissaegenföretagareanställda ochUtgångspunkten är att

ilagstiftningenförmåner enligtefterlevande har tillderas rätt
enligtsituationereller i vissasysselsättningsstaten staten annan
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förordningenslagstiftning itillämpligbestämmandereglerna avom
behörigalltsådär utpekadeDenavdelning II. är stat.staten

familjemedlemmarintekapitel 4skäl gäller reglerna inaturligaAv
eller egenföretagare.anställdtill en

behörigaoch i deni bosättningsstaten statenFörmåner

egenföretagareochanställdabestämmelserinnehåller52Art. somom
Till sittbehörigadenmedlemsstati än staten.bosattaär annanen
gäller i19.1enligtdebestämmelsernainnehåll art.motsvarar som

innebärmoderskap. Desjukdom ochförmåner vid attfråga enom
olycksfall iförråkaregenföretagareanställd eller ettsådan utsom

vårdförmånertillhararbetssjukdomsig rätteller ådrararbetet somen
hansinstitutionen påbekostnadinstitutionensbehörigadenpå utges av

dennalagstiftningi denbestämmelsernaenligtbosättningsort som
skallKontantförmånerförsäkrad där.hantillämpar voresom om

lagstiftningdenenligtbehöriga institutionendendäremot somutges av
tillämpa.hardenna att

jfrmoderskapochvid sjukdomvårdförmånerfrågaLiksom i om
enligtkangränsarbetare. Dessaförsärskild regel art.gäller20art. en

och arbets-arbetsskadavidvårdförmånerutfåställetvälja i53 att
debehörigai denmyndighetvederbörandehos statensjukdom som om

enligtdockgränsarbetare fårdet gällerdär. Närbosatta envore
57472 art.EEGtillämpningsförordningenbestämmelse isärskild nr

ochhjälpmedelmindreochglasögonbandage,läkemedel, utges60.8
de harvilkenendast iutföras i denochlaboratorieanalyser stat,tester

lagstiftning.i dennabestämmelsernaenligtordinerats stats
med-ibosattegenföretagare, äranställd ellerOm annanensomen

behörigaflyttar till deni ellervistasbehöriga, staten,denlemsstat än
lagstiftning,enligt dennatill förmånerenligt 54han rätt statshar art.

gällerdetNärförmåner.uppburitdessförinnanhan redanäven om
tillämplig pådock intebestämmelsenbehörigai denvistelse ärstaten,

Även kapiteli 1motsvarighethar sin54gränsarbetare. omart.
nämligen i 21.moderskap,ochsjukdom art.

itillfällig vistelseFörmåner vid stat m.m.annan

förmåner itillegenföretagares rättanställds eller tre55Art. avser en
olycksfall iförråkarhansituationer, nämligen 1särskilda ettutom
ivistasoch hanarbetssjukdomsigeller ådrararbetet en annanen
fått tillefter ha rätthan,behöriga, eller 2denmedlemsstat attän om

fårdennabekostnad,institutionensbehörigapå denförmåner av
tillflyttabosatt ellerden där hanåtervända till ärtillstånd attstatatt

behörigadentillståndfårhanoch 3medlemsstat, avomannanen
där få denförmedlemsstattillbege siginstitutionen attatt en annan

fåfall har han rätthälsotillstånd kräver. I dessavård hans attsom
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vârdförmåner den behöriga institutionens bekostnad hos vederbör-
ande institution i vistelse- eller bosättningslandet enligt det landets
lagstiftning han försäkrad där. Den periodsom om under vilkenvore
förmåner får bestäms dock enligtutges den behöriga lagstift-statens

Kontantförmånerning. däremot den behörigautges institutionenav
enligt den lagstiftning denna tillämpar.som

EG-domstolen förklarade i målet 875 Foot-Ball Club dAndlau att
försäkradär i den medlemsstatpersonom en där hansom bor den

behöriga staten tillfälligt anställdär i medlemsstatmen råkaren annan
för olycksfall i arbetetett i denut frågai skallstaten,senare personen

behörigapå den bekostnad ha tillstatens rätt vårdförmåner i den stat
tillfälligadär det arbetet utförs enligt lagstiftningen i den Bytestaten.

behörig sker således inte istat sådant fall.av ett
Tillstånd återvända till bosättningsstatenatt eller flytta tillatt annan

medlemsstat får enligt 55.2 baravägras detart. klarlagtärom att en
flyttning skulle skadlig för den enskildes hälsotillståndvara eller
försvåra läkarvården. I fråga tillstånd tillattom resa en annan
medlemsstat för där undergå behandlingatt gäller sådant tillståndatt

fårinte vägras den behövliga vården inte kan i bosättnings-om ges
Ilandet. fråga möjligheten tillståndvägra bege sigatt tillom att en

medlemsstat för vård föreligger skillnadannan att i förhållandeen
till motsvarande regel art. 22.1 och 22.2 i kapitlet förmåner vidc om
sjukdom och moderskap se avsnitt 6.5. Där tillstånd inte fårattanges

vårdenvägras förmånärom enligt lagstiftningen iutges denen som
medlemsstat inom territorium bosattär och han i denvars personen om

inte kan få vård inom denstaten tid med beaktande hanssom, av
hälsotillståndaktuella och sjukdomens sannolika förlopp, där normalär

vårdenför i fråga. Vi återkommer i avsnitt 9.4.4 till den närmare
innebörden denna skillnad.av

Färdolycksfall

olycksfallEtt inträffar under i medlemsstatsom änen resa en annan
den behöriga ha inträffatstaten den behöriga områdeanses statens

56.art. Bestämmelsen löser eventuell lagkonflikt. I fall dettaen av
skallslag alltså lagstiftningen i den behöriga tillämpas. Be-staten

stämmelsen däremot i sig inte tillrätt ersättning för olyckager som
inträffar under på tillväg eller från arbetett.ex. såvida det interesa
enligt den behöriga lagstiftning ersättningstatens i sådant fall.utges
Om anställd, bor it.ex. Tyskland arbetar i Danmark,en som men
råkar för olycksfall iut Tyskland medanett han påär väg till sitt

Danmark,arbete i danskär lagstiftning avgörande eftersom Danmark
behörigär Innehåller dansk lagstiftningstat. arbetsskadeförsäkringom

inte några regler ersättning för färdolycksfall, föreligger såledesom
inte någon tillrätt ersättning för den skadade.
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Riskexponering i flera stater

I 57 bestämmelser förmåner i anledning arbetssjukdomart. ges om av
i fall den drabbade har varit risk flera med-där för iutsatt samma

arbetssjukdom,lemsstater. När har ådragit sig ien person, som en
tillflera länder har sysselsättning kan upphov dennautövat en som ge
kanförmånersjukdom, skall de han eller hans efterlevande görasom

uteslutandeanspråk enligt huvudregeln i beviljas enligtpå 57.1art.
lagstiftningen i den medlemsstat där uppfyllts.villkoren harsenast

behöver inte nödvändigtvis medlemsstat han harDenna den senastvara
beaktas.57.2-5arbetat Vid tillämpningen skall bestämmelserna i art.

innebär bl.a. villkor i viss lagstiftningDessa medlemsstatsatt attom
ellersjukdomen först skall ha diagnostiserats inom dess område inom

viss tid efter verksamhetens utövande eller verksamheten utövatsatt
förutsättningarnaviss tidsperiod skall tillgodoseddaunder anses omen

medlemsstatuppfyllts i art. 57.2-4.annanen
medicinskamål 2885 Deghillage fastslog EG-domstolen detI att

medlemsstatarbetssjukdom denkonstaterandet måste godtasenav av
förpliktad förmåner, dettaenligt 57.1 är ävenart. att utge omsom

enligthar i medlemsstat och denkonstaterande ägt rum en annan
lagstiftning.statens

förmåner skall enligt lagstiftningen i endastPrincipen utgesatt en
undantagslös. finns sålundamedlemsstat inte I 57.5är art en pro-

kontantför-ratatemporis-regel föreskriver kostnaderna förattsom
sklero-inkl. pensioner, utgår vid viss angiven sjukdommåner, som en

stendammslunga skall fördelas mellan depneumokonios;gen ung.
verksamhetden drabbade har sådanmedlemsstater där utövat som

sjukdomen. fördelning enligtkunnat orsaka Denna görs samma
principer gäller vid fördelning kostnaderna för ålderspensionsom av
enligt 45.1. innebär kostnaderna fördelas i proportion tillDet attart.

fullgjortsförsäkrings-längden de eller bosättningsperioder harav som
utvidgasenligt respektive lands pensionssystem. regel kan tillDenna

omfatta andra arbetssjukdomar enhälligt beslut rådetatt ett avgenom
fattatpå förslag kommissionen Rådet har dock imteart. 57.6.av

sådant beslut.något

kontantförmånerBeräkning av

58 finns bestämmelser arbeitsolyckorI hur kontantförmåner vidart. om
wisstoch arbetssjukdomar skall beräknas. lagstiftningen i landOm ett

genomsnittsiinkomsterinnebär kontantförmånema skall grundas påatt
beräknaeller standardinkomster, skall den behöriga institutionen

perioderförmånerna endast på grundval försådana inkomsterav som
har fullgjorts enligt denna lagstiftning 26878 Ommål Pennatrtz.

skallllagstiftningen föreskriver kontantförmånemas varierastorlekatt
med antalet familjemedlemmar, skall den behöriga institutionen beakta
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familjemedlemmarockså bosatta i medlemsstatärsom annan som om
de bosatta i den behöriga staten.vore

Transportkostnader

59 gällerArt. för transportkostnader. Om lagstiftningen iansvaret en
medlemsstat innehåller bestämmelser för kostnaderna förom ansvar

den skadade eller sjuke till den där han bosatt ellerärtransport ortav
sjukhus,till skall den behöriga institutionen för kostnadernaett svara

för sådan till motsvarande i medlemsstat därtransport ort en annan
bosatt, under förutsättningär institutionen i förväg sittattpersonen ger

tillstånd till Vid prövningen skall institutionen beaktatransporten.
förskälen frågaI gränsarbetare krävs dock inte någottransporten. om

tillstånd. På motsvarande skall institutionen, dess lagstiftningsätt när
innehåller bestämmelser transporttillför kostnaderna förom ansvar
begravningsplatsen har avlidit till följd ettav en person som av
olycksfall i arbetet, för kostnaderna för också tilltransportsvara
begravningsplats i medlemsstat där bosatt vid tidenannan personen var

olycksfallet.för För detta fall krävs inget särskilt tillstånd.

Försämring arbetssjukdomav en

Arbetssjukdomar kan sig gällande under lång tid. Man måstegöra
därför ibland ställning till skall för sådana förmånerta vem som svara

föranleds förändringar i den sjukes tillstånd. Regler häromsom av
finns i 60. Första stycket i artikeln gäller fall försämringart. av av en
arbetssjukdom, för vilken utgår eller har förmånerutgått enligt en- -
viss medlemsstats lagstiftning. Om sjukeden i sådant fall under denett
tid han har fått förmåner inte har utfört förvärvsarbetesom som
omfattats medlemsstats lagstiftning och sannolikt kunnatav annan som
orsaka eller förvärra sjukdomen, det behöriga institutionen i dendenär
förstnämnda skall för kostnaderna för förmånerna istaten som svara
enlighet med den lagstiftning institutionen tillämpar 60.1art. a.som

kan också förekommaDet lagstiftningmedlemsstats blivitatt en annan
tillämplig försämringen inträder. sjukenär Om den under tid då han
omfattats den utförtlagstiftning har sådant förvärvs-statensav senare
arbete, det sålunda den behöriga i den andraär institutionen staten som
skall för merkostnaden för försämringen utbetalaatt ettsvara genom
tillägg. Detta tillägg skall bestämmas skillnadentill mellan det
förmånsbelopp skall efter försämringen och det belopputgessom som
skulle ha före försämringen sjukeden hade ådragit sigutgetts om
sjukdomen vid tidpunkt då omfattades denhan medlemsstatensen av
lagstiftning art. 60.1 b. Vid tillkomsten denna bestämmelseav
klargjordes det i lagstiftningsistnämnda inte någongörsatt, statsom
åtskillnad vad gäller upphovet till arbetsoförmågan, den behöriga
institutionen i den skall tillerkänna den sjuke förmånstaten en
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invaliditetsförmåner. behörigaberäknad endast enligt reglerna Denom
förinstitutionen i den förstnämnda medlemsstaten skall fortsatt ansvara

för förmånerna den lagstiftning den tillämparkostnaden enligt som
från den fastställsbeakta försämringen. Förmånernautan att staten

ursprungligafortsättningsvis grundval den gradensåledes påäven av
arbetsoförmåga.av

förordningnyinförd infördGenom regel art. 60.1 d, genomen
lagreglerföreskrivs medlemsstatsEEG 124892, att omnr en

förmåner inte skallminskning, innehållande eller indragning av
institutionerna ifråga förmåner, fastställts tvåtillämpas i om som av

124892bestämmelserna i 60.1 Förordningmedlemsstater enligt art.
omfattas inte EFS-avtalet.ännu av

pneumokonios och deVid vissa arbetssjukdomar sklerogen-
gäller särskilda be-eventuella andra arbetssjukdomar rådet beslutar -

fall skulle visa sigförsämring. det sådantstämmelser vid Om i attett
för sjukdomen ihan för riskden sjuke, ett annatexponeratstrots att

landets lagstiftning,berättigad till förmåner enligt detland, inte är
enligtmedlemsstati stället den behöriga institutionen i denskall vars

förmånerdelagstiftning förmånen dittills utgått, ävenutge som
tillämpar.lagstiftning denförsämringen enligt denföranletts somav

för kost-skall dockinstitutionen i den andrabehörigaDen staten svara
respektiveförede förmåner utgårför skillnaden mellannaden som

efter försämringen art. 60.1 c.
kostnads-bestämmelsersärskilda60.2 slutligen ocksåI art. omges

försämring sådanavidfördelningen mellan olika medlemsstater av
proratatemporis-principen harvid vilka enligt 57.5sjukdomar art.

institution harinnebär det dentillämpats. Bestämmelserna äratt som
beaktandemedförmánema enligtbeslutat 57.1art. avsom,om

lagstiftningförmåner i enlighet med denförsämringen, skall utge som
ocksåkontantförmåner skallKostnaderna förgäller för institutionen.

framgårinstitutionerfortsättningen fördelas mellan dei avsom
påbörjatharOm den berättigade påbestämmelserna i 57.5. nyttart.

lagstiftning sannolikt kanenligt medlemsstatsarbeteett som en
institutionen i dennaförvärra sjukdomen, skall dockförorsaka eller stat

tillkommerfönnånsbeloppför mellanskillnaden mellan det somsvara
inträtt och detberättigade med hänsyn till den försämringden somsom

betalades dessförinnan.ut

Särskilda samordningsregler m.m.

med detbestämmelser varierande slag61 innehållerArt. gemensamtav
lagstiftningen ianvisningar vad skall gällade näratt enom somger

särskilt angivnafrån ordningen i vissamedlemsstat avviker den gängse
ellerdet i vistelse-fall. finns regelBl.a. säger att,som omen

olycksfall arbetetförsäkring ibosättningslandet inte finns någon mot
försäkringeller arbetssjukdomar eller det finns sådanmot menom en-
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inte någon särskild institution för utgivande vårdför-som svarar av
måner vårdförmåner skall den institutionutges förav som- svarar
utgivande vårdförmåner vid sjukdom art.61.l.av

I fall då vårdförmåner enligt 52 eller 55.1 iart. utges staten annan
den behörigaän och lagstiftningen i den behörigastaten kräverstaten
det för till helt kostnadsfriarättatt vårdförmåner har utnyttjats sådan

läkarvård organiseras arbetsgivaren, skall förmånerna hasom av anses
inom skallför sådan läkarvårdutgetts art. 61.2. Likaså vårdramen

på detta hasätt skettutges på den behöriga institutionenssom anses
begäran i fall dåäven det i den behöriga lagstiftning finnsstatens ett

för arbetsgivares art.6l.3.system ansvar
Om den behöriga för ersättning förstatens olycksfall isystem

arbetet inte har karaktären obligatorisk försäkring, skall vårdför-av
måner direkt arbetsgivaren eller denutges försäkringsgivareav som
har i hans ställeträtt art. 61.4.

Vidare innehåller 61 i punkt 5 bestämmelseart. innebörden att,av
den tillämpliganär lagstiftningen föreskriver tidigare olycksfall iatt

arbetet eller arbetssjukdomar skall beaktas för fastställa gradenatt av
arbetsoförmåga skall beaktas olycksfalläven i arbetet ellerm.m.,
arbetssjukdomar har inträffat eller godkänts tidigare enligtsom en

medlemsstats lagstiftning. EG-domstolen avvisade i målenannan
17378 Villano och 17478 Barion krav på artikeln analogivis skulleatt
tillämpas på det sättet olycksfalläven inträffatatt enligtsom senare en

medlemsstats lagstiftning skall beaktas vid fastställandetannan av
graden arbetsoförmåga.av

En regel i 61.6 det möjligtgör beaktaart. olycksfalläven iatt
arbetet eller arbetssjukdomar har inträffat ingensom senare, om
ersättning för den första arbetsskadanutges och inte heller enligt den
andra medlemsstatens lagstiftning med beaktande den första skadan.av

tillämpningsförordningenI EEG 57472 föreskrivs i 72.2art.nr att
den behöriga institutionen skall enligt den lagstiftning densom
tillämpar för förvärvandet till förmånerrätten föroch bestämmandeav

förmånsbelopp beakta graden arbetsoförmåga dessa tidigareav av som
Äveneller fall har förorsakat. olycksfall har inträffat enligtsenare som

lagstiftning där frågan arbetsoförmágans saknaren om ursprung
betydelse och skulle ha olycksfall i arbetet detansettssom ettsom om
inträffat enligt medlemsstats lagstiftning måste beaktasen annan som

sådant den behöriga institutionen iett den sistnämnda art.av staten
72.3 i tillämpningsförordningen.

I 62 i förordning 140871 förutomart. bestämmelserges om-
tillämpligt det finnsnär flera i vistelse-system eller bosätt-system
ningslandet regel beräkning förmåner.maximitid fören om av-
Regeln innebär medlemsstats lagstiftning föreskriveratt, vissom en
längsta tid under vilken förmån kan utgå, institution haren atten som
tillämpa denna lagstiftning kan beakta varje period under vilken
förmåner redan har medlemsstat.utgetts av en annan
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Återbetalningen

mellan institutioner.finns bestämmelser återbetalningar63I art. om
motsvarandemedhuvudsakibestämmelserDessa överensstämmer
institutionenbehörigafråga andra förmånsslag. Denbestämmelser i om

iinstitutionbeloppsålunda skyldig återbetalaär utgettsatt av ensom
Återbetalning ienligt reglernaskall skeför räkning.land dessannat

kanså önskartillämpningsförordningen 57472. medlemsstaterDe som
kravfrånåterbetalningsmetoder eller avståemellertid avtala andraom

återbetalning.på
93 iskalltillämpningsförordningeniEnligt 96 art. sammaart.

Vårdför-förkostnadervid återbetalningarförordning gälla också av
Vi hararbetssjukdom.arbetsskada ellerpå grundmåner utgetts avsom
dessainnebärkorthet93. Iför innehållet iavsnitt 6.5 redogjorti art.

debeloppetfaktiskamed detskall skeåterbetalningregler avatt
återbe-reglertill demotsvarigheterförmänema. Någrautgivna om

vidförmånergällerfallschablonbelopp i vissaformtalningar i somav
arbetsskadeförmåner.beträffandefinns intemoderskapsjukdom och

Dödsfallsersättningar

vadikapitel 5idödsfallsersättningar settstortReglerna motsvararom
64moderskap. Iochsjukdomvidkontantförmåner an.gäller omsom

eller bosätt-försäkrings-sammanläggningfinns föreskrifter avom
fallvissaiutbetalningenregleras66iningsperioder och avart.

ikapitletinnehållerHärutöver art.pensionär.avlidenförmåner för en
gällerersättning äventill65 vissa bestämmelser rätten omsomom

ellerarbetetolycksfall igrundinträffatdödsfallet har enettav
egenföretaga-elleranställdbl.a.arbetssjukdom. innebärDe att, om en

dödsfalletbehörigadenavlider i medlemsstat än staten,re en annan
Vidareterritorium.ha inträffat inomskall den behöriga statensanses

skyldigbestämmelserbehöriga institutionen utgeden enligt dessa attär
tillämpar, ävendödsfallsersättning enligt lagstiftning denden omsom

medlemsstat.förmånsberättigade bosatt iärden en annan
användsreglertillämpningsförordningen finns57472 9I art. som

fleraenligtföreliggertill dödsfallsersättninghändelse rätti attav
med-inträffardödsfalllagstiftningar. Ommedlemsstaters ett en

hardödsfallsersättningden tillskall endast rättområde,lemsstats som
medan denbehållas, rättlagstiftningenligt denförvärvats somstatens

skall fallalagstiftningarmedlemsstatersandraenligtförvärvatshar
ellerenligt tvårätten förvärvatsersättning hartilli ställetbort. Om

inträffat idödsfalletlagstiftningar medanflera medlemsstaters annanen
dödsfallser-tilldenskall rättEG-området,utanförmedlemsstat eller

denlagstiftningenligt denförvärvatsbehållas harsättning somsom
medlemsstatersandraenligtomfattad och rättenavlidne senast avvar

lagstiftningar falla bort.
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9.4 Våra överväganden

9.4.1 Huvudprinciperna i förordning EEG 140871nr

I avsnitt 3.8.2 har vi beskrivit de fem huvudprinciper på vilka förord-
ning EEG 140871 vilar, nämligen principen endast tillämp-nr om en
lig lagstiftning, likabehandlingsprincipen, sammanläggningsprincipen,
exportabilitetsprincipen och proratatemporis-principen.

Principen endast tillämplig lagstiftning innebär i korthetom atten
anställd eller egenföretagare frågai förmåneren person en om som

omfattas förordningen skall omfattas endast lands lagstiftning.ettav av
Denna den behöriga staten skall huvudregel sysselsätt-stat som vara
ningsstaten. Tillämpningen den principen i Sverige vållar ingaav

arbetsskadeförsäkringenproblem, eftersom den svenska till skillnad-
från de flesta andra socialförsäkringsförmåner knyter till för-an-
värvsaktiviteten i Sverige.

Den svenska arbetsskadeförsäkringen uppställer inte några krav på
medborgarskap eller några speciella villkor för utländska medborgare
för skall föreligga tillrätt förmåner. Villkoren i likabehand-att
lingsprincipen sådan den uttryckt i 3 såledesär uppfyllda.är EG-art.
domstolen har emellertid i praxis utvidgat principen till ävenatt avse
andra villkor direkt eller indirekt kan verka diskriminerande.som - -
Vi återkommer i nästföljande avsnitt till det krav på bosättning i
Sverige enligt LAF gäller för egenföretagare och uppdragstagare.som

Sammanläggningsprincipen enligt förordning 140871 gäller för här
aktuellt förrnånsslag endast dödsfallsersättningar och kommer till
uttryck i 64. Eftersom den svenska arbetsskadeförsäkringen inteart.
innehåller några villkor viss tids försäkring eller bosättning för rättom
till begravningshjälp enligt LAF, den enda svenska förmånärsom som
kan hänföras till begreppet dödsfallsersättning, blir det inte aktuellt att
här i landet tillämpa sammanläggningsreglema.

Förmåner enligt arbetsskadeförsäkringen i form livränta ellerav
begravningshjälp kan utbetalas oberoende den berättigade ärav var
bosatt eller vistas. sjukpenning på grund arbetsskadautgessom av
utgår emellertid i de flesta fall enligt reglerna i AFL och kan därför i
princip inte betalas utomlands i fall då den försäkradeänut annat
insjuknar utomlands medan han utför arbete led i i Sverigeettsom en
bedriven verksamhet, vistas utomlands sjöman anställd på svensktsom
handelsfartyg eller till utlandet under sjukdom eller behandlingreser
med försäkringskassans medgivande 3 kap. 1-2 §§ jämfördaLAF med
3 kap. 15 § AFL. När det gäller inte bosatta iärpersoner som
Sverige tillämpas emellertid reglerna i praktiken ändå så sjuk-att
penning i dessa fall utbetalas i bosättningsstaten.

Enligt exportabilitetsprincipen densåsom kommer till uttryck i art.-
10 i förordning 140871 får pensioner vid olycksfall i arbetet eller-



Arbetsskadefömzáner 4831993:115SOU

enligtförvärvatsdödsfall vilkaförmåner vidarbetssjukdomar ensamt
innehållas,ändras,minskas,lagstiftning intemedlemsstatersfleraeller

bosattäranledningmedkonfiskeraseller mottagarenindras attav
förmedinstitutionenmedlemsstat den däräninom ansvarannanen -

olycksfallvidförmånerandraomfattar inteRegelnfinns.betalningen
vidkommandesvensktförvarmedpensioner,arbeteti än avses

arbets-finns enligtbegränsningarLAF. Deenligtlivräntor som
stårutomlandssjukpenningtillvad gällerskadeförsäkringen rätten

i l0.exportabilitetsprineipenmed den allmännastrid art.inte idärför
be-kan denna9.4.4avsnitttill iskall återkommaviskälAv som

upprätthållas fulltändå inteemellertidgränsning ut.
pensionsom-endast påtillämpligdirektProratatemporis-principen är

vissavidkontantfönnånerdet gällerbetydelsedockfår närDenrádet.
andraeventuelladeochpneumokoniossklerogenarbetssjukdomar

förordningensregeln irådet bestämmerarbetssjukdomar genomsom
olikamellanfördelasskallhärförkostnadenvilkenenligt57.5,art.

förbosättningsperioderförsäkrings- ellergrundvalmedlemsstater av
respektivelagstiftningen ienligtfullgjorts stat.harålderspension som

harfolkpensioneringensvenskadeninomreglernaSedan numera
delsvenskförprincip rättsdennatillämpningändrats kommer aven

svårigheter.någramedförainte att
arbets-svenskadensåledesSammanfattningsvis kan sägas att

medöverensstämmelsei godstâregler iskadeförsäkringens stort synes
140871.förordningihuvudprincipemade fem

lagstiftningTillämplig9.4.2

förmåner140871förordningibestämmelsersärskildaDe avsersom
ocharbetssjukdomarellerarbetetolycksfall ii anledning somav

där läsas9.3 måste, nämnts,avsnitt motiredovisats somovan
tillämpligbestämmandeangåendeförordningens reglerbakgrund avav

dessaförredogörelsevi lämnatavsnitt 3.9.9 harlagstiftning. I en
omfattasförmånerför allagäller generelltlagvalsregler, avsomsom

egenföretaga-elleranställdHuvudregeln härärförordningen. att enen
sysselsatt,land där han ärlagstiftningen i det oavsettomfattas avre

förekommerhuvudregeldennadär eller ej. Frånbosatthan ärom
vilken ärhosinrättningsituationer. Denvissaiavvikelser personen

behörigakallas denförmåneruppbärahareller rättförsäkrad att
institutiondennadärkallas denmotsvarandePå sättinstitutionen. stat

behörigadenligger staten.
arbetsskadeförsäkringensvenskatillhörighet till denReglerna om

huvudregel vilketförordningensmedi principöverensstämmer om
skillnadTillomfattasskallförvärvsarbetandelagstiftninglands av.en

vid bosätt-avseendeingetfästes härandra förmánssystemvissafrån
anställd iförvärvsarbetarmedborgarskap. Denellerning somsom

arbetsskadaförsäkradenligt LAF oavsettsåledesSverige motär
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nationalitet och oberoende han bosatt. förvärvs-Andraärav var
arbetande däremot försäkradeär endast under förutsättning de ocksåatt

bosatta i Sverige. Somär vi redovisat i avsnitt 3.9.9 och i kapitel 5
har EG-domstolen slagit fast krav bosättning för tillrättatt ett en
viss förmån inte kan gällande den enligtgöras lagvalsbe-mot som
stämmelserna i förordning 140871 skall omfattas det landsav
lagstiftning enligt vilken förmånen utgår.

förordningenNär blir gällande i Sverige samordningslagengenom
1992:1776 har således verksamma iäven Sverigeärpersoner som

uppdragstagare eller egenföretagare bosatta iär ettsom men som
land inom EES till de förmåner enligträtt utgår bestämmel-annat som
i LAF. Beträffande dessa kommer förordningsåledes 140871 attserna

medföra utsträckning den svenska arbetsskadeförsäkringensen av
omfattning. effektDenna uppkommer direkt samordnings-attgenom
lagen förordning 140871gör tillämplig i Sverige. Enligt vär be-
dömning erfordras därför inte kompletterandenågon svensk lagstiftning
härutöver.

Däremot föreslår vi det i LAF, i linje med vad vi föreslagit iatt
fråga AFL, skall införas bestämmelse erinrar vidattom en som om
tillämpningen lagen hänsyn skall till vad föreskrivs itasav som
samordningslagen 1992: 1776.

Att egenföretagare och uppdragstagare inte bosatta i Sverigeärsom
får till förmåner här aktualiserarrätt frågan avgiftsuttag avseendeom
dessa Den enligt reglerna i förordning 140871 skallpersoner. som
omfattas visst lands lagstiftning skall avgiftererlägga i detävenettav
landet. Detta innebär bestämmelsen i 3 kap. 3 § lagen 1981:691att

socialavgifter, den inte inskriven hos för-ärattom som anger som
säkringskassa inte skall betala andra egenavgifter tilläggspen-än
sionsavgift, inte står i överensstämmelse med förordningens regler.
Reglerna i förordning 140871 har emellertid företräde och egenföreta-

och uppdragstagare verksamma i Sverige skall därförärgare som
betala avgifter här, oberoende de bosatta ihär eller någotärav om

EES-land. Som vi har i kapitel 5 har vi fråganannat angett attansett
avgifter inte omfattas vårt uppdrag, varför vi inte hellerom av

närmare konsekvenserna förordning 140871 för de svenskautrett av
reglerna socialavgifter. föreslårVi dock det i lagenattom om
socialavgifter skall införas bestämmelse erinrar reglernaatten som om
i förordning 140871 kan få betydelse vid tillämpningen lagen.av

Också reglerna i arbetsskadeförsäkringen försäkringstillhörighetom
under utsändningstid överensstämmer med motsvarande reglering i för-
ordning 140871. Den arbetsgivare sänds för tillfälligtut attsom av en
utföra arbete i land omfattas enligt båda regelsystemenett annat ut-av
sändningslandets lagstiftning utsändningstiden inte överstiger år.ettom
För arbetstagare utsänds statlig arbetsgivare gäller vidaresom av en
enligt båda regelsystemen någon tidsgräns inte finns en statligtatt
anställd skall förordningenligt 140871 alltid omfattas denperson av
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förlagstiftning gäller förvaltning sysselsätter honom.densom som
fallInte heller i dessa kommer förordningen medföra någonatt

gällerförändring i förhållande till dag enligtvad i svensk lag.som
Enligt antal konventioner med andraSverige ingått EES-länderett som

emellertid längre nämligengäller utsändningsperiod, år enligttreen
konventionen med Frankrike konventionemarespektive två år enligt

Tyskland, Grekland, Italien, Portugal, Schweiz,med Nederländerna,
Österrike. För omfattas förordningSpanien och avpersoner som

bestämmelserna140871 kommer i hittillsvarande konventioner med
EES-länder regeln i förordningen. Om utsändningstidenersättasatt av

kommer den svenska arbetsskadeförsäkringen ilängre årär än ett
vissa förframtiden därmed inte gälla närvarandeatt personer som

följdomfattas härav till konventionsbestämmelser. De kommer iav
stället bli omfattade arbetsskadeförsäkringen i det mottagandeatt av

finns möjligheter enligt förordning 140871 till förläng-landet. Dock
beviljasutsändningstiden år och dispens kan ocksåning utöver ettav

avsnittvissa förutsättningar 3.9.9.under se
fartyg sysselsatta i Sverige omfattasSjömän på svenska ochanses

Ävenarbetskadeförsäkringen. anställningdärför svenskadenav genom
tredjei fall s.k. bare-boat charter 20 kap. l § stycketsvensk redare av

konventioneromfattas LAF. Av de Sverige ingått medAFL torde av
Irland LiechtensteinEES samtliga Belgien, ochländer inom utom- -

lagstiftningen i tlagglandet. vissaföljer sjömän omfattas Föratt av
fartyg, gälleranställda, bl.a. anställda påärpersoner somgrupper av

särskilda förordning 140871. Den anställdregler enligt ärsom
ombord fartyg för medlemsstats flagga skall i principett ensom

lagstiftning.omfattas Någon förändring idenna störrestatsav
till redan i dag kommer förordningförhållande vad gäller såledessom

inte beträffande sjömän.140871 medföraatt
fall kan emellertid förordning 140871 medföra utvidgningI vissa en

arbetsskadeförsäkringens till-inskränkning deneller svenskaav
tillämpning regler kan i vissalämpningsområde. En förordningensav

skallmedföra anställd i Sverigesituationer äratt varaen person som
EES-lands denomfattad lagstiftning eller, omvänt, attett annat somav

lagstiftning.EES-land svensk Enarbetar i skall omfattasett annat av
kan arbetar i flerasådan situation uppkomma fört.ex. personer som

transportföretag. Vi har ioch för anställda hos internationellaländer
skallavsnitt 3.9.9 redogjort för vilket lands lagstiftning som en person

omfattas i dessa situationer.av

9.4.3 Omfattade förmåner

förmånerstår klart till anställda, uppdragstagare ochDet utgåratt som
egenföretagare enligt omfattas regleringenbestämmelserna i LAF av

förordning 140871.i
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En särskild fråga arbetsskadeförsäkringenär vid utbildning lom
kap. § andra1 stycket LAF omfattas förordning 140871. Närmastav
handlar detta bedömning huruvida de försäkradeärom en av som
enligt denna regel vid tillämpningen förordning 140871 kanav anses

anställda. Med hänsyn dels till den mycket vidsträckta betydelsevara
begreppet har i förordningen, dels till den anknytningnära till
yrkeslivet dessa utbildning har, det vår bedömningärtypersom av att

arbetsskadeförsäkringenäven vid utbildning omfattas förordningav
140871.

Enligt lagen 1977:265 statligt personskadeskydd och lagenom
1977:266 statlig ersättning vid ideell skada kanom m.m. personer

fullgör värnpliktstjänstgöring och andra plikttjänstgöringsom typer av
intagna i kriminalvårdsanstaltärsamt eller omhän-ärpersoner som

dertagna på § lagen1sätt statligt personskadeskyddannat erhållaom
ersättning vid personskada inträffar under tjänstgöringen ellersom
under tiden i fråga intagen iär anstalt.personen

Enligt vår uppfattning detär tveksamt denna ersättning kanom
ersättning i anledning olycksfall i arbetet eller arbets-anses vara en av

sjukdom. Om så inte fallet omfattasär lagstiftningen inte heller av
förordning 1408 71. Med hänsyn främst till de verksamhetatt typer av

omfattas lagen statligt personskadeskydd svårligen låter sigsom av om
inordnas under begreppet arbete i traditionell mening det vårär
bedömning denna ersättning faller utanför tillämpningsom-att typ av
rådet för 4.1 i förordning 140871. Vi utgår i det fortsattaart. fråne

lagen statligt personskadeskydd och lagenatt statlig ersättningom om
vid ideell skada inte omfattas regleringen i förordning l40871.av
Under alla förhållanden torde denna gränsdragningsfråga närmastvara

uteslutande teoretisk eftersom reglerna i förordning 140871natur,av
knappast skulle någon betydelse vid tillämpningen dennaav
lagstiftning.

Enligt 4.4 i förordning 140871 gäller förordningen inte för-art.
måner till offer för krig eller dess följder. Det därför vår bedömningär

lagen 1977:267 krigsskadeersättningatt till sjömän inte omfattasom
tillämpningsområdet för förordningen.av

artiklarnaAv 4 och jl i förordning 140871 följer trygghetsför-att
säkringen vid arbetsskada, TFA, och försäkringarmotsvarande detpå
kommunala och statliga området, inte omfattas reglerna i förordningav
140871. Bestämmelser i kollektivavtal omfattas nämligen i princip av
förordningen endast de tjänar till uppfylla krav obligatoriskpåattom
försäkring och då endast berörd medlemsstat särskildom avger en
förklaring specificerar de förordningen skall omfatta.systemsom som
TFA och de andra här aktuella försäkringarna inte denär karaktä-av
ren.
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behörigSverige9.4.4 stat

Inledning

enligtreglerasarbetssjukdomarocholycksfall i arbetetvidFörmåner
lagstift-behörigadenhuvudregel statens140871förordning avsom

elleranställningsortpå arbetstagarensvanligtvis lagenDenna ärning.
huvudregelnFrånverksamhet.bedriver sinegenföretagarendärden ort

vidförmånerbeträffandeundantag57förordningensifinns ettart.
i dettaberörasfall, kommervissaiarbetssjukdomar att senaresom

avsnitt.
betraktasskallfallenskiltiskadahuruvidaavgörandetVid etten
gällandeföljaprincipi rättmedlemsstatvarje atthararbetsskadasom

2885måletiEG-domstolenDock harpraxis.ochnationell lag
enligtförmånerskallmedlemsstatslagit fast utgeDeghillage att somen

liderutvisandediagnosgodta att enmåste avperson57.1 enart en
medlemslandställts idiagnosdenna annatettarbetssjukdom, även om

lagstiftning.landsenligt detta
förmånhurbetydelsedetpåpekas ärocksåhärskall utan enattDet

dendvs.lagstiftningen,nationella eni den varaklassificeras ansesom
förhållande.någotgrundpåeller annatarbetsskadavidförmån av

6979mål140871förordningireglernafrågor avgörsSådana av
6.6.3.avsnittJordens-Vosters; se

arbetsskadadrabbatsoch denbehörigSverige är avOm stat som
enlighethelt iförmånerfår hanSverigeisiguppehållerstadigvarande

arbetsskadeförsäkringen.svenskadenmed
kommerSverigeigällandeblir140871förordningoch medI att

förvärvsarbetarSverigeibosattainte är sommenäven sompersoner
ochkapitel 6Sverige häromseisjukförsäkringenomfattashär att av

§1med 3 kap.enlighetidessaäveninnebär personerDetta7. att
sjukför-frånförmånertillberättigade sammakommerLAF att vara

sjukdom.vidarbetsskadavidsäkringen annansom
be-särskildadeåterfinns140871förordningIII iavdelningI

arbetssjuk-ocharbetetolycksfall ividförmånerstämmelserna om
till2bilagaEnligtföljande.detbeskrivs idessaInnebördendomar. av

medEES,tillden avsessådan anpassats57472,EEGförordning nr
försäkringskassadenallmänhetdel iSverigesförinstitutionbehörig

inte ärsjömänFörförsäkrad. somi fråga ärvilkenhos personen
Sjöfartskon-försäkringskassa,allmännaGöteborgsSverigei ärbosatta

bosattaickelandetihärandraförinstitution ochbehörigtoret,
arbeteiolycksfalletdärpå denförsäkringskassan ortantingenpersoner

länsStockholmsellersigvisadearbetssjukdomendärinträffade eller
utlandsavdelningen.försäkringskassa,allmänna



488 Arbetsskadeförmáner SOU 1993:1 15

Rätt till förmåner i andra EES-stater på svensk bekostnad

Om sökanden
a bosattär i EES-land,ett ellerannat
b råkar för olycksfall iut arbetetett eller drabbas arbets-av en

sjukdom under tillfällig vistelse i EES-land,ett ellerannat
c efter ha fått tillrätt förmåneratt i Sverige får tillstånd denav

behöriga institutionen, dvs. försäkringskassan, återvända tillatt
det EES-land där han bosattär eller flytta tillatt sådantett annat
land, eller

d med försäkringskassans tillstånd beger sig till EES-landett annat
för få vårdatt

har han vid arbetsskada tillrätt várdfärmâner enligt lagstiftningen på
bosättnings- eller vistelseorten på den svenska försäkringens bekostnad
och kontanlförmáner utbetalda försäkringskassan enligtav svensk
lagstiftning art. 52 och 55. Vad dessa regler tillrätt förmånerärger
pá grund arbetsskadan eller arbetssjukdomen.av De således integer

till sjukvårdsförmånerrätt i allmänhet. Reglerna sådana förmånerom
har vi behandlat i kapitel

Som nämnts i avsnitt 9.4.1 betalas sjukpenning enligtovan arbets-
skadeförsäkringen inte under utlandsvistelseut iän särskiltannat
angivna situationer. Försäkrade bosattaär i kan docksom statannan
i praktiken alltid få sjukpenningen utbetald i bosättningslandet. Enligt
samtliga konventioner Sverige ingått med andrasom EES-länder
betalas sådan kontantfönnån docken vid vistelse eller bosättningut i
den andra fördragsslutande och i vissa fallstaten även i tredje land
dock inte vid byte bosättningsland under pågåendeav sjukfall.ett
När förordning 140871 blir tillämplig, kommer den försäkrades
bosättnings- eller vistelseort inte längre ha betydelseatt samma som nu
för rätten till sjukpenning, varför den begränsande regeln i svensk
lagstiftning inte kan tillämpas i fråga omfattasom personer som av
förordningen. l stället gäller reglerna i förordningen. Någon helt fri
exporträtt uppkommer dock inte, tillrätt utbetalningutan i EES-annat
land föreligger bara i de situationer vi beskrivit. Med hänsynsom nyss
till det enligt flertalet konventioneratt redan i dag föreligger tillrätten
utbetalning utomlands, kommer skillnaden i praktiken bli relativtatt
liten. Det uppkommer dock i vissa fall utvidgningar i rätten till
arbetsskadesjukpenning utomlands i förhållande till vad gällersom
enligt den svenska lagstiftningen.

Reglerna i 52 och 55 i förordningart. 140871 i principmotsvarar
de gäller förmåner vid sjukdomsom enligt förordningens 19 ochart.
22. Därför kan hänvisas till vad anförts i kap. 6 och 7som om
motsvarande situationer. Det bör dock understrykas 52 och 55att art.

sikte enbart på arbetsskadortar och inte på sjukvård i största allmänhet
arbetsskadaden person.
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det gällerNär till vårdförmåner i medlemsstaträtten underannanen
tillfällig vistelse där framgår inte artikeltexten denna skulleattav vara

tillbegränsad akutvård det gäller arbetsskador art 55.1 Detnär a. är
emellertid vår bedömning sådan begränsning ändå avsedd jfräratt en
frågan pensionärers till sjukvård bosättningsstatenutanförrättom som

behandlat i avsnitt 6.6.5. Möjligen emellertid vid till-bör man
lämpningen bestämmelsen begreppet akut vård relativtav ge en
vidsträckt innebörd. Eftersom behovet vård måste ha uppkommitav

tillfälligaunder den vistelsen torde det dock i praktiken mycketvara
ovanligt det i dessa situationer blir fråga akut vård iänatt annatom

inskränkt mening.mera
det gäller tillstånd till planerad vård i land torde EG-När annat

domstolens avgörande i målet gällde Vårdför-11777 Pierik som
fastslog imåner vid sjukdom, intresse här. Domstolenävenvara av

skyldighet förelåg för behöriga institutionenmålet denatt att ge
tillstånd till vård i land enligt både verksam22. l c närannat art. mer

där och den ifrågavarande vården inte kan ivård kan när gesges
Efter avgörande emellertidbosättningslandet. domstolens har genom

förutsättningarna för den behöriga institutionenändring i 22.2art.en
modifierats. Motsvarandetillstånd till vård i landvägra annatatt

inte i den för arbetsskador tillämpliga 55.2. Viändring har gjorts art.
svårti avsnitt 9.3 beskrivit skillnaderna. Dethar är avgöraattovan

de har, enligtvilken betydelse skillnaden i båda bestämmelserna men
liten. skillnadbedömning torde den i praktiken tämligen Envår vara

tillstånd till vård vidbetydelse kan dock den medanviss attvaraav
inte i bosättnings-i allmänhet kan om-vården ingårsjukdom vägras

tillstånd till arbetsskada intelandets sjukförsäkring, vård på grund av
finns tillgå i bosättningslandetfår vården inte oavsettvägras attom

del dock skillnaden knappastskälet till detta. För svensk torde vara
praktisk betydelse, eftersom lagstiftningen till vårdrättstörre omav

begränsning tillSverige HSL, AFL, LAF inte innehåller någoni
vissa vård.typer av

arbetsskadeförsäk-Enligt den interna svenska lagstiftningen ersätter
nödvändiga kostnader riket 3 kap. 3 §ringen för sjukvård utom

bl.ainnebär vi redovisat i avsnitt 9.1.1LAF. Detta attsom ovan
anställda i Sverige utomlands harbosattaär rättärpersoner som men

de erhållerfå ersättning från arbetsskadeförsäkringen för vårdatt som
grund allmän för för-i bosättningslandet på arbetsskada. Någon rättav

få vård ellersäkrade bosatta i Sverige med stöd LAFär attsom av
gällerersättning för vård utomlands föreligger dock inte. För dessa att

i fall, de skadas vid arbetesådan kan erhållas endast vissa t.ex. om
recidiv efter arbets-utomlands eller under utlandsvistelse får ett en

skada inträffat i Sverige.som
allmän princip i förordning 140871 vårdförmånerDet är atten -

såväl i anledning sjukdom anledning arbetsskada elleri avav som
arbetssjukdom skall enligt lagstiftningen i det land där vårdenutges-
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dvs. på de villkor gäller för försäkrade i det landet. Omges, som
försäkrade i det vårdgivande landet för viss vård måstetypen av
betala patientavgifter skall således alla enligt reglerna förordningisom
140871 har tillrätt motsvarande vård i det landet betala samma
patientavgifter. Frågan emellertidär vad gällersom om en person som

försäkrad iär Sverige får vård i anledning arbetsskada iav en annan
EES-stat och där får betala viss patientavgift. Enligt LAF 3 kap.en
3 § nämligen helaersätts kostnaden för vård utomlands. intresseAv
i det sammanhanget EG-domstolensär dom i målet 6979 Jordens-
Vosters, där domstolen i sina skäl förordning 140871 inteattangav
förbjuder nationell lagstiftning arbetstagare förmåner vadatt utöverge

Ävenframgår förordningen. rättsfallet inte rörde just densom av om
situation vi berör, det vår bedömningär tolkningen 3som attnu av
kap. 3 § LAF i belysning förordningens regler måste bliav att en av
svensk lagstiftning omfattad får sjukvård till följdperson, som av
arbetsskada utomlands, med åberopande kap.3 3 § LAF kan återfåav
erlagda patientavgifter från arbetsskadeförsäkringen. I många länder

dock inte några patientavgifter för vård i anledningtas arbets-ut av
skada. Detta torde gälla såväl i fall då vård den arbetsskadade iges
sitt bosättningsland, han bor i land Sverige, iänannatom som
situationer då vård i vistelseland med anledning arbets-ettges av en
skada inträffat där. I dessa fall behöver arbetsskadad alltså intesom en
själv för några patientavgifter, i den mån sådana allssvara tas ut,
medan han för motsvarande vård i Sverige skulle ha behövt erlägga de
patientavgifter här enligt reglerna sjukvård i allmänhet.tas utsom om

förordningAtt 140871 blir gällande i Sverige kommer således inte
medföra några förändringar i frågastörreatt till sjukvårds-rättenom

förmåner i EES-stat på grund arbetsskada med undantag förannan av
den möjlighet uppkommer erhålla tillstånd enligt 55.1 iattsom art. c
förordningen bege sig till medlemsstat föratt få vården annan att
vilken vård skall bekostas arbetsskadeförsäkringen och inteav
sjukförsäkringen.

tillRätt förmåner i Sverige

frågaI förmåner i Sverige till både bor och arbetarom personer som
här kommer reglerna i förordning 140871 tidigare påpekat isom
princip sakna betydelse. Förmånerna kommeratt heltutgå enligtatt
svensk arbetsskadeförsäkring.

För gränsarbetare gäller de kan få förmåner också inom denatt
behöriga territorium art. 53. En gränsarbetarestatens arbetar isom
Sverige och bosattär i Danmark kan, han drabbast.ex. om av
arbetsskada, välja få vård antingen i Danmark eller i Sverige.att Den
begränsningen gäller dock läkemedel, bandage, glasögon, mindreatt
hjälpmedel, laboratorieanalyser och får respektive utförastester utges
endast i den där de har ordinerats.stat
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utomlands harförvärvsarbetande bosatta rätti Sverige ärAndra som
fåttde tidigare harde vistas hår,i Sverige äventill förmåner omom

Även hit och bosätter sigflyttardenbosättningslandet.iförmåner som
förefått förmånerhanhär,till förmåner ävenSverige hari rätt om

54.flyttningen art.
förmåner vidgällerdereglernämndaOckså motsvarar somnu

beträffande konsekvensernadärförVi vill20 och 21.jfrsjukdom an.
betänkande.och 7 i dettatill kapitel 6hänvisahärav

vårdförmånerSverige förKostnadsfördelning i

ellerarbetsskadaanledningSverige iiskallVårdförmåner avgessom
ellerlandstingenfalli mångakommerarbetssjukdom att avges av

frågor rörandeflertalEtti landsting.ingårintekommun som
därvid. Detuppkommerlandstingen ochmellanförhållandet staten

tillSverigeiför vårdkostnaderförgäller gesansvaret somt.ex.
vilketFråganhär.inte bosattaarbetsskadade är ompersoner som

kapitel 6Vi har ilösas.ocksåvården måsteskalllandsting gesom
sjukdom ochvårdförmåner vidavseende påmedfrågorbehandlat dessa

tillförslag6.6.10. Deochavsnitt 6.6.5särskiltmoderskap se
vårdförmånergällakommer närdär lämnat ävenvilösningar attsom

sådanaeftersomarbetssjukdom,arbetsskada ellergrundpåutges av
principutvecklat itidigareviarbetsskadagrundförmåner på somav

skadade fårdendvs. rätt§ LAF,enligt 3 kap. 1utgåalltid kommer att
sjukförsäkringen.frånförmånertill

Färdolycksfall

fråntill ellervid färdintrájjfarolycksfallLAFEnligt ett somanses
ochföranleddesfärdenolycksfall i arbetet,arbetsstället avomsom

omfattastjänsteresaFärd undermed arbetet.sambandistod nära av
skall140871förordning56 itillämpningMed ettförsäkringen. art.av

ipåinträffar är statolycksfall när en annanresapersonensom
OmSverige.inträffar iolycksfallbehandlas t.ex. enett somsom

Danmarkskadad iblir vägi Danmark,bosattgränsarbetare, ärsom
tillämplig, eftersomlagstiftningblir svenskSverigeitill arbetet

skadanalltsålagstiftning kansvenskOch enligtbehörigSverige är stat.
skillnadinnebära någontorde intearbetsskada. Dettabedömas som en

innehållerinteeftersom LAFgäller i dag,vadförhållande tilli som
inträffar i Sverige.färdolycksfalltillbegränsningnågon som

Riskexponering i flera stater

lagstift-regelnfrånfinns det undantagtidigareSom attnämnts ett
vid arbets-förmånertillden behöriganingen i rättenstaten styr

arbetssjukdom ochsig utövathar ådragitNärsjukdomar. enpersonen
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verksamhet kan förorsaka denna sjukdom i flerasom medlemsstater,
skall han beviljas förmåner i anledning den sjukdomen endast enligtav
lagstiftningen i den där villkoren förstat till förmånerrätt harsenast
uppfyllts art. 57.

Eftersom den svenska lagstiftningen inte uppställer några andra
villkor för tillrätt förmåner denän sjuke försäkradäratt mot
arbetsskada, torde det förhålla sig så förmånerna redan i dagatt alltid

enbart från den svenska arbetsskadeförsäkringenutges i den situationen
den sjuke föratt risk för sjukdomenexponerats även tidigare medan

han varit omfattad lands lagstiftning.ett annatav
I det omvända fallet, dvs. den sjuke efter det hanom att exponerats

för risk för sjukdomen under tid då han omfattats svensk lagstift-av
ning även för sådan risk under tid då han omfattatsexponeras av annan
EES-stats lagstiftning och sjukdomen bryter under denna tid,ut senare
skall enligt 57.1 endast denart. för förmånerna tillstatensenare svara
den sjuke.

Som vi tidigare nämnt, skada till följd olycksfallänanses annatav
ha inträffat den dag då skadan visade sig 2 kap. 4 § LAF. I praxis
FR 87:8 har emellertid föransetts att skadligutsattsen person som
inverkan under tid anställd målare inte varit verksamsom men som
sådan luftrörsbesvärnär ändå omfattad försäkringen.yppats ansetts av
Den s.k. visandedagen såledesär inte avgörande för tillhörigheten till
försäkringen. Det avgörande är den skadade försäkradatt hannärvar

för den skadliga inverkan.utsattes
Förordning 140871 kommer dennär blir gällande i Sverige haatt

företräde framför bestämmelserna i LAF. Det innebär i detta samman-
hang bestämmelsen visandedagatt i LAF inte kan åberopas förom att
övervältra för arbetsskada elleransvaret arbetssjukdomen som
orsakats skadlig inverkan vid arbete i Sverige på någonav med-annan
lemsstat, där i fråga är verksam vid den tidpunkt då skadanpersonen
visar sig. Detta gäller alltså även inte arbetsskadeför-ärom personen
säkrad i Sverige just skadannär visade sig. Som vi redovisatnyss

dock regeln inte heller i dag tillämpas detsynes sättet.
På motsvarande blirsätt enligt vår mening följden att, om en

arbetsskada eller arbetssjukdom visar sig medan den skadade är
försäkrad i Sverige inte har orsakats skadlig inverkan vidmen av
arbete här endast i eller flerautan andra EES-stater, regeln i 2 kap.en
4 § LAF i aktuellt sammanhang inte kan den innebördennu ges att
svensk arbetsskadeförsåkring skall för ersättningen. fallIsvara av
detta slag åvilar ersättningsansvaret i stället den eller de andra staterna.
Det torde iäven detta fall förhålla sig så regeln redan i dagatt
tillämpas på detta sätt.

Vid arbetssjukdomen sklerogen pneumokonios och de eventuella-
andra arbetssjukdomar rådet fastställer skall dock enligt reglernasom -
i förordning 140871 kostnaden för kontantförrnånerna, storlekvars
bestäms svensk lagstiftning, fördelas mellan de behörigaav institutio-



Arbetsskadeförmáner 493SOU 1993:115

i de där den fördelningsjuke för risken. Dennastater exponeratsnerna
enligt princip frågasker enligt 46.2 gäller iart.samma som om

ålderspension. innebär efter förhållandetDet fördelningen skeratt
sidan den förmellan å sjukes försäkrings- eller bosättningstidena

ålderspensionberäkning i respektive land och å den andra sidan denav
längden dennes försäkrings- bosättningstid enligttotala ellerav

ålderspensionsförsäkring i samtliga EES-länder, där han harde utsatts
för risken. regler i förordning blir direkt tillämpliga iDessa 140871

ytterligareSverige samordningslagen 1992:1776 och någongenom
lagstiftning i berört hänseende enligt vår bedömning intesvensk ärnu

nödvändig.

kontantförmånerBeräkning av m.m.

Bestämmelserna i 58.1 och 2 i förordning 140871 beräkningart. om
kontantförmåner grundas genomsnittliga inkomstersomav

förrespektive standardinkomster sakna betydelse svensktsynes
vidkommande, eftersom den sjukpenninggrundande inkomsten inte

given period den årligafastställs utifrån inkomsten under utanen avser
få.den försäkrade kan komma tills vidare Inteinkomst antas attsom

familjemed-bestämmelsen i artikelns punkt 3 beaktandeheller om av
ändrar tillämpningeni land den svenskalemmar bosatta annat av

intearbetsskadelagstiftningen, eftersom den innehåller några sådana
beräkningsregler.

kontantfönnåner kan övrigt hänvisas tillBeträffande beräkning iav
7.4.3 beräkning kontantförmåner vidvi anfört i avsnittvad om av

blir det följd förordningvi där reglerna isjukdom. Som angett en av
hänseendeni flera måste till inkomster i140871 hänsyn tasatt

sjukpenning.utlandet vid beräkning Detta gäller naturligtvis ocksåav
arbetsskada.grund Eftersom reglerna ii fråga sjukpenning på avom

förordning förmåner olycksfall i arbetet och140871 i anledningom av
kontantförmånarbetsjukdomar desamma detvilkenär oavsett typ av

gäller detta vid beräkning livräntafråga emellertid ocksåär om, av
vad mån detta innebär förändring i förhållande tillenligt LAF. I någon

FÖDgäller i dag förefaller jfr 1987:36 ochvad inte helt klartsom
1992:27.

sammanhang förordning 140871 fårdetta kanI nämnas att
uppställer kravbetydelse i vissa de situationer där LAF påav

stadigvarande i berörssammanboende. bestämmelser LAFDe som
till omställnings- och5 kap. 6 och 7 §§, enligt vilka rättensynes vara

efterlevandeefterlevandelivränta beroende densärskild bl.a.är attav
vid dennes död. I sådanastadigvarande sammanbodde med sin make

får förordningens Enligt denna skallsituationer artikel f betydelse.1
fråga för sinsamboende uppfyllt ivillkor om anses vara personenom

försörjning huvudsakligen beroende den anställdeekonomisktvar av
eller egenföretagaren och denne försäkrad enligt svensk lag.var
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Däremot torde bestämmelsen i fl knappast tillämpbar förart. attvara
konstituera samboende enligt 5 kap. 2§ tredje stycket LAF, om

i verkligheten inte bott denparterna för sin för-samman men ene
sörjning huvudsakligen varit beroende den andre.av

Sjuktransporter och resekostnadsersättning

LAF innehåller inte några särskilda bestämmelser sjuktransporter.om
En arbetsskadad har emellertid tidigare påpekats, hanperson som om

sjukförsäkrad i Sverige,är för arbetsskadanäven till de sjukför-rätt
säkringsförmåner enligt AFL och därtill anknytandeutgessom
lagstiftning. Av dessa regler framgår endast det sjukförsäkringenatt ur
utgår ersättning till sjukvårdshuvudmännen för medtransporter
ambulans och liknande fordon. Av ochl 3-4 §§ hälso- och sjukvårds-
lagen 1982:763 följer dock landstingen skyldiga ombesörjaäratt att
behövliga sjuktransporter. De flesta landstingen har valt inteatt ta ut
några patientavgifter för sådana transporter.

Det får oklart i vad mån arbetsskadeförsäkringen också skulleanses
till sjuktransporträtt till eller från land. Ur praxis kange ett annat

dock skadadnämnas sjöman fått ersättning för tillråddatt en en
flygresa från land där han vårdats till hemorten för fortsatt vård,annat
eftersom det kunde kostnaderna för fortsatt utlandsvistelseantas att
skulle överstiga kostnaderna för hemresan TAF 1369. Ibland har
dessutom vid svårare skadefall på fartyg ersättning från äldregetts
arbetsskadeförsäkringslagstiftning för merkostnader orsakade s.k.av
deviationer, dvs. sådana kursavvikelser till följd skadefalletsom av
blivit nödvändiga.

Av 59 i förordning 140871 framgår den behöriga institutio-art. att
skall för kostnaderna för till sjukhus iävennen ansvara transport ett

den arbetsskadades bosättningsland eller till bosättningsorten. under
förutsättning dels det i den behöriga finns lagstiftningatt staten en om

för kostnader för arbetsskadade antingentransportansvar av personer
till bosättningsort eller till sjukhus, dels institutionenettpersonens att
i förväg lämnar tillstånd till sådan Sådant tillstånd krävstransport.en
dock inte för gränsarbetare. Regeln gäller endast i fråga transportom

råkat för arbetsskada eller drabbatsutav en person som en av en
arbetssjukdom. Motsvarande regel saknas i kapitlet förmåner vidom
sjukdom och moderskap.

Den svenska lagstiftningen får med hänsyn till det anfördanyss
innehålla bestämmelser för arbets-anses transportom ansvar av en

skadad till sjukhus eller till den skadades bosättningsort. Avperson
59 följer därför i de fall då Sverige behörigart. Sverigeäratt, stat,

skall för kostnader för arbetsskadad tilltransportsvara av en person
dennes bosättningsort i fall dåäven denna belägen iär EES-en annan

eller till sjukhus i den Det torde emellertidstat ett också betydastaten.
från Sverige utsänd i vilketatt fall Sverige behörigärom en person
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utsänd, denvilken hansig under arbete i den tillskadar ärstat stat
för kostnaderna förarbetsskadeförsäkringen skallsvenska attansvara

till skalli fråga. Tillståndhem transportentransportera personen
försäkringskassan.lämnas av

bedömningenenligt vilka principerinte59Art. av omanger
Försäkringskassanskall eller inte skalltillstånd till göras.transport ges
enligt de principerbedömningenuppfattning kunnabör enligt vår göra

Sjuktransporter inom landet.gäller försom
till resekost-frågabedömning i kapitel 6 imed vår rättlikhetI om
ersättning isådanfår förmånennadsersättning vid sjukdom, av

omfattadarbetssjukdomarbetsskada ellersamband med vård ansesav
arbetsskadadinnebäri förordning 140871. Detreglerna att enav

förmånerhar tillsvensk lagstiftningskall omfattas rättavperson som
resekostnadsersättning vid sjukresorlagen 1991:419dels enligt om

dels enligt 3 kap.6 § AFL,jämförda med 2 kap.1-2 §§ LAF3 kap.
kostnader för sjukresorersättning förkan således fâLAF. Han10 §

till ersättningSverige. Rättbåde inom ochmed vårdsambandi utom
i dag.land föreligger redanvärd ii samband medför sjukresor annat

frågaförändring imedför sig inte140871 iFörordning omannan
enligtsamtligaför sjukresortill ersättning änrätten att personer, som

lagstiftning, skall hasvenskomfattas rättregler skallförordningens av
sådana fönnåner.till

arbetssjukdomFörsämring av en

vadibland svårtkan det avgöraarbetssjukdomardet gällerNär attvara
Medföri tidigare skada.återfall recidivskada ellerär enen nysom

enligt LAF pålivränta 4 kap.föranlettarbetsskada har nyttsomen
sjukpenning sjukdomentill sätterförsäkradehar densjukdom, rätt om

3inkomst arbeteskaffa sigförmågakvarståendehans att genomner
arbetsskadaytterligareförsäkrad drabbasLAF. Närkap. 7 § enen av

inteförsäkringskassanRiksförsäkringsverketrekommenderar att
första skadan.denlivränta med anledningbeslutomprövar ett avom

varvid densjälvständigt,den skadanbörstället prövasI senare
med anledninglivräntaberättigad till ytterligareförsäkrade kan bli en

skadan.denav
försämringgäller vid140871 reglerar vad60 i förordningArt. som

Ombeviljats.harför vilken förmåner redanarbetssjukdom enenav
arbetsskadeför-svenskaenligt denfått eller får förmånerharperson

Undantagförsämringen.föri principskall dennasäkringen ävensvara
harsvenska förmånemaunder den tid dedockgäller somom personen

lagstift-EES-statsutfört arbete omfattatsharutgått annanav ensom
sjukdomen. Iförvärraellersannolikt kunnat förorsakaning och som

försämringenförden andrafall skall utge ettså attstaten genomsvara
svensklagstiftning. Enenligt svenskde förmånertillägg till utgessom
i för-fortsättningsvisfalli sådantarbetsskadelivränta ävenutges
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hållande till den grad nedsättning arbetsförmågan låg tillav av som
grund för det ursprungliga beslutet. Omvänt gäller att, om en person

uppbär arbetsskadeförmåner från land, utfört sådantsom ett annat
arbete omfattats svensk lagstiftning fåttoch sin arbetssjukdomsom av
försämrad, tillägg skall utbetalas från den svenska arbetsskadeför-ett
säkringen. Tillägget skall skillnaden mellan det förmånsbe-motsvara
lopp skall efter försämringen och det belopp enligtutgessom som
arbetsskadeförsäkringen skulle ha före försämringenutgetts om
sjukdomen ursprungligen hade uppkommit medan den sjuke omfattades

LAF. Vissa särregler gäller försämringvid arbetssjukdomenav av
sklerogen pneumokonios och eventuella andra därmed jämställda
sjukdomar.

Särskilda samordningsregler m.m.

De regler i förordningens 61 och 62 saknaupptas art.som synes
betydelse för tillämpningen LAF såvitt bestämmelsernautomav avser
i 61.5. Dessa får betydelse vad gäller tillämpningen kap.4 §art. lav
andra stycket LAF, vilket föreskriver försäkrad,att, om en som genom
arbetsskada fått sin arbetsförmåga nedsatt med mindre femtonde]än en
och således inte har till livränta,rätt drabbas ytterligaresenare av
arbetsskada, livränta skall bestämmas på grundval båda skadorna.av
Enligt nämnda bestämmelser i förordningens 61 skall sådanart.
sammanläggning ske med tidigareäven skada inträffat enligten som

EES-stats lagstiftning. Försäkringskassan kan därvid inte göraen annan
någon omprövning förstaden skadan måste detutanav acceptera
beslut graden arbetsoförmåga fattats i det andra landet.om av som
Däremot behöver försäkringskassan i sådana fall inte hänsyn tillta
skador inträffat enligt EES-stats lagstiftning.som senare en annan
Detta följer, vi tidigare EG-domstolens dom i målangett,som av
17378 Villano och 17478 Barion.

Dödsfallsersättningar

Enligt 5 kap. §1 LAF utbetalas begravningshjälp försäkrad harom en
avlidit till följd arbetsskada. Begravningshjälp sådanärav en en
dödsfallsersättning regleras 65 i förordning 140871. Art.art.som av

återfinns65 i det särskilda kapitlet dödsfallsersättningar och inteom
i kapitlet förmåner i anledning olycksfall i arbetet och arbets-om av
sjukdomar. Skälet till förordning 140871 innehåller särskiltatt ett
kapitel dödsfallsersättningar torde sådana ersättningar iom attvara
andra länder betydligtär vanligt förekommande Sverige,i ochänmera
där inom för landets sjukförsäkringutges t.ex. eller enligtramen en
särskild försäkringsgren.

Enligt 65 skall dödsfallet ha inträffat iart. Sverige ianses om en
Sverige försäkrad avlider i EES-land till följdettperson annat av
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skyldigartikelenligt dennaförsäkringskassanVidarearbetsskadan. är
förrnânsberättigade bosattärbegravningshjälp denutbetala ävenatt om

förändring iinnebära någontorde inteEES-land. Dettai ett annat
lageneftersomi dag,gäller redantill vadförhållande omsom

i dessasärskilda kravnågraarbetsskadeförsäkring inte upptar
hänseenden.

i9finns isamordningsregelemellertid denblir art.En nyhet som
dödsfallsersätt-tillfallför dettillämpningsförordningen 57472 rättatt

innebärlagstiftning. Denflera EES-staters attenligtföreliggerning
därmedlemsstati denlagstiftningenenligtendastersättning skall utges

i dennaföreliggerdödsfallsersättningtillinträffat rättdödsfallet om
dödsfalletdärmedlemsstati denersättningtillFöreligger inte rättstat.

döds-tilloch harutanför EES rättdödsfalletinträffarellerinträffar
lagstift-medlemsstatersfleratvå ellerenligtfallsersättning förvärvats

denlagstiftningdenendast enligtersättningenskallningar, utges som
såledesutbetalasBegravningshjälpomfattadavlidne avsenast av.var

för-densåvida intebehörigSverigeförsäkringskassan ärnär stat
dödsfallsersättningtillEES-land och rättiavliditsäkrade ett annat

landet.i detföreligger

förmånerandraSamordning med

anledningiarbetsförmågannedsättningbestående enavVid av
livräntaDennaarbetsskadeförsäkringen.frånlivräntaarbetsskada utges
allmäninte ersättsinkomstförlustendeltäcka denskall genomsomav

medsamordnadedärförLAFenligt ärLivräntorpension. utgessom
utländsktellertilläggspensioneringenochfolk-frånpension utgessom

ochegenlivräntamellanSamordning skertrygghet.socialförsystem
efterlevandepension.ochefterlevandelivräntarespektiveförtidspension

trygghetsocialförutländsktenligtutgårpension systemsådanOm
pensionenutländskadenbeaktasarbetsskadan, ävenanledningmed av

i denendastålder65 årsfrånutbetalasEgenlivränta§ LAF.kap. l6
beloppmedålderspensiontillharförsäkrade inte rätt somdenmån

ävenLivräntan ärlivräntebeloppet.%65minsttilluppgår av
förutländsktenligt systemålderspensionmedsamordnad utgessom

§ LAF.44 kap.trygghetsocial
ibestämmelsergäller140871förordning eni att12.2Enligt art.

indragningellerinnehållandeminskning,lagstiftningmedlemsstats om
socialförsäkringsförmånerandraharsamtidigtdenförförmåner somav

enligtförvärvatsharförmånerdessatillrättenfår åberopas även om
dåintedockgällerlagstiftning. Detta personmedlemsstats enen annan

slag.förmånersärskilt angivnafår vissa sammaav
LAFireglernanämndadebedömningvår omDet är att ovan

för-sedanupprätthållaskan ävenpensionerutländskamedsamordning
enligtberäknasPensionerlandet.igällande här140871 blivitordning

harVi140871.förordningiinvalidpensionerellerför ålders-reglerna
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till folkpensionregler i förra betänkande Rättenbehandlat dessa vårt
Nettobeloppet livräntan behandlasSOU 1992:26. av som en

eller arbetssjukdom och behandlaskontantförmån vid arbetsskada
innebär dessa förmåner enligtreglerna härför. Dettaenligt att

förmåner olika slag, varförförordning 140871 bör vara avanses
till minskning, innehållande ellerhuvudregeln i 12.2 rättart. om
mening kan tillämpas. Omindragning förmåner enligt vår t.ex. enav

lagstiftningsvensk drabbashar omfattats såväl tysk somavperson som
erhålla pension från bådai Sverige, skall han såledesarbetsskadaenav

från Sverige.arbetsskadanoch tillägg avseendeländerna ett
i anledning sklerogenarbetsskadelivräntordet gällerNär av

prorata-regeln, får dock tillämpasenligtpneumokonios, beräknatssom
särskilda bestämmelsernai förordning 140871de upptagna om

särskilda reglerprorata-beräkning och därmed deäven om samman-
förmåner då blir tillämpliga.träffande av som

behörigSverige9.4.5 stat

omfattas lagstiftningenförordning 140871enligtEn avperson, som
i förordningen tillenligt 52 och 55EES-land, har rätti art.ett annat

arbetsskada eller arbetssjukdomanledningvårdförmåner i Sverige i av
hanom

i Sverige, ellerbosatta är
arbetsolycksfall arbetet eller drabbasför iråkarb ut ett av en

ellertillfällig vistelse i Sverige,sjukdom under
institutionenstill förmåner den behörigaefter ha fått påc rättatt

institution återvända till sinfår tillstånd dennabekostnad attav
Sverige, ellerhär eller flytta tillbosättningsort att

sig till Sverigebehöriga institutionen begermed tillstånd dend av
få vård här.för att

enligtbosättnings- eller vistelseortenVårdförmånerna påutges
bekostnad denlagstiftning sådana förmånersvensk avom men

fallenlandet. Vad b d kaninstitutionen i det andrabehöriga avser -
begränsasvårdförmånerna fårunder vilkenden period utges av

lagstiftning.behöriga Kontant-regler härom i deneventuella statens
andra landet och den behörigalagstiftningen i detförmåner bestäms av

institutionen där skall dem.utge
de ersättningari detta sammanhangfråga aktualiseras ärEn varsom

andra EES-länderSverige får frånför utgivna vårdförmåner som
landsting eller kommun hari de fall dåslutligen skall hamna utgettett

Riksförsäkringsverket.alltidförmånen. Betalningarna förmedlas genom
ocksåavsnitt 6.6. 10 alltsåEnligt vi lagt fram idet förslag somsom -

anledning arbetsskada ellerkommer iomfatta vårdatt avgessom
sjukförsäkringen detarbetssjukdom ersättningen påskall stanna om-

iSverige bosatt medanfråga till ivårdär personges enom som
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tillersättningenvidarebefordraskallRiksförsäkringsverketfallövriga
kommunen.ellerlandstinget

Även arbetssjuk-vidkontantförmånerEES-stat utgerannanenom
arbets-andraeventuelladepneumokonios ochsklerogendomen
härförkostnadendelkanrådet bestämmersjukdomar avensom

Om denarbetsskadeförsäkringen.svenskadenbäraskomma att av
förorsakakunnatharverksamhetSverige hari utövatsjuke somen
andelförarbetsskadeförsäkringenskallsjukdom avdenna ensvara

försäkringstiddenlängdenberäknad utifrånhärförkostnaderna somav
vidtilläggspensioneringenfolk- ellerålderspension inomförintjänats

57.5.utbetalas art.börjadekontantförmånemadåtidpunkterde
härförredogörelsentillhänvisasberäkningenBeträffande den närmare

9.4.4avsnitti ovan.
anledningiförmånerfåtthartid handenunderOm sompersonen

arbeteutförtlagstiftning harlandsenligtarbetssjukdom annatettenav
sannolikt kundeochlagstiftningsvenskomfattats somavsom
arbetssjukdomenskall,sjukdomenförvärraellerförorsaka om

tilläggarbetsskadeförsäkringensvenska utges ettfrån denförsämras,
tilläggsbeloppb. Detta60.1förmånerna an.utgåenderedantill de

arbetsskadeför-enligtbeloppmellan detskillnadenskall sommotsvara
enligtbeloppoch detförsämringenefterskallsäkringen somutges

hadesjukdomenförsämringenföreskulle haförsäkringen utgetts om
gäller ocksåsärreglerVissaförsäkring.nämndaenligtuppkommit om

sklerogenarbetssjukdomenförsämringvidkostnadsfördelningen av
60.2 b.och60.1penumokonios art c

arbetsskadeförsäkringenförsäkrad enligtvarittidigareOm personen
arbetsförmåganed hansarbetsskada sattdrabbatsdåoch somenav

ikanlivränta inte utgår,varför någonfemtondel,mindremed än en
tillämpningförsäkringen medbeviljas frånlivräntasituationspeciellen

falletblirstycket LAF. Dettaandra§i 4 kap. 1bestämmelsen omav
drabbasförsäkringEES-landsomfattashanmedanhan ett annatav --

skallbestämmelsenämndaEnligtarbetsskada.ytterligare enav
båda täcksdeskadornabådagrundvalbestämmas avlivränta omav

skall140871förordning61.6 iEnligtarbetsskadeförsäkringen. art.
inträffat ellerhararbetsskadabeaktaförsäkringskassan även somen

lagstiftning underEES-statenligtgodkänts annanensenaresom
medlagstiftningsvenskenligtersättningingenförutsättning utgesatt
falli sådantFörsäkringskassan ärskadan.förstabeaktande denav

frågailandetandradetgjorts iden bedömningbunden omsomav
arbetsskadan.andradenanledningiarbetsoförmågagraden avav

ellerarbetetiolycksfalldrabbasOm enavavsompersonen
pensionssyste-svenskadetomfattatshargångnågonarbetssjukdom av

folk-ellerfrån ATPförtidspensiontillberättigadhankanmet vara
nedsatt ivaraktigtblirarbetsförmågahanspensioneringen om

från denförmånertillberättigadhan inte äranledning härav, även om
flera EES-omfattatsOm han hararbetsskadeförsäkringen.svenska av
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länders pensionssystem beräknas förtidspensionen enligt regler i
förordning 140871 i 44 och följandeart. beräkning bl.a.om av
ålderspension. Grundprincipen härär beslutet pensionatt skallom
fattas med beaktande all lagstiftning den aktuelleav harsom personen
omfattats Om lagstiftningen i medlemsstatav. kräver för-en att
säkrings- eller bosättningsperioder viss längd har fullgjorts förav att

skallrätt föreligga till pension, skall i den utsträckning behövssom
beaktas försäkrings- eller bosättningsperioder full gjorda enligt en annan

lagstiftning såsomstats perioder fullgjorts enligt den tillämpligasom
lagstiftningen sammanläggningsprincipen. Principen är sedan enligt
artikel 46 pensionstagarenatt har tillrätt proportionellt beräknaden
förtidspension från och de ländervart hanett med tillämpningav som

sammanläggningsprincipen har intjänatav pensionsrätt i prorata-
pension. I betänkandet Rätten till folkpension SOU 1992:26 har vi
lämnat utförlig redogörelse för förordningensen regler pensions-om
beräkning.

9.4.6 Sammanfattning

Vi har i detta kapitel analyserat vilka konsekvenser ikraftträdandet av
lagen 1992: 1776 samordning för socialom trygghetsystemenav när

flyttar inom Europeiska ekonomiskapersoner samarbetsområdet EES
och därigenom förordning EEG 140871 kommer medföra- nr att-i fråga tillrätten förmåner i Sverigeom på grund arbetsskador.av

Enligt vad vi funnit kommer förändringarna bli relativt få och haatt
begränsad vikt.

Två förändringar viss betydelse kommer dockav uppkomma,att
nämligen för det första arbetsskadeförsäkringenatt kommer omfattaatt
även egenföretagare och uppdragstagare är verksamma i Sverigesom

bosatta härutan att och. för det andra,vara den berättigadäratt som
till sjukpenning enligt bestämmelserna i LAF får rätt i störreatt
utsträckning i dagän uppbära denna även han vistas iom en annan
medlemsstat. Det bör dock påpekas till utbetalningrättatt utomlands

sjukpenning redan i dag föreliggerav enligt konventioner Sverigesom
har ingått med flertalet EES-stater. Dessutom kan här nämnas detatt
vid bestämmande sjukpenning och livränta måsteav hänsyn tilltas
inkomster i EES-land.annat

Vi har inte funnit det nödvändigt det i den svenska lagstiftningenatt
görs några egentliga ändringar föreslår endastutan det i LAFatt
skall införas bestämmelse erinraren samordningslagensom om
1992:1776.

Sammanfattningsvis kan sägas den svenska lagstiftningenatt om
arbetsskador och arbetssjukdomar står i god överensstämmelse med
bestämmelserna i förordning 140871. Detta har sin huvudsakliga
förklaring i försäkrade föratt arbetsskador i Sverige deär ärsom
sysselsatta här, vilket också detär försäkringsbegrepp förordningsom



Arbetsskadeförmáner 501SOU 1993:1 15

anknyter till skillnad frånpå. Arbetsskadeförsäkringen140871 bygger
andra svenska socialförsäkringsförmâner således inte tillde flesta

bosättningen.





503Familjeförmáner1993:115SOU

eförmånerFamilj10

Inledning10.1

ii 1definitionenligt den art.förståsfamiljeförrnåner uMed som ges
kontantförmåner, ärellervård-140871 allaEEG somförordning nr

lagstiftningenligt denutgifterfamiljstäcka angesavsedda somatt en
familjeförmåner,förmånsslaget utomlagstiftningdvs.h4.1i omart.

i bilagavadenligtfödelsebarnsvidbidragsärskilda angessomde som
2 harBilagaländer.angivnavissautgår iförordningen genomtill2

DenEES-sammanhang.förkompletteratsoch ettEES-avtalet anpassats
iutbetalasfödelsevid barnsbidragsärskildahärigenom somavser

Österrike.ochFinland, NorgeLuxemburg,Frankrike,Belgien,
familjeförmâner utgörsförmånsslagettill avundergruppEn

kontantförmånerde ärdessaUtmärkande för är attfamiljebidragen.
antalfamiljemedlemmarnasendastgrundvalperiodiskt på avutgessom

skillnadentillåterkommerViålder.derasfall,förekommandeioch,
beskrivningvårvidfamiljebidragoch avfamiljeförmánermellan

10.5.1.avsnitti140871förordningireglerna
lagenenligtSverigeiutgårmeningvidsträcktiFamiljeförmåner

förlängt1986:378och lagenbarnbidrag omallmänna1947:529 om
ocksåvi5.7.3avsnittiredovisatviskäl anserbarnbidrag. Av som

tillhänföra1973:349 attstudiestödslagenenligt varaförmånervissa
studie-inomförmånerdelgällerDettafamiljeförmåner.kategorin en

barnfamiljertillÄven bostadsbidragförmånen utgessomhjälpens ram.
uppfattningvårenligtbostadsbidrag utgör1993:737lagenenligt om

140871.förordningenligtfamiljeförmânen
enligtförmånernavi5.7.3avsnitt atttidigareframgått anserSom

förlängt10951984:lagenbidragsförskott, om1431964:lagen om
särskilt1984:1096lagenochstuderande omförbidragsförskott

tillämpningsområdet förutanförfalleradoptivbarnvissatillbidrag
förordningemellertidomfattasförmånerDessa av140871.förordning

gemenskapen.inomrörlighetfriaarbetskraftens161268EEG omnr
konsekvenser.förfårvad detberörtvi någothar5.10avsnittI
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10.2 Svensk rätt

10. 1 Barnbidrag

Allmänt barnbidrag

Allmänt barnbidrag enligt lagen 1947:529 allmänna barnbidragom
är bidrag till barnsavsett uppehälle ochsom ett uppfostran. Sådant
bidrag till barnets föräldrarutges med 750 kr ien månaden.av Enligt
huvudregeln bidraget för barnutges är svensk medborgare ochsom
bosatt i riket. Det också för barnutges inte är svensk medborgaresom

bosatt iär Sverige under förutsättningmen barnet eller någonatt av
barnets föräldrar vistas i Sverige sedan minst månader.sex

Vid bedömning frågan bosättning skall föreliggaav om anses
tillämpas med nedan angivna undantag regler vidsamma som
bedömning bosättning inom den allmänna försäkringen.av Det innebär
bl.a. folkbokföringens regleratt vägledande.är

I vissa fall skall barn bosatt iett Sverige barnet inteanses trots att
vistas här. Så falletär vistelsen utomlands inte är avseddom att vara
längre än månader. I detta avseende skiljer sigsex reglerna i lagen om
allmänna barnbidrag från vad gäller enligt lagen 1962:381som om
allmän försäkring AFL där utlandsvistelse är avsedden attsom vara
längst är inte föranlederett besättningen i Sverigeatt upphör. likhetI
med vad gäller enligt AFL skall barn följersom ett medsom en
förälder statlig arbetsgivare sänds tillsom av en land förett annat
arbete där för arbetsgivarens räkning bosatt i Sverige underanses
utsändningstiden. I fråga SIDA-personal skiljer sig dock reglernaom
i lagen allmänna barnbidrag från AFL. Medom stöd bemyndigandeav
i AFL har regeringen förordning undantagitgenom ärpersoner som
arvodesanställda SIDA för arbete i det svenska biståndetav i ett annat
land från huvudregeln i AFL statligt utsända skallatt bosattaom anses
i Sverige under utsändningstiden. Motsvarande bemyndigande finns
inte i lagen allmänna barnbidrag, varför SIDA:s fältpersonalom kan
få barnbidrag för medföljande barn. Medföljande barn till förälder,

är anställd i utlandet svenska kyrkansom eller svensktav annat
trossamfund eller knutetär till sådant samfundorgan ellersom ett av
svensk ideell bistândsorganisation, skall vidare fortfarande anses
bosatta i Sverige. Detta gäller dock endast utlandsvistelsen ärom
avsedd längst år l § lagenatt allmännatre barnbidrag.vara om

Ett barn fullgör svensk eller utländsk obligatorisksom skolgång- -
utomlands bosatt i Sverige enligt lagen allmännaanses barnbidragom

det har sitt egentliga hemvist hos sina härom i landet bosatta för-
äldrar.



Familjeförmáner 5051993:1 15SOU

Beslut allmänt barnbidrag fattas den försäkringskassa hosom av
bidragetvilken den uppbär nedan inskriven eller skullese ärsom

inskriven 16han uppnått års ålder §.1omvara a
Bosättningsbegreppet i lagen allmänna barnbidrag hänför sig tillom

bosättning, medan huvudsakligen frånbarnets AFL utgår bosätt-
ningsförhållanden för fyllt reglernahar 16 årpersoner genomsom om
inskrivning hos försäkringskassa. Någon uttrycklig bestämmelse i lagen

allmänna barnbidrag bidragsmottagarens bosättning finns inte.om om
lagens bestämmelse behörig försäkringskassa förutsätts dockI om

koppling till inskrivning hos allmän försäkringskassaregelns attgenom
bidragsmottagaren bosatt i Sverige.äräven

efter föttsAllmänt barnbidrag utgår fr.o.m. månaden den då barnet
till bidrag uppkommit barnet bosatteller t.ex.rätt attannars genom

fyller 16 år 2 §.sig i Sverige det kvartal, under vilket barnett.o.m.
förFlerbarnstillägg uppbär allmänt barnbidragutgår någon treom

flerbarnstill-flera barn §. Vid tillämpningen reglernaeller 2 a av om
fosterbarn familjehemsplacerade barn.lägg beaktas dock inte eller

barnbidragFlerbarnstillägg lämnas med belopp halvtmotsvarar ettsom
fjärdetredje barnet, helt barnbidrag för det barnetför det ett samt

varje ytterligare% helt barnbidrag för det femte barnet och150 ettav
eller harstadigvarande sammanbor ochbarn. Om ärsompersoner,

haftgifta med varandra eller har eller har barnvarit gemensamt,
vidbarnbidrag för olika barn, skall dessa barn räknasuppbär samman

skall enligt 2 b §beräkningen flerbarnstillägg. Med sådana barnav
uppfyller förfyllt 16 i övrigt kravenjämställas barn ârsom men
med denbarnbidrag och stadigvarande sammanbor person somsom

flerbarnstillägget, bedriver studierskall uppbära barnet som gerom
förlängt barnbidrag eller studiehjälp enligttill enligt lagen däromrätt

medräknas endast understudiestödslagen 1973:349. Barnet skall dock
fr.o.m. det kvartal då barnet studera och längsttiden börjar t.o.m.
kvartalet det år då barnet fyller 20 I bestämmelsenandra år. anges

ytterligare förutsättningar för medräkning sådana barnvissa av som
skall jämställda med dem för vilka barnbidrag utgår.anses

både barnetFör barnbidrag skall kunna betalas krävsatt ut att
förutsättningarna för det finnsuppfyller till bidraget och någonrätt att

enligt lagen allmänna barnbidrag berättigad uppbäraär attsom om
FÖD198081:46 3 l98081:14 ochbidraget se SoUprop. s.

Om barn står under föräldrarnas vårdnad84: 16. ärett gemensamma
enligt huvudregeln i barnets skall uppbära barn-det 4 § mor som

försäkringskassanGenom anmälan till kan denbidraget. rätten
vårdnadöverföras till fadern. För det fall föräldrarna haratt gemensam

barnet varaktigt bor med dem, tillkom-barnet, endastmen avom en
efter anmälan förälderuppbära barnbidrag denrätten att sommer

barnet inte föräldrarnasbarnet bor hos. Om står under gemensamma
vårdnad, tillkommer barnbidrag den förälderuppbärarätten att som

vårdnaden förordnade förmyndarehar barnet. Om två särskiltom
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vårdnadenutöva barnet, gäller vadutsetts att barnetssagtsom som om
far eller den kvinnliga respektive den manliga förmyndaren. Demor

med socialnämndens tillstånd har tagit utländskt barn försom emot ett
vård och fostran i syfte adoptera det likställs i frågaatt rätten attom
uppbära barnbidrag föräldrar.med Pâ framställning socialnämnd fårav
försäkringskassa förordna barnbidrag för barnatt ett som genom
socialnämndens försorg placerats i enskilt hem skall uppbäras denav

fostrar barnet. Efter framställning vårdnadshavare eller särskiltsom av
förordnad förmyndare har uppbärarätt barnbidrag gällerattsom
motsvarande barnet placerats i enskilt hem social-änom av annan
nämnd.

Rätten uppbära flerbarnstillägg tillkommer enligt 4 § denatt a som
uppbär allmänt barnbidrag för de barn flerbarnstilläggetsom avser
eller, barnbidrag slutat utgå, den har vårdnaden barnet.om som om
Om alla barnen myndiga,är det den förälderär barnen stadigva-som
rande sammanbor med har uppbära flerbarnstillägget.rätt attsom

Barnbidrag utbetalas månadsvis Riksförsäkringsverket. Dengenom
inte har fått barnbidrag under tid då han varit berättigad dettillsom

kan bidraget retroaktivt. En förutsättning härför hanår att senast
före utgången året efter det år bidraget hänför sig till hosav som
försäkringskassan anspråk på bidraget. Om barnbidraggör inte har
lyfts före utgången året efter det år under vilket bidraget förfallit tillav
betalning, bidraget förverkatär §.ll

Förlängt barnbidrag

Om förutsättningarna erhålla barnbidrag för barn fyllt 16 åratt som
finns bestämmelser i lagen 1986:378 förlängt barnbidrag. Förom en
elev i grundskolan och vissa därmed jämställda skolor finns sålunda

till förlängt barnbidragrätt allmänna medel med 750 kr i månadenav
fr.o.m. kvartalet efter det under vilket barnet fyllt 16 år. Förlängt
barnbidrag den månad då utbildningen slutförs ellerutges t.o.m.
avbryts l-3 §.

Förlängt barnbidrag lämnas endast för elever bosatta iärsom
ÄrSverige 5 §. eleven inte svensk medborgare gäller därutöver att

han skall vistas i landet sedan minst månader. Förlängt barnbidragsex
kan dessutom lämnas för elev studerar vid sådan skolaen som
utomlands för vilken utgår svenskt statsbidrag utbildningen iom
huvudsak grundskolans 4 §. En förutsättning förmotsvarar tillrätt
bidrag i detta fall barnetär bosatt i Sverige enligt lagenatt anses om
allmänna barnbidrag.

I övrigt gäller i fråga förlängt barnbidrag i huvudsakom samma
regler beträffande allmänna barnbidrag, bl.a. det gällernärsom rätten

uppbära bidraget 8 §. Beslut förlängt barnbidragatt fattas denom av
försäkringskassa hos vilken den uppbär bidraget inskriven.ärsom
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Studiestöd10.2. 2

1973:349 ochstudiestödslagenstudiestöd finns iBestämmelser om
studie-Studiestöd kan utgå1973:418.studiestödsförordningen som
särskiltinternatbidrag ochkorttidsstudiestöd,studiemedel,hjälp,

vuxenstudiestöd.
skäl istudiestödformernade olika är angettAv somavav -

den kankaraktärStudiehjälpen denendast5.7.3avsnitt attav-
EEGförordningfamiljeförmäner enligtförmånsslagethänföras till nr

studiehjälpenförmåner inomsamtligafråga140871. En är omannan
eller dettaEG-rättslig meningifamiljeförmänerkan utgöra omanses

vifrågaförmånerna. Dennavissabeträffande endastfallet tarär av
beskrivervikrävs någotövervägandenaFöravsnitt l0.6.l.i attupp

studiehjälpen.ingår iolika förmånerde som

studiehjälpeninomFörmåner

inackorderings-tillägg,studiebidrag,bestårStudiehjälpen extraav
resekostnadsersättning.tillägg och

iläroanstaltervissastuderande vidtillStudiehjälp utgår angessom
skolorfråga ärstudiestödsförordningen. Det ärtillbilaga somomen

kap. §statlig tillsyn 1 1undereller stårstatsunderstöddastatliga,
studiehjälp gårfårde eleverFlertaletstudiestödsförordningen. somav

vid kommu-för studierstudiehjälp utgår ävengymnasieskolan,i men
fristående skolorvissafolkhögskola,vuxenutbildning,statlignal och

ungdomsuppföljningen.kommunaladenteoriinslag inomföroch
denunder vilketefter detkvartaletfr.0.m.Studiehjälp utgår

det årkalenderhalvåretförstaoch längstfyllt 16 årstuderande t.o.m.
Somstudiestödslagen.§§kap. och 3fyller 20 år 3 lhanunder vilket

endast heltidsstudier.vidstudiehjälp utgårgällerhuvudregel att
750 kr ibarnbidrag,belopputgår medstudiebidrag somsamma

dock understudiebidragbarnbidragetskillnad frånTillmånaden. utges
år.månadertiohögst per

berättigad tillelevvilkenför tid under ärtillägg kanExtra utges en
kr i550 eller 265825,beviljas medtilläggstudiebidrag. Extra
ochföräldrarnasgrundvalpåtillägget bestämsNivånmånaden. av
Detförmögenheten.viss deltillägg förmedinkomsterelevens av

mindreunderlagetekonomiska ändet ärtilläggethögsta utges om
120 000 krunderlagetbeviljastillägg äringetkr, medan80 000 om

studiestödsförordningen.10 §3 kap.eller högre
skollagenenligtsådanaläroanstaltervid andra änStuderande som

inackorderingstilläggbeviljaskanskolväsendetoffentligai detingår
behövertill skolangrund lång resvägstuderande påden avom

studiestödsförordningen.§3 kap. 6sig skolorteninackordera a
vidinackorderingstillägg eleverfrån till ärUndantagna rätt gym-

elevervuxenutbildningen. För dessakommunalaoch dennasieskolan
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i stället elevernas hemkommuneransvarar för kostnaden för inack-
ordering. Inackorderingstillägget är bidrag till kostnadenett för
inackordering och hemresor. Tilläggets storlek beroendeär av
avståndet mellan föräldrahemmet och skolan. Inackorderingstillägg
beviljas med för närvarande lägst l 150 kr och högst 2 300 kr i
månaden. Vid studier i land i Nordenannat det högre beloppet.utges
Den studerar i utomnordiskt land erhållersom inackorderingstillägg
med det lägre beloppet.

En studerande vid skolenhet med statlig vuxenutbildning kan utöver
inackorderingstillägg erhålla resekostnadsersättning för frånresa
hemorten till studieorten vid början undervisningen och för återresaav
till hemorten efter undervisningens slut 3 kap. 22 § studiestödsför-
ordningen. För andra studerande har tillrätt studiehjälp skallsom
elevens hemkommun för kostnader för dagligaansvara mellanresor
bostaden och skolan. Resekostnadsersättning för dagliga kanresor

vid studier utomlands.utges I dessa fall ersättning för de faktiskautges
kostnaderna, dock högst l 150 kr i månaden.

Berättigade till studiehjälp

Berättigade till studiehjälp är enligt studiestödslagen svenska studeran-
de. Till andra studerande utgår studiehjälp endast de bosattaär iom
Sverige. Studerande inte är svensk medborgare har docksom tillrätt
studiehjälp endast under förutsättning han bosatt sig i Sverigeatt
huvudsakligen i syfte än få utbildningannat häratt 3 kap. 2 §.
Centrala studiestödsnämnden har utfärdat allmänna råd för tillämp-
ningen bestämmelsen utländska medborgaresav tillrätt studiehjälpom
för studier i Sverige.

Studiehjälp betalas till den studerandes föräldrarut eller annan
förmyndare enligt grunder tillämpas vid utbetalningsamma som av
allmänt barnbidrag. Efter det den studerande fylltatt 18 år skall
studiehjälpen dock betalas till denne 3 kap. 38ut § studiestödsför-
ordningen.

Studiestödslagen innehåller vissa bestämmelser tillrätt studie-om
hjälp för studier utomlands. Sådan hjälp får beviljas studerande ärsom
svensk medborgare, studierna inte lika gärna kan bedrivasom vid en
svensk läroanstalt 3 kap. 22 §. Studiehjälp får hinder häravutan
beviljas för studier vid läroanstalt eller utbildningslinje under statlig
tillsyn i Danmark, Finland, Island eller Norge studierna omfattarom
minst månaders heltidsundervisningtre 3 kap. 23 § studiestödsför-
ordningen. För studier omfattning i utomnordiskt landav samma får
studiehjälp beviljas den studerande varit folkbokförd iom Sverige de

två åren 3 kap. 23senaste § studiestödsförordningen. Om det finnsa
särskilda skäl får studiehjälp såväl vid nordiska utomnordiskasom
studier beviljas föräven kortare undervisningsperioder än månader.tre

För studier Norden ärutom rätten till studiehjälp vidare beroende
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eleven bor tillsammans föräldrarmed sina eller inte. Omav om en
studerande bor utomlands föräldrar,med sina beviljas studiehjälp om
minst föräldrarna verksam i svensk utrikestjänst, missions-ären av
tjänst, svenskt eller internationellt bistândsarbete, funktionär i
internationell organisation eller anställd och utsänd svensktär av
företag i utlandet. Om inte någon föräldrarna har sådan sysselsätt-av
ning eller föräldrarna bosatta i Sverige eller i landär änannatom
studielandet, kan studiehjälp beviljas först efter ingående prövning av
studieinriktningen. krävs utbildningDet motsvarande inte finns iatt
Sverige och den klart yrkesinriktad.äratt

Ansökan studiehjälp studiestödsnämnden.Centralaprövasom av

Bostadsbidrag10.2.3

Enligt lagen 1993:737 bostadsbidrag, krafti den juliträtt 1om som
och tillämpas i fråga1993 skall bostadsbidrag fr.o.m. den januarilom

1994, lämnas bostadsbidrag dels i form bidrag till kostnader för denav
bostad där sökanden bosatt, dels i form särskilt bidrag förär av
hemmavarande barn.

Bostadsbidrag endast till bor och folkbokfördden iärutges som
till bostadsbidrag vidare beroende varje sökandesSverige. Rätten är av

förvärvsinkomst med tillägg för vissa andra inkomster och bidrag.
lagen åtskillnad mellan bostadsbidrag till å sidanI görs ena

barnfamiljer och á den andra hushåll barn.utan
det gäller barnfamiljers till bostadsbidrag föreligger sådanNär rätt

för den har vårdnaden barn och varaktigt bor tillsammansrätt som om
med barnet. Rätt till bostadsbidrag har den efter myndighetsäven som
beslut tagit barn för vård i familjehem, barnet beräknas boemot om
i hemmet under minst månader, eller den grund vårdnadtre som av
eller tidvis har barn boende i sitt hem. Bostadsbidrag lämnasumgänge

för barn grund vård eller undervisning inte borpåäven som av
varaktigt hemma vistas i hemmet under minst så lång tidmen som
varje år normala skolferier. Vad barnmotsvarar sagtssom som nu om

får förlängt barnbidraggäller den 18 år ochäven är översom som
studiehjälp.eller

föreliggertill oavkortat bostadsbidrag för barnfamiljer denRätt om
Ärbidragsgrundande inkomsten inte överstiger 110 000 kr. den

bidraget.bidragsgrundande inkomsten högre minskas
för försärskilda bidraget hemmavarande barn 600 krDet utgör ett

fler Sådant900 kr för två barn och 200 kr för eller barn.barn, 1 tre
till den visserligen vårdnadshavarebidrag inte ärutges som men som

tidvis har barnet boende i sitt heller den harendast hem. Inte som
med barn har till särskilt bidrag.umgängesrätt rått

medFör den bor i bostad han eller innehar hyres-ägersom en som
bostadsrätt bidrag till för bostaden med visseller kostnader andelutges
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bostadskostnaden till viss nivå. Den nivå bostadskostnadenpåav upp
till bidragrätt olika beroendeär på antalet barn familjen.isom ger

Även den inte har barn berättigad till bostadsbidragär hansom om
har fyllt 18 år och bor i bostad han eller inneharäger meden som
hyres- eller bostadsrätt. förutsättsDet vidare hans inkomstförhål-att
landen sådana hanär berättigad till bidrag.äratt

Frågor bostadsbidrag handhas Riksförsäkringsverket och deom av
allmänna försäkringskassorna. Beslut bidrag fattas den för-om av
säkringskassa hos vilken den bidragssökande inskriven eller skulleär
ha varit inskriven han uppfyllt åldersvillkoret i kap.l 4 § AFL.om

Bostadsbidrag betalas månadsvis. Bidrag lämnas tills vidareut
fr.o.m. månaden efter den då till bidrag harrätten uppkommit t.o.m.
den månad då till bidrag harrätten ändrats eller upphört. Om tillrätten
bidrag har uppkommit den första dagen i månad, skall bidrageten
dock lämnas fr.o.m. den månaden.

10.3 Regler familjeförmåner i EG-staternaom

dettaI avsnitt lämnas kortfattad beskrivning EG-ländernasen av
familjeförmåner. Beskrivningen endast kontantförmåner detavser av
slag barnbidraget Vid sidan härav finns i flerautgör. länder andrasom
förmåner förenade medär särskilda villkor eller avsedda täckaattsom
vissa speciella kostnader. Beskrivningen förmånssystemen därförärav

fullständig.inte De uppgifter vi lämnar vidare hämtade från olikaär
källor och inte alltid helt aktuella.är Vi vill därför förreservera oss

det kan ha skett förändringar i de olika länderna förmånssystem.att
I samtliga EG-länder bidrag till familjer med barn. Enligtutges

fransk lagstiftning särskilt bidrag för det första barnet iutges ett
familjen till dess barnet år, medan det allmänna bidragetäratt treupp
till barnfamiljer börjar fr.o.m.utgå det andra barnet. I vissa länder är
bidragets storlek beroende familjens inkomst och antalet barn. Såav

fallet i Italien ochär Grekland. Enligt tysk lagstiftning reduceras
bidraget familjens inkomster överstiger viss nivå, medan spanskom en
lagstiftning medger bidrag familjertill med låga inkomster.ett extra
Enligt dansk respektive irländsk lagstiftning bidrag tillutges ett extra

föräldrarensamstående respektive ensamstående mödrar.
Bidrag enligt ländernas lagstiftningar för barn till vissutges upp

ålder. Den åldersgränsenövre varierar från 15-16 år Irland, Portugal,
Storbritannien och Tyskland till 18 år. I samtliga EG-länder utom
Danmark, Frankrike, Spanien och Irland gäller högre åldersgränsen
för barn studerar. Sålunda förbidrag studerande Tysklandiutgessom
och Luxemburg till 27 års ålder, i Italien respektive Portugalupp upp
till 26 respektive 25 års ålder i Nederländerna och Greklandsamt upp
till 24 års ålder. Enligt lagstiftningen i Belgien, Grekland, Italien,
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Luxemburg, Spanien och Portugal gäller ingen åldersgräns förövre
familjerbeviljande bidrag till med handikappade barn.av

samtliga EG-länder Danmark, Spanien och StorbritannienI utom
bidrag för familjer med i vissa fall eller flera barn.två treutges extra

lagstiftning fr.0.m.Enligt irländsk flerbarnstillägg först det femteutges
tillägg storlek beroende barnets ålder enligtbarnet. Ett är utgesvars av

ilagstiftningen Belgien, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna.
Storleksmässigt varierar barnbidragen betydligt de olika EG-

emellan. vissa länder särskilt de sydeuropeiska deländerna I är- -
väsentligt lägre i Sverige, medan Frankrike har barnbidragän t.ex.

med högre belopp Sveriges. Totalt kan dockkan utgå än settsom
barnbidragen i Sverige ligga hög nivå i jämförelse medsägas en
EG-statema.

sidan barnbidragen har flera EG:s medlemsstater reglerVid av av
för familjermedger avdrag vid beskattning eller skattereduktionsom

med barn.

Konventionslösningar10.4

förlängtbestämmelser i lagarna barnbidrag ochEnligt allmänna omom
främmanderegeringen träffa överenskommelse medbarnbidrag får

itillämpning eller undantag vissamakt utsträckt dessa lagar omom av
från bestämmelser i dem.fall

med andra länderde konventioner Sverige slutitFlertalet somav
barnbidrag.kapitel omfattarangående social trygghet se 4 även

Schweiz,fråga konventionerna med Kanada,gäller iUndantag om
och provinsen Quebec.USA

EFTA-ländernamed EG- ochbestämmelser i konventionernaDe
familjeförmåner kommerbarnbidrag eller andrareglerupptar omsom

förordningomfattasupphöra gällaatt gentemotatt avpersoner som
förordning blir tillämplig härEEG 140871 i och med dennaattnr

konventionerna kommer docklandet. Bestämmelserna i de aktuellai
utanförförhållande medborgare i länderfortsättningsvis gälla i tillatt

omfattasför de medborgare i EES-länder inteEES-området och som
därförförordning Genomgången nedan omfattar140871. ävenav

konventioner.dessa
1992konventionen social trygghet den 15 juninordiska ärDen om

huvudsakligen tillämplig endastanpassad till förordning 1408 71 och är
Konventionenomfattas förordningen.de intepersoner som av

likställig-familjeförmåner.innehåller inte särskilt avsnitt Avnågot om
följer emellertid medborgare ihetsprincipen i konventionen att annat

tilli fråganordiskt land skall likställas med svensk medborgare rättom
barnbidrag.
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ÖsterrikeKonventionen med innehåller särskild regelen om
tillämplig lagstiftning i fråga familjeförmâner. Den innebär denom att

med sina barn bosattär i fördragsslutandesom och för-ären stat
värvsverksam i den andra skall ha till familjebidragrättstaten enligt
lagstiftningen i bosättningslandet. Enligt konventionen med Luxemburg
gäller omfattasatt lagstiftningen i fördragsslutandepersoner som av en

har förrätt barnstat bosatta iatt är den andra erhållasom staten
familjeförmåner enligt lagstiftningen i barnens bosättningsland.

Vid flyttning till Sverige gäller enligt konventionerna med Israel,
Kap Verde och Marocko regler skall tillämpasatt för barnsamma som

medborgareär i något dessa länder för svenska medborgare.av som
Rätt till bidrag föreligger alltså så barnet bosätter sig i Sverige.snart
Bestämmelser motsvarande innebörd finns i konventionernaav med

Österrike.Grekland, Nederländerna, Spanien och
Konventionen med Storbritannien och Nordirland innehåller en

bestämmelse sammanläggning bosättningsperioderom harav som
fullgjorts där med bosättningsperioder i Sverige. Den innebär att en

har varit bosatt i Storbritannien i minstperson som månader harsex
till barnbidragrätt omedelbart efter bosättning i Sverige.

Enligt övriga konventioner förutsättningarnaär för till barn-rätt
bidrag i Sverige desamma enligt lagen allmänna barnbidrag.som om

Vid utsändning det enligtär flertalet konventioner endast förmåner
direkt angår den utsände arbetstagaren omfattassom kon-som av

ventionsbestämmelsema. Vissa konventioner innehåller emellertid
barnbidragsregler tillämpligaär i fråga utsända.som om

Enligt konventionerna med Israel art. 6 och Kap Verde art. 8
såväl den utsände hans medföljande familjemedlemmaranses som

bosatta i utsändningslandet under den utsändningstid gäller enligtsom
respektive konvention. Motsvarande gäller enligt konventionerna med
Grekland och Tyskland. I konventionen med Frankrike föreskrivs att

utsänd arbetstagare vid tillämpning lagstiftningen barnbidragav om
bosatt i utsändningslandet. Härvid har han för sinaanses barn, ärsom

bosatta tillsammans med honom i sysselsättningsstaten, tillrätt
barnbidrag från utsändningsstaten art. 41.

ÖsterrikeI konventionen med finns bestämmelse art. 30en som
innebär bl.a. utsänd arbetstagare medatt avseende på tillen rätten
familjebidrag skall behandlas han med sina barn uppehöll sigsom om
i utsändningsstaten.

Enligt konventionen med Storbritannien och Nordirland har en
sänds från Sverige för arbete i Storbritannienutperson ellersom

Nordirland till barnbidragrätt från Sverige för medföljande barn. Vid
utsändning från Storbritannien eller Nordirland till Sverige bedöms

till bidragrätten för medföljande barn enligt svensk lagstiftning.
Konventionerna möjlighet till förlängning den normaltger av

gällande utsändningstiden. Endast konventionen med Frankrike och, i
fråga utsändning från Sverige, konventionen med Storbritannienom
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undermedföljande barnoch Nordirland dock till bidrag förrättger
förlängd utsändning gäller.den tid beslutet om

meddela dispenskonventioner finns det möjlighetEnligt vissa att
gälla. Enligt kon-enligt konventionen skullefrån de regler annarssom

dispensgrundgäller arbetstagare påventionen med Israel att, avom en
gälla deskalllagstiftningen i viss detsammaskall omfattas stat,enav

innebärfamilj åtföljer honom. Dethansmedlemmar att t.ex.av som
svenskomfattasunder vistelse i Israel skallsvensk avsomen

medföljandeför sinaSverige få barnbidraglagstiftning har frånrätt att
Grekland ochmedkonventionernaMotsvarande gäller enligtbarn.

Tyskland.
Storbritannien,Nederländerna,konventionerna med Israel,I

Österrike samordningsreglerfinnsochTyskland attavsersom
land.frånfår bidrag änbarn för tidförhindra ettatt ett mersamma

till bidragberättigatIsrael skall, barnetkonventionen med ärEnligt när
faktisktdär barneti det landbetalas endastländerna, bidragi båda ut

Nederländer-medkonventionernabestämmelser iMotsvarandevistas.
Österrike ibarnbidraginnebärTyskland ochStorbritannien, attna,

ärbosatt.barnetdet land därendast iskall betalassituationdenna ut
andramedSverige ingåttsocial trygghetkonventionerDe somom

bostadsbidrag.studiehjälp ellerlagstiftningomfattar varkenländer om

140871EEGförordningi10.5 Reglerna nr

Inledning10.5.l

ifamiljeförmånermellanskiljer140871EEGFörordning nr
innefattarFamiljeförmånernafamiljebidrag.ochmeningvidsträckt

avseddaförmåner ärfamiljebidrag. Bådaförmånensåledes typerna av
harför denuppkommerför kostnaderkompensation somsomatt ge
ochutbetalas kontantdefamiljebidragenför ärUtmärkande attbarn.

Familje-ålder.derasochbarnantaletgrundvalperiodiskt samt av
täckaavseddaärkontantförmáner attövriga enförmåner är som
Vårdför-ocksåhörfamiljeförmånerförmânsslagetutgifter. Tillfamiljs

frånUndantagnautgifter.familjtäckaavseddamåner är att ensom
barnsvidbidragsärskildadetillämpningsområde ärförordningens

förordningen.2 tilli bilagafödelse nämnssom
harfamiljebidragochfamiljeförmånermellanSkillnaden numera

ochegenföretagareanställda,gällerdetbetydelsenågoninte när
eftersomarbetslöshetsersättninguppbärdvs.arbetslösa personer som

Familjeförmånerförmåner.för dessareglerna är gemensamma
arbetslösaochegenföretagaretill anställda,familjebidraginklusive

förordning 140871.i kapitel 7 iregleras
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Annorlunda förhållandetär det gäller förmånernär till pensionärer
eller till barn har förlorat föräldrarna eller båda föräldrarna.som en av
Det kapitel i förordningen behandlar förmåner för aktuellasom nu

kapitel 8 gäller enbart familjebidrag och inte andragrupper typer av
familjeförmåner. Detta fastslog EG-domstolen i målet 31386 Lenoir.

Begreppen familjefönnåner och familjebidrag innefattar bara
förmåner för social trygghet och inte skattemässiga eller andra
fördelar.

En fråga uppkommer vid tillämpning reglerna familje-som av om
förmåner vilkaär är familjemedlemmar. Enligtattsom anse som art.

f i förordning1 140871 gäller familjemedlem denär definie-att som
eller erkänns familjemedlem eller betecknas medlemras som som som
hushållet i den lagstiftning enligt vilken förmåner Om dennaav utges.

lagstiftning betraktar familjemedlem eller medlem hushålletsom av
endast den sammanboendeär med den anställde eller egenföreta-som

skall detta villkor uppfyllt för singaren, anses vara om personen
försörjning huvudsakligen ekonomisktär beroende den anställdeav
eller egenföretagaren.

10.5.2 Familjeförmåner inklusive familjebidrag till
anställda, egenföretagare och arbetslösa

Regler familjeförmåner till anställda, egenföretagare och arbetslösaom
finns i kapitelnämnts i förordning7 140871.som ovan

Kapitlet inleds med sammanläggningsregel art. 72en av samma
slag den gäller i fråga förmåner vid sjukdomsom ochsom om
moderskap. Regeln innebär det vid tillämpningen med-att av en
lemsstats lagstiftning, enligt vilken fullgjorda försäkrings- eller an-
ställningsperioder eller perioder självständig förvärvsverksamhet harav
betydelse för någons till förmåner,rätt skall beaktas sådana perioder

har fullgjorts i varje medlemsstatsom dessa perioderannan som om
hade fullgjorts enligt den lagstiftningen.egna

I 73 finns bestämmelserart. familjefönnåner till anställda ochom
egenföretagare. De innebär anställda och egenföretagareatt som
omfattas lagstiftningen i har till familjeförmånerav rätt för destaten
familjemedlemmar bosattaär i medlemsstat. Förmânernasom en annan
skall enligt lagstiftningenutges i den för den anställde eller egenföreta-

behöriga familjemedlemmarnastatengaren bosatta i densom om var
I artikelnstaten. undantag från regelnatt utbetalning tillanges om

familjemedlemmar bosatta i land kan göras. Sådana undantagannat
skall i bilaga 6 till förordningen. Enligt denna bilagaanges gäller bl.a.

i fråga Frankrike bostadsförmåneratt skall endastom till sådanautges
berörda och deras familjemedlemmar bosattapersoner är inomsom
franskt territorium.

få familjeförmånerFör enligt 73att skall anställd enligtart. en art.
86 i förordning EEG 57472 lämna in ansökan till den behöriganr en
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anställde företeskall denansökanunderlag för sinSominstitutionen.
ibosattafamiljemedlemmar ärsinaintyg annanensomett om

skallfinns. Intygetinstitutionenbehörigaden där denmedlemsstat än
familjemedlemmar-folkbokföringsmyndigheteniantingenutfärdas av

sjukförsäkringsfrágor i dettaförinstitutionenbosättningsland, avnas
behöriga myndig-deninstitutionland eller utsetts avsomannanenav

skall förnyasbosättningsland. Intygetfamiljemedlemmarnasheten i
varje år.

familjeförmânerfrågainnehåller i140871förordningi74Art. om
anställdagällerdebestämmelsermotsvarandearbetslösatill somsom

uppbärarbetslösaartikeln harEnligt denegenföretagare.eller som
tilllagstiftning rättmedlemsstatsenligtarbetslöshetsförmäner en

familje-för sinalagstiftningenligtfamiljeförmâner statssamma
Även enligt dennamedlemsstat.ibosattamedlemmar är annanensom

i bilagasärregeln görai den mänmöjligtdetartikel är att, anges
bosatta ifamiljemedlemmartillutbetalningregelnfrånundantag om

land.annat
päarbetslös ellerheltgränsarbetare ärpåsikte72aArt. somtar en

under sinarbetslös ochhelt senastearbetstagare är somsomannanen
behörigadenmedlemsstat äni statenbosattanställning annanenvar

arbetsförmed-arbetssökande hosanmält sigdessutomoch somsom
nämndaland. Nutill dettaeller återväntbosättningslandetilingen

ibosattafamiljemedlemmar ärför sinahar sammasompersoner
lagstiftningenenligtfamiljeförmânertillsjälvhan rättmedlemsstat som

land.dettabekostnadoch pâbosättningslandeti av
migrerandeförtrygghetsocialförkommissionenAdministrativa
föreskrivit,februari 1990den 13142i besluthararbetare avnr

beviljandetfall då74 i73 ochtillämpningbeträffande av enart.av
lagstiftningbehörigaenligt denfamiljeförmâner statensfleraeller
skall räknainstitutionenbehörigadenbehovsprövning,förutsätter att

frånkommerellerutomlandsintjänatsinkomst somsomom en
iomräkningskursenligtvaluta art.sintillutlandet angessomenegen

57472.förordningi107.1
i 75.finnsfamiljeförmânerutbetalning art.Bestämmelser avom

denbetalasskall förmánemastycketförstahuvudregeln i utEnligt av
och,omfattasegenföretagareanställd ellerlagstiftning avstat envars

enligtden74,enligttill arbetslösafamiljeförmâner statart.såvitt avser
skallFörmånernaarbetslöshetsförmánernalagstiftning utges.vars

behörigaför dengällerbestämmelsermed deenlighetibetalas somut
bosattegenföretagaren ärelleranställdedeninstitutionen oavsett om

medlemsstat.eller inombehörigai denvistaseller staten annanen
tilldefamiljeförmánerna ärKännetecknande för att utges personen

familj.hansmedlemmarnaförsörjatillanvändasdenneför att avatt av
75.2 införtsimissbrukas harförmânernaförhindrande art.Till attav

tillförmánernabetalamöjligtdetregel gör utatt en annansomen
använderinteOm denneberättigade.omedelbartdenänperson



5 l6 Familjeförmáner SOU 1993:115

förmånerna till familjemedlemmarnas underhåll, kan den behöriga
institutionen efter anmodan och institutionen på familjemed-av genom
lemmarnas bostadsort eller det den behörigautsettsorgan som av
myndigheten i det land där familjemedlemmarna bor låta för-utge
månerna till den fysiska eller juridiska faktiskt försörjerperson som
familjemedlemmarna.

Samma utbetalningssätt i 75.2 kan med stödart.som anges art.av
75.3 och 8 tillämpas iäven andraart. situationer efter överenskom-
melse därom mellan två eller flera medlemsstater.

För de fall till familjeförmånerrätt på grundatt förvärvsverksam-av
het föreligger enligt lagstiftningen både i den enligt 73 eller 74art.
behöriga och den där familjemedlemmarnastaten borstat dvs. i-huvudsak i fall då båda föräldrarna förvärvsarbetar i olikamen
medlemsstater finns i 76 regler prioritet demart. mellan.om-Ändamålet med 76 är tillse företrädesrättan. denatt däratt statges
barnen bosattaär och där de förmånsberättigade förvärvsverk-ären av
sam.

Om båda föräldrarna faktiskt har till familjeförmånerrätt för samma
barn, det förär frågan prioritet mellan sysselsättningsstaternaom utan
betydelse föräldrarna fortfarande gifta medär varandra ellerom inte.
Bestämmelsen gäller således i frågaäven frånskild make målom en
14982 Robards ingressen till förordning EEGsamt 166085. Intenr
heller krävs för tillämpning reglerna föräldrarna någonsin varitattav
gifta med varandra bl.a. mål 1590 Middleburgh.

Bestämmelsen i 76.1 utformadär så familjeförmånerart. att som
enligt lagstiftningen i denutges sysselsättningsstat där barnen inte är

bosatta skall innehållas till belopp motsvarande beloppetett deav
familjeförmåner utbetalas enligt lagstiftningen i den medlemsstatsom
där familjemedlemmarna bosatta.är I fall detta slag skall alltså denav
förstnämnda i förekommande fallstaten enbart det belopputge som
överstiger nivån för familjeförmåner i barnets bosättningsland.

Av 76.2 framgår tillämplighetenart. bestämmelsenatt i 76.1art.av
inte beroendeär familjeförmåner faktiskt utgår.att Om ansökanav en

förmåner inte igörs den medlemsstat där familjemedlemmarnaom är
bosatta, kan nämligen den behöriga institutionen i den andra med-
lemsstaten tillämpa bestämmelsen i 76.1 förmånerna hadeart. som om
beviljats familjemedlemmarnasi bosättningsstat. Föreligger däremot
inte någon till förmånenrätt för den föräldrarna arbetar iav som
barnets bosättningsland, därför denne inte uppfyllert.ex. allaatt
föreskrivna villkor i den nationella lagstiftningen för förmånsrätt, torde

76 inte tillämpligart. mål 19183 Salzano, 15384 Ferraiolivara och
11991 Mc Menamin.

Administrativa kommissionen har i beslut 119 den februari24nr av
1983 fastställt innebörden uttrycket förmåner skall påattav utges
grund förvärvsverksamhet. Enligt beslutet gäller vid tillämpningav

bl.a. 76 förmåner skall utbetalasart. på grundav att förvärvsverk-av
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förvärvsverksamhet underutövande varje slagsamhet vid samtav av
följdförvärvsverksamhet tilltillfälligt uppehåll ivarje period avav

olycksfall arbetssjukdom eller arbets-i arbetet,sjukdom, moderskap,
förförmåner, med undantagförutsättning lön ellerlöshet under att

Även tillfälligt uppehållför försäkringsfall.skall dettapension, utges
strejk eller lockout skallbetald ledighet,förvärvsverksamhet underi

förvärvsverksamhet.utövandebetraktas avsom
förfarandet vid tillämpningadministrativaregler detYtterligare om

Administrativa kommissionens140871 iförordning76 iart. gesav
1990.den 10 oktober147beslut avnr

regler i 12140871 innehållerFörordning art. attavsersom
för periodslagerhåller förmånernågonförhindra att samma sammaav

idenna artikeltillämpningobligatorisk försäkring. För art.gesavav
familjeförmåner fråntillvid samtidig57472 reglerförordning rätt10 i

inom EGfått lydelse10. harEnligtflera medlemsstater. art. nysom
familje-tillgällerEEG 124992, rättenförordning att, omnrgenom

villkorgrundaslagstiftning intemedlemsstatsenligtförmåner omen
dvs.egenföretagareverksamhetelleranställningförsäkring, utgessom

enligtfamiljeförmånerbosättning,enbartgrundval utgessom enav
tillämpningmedförmånerinnehållaslagstiftning skallsådan utgesom

enligtmedlemsstat ellerlagstiftning inationelluteslutande annanenav
och förperiodförförordning 140871eller 74 i73 sammasammaart.

innehållasbestämmelsen inteenligtskallfamiljemedlem. Förmånerna
frånvadbelopptill detenbarthelt utgesmotsvarar somutan somupp

första handfamiljeförmåner ibetyder alltsålandet. Dettadet andra att
eventuelltbosättningslandetsysselsättningslandet och utgerattutges av

tilläggsbelopp.ett
enligtmedlemsstati denförvärvsverksamhetemellertid utövasOm

enbart bosätt-grundvalpåfamiljeförmånerlagstiftning utges avvars
ellerfamiljeförmånertillhardenantingen rättning avsompersonav

tillutbetalas, skall rättensådana förmånertill vilkenden person
lagstiftningnationellgrundpåenbartfamiljeförmåner utges avsom

innehållas ochförordning 14087173 eller 74 ienligteller art.
familje-i vilkenmedlemsstatdeni stället utbetalasfamiljeförmåner av
Ävenbekostnad. imedlemsstatsoch dennabosattmedlemmen är

i deolikaförmånerna ärtilläggfall skalldetta storautgesett om
utbetalning förmåner.föri frågakan kommamedlemsstater avsom

innebär124992förordning10 gjordesändring iDen art. genomsom
familjeförmå-uttryckligeni bestämmelsenhuvudsak deti attatt anges

innehållaslagstiftning skalllandsföreligger enligtvartill rätt ettner
landet.från det andravadbelopptill utgesmotsvararett somsomupp

EG:sdettapåha tillämpats sätttorde emellertidBestämmelsen av
EG-frånavgörandeNågotföre ändringen.medlemsstater även

omfattas124992Förordninginte.fråga finns dockdomstolen i denna
EEStillämpning inomfå retroaktivinte EES-avtaletännu men avsesav

den januari 1994.fr.o.m. l
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Administrativa kommissionens beslut 119 gäller frågaäven inr om
begreppet förvärvsverksamhet i 10.1 i förordning 57472.art.

Av EG-domstolens dom i målet 11991 Mc Menamin framgår att
reglerna i 10 i förordning 57472,art. familjeförmåner frånatt en
makes sysselsättningsland skall innehållas till visst belopp denupp om
andra maken förvärvsverksamhetutövar i barnets bosättningsland, är
tillämplig oberoende vilken utpekas direktav person som som
berättigad till familjeförmåner enligt den nationella lagstiftningen i
bosättningslandet. Det krävs dock enligt dom för tillämpningensamma

10 i förordning 57472art. förmånerav slagatt faktisktav samma
utbetalas i bosättningsstaten.

En situation denär familjefönnåner kanannan att enligtutges
lagstiftningen i två olika länder grund föräldrarna för-att utövarav
värvsverksamhet i olika länder och således skall omfattas olikaav
länders lagstiftning barnet eller barnen inte bosattaär i någotmen av
dessa länder i tredje medlemsland.utan T.ex. kanett arbetamalmen
i Tyskland, hans maka i Holland och familjen bosatt i Belgien.vara
Tidigare fanns inga särskilda EG-rättsliga regler för fall detta slagav
mål 16888 Dammer. Emellertid har nyligen inom EG, genom
förordning EEG 194593, gjorts tillägg till 10 i förordningnr ett art.
57472 för lösa sådana fall. Tilläggetatt omfattas inteännu EES-av
avtalet avsikten är det det harnär i kraftmen att trätt skall- -tillämpas retroaktivt från EES-avtalets ikraftträdande. I den art.nya
10.3 till familjeförmånerrätt föratt,anges period ochom samma
familjemedlem föreligger från två medlemsstater enligt 73 eller 74,art.
den behöriga institutionen i den medlemsstat lagstiftning denvars ger
högsta förmånen skall hela förmånen. Den medlemsstatutge harsom

förmånen har tillutgett rätt ersättning från den andra medlemsstaten
med halva den Den andra medlemsstatenutgetts. docksumma ärsom
inte skyldig ersätta högre beloppatt vadänett utgessom som
familjefömåner enligt det landets lagstiftning.

Förordning 57472 reglerar också den situationen anställdatt en
eller egenföretagare har kortvariga anställningar eller perioder av
verksamhet egenföretagare i flera medlemsstater i följdsom och
grund härav omfattas två olika medlemsstaters lagstiftningar underav

period mellan två tidpunkter för utbetalningen familjeförmåner.av
Enligt 10a skall i sådan situationart. de familjeförmåneren som

kan göra anspråk på i och dessapersonen var stateren av motsvara
antalet dagliga förmåner utbetalas enligt den berörda lagstift-som
ningen. Om lagstiftningen inte innehåller någon bestämmelse om
utbetalning dagliga förmåner, skall familjeförmånerna i ställetav utges
i förhållande till den tid varit omfattad lagstiftningen ipersonen av var
och medlemsstaterna och i förhållande till denen av tidsperiod som
bestämts i den berörda lagstiftningen. För det fall institution haratt en
betalat familjeförmåner underut period då förmåner skulle haen
betalats institution, skall avräkning skeav mellanen annan institutio-
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förmånematankenbygga10aBestämmelserna i attart. synesnerna.
nationelladenenligtförmånemadagförberäknas dag ävenskall om

kvartalsvis.månads- ellerlagstiftningen utges
träffatsinsemellan överens-harmedlemsländerEG:sFlera av

kortare57472,förordning8 tilli bilaga attangivnakommelser, om
inteegenföretagareverksamhetperioderanställningstider eller somav

familjeförmå-utgivandeföruppdelningföranledaskall ansvaret avav
Spanien,Tyskland,Belgien,tillförhållandeiharSverigener.

Österrike,Storbritannien,Nederländerna,Luxemburg,Frankrike,
överenskommelseträffat attoch NorgeIsland enomFinland,

egenföretagareverksamhetperiodanställningsperiod eller omsomav
utbetalningföruppdelningföranleda ansvaretskallmånad inte aven

EES-avtalet,tilltilläggtillförslagI somfamiljeförmåner. ettav
antagitsEG harinomförordningardeinförlivandeinnefattar somav

uppgiftmed bl.a.kompletterats8bilagahar omjuli 1991,31efter den
överenskommelser.nämndanu

till barnochpensionärertillFamiljebidrag10.5.3 som
föräldrarnabådaellerföräldernförlorat ena

familjebi-inkl.familjeförmånerbehandlatavsnittföregåendeiVi har
gällerdetNärarbetslösa.ochegenföretagareanställda,fördrag

ellerföräldermistför barnochpensionärerförfamiljebidrag ensom
i77-79kapitel 8 art.ifrågordessareglerasföräldrarnabåda

140871.förordning
andraregleringa typerinnehåller däremot avFörordningen om

innebärDetaktuellaförfamiljebidragfamiljeförmåner än personer.nu
pensionärertillfamiljebidraginte ärfamiljeförmånersådana somatt

reglerasföräldrarnabådaellerföräldermistharbarneller ensom
konsekvenstillfår attDetlagstiftning.nationelluteslutande av

tillförmånematillinskränker rättenbestämmelsernationella som
tillförhållandeifullt ävengälleri landet utbosattaärsompersoner

140871.förordningomfattas avsompersoner
31386måletiEG-domstolenprövadesslagdettaFrågor avav
franskenligtålderspensionuppbargälldeLenoir, sommanensom

Frankrike, därfrånflyttadeanledningMedlagstiftning. att mannenav
andratillhans rättdrogsStorbritannientillbott,hadedittillshan

EG-in.familjebidraglagstiftning änfranskenligtfamiljeförmåner
för-definitionentillhänvisningunder avkonstateradedomstolen
77kapitel 8 art.ireglerna1ifamiljebidrag attmånsslaget art. u

familjeförmånerandrainteochfamiljebidrag typer avenbartgäller
salaireochscolairerentréeförmånemaaktuellamåletidesåsom

förmåneraktuellatillberättigadintedärförMannenunique. nuvar
domstolenframhöll attdomenStorbritannien. Iibosättningvid

pensionärertillförmånemaförreglernaiolikhettill dennabakgrunden
familjebidrag ärfrånskillnadtillfamiljeförmånertillrättenär att
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förenad med andra villkor enbartän antalet barn och deras ålder,
varför de i de flesta fall så intimtär förknippade med de sociala
förhållandena i bosättningslandmottagarens de inte lämpar sig föratt
utbetalning i land.annat

Kapitel 8 innehåller bestämmelser familjebidrag för i 77om art.
pensionärers minderåriga barn och i 78 barn mist förälderart. som en
eller båda föräldrarna. I artikel 79 del be-ges en gemensamma
stämmelser för de båda förmånstagare. Artiklarna gällergrupperna
också olika tillägg till pension för barn till pensionärerutges ochsom
efterlevandepensioner till barn eller tillägg eller särskilda bidrag för
barn har mist förälder eller båda föräldrarna.som en

Art. 77 gäller familjebidrag för får pension till följdpersoner som
ålderdom, invaliditet, olycksfall i arbetet eller arbetssjukdom.av Den
tillämpligär i frågaäven tillägg till pension för barn tillom utgessom

pensionären, med undantag för tillägg enligt försäkringssys-utgessom
för olycksfall i arbetet ochtem arbetssjukdomar, vilka förmåner

regleras andra bestämmelser.genom
Om erhåller pension enligt endast medlemsstatspersonen lagstift-en

ning, skall också familjebidrag enligt den lagstiftning.utges statens
Detta gäller oberoende pensionären eller hans barn bosatta.ärav var
För får pension enligt flera medlemsstatersen person lagstiftningsom
gäller familjebidrag skallatt enligt lagstiftningen iutges pensionärens
bosättningsstat, under förutsättning han har tillrätt deatt en av
pensionsförmåner regleras i artikeln enligt denna lagstiftning.som stats
För uppfylla sistnämndaatt krav får sammanläggning ske med
bosättnings-, försäkrings- eller anställningsperioder i andra med-
lemsländer. Om pensionären sammanläggning försäkringspe-trots av
rioder m.fl. perioder i andra länder inte uppfyller förutsättningarna för

tillrätt någon de förmåner i artikeln i bosättningsstaten,av som avses
skall familjebidrag enligt den medlemsstatsutges lagstiftning som

Ävenpensionären har omfattats längst. i detta fall gäller vadav nu
endast under förutsättningsagts pensionären, eventuellt efteratt

tillämpning sammanläggningsprincipen, harav tillrätt deen av
förmåner i artikeln enligt dennasom lagstiftning.avses Om denna
förutsättning inte är uppfylld, skall villkoren för få familjeförmåneratt
enligt de andra länders lagstiftningar, vilka pensionären omfattats av,
utredas i fallande ordning efter längden de försäkrings- ellerav
bosättningsperioder fullgjorts enligt dessasom medlemsstaters
lagstiftningar eller, perioderna i två lika långa,är förmånerom stater
beviljas enligt lagstiftningen i den pensionärenstat som senast
omfattats art. 79.2.av

Enligt 78 gäller i frågaart. familjeförmåner till barnom som
förlorat förälder eller båda föräldrarna, inkl. pensioneren till sådana
barn, regler uppbyggdaär på sättsom reglerna församma som
pensionärer. Dessa regler alltså inte bara barnpensioneravser utan

barnbidrag till barnäven inämns artikeln.som
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den avlidne föräldern varit omfattad endast medlemsstatsOm av en
lagstiftning, gäller familjebidrag för barnet enligt dennaatt utges stats

oberoende medlemsstatlagstiftning. Detta gäller i vilken barnetav
faktiskt försörjer barnet bosatt. det falleller den Förär attperson som

omfattad fleraavlidne föräldern hade varit medlemsstatersden av
familjebidrag lagstiftningenlagstiftningar, gäller enligt iatt utges

bosättningsland, under förutsättning eventuellt medbarnets att -
sammanläggningsprincipen till någon för-tillämpning rätt avav -

föreligger motsvarandeenligt artikeln i den Pâmånerna sättstaten.
familjebidrag för pensionärer gäller tilli fråga rättatt, omsom om

artikeln inte föreligger i barnetsde förmåner inågon av som avses
lagstiftningen ifamiljebidrag skall enligt denbosättningsstat, utges stat

förutsättningavlidne föräldern omfattats längst, underden attavsom
tillämpning sammanläggningsprincipen hareventuellt medbarnet av --

förmåner i artikeln enligt dennatill derätt statssom avsesen av
villkorenförutsättning inte uppfylld, skallOm dennalagstiftning. är

lagstift-andra medlemsstaternastill familjebidrag enligt deför rätten
föräldern utredas efteravlidne omfattatsdenningar, enav,som

bosättningsperioderefter längden de försäkrings- ellerfallande skala av
lagstiftningaravlidne enligt dessa medlemsstatersfullgjorts denavsom

familjebidrag beviljasi tvä länder lika långa,eller, perioderna ärom
avlidnelagstiftningen i den medlemsstat denenligt senastsom

omfattats 79.2.art.av
kompletterande regeln den78.2 densista stycketI attart. gesav

förmåner tilllagstiftning gäller vid beviljandemedlemsstats ensom av
pensionärenskall fortsätta gällaenligt 77pensionärs barn attart. om

tilldärefter skallfamiljebidrag eller barnpensionavlider och utges
barn.hans

beträffande till barntillämplig pensionerinte78Art. är som
och arbets-för olycksfall i arbetetenligt försäkringssystembeviljats

andra bestämmelser.förmåner reglerassjukdomar. Dessa genom
78.2fastslagitmâl 188 Baldi har EG-domstolen ärI att art.

förutsättning den avlidneför efterlevande barn baratillämplig under att
ieller egenföretagare denhade arbetstagareföräldern status av

i förordning 140871.mening avsessom
skall den institution79 gäller familjebidragEnligt utgesart. att av

enligt och 78lagstiftning utpekats 77tillämpar den art.stats somsom
eller den avlidnepensionärenoch denna bekostnadpå stats som om

lagstiftning. Om den utpekadeomfattats enbart dennahade statsav
beräknas medfamiljebidragsbeloppet skalllagstiftningen föreskriver att

efter försäkringsperiodernasfrån pensionsbeloppetutgångspunkt eller
i 46.2 beräknadeförmânsbeloppet till detlängd, skall bestämmas art.

skall fastställasförmânsbeloppets.k. teoretiska beloppet, dvs. som om
olika medlemsstatersfullgjorts enligtde försäkringsperioder harsom

lagstiftning.utpekadelagstiftningar hade fullgjorts enligt den statens
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Rätten till familjebidrag enligt nationell lagstiftning eller enligt
reglerna i kapitel 8 skall enligt 79.3 innehâllas barnenart. rättom ges
till familjefömiåner eller familjebidrag enligt medlemstats lagstift-en
ning på grund föräldrarna förvärvsverksamäratt där, dvs.av en av
enligt reglerna i kapitel 7. I så fall skall de berörda personerna anses

familjemedlemmar till anställd eller egenföretagare. Det beslutsom en
Administrativa kommissionen inämnts avsnitt l0.5.2 beslutav som
119 och definierar begreppet på grund förvärvsverksam-nr som av

het gäller vid tillämpningäven 79.3.art.av
Den under avsnitt l0.5.2 nämnda regeln i 10.1 i för-ovan art.

ordning 57472 tillämpliga regler vid samtidig till familjeför-rättom
måner gäller familjebidrag.även innebärDet tillrättenatt, om
familjebidrag enligt medlemsstats lagstiftning inte grundas på villkoren

försäkring, anställning eller verksamhet egenföretagare, rättenom som
till sådana förmåner skall innehållas för period ochom samma samma
familjemedlem förmåner endast enligt nationell lagstiftning ellerutges
enligt 77 eller 78 i förordning 140871. Förmånerna enligt denart.
första lagstiftning skall inte hållas helt inne enbart tillstatens utan upp
det belopp förmånerna i den andramotsvarar staten.som

förvärvsverksamhetOm inom den medlemsstatutövas enligt vars
lagstiftning till familjebidrag grundasrätten på villkor sådantänannat

försäkring, anställning eller verksamhet egenföretagare ochom som
det gäller förmåner antingen enbart enligt nationellutgessom
lagstiftning i medlemsstat eller enligt 77 eller 78 iart.en annan
förordning 140871 till den har till sådana förmånerrättperson som
eller till den till vilken de utbetalas, skall till sådanarättenperson
familjebidrag antingen enbart på grundval nationellutgessom av
lagstiftning eller enligt nämnda artiklar i förordning 140871nu
innehållas. I sådant fall har till familjeförmånerrätt ellerpersonen
familjebidrag i den medlemsstat barnendär bosatta ochär på denna
medlemsstats bekostnad art. 10.1 b ii.

Artikel 10.1 i förordning 57472 har fått gällande lydelsenu genom
förordning EEG 124992 och således efter den tidpunkt denr som
nuvarande EES-reglerna hänför sig till. Förordning 124992 omfattas
därför inteännu EES-avtalet.av

Reglerna familjebidrag i kapitel 8 har EG-domstolen i fleraom av
domar den tolkningen tillägg till familjebidrag skallgetts iatt utges
vissa andra sammanhang de iän 77-79 direkt angivna närart.
familjebidragen olikaär enligt olika medlemsstaters lagstift-stora
ningar.

Administrativa kommissionen har i anledning domarna från EG-av.domstolen beslutat tillämpningen 77, 78 och 79.3 iart.om av
förordning 140871 och 10.1 b förordningi 57472. Detart senaste
beslutet nr 150 den 26är juni 1992 och beslut 129av ersatte nr av

Ändringenden 17 oktober 1985. föranledd EG-domstolens domvar av
i mål 25189 Anathasopoulus, gällde tidigare hadesom personer som
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eller barn till avlidnaTysklandegenföretagare ianställda ellervarit var
ochandra medlemsstaterbodde isådana somnupersoner men som

bidrag enligt tysktill sådanaeller tilläggfamiljebidragbegärde
EES-avtalet liggeringår inteBeslut 150lagstiftning. ännu menavnr

reglerhar avkunnat. DeEG-domstolendomarmed dei linje somsom
EES-itillämpligadärför ävenfårbeslutet ettanses somanger

sammanhang redan nu.
150 skall tilläggbeslutkommissionensAdministrativaEnligt nr

situationer:följandei treutges
ochi 77.1förmånerdebeloppetOm utgesart. somavsessomav

inomoberoendemedlemsstat,ilagstiftningenenligt av varen
högre detbosatt, är äneller pensionärenbarnet ärgemenskapen som

behörig enligti den ärlagstiftningenenligtbelopp statutges somsom
Tillägg skallförstnämndadenskall77.2. Tillägget staten.utgesart. av

medlems-enligt denpensionerhållit tillrättävenutges personenom
hanefter det hanförmånerhögrelagstiftning attattstats som ger

77.2.enligtbehörigmedlemsstatsig i den ärbosatt artsom
och78.1ide förmåner utgesbeloppet2. Om art. somavsessomav

barnetoberoende ärmedlemsstat,ilagstiftningenenligt av varen
enligtbeloppdethögregemenskapen, är äninom utgesbosatt som

bestämmelsernaenligtbehörigi den medlemsstat ärlagstiftningen som
TilläggförstnämndadenskallTillägget staten.i 78.2. utgesart. av

förstnämndai denvarit bosattharbarnet inteskall ävenutges om
medlemsstaten.

i 79.3enligt reglernadåsituationeri deskall art.Tillägg ävenutges
skallförmåner57472förordningioch 10.1 b140871i förordning
med-iförvärvsverksamhet utövasgrundinnehällas på att en annanav

övrigt skalliförmånerfrån denskalllemsstat. Tillägget statutges vars
innehållas.

förbeslutet kanoch 2 ipunkternai lsituationerDe varaangessom
med-från flerapensiontillharpensionär, rätthanden när somen

flyttar frånbosatt,hani vilken ärfrån dendäriblandlemsstater, stat
uppbär pension ochocksåhanfrån vilkentillden statstaten annanen

förstafrån denuppbär ärhanenligt 77 statenförmånerde art. som
bosättningsstaten.denfrånde förmånerhögre än utges nyasom

ocheller moderlöst barnfader-förtänkbarsituationMotsvarande är ett
Även barnsituationeni den78.enligtförmåneruppbär att ettart.som

moderlöstochellerfader-eller barnpensionär ärtill ett somen
nationelltillämpningmeduteslutandefamiljebidragerhåller av

barnetförmånden ärförmån lägreoch denna änlagstiftning är
i 77.2utpekasilagstiftningen denenligtberättigat till art.stat som

78.2 kan tilläggeller utges.
detta150 skallenligt beslutskallfall då tilläggsamtligaI utges nr

båda med-enligt demellan vadtill skillnadenuppgå utgessom
storlektilläggetsVid bestämmandelagstiftningar.lemsstaternas av

ellerfödda föredeoberoendesamtliga barn beaktas, ärskall omav
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efter det bosatteatt sig ipersonen medlemsstat, bleven annan
yrkesverksam eller blev berättigad till ytterligare förmån enligten
lagstiftningen i medlemsstat. Tilläggeten skallannan så längeutges

uppfyller villkoren förpersonen rätt till förmåner från den stat som
skall tillägget. Omutge inte längre berättigadärpersonen till förmåner
från den andra skall den förstastaten, betala intestaten enbart ett
tillägg hela beloppet deutan förmåner enligt lagstift-av utgessom
ningen i den Detta skall skestaten. oberoende inom gemenska-av var

bosatt.är Tillägget skallpen fastställaspersonen inom tolv månader
från det tillrätt förmåner iatt den andra föreligger. Därefterstaten
skall tillägget bestämmas åtminstone tolfte månad. Den institutionvar
i medlemsstaterna skall för nödvändig informationsom ansvara att ges
för beräkning tillägg har tagits i bilaga tillav beslutet.upp en

I målet 25189 Anathasopoulos fastslog EG-domstolen att, om
lagstiftningen i den medlemsstat enligt 77 eller 78 harsom art. att utge
förmåner eller tillägg till förmåner föreskriver förmånerna skallatt
reduceras med hänsyn till den försäkrades eller hans familjemedlem-

årsinkomst, sådan reducering kanmars med stöd 77 och 78art.av
göras även den försäkrade bosattär iom medlemsstat denänen annan

har förmånerna.stat att Förutge isom sådant fall fastställaatt ett den
försäkrades eller hans familjemedlemmars årsinkomst och för att
beräkna beloppet de förmåner eller tillägg till förmånerav densom
försäkrade berättigadär till skall den behöriga institutionen i den
medlemsstat har förmånerna tillämpaattsom utge den ifrågavarande

lagstiftningstatens den försäkrade och hans familjemedlem-som om
bor i han,mar, bosattasom stat i densamma medlemsstatensom var

och där uppbar den inkomst de får i bosättningsstaten. För dettasom
ändamål skall den behöriga institutionen förlita sig på den information
eller utredning tillhandahålls på institutionens begäransom denav
försäkrade och de behöriga myndigheterna i den försäkrades bosätt-
ningsstat.

10.6 Våra överväganden och förslag

10.6. 1 Omfattade förmåner

Förordning EEG 140871 gäller enligt 4.1 all lagstiftningnr an. om
bl.a. familjeförmåner. Sådana förmåner allaär vård- eller kontantför-
måner är avsedda täcka familjs utgifter.som att Bland familjeför-en
månerna finns undergrupp familjebidragen, kännetecknassom en som

de kontantförmånerutgörattav periodiskt ochutges endast påsom
grundval familjemedlemmarnas antal och, i förekommandeav fall,
deras ålder.
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Vi skall i detta avsnitt diskutera huruvida de svenska förmåner vi
behandlat i avsnitt 10.2 i sin helhet faller under tillämpningsområdet
för förordning 140871 och förmånerna familjebi-är attom anse som
drag eller andra familjeförmåner. Denna distinktion viärsom som

i avsnitt 10.5.1 mindre betydelse det gäller förmåner tillnärangett av
anställda, egenföretagare eller uppbär arbetslöshetsför-personer som

enligt förordningensmåner regler härom desto viktigare be-men
träffande förmåner till förordningenpensionärer, eftersom beträffande

pensionärer innehåller regler enbart i fråga familjebidraggruppen om
familjeförmåner.och inte övriga innebär frågor pensionä-Det att om

familjeförmånertill inte familjebidrag reglerasrätt utgörrers som
uteslutande respektive lands nationella lagstiftning.av

torde inte råda det svenska barnbidraget,Det någon tvekan attom
flerbarnstillägget och det förlängda barnbidraget är att anse som
familjeförmåner och förmånerna således omfattas förordningatt av
140871. Barnbidraget och flerbarnstillägget torde vidare attvara anse

familjebidrag eftersom förmånerna grundvalpå uteslutandeutgessom
antal och ålder. Det förlängda barnbidraget däremotbarnens ärav

villkor förförenat med särskilda det endast vissaatt utges typergenom
därför uppfattningutbildningar. Det enligt vår betraktaär attav som

familjebidrag.familjeförmån inte utgören som
de olika förmånerna studiehjälpendet gäller frågan inomNär ärom

förmånsslaget familjeförmåner och omfattade för-hänföra tillatt av
ligga till hands studiebidragetordning l4087l torde det nära att anse

studiebidraget generellt bidragfamiljeförmân. är ärett somvara en
för ungdomar grundutbildningtäcka kostnader genomgåravsett att som

till allmänt förlängtefter fyllda 16 år och då barnbidrag ochrätten
barnbidrag upphört. Bidraget utgår under tid då den studerande

underhållsskyldighet.föräldrarnas Därtill kommer iomfattas attav
barnbidragmånga EG-länder högt i åldrarna barnetutges upp om

övervägande uppfattning förstuderar. skäl därför enligt vårtalar att
studiebidraget skall familjeförmån enligt förordninganses vara en
140871.

tillägget selektivtDet inom studiehjälpens stödärextra ettram vars
syfte dels utbildningspolitiskt, familjepolitiskt. Inom familjepo-delsär
litiken det tillägget bidrag till familjer medär extra avsett ettsom svag
ekonomi. Tillägget inkomstprövat föräldrarnas och denär mot
studerandes inkomst och förmögenhet. vid stigandeDet avtrappas

ochinkomster upphör helt vid beräknad inkomst 120 000 kr.en om
tillMed hänsyn det tillägget inkomstprövat och till deäratt extra

relativt låga inkomstgränserna beviljandeför förmånens skulle detsett
kunna hävdas tillägget förmån omfattas uteslutandeäratt en som av
förordning EEG 161268 arbetskraftens fria rörlighet inomnr om
gemenskapen. Det förhållandet inkomstprövningen skeratt mot
familjens ekonomi talar dock för det familjeförmân enligtäratt en
förordning 140871. Det tillägget förutsätter också denextra att
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studerande berättigadär till studiebidrag, vilken förmån enligt vår
uppfattning familjeförmån.är Vi det därför rimligt ävenen attanser
det tillägget betraktas familjeförmånextra enligt förordningsom en
140871.

Såväl studiebidrag det tillägget torde med hänsyn till deextrasom -
villkor gäller för till förmånernarätten andrasom attvara anse som-
familjeförmåner familjebidrag.än

Det tillägget aktualiserar frågan kan vissaextra attom man anse
förmåner inom studiehjälpen familjeförmånerär medan förmånerandra
inom denna stödform skulle falla utanför förmånsslagdetta och därmed
utanför tillämpningsområdet för förordning 140871. Denna frågeställ-
ning gäller i högre grad inackorderingstilläggetän och resekost-
nadsersättningen. Dessa sistnämnda förmåner avsedda täckaär elleratt
bidra till kostnader den studerande har med anledning desom av
studier berättigar till studiebidrag. Under år harut-som senare
vecklingen gått därhän kommunerna i ökad utsträckning skallatt

för nämnda kostnader det gäller studerandenär äransvara nu som
bosatta i kommunen.

Med hänsyn till inackorderingstillägget och resekostnadsersätt-att
ningen avsedda täcka vissaär speciella kostnader direktäratt som
föranledda studierna skiljer de sig från studiebidraget och detav extra
tillägget båda kan allmänt stöd till barnfamiljer. Viettsom ses som

därför det förhållandet studiebidraget enligt våratt attanser upp-
fattning familjeförmånär inte nödvändigtvis innebäratt anse som en

också inackorderingstillägget och resekostnadsersättningen skallatt
hänföras till detta förmånsslag. Just det speciella syftet med inackor-
deringsstillägget och resekostnadsersättningen och den omständigheten

motsvarande utgifter för de allra flesta elever direkt täcksatt av
kommunerna, vi i ställetgör dessa förmåner faller utanföratt attanser
förmånsslaget familjeförmåner i EG-rättslig mening. De intesynes

fallaheller inom någon de andra för social trygghetav grenarna som
i 4.1. De omfattas därför inte förordning 140871.art.anges av

Däremot omfattas de förordning 161268. Vi har i avsnitt 5.10av
beskrivit konsekvenserna förmån omfattas denna för-attav en av
ordning, och vill därför hänvisa till vad vi där anför. I avsnitt l0.6.5
återkommer vi i korthet till frågan sådana förmåner kan förutgesom
studier utomlands med stöd förordning 161268.av

Bostadsbidrag förekommer dels bostadsbidragnämntssom ovan som
till hushåll barn, dels bostadsbidrag till barnfamiljer.utan som
Bostadsbidrag till hushåll barn torde inte falla inom de för-utan
månsslag täcks förordning 140871 omfattas uteslutandeutansom av

förordning 161268.av
När det gäller bostadsbidrag till barnfamiljer detta bidragär

uppdelat i särskild del stöd till barnfamiljer ochutges etten som som
storlek varierar med antalet barn. För till detta bidragrättvars
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förutsätts inte någon bostad finns. andra delen bidragetDen äratt av
anknuten till bostadskostnaden.

torde enligt den icke bostadsanknutnaDet vår mening stå klart att
delen bostadsbidraget familjeförmån enligtär att enav anse som
förordning delen bostadsbidraget,140871. När det gäller den andra av

bostadsbidragbostadskostnaden, kanberoende sägasär att ettsom av
familjeförmån. Det gällergenerellt inte är attutgessom anse som en

förfamilj enbart beräkningantalet barn i grundutgört.ex. avom en
har betydelse förbostad familjen behöver i övrigt intehur stor men

tillförsäkrasyftar tillbidragets storlek. Om bidraget däremot att
sannoliktskälig bostadsstandard, detbarnfamiljer är att anse somen

familjeförmån.en
uppgiftbostadsbidragetspropositionen 199293: 174I attvaraanges

hålla sig med goda ochekonomiskt hushåll möjligheter attge svaga
syfte angivna. Antalet barnbostäder. således detrymliga Dess är ovan

berättiga till bidrag.för hur hög bostadskostnad kanhar betydelse som
falla underfranska bostadsbidrag harkan ocksåNämnas ansettsatt

bostadsbidragförordning 140871 och detsamma gäller den typ somav
sålundamening talari Luxemburg. Enligt vår över-tidigare fanns

omfattas förordningbostadsbidraget i sin helhetvägande skäl för att av
familjeförmån.140871 såsom en

familjeförmånerfrågan till vilket slagVad därefter gäller somom av
torde det klartbarnfamiljer hänföra ståtillbostadsbidraget är attatt

bostadsanknutna delen bidragetden är att annananse som enav
villkoretmed hänsyn till bl.a.familjebidragfamiljeförmån än attom

elleri bostad han påberättigade skall bo sättden äger annatsomen
intebidragetandra delen nämnts,innehar. Den är, som ovanav

till del bidragetsådant villkor. Rätten denna ärberoende något avav
den bostadsanknutna delen beroendeliksom tillemellertid rätten av

tordeunderstiger viss nivå. Dettabidragssökandens inkomstatt en
icke-bostadsanknutnauppfattning dock inte denenligt vår utesluta att

förmånen familjebi-tillbostadsbidraget hänföradelen kan attvaraav
förekommerdeti dettadrag. kan sammanhangDet nämnas att

Grekland, Italieninkomstprövade barnbidrag i flera EG-länder, t.ex.
till icke-då denTyskland. hänsyn till anförda ochoch Med det rätten

villkor iberoende någrabostadsanknutna delen bidraget inte är avav
barn och deras ålderantaletövrigt enbart på grundvalutgesutan av
familjebidrag.förmånenvi bidraget hänföra tillär attattanser

försäkringenTillhörighet till svenska10.6.2 den

försäkringsvillkor eller allmännadetta avsnitt skall vi behandla vilkaI
enligt vårförmånervillkor gäller för till de svenskarätt somsom

familjeförmåner ochuppfattning faller under de EG-rättsliga begreppen
blir frågafamiljebidrag undersöka ivilka konsekvensernasamt om

förordning 140871.dessa villkor tillämpning reglerna iav en av



528 Familjeförmáner SOU 1993:115

Reglerna familjeförmåner i förordning 140871 utgår, liksomom
reglerna andra förmåner, från förordningens bestämmelserom om
tillämplig lagstiftning. Dessa bestämmelser innebär i huvudsak att en
anställd eller egenföretagare skall omfattas lagstiftningen i den med-av
lemsstat där han anställd ellerär sin verksamhetutövar egenföre-som

Detta gäller oberoende den anställde ellertagare. egenföretaga-av var
bosatt ellerär arbetsgivaren bosatt eller harär sitt säte.ren var

Sysselsättningsstaten alltså den behörigaär Bestämmelsernastaten. om
tillämplig lagstiftning innehåller antal modifikationer och undantagett
från denna huvudregel. Dessa har generell tillämpning allapå
förmåner. Vi har redogjort för dem i avsnitt 3.9.9. I avsnitt 10.6.4
återkommer vi i korthet till konsekvenserna dessa regler förav
Sveriges vidkommande.

l fråga pensionärer finns inte längre någon sysselsättningsstatom
lagstiftning pensionären kan omfattad Reglerna i kapitelvars vara av.

8 i förordning 140871 utgår i stället från i vilka länder personen
tidigare varit förvärvsverksam och intjänat pensionsrätt.

De villkoren förnärmare skall omfattadatt etten person vara av
lands socialförsäkringssystem eller speciell försäkringssys-en gren av

uteslutande den nationellaavgörs lagstiftningen. Avgörandetemet av
alltså vad gällerär enligt det lands lagstiftning utpekassom som av

förordningens lagvalsregler. Det får emellertid inte förekomma någon
diskriminering mellan det landets medborgare och medborgare iegna
andra medlemsstater.

De svenska reglerna familjeförmåner och familjebidrag iärom
huvudsak konstruerade så tillhörigheten till de olika familjeförmåns-att

i första hand beroende omständigheter hänför sigärsystemen av som
till barnet respektive den studerande. För till barnbidrag, förlängträtt
barnbidrag, flerbarnstillägg och studiebidrag förutsätts sålunda att
barnet respektive den studerande uppfyller kravvissa på med-svenskt

Ävenborgarskap ocheller bosättning i Sverige. de socialförsäk-
ringskonventioner Sverige slutit med andra länder utgår i frågasom

till familjeförmåner i huvudsak frånrätten barnets förhållanden.om
Förordning 140871 har annorlunda utgångspunkt. Denen samman-

förordningenshänger med syfte samordna de olika medlemsländer-att
lagstiftning social trygghet och det förhållandet familjemed-attnas om

lemmarna enligt förordningen inte självständigt omfattadeär dernaav
täcks endast i egenskap just familjemedlemmar till denutan av

anställde eller egenföretagaren se avsnitt 3.9.2.
Enligt förordningen utgår familjeförmåner i enlighet lagstft-med

ningen deti land anställd eller egenföretagare omfattas Detsom en av.
således den allmänna huvudregelnär tillämplig lagstiftning somärom

avgörande i fråga familjeförmåner. Enäven enligtom person som
lagvalsreglerna skall omfattad svensk lagstiftning, på grundvara av av

han arbetar i Sverige, således berättigad till familjeförmåneräratt
enligt lagstiftning.svensk Reglerna familjebidrag för pensionärerom
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frånutgår i vilka intjänat pensions-nämnts staterovansom personen
rätt.

För till allmänt barnbidrag barnbidrag enligträtt och förlängt krävs
författningarna härom barnet medborgare isvensk och bosattäratt

ÄvenSverige. barn inte tillsvenska medborgare berättigadeär ärsom
barnbidrag och förlängt beträffandebarnbidrag dem krävs,men
förutom bosättning i Sverige, eller, fråga allmäntbarnet iatt om
barnbidrag, eller föräldrar vistas iantingen barnet någon barnetsav

enligtSverige sedan minst månader. Berättigade till studiehjälp ärsex
utländskastudiestödslagen studerande svenska medborgare ochärsom

studiehjälp förbosatta i fråga tillstuderande Sverige. Iär rättsom om
sigstuderande gäller vidare studerande skall ha bosattutländska denatt

syftei Sverige i studera här.änannat att
förordning skall omfattasenligt 140871För avpersoner som

familjebidrag till pensionärersvensk lagstiftning eller där reglerna om
kravenSverige gällersådana förmåner skall fråninnebär attutgesatt

medborgarskap eller,lagstiftningen svensktinterna svenska påi den
medeller visst syfteviss tids vistelse i Sverigei fråga utlänningar,om

i för-likabehandlingsprincipenbosättningen här skall prövas mot
innebärLikabehandlingsprincipen 3ordningen. art. att sompersoner

förordningen haromfattasmedlemsstat ochbosatta iär avsomen
lagstiftningmedlemsstatsrättigheter enligtskyldigheter och ensamma

följerintemedborgaremedlemsstatsdenna annat avegna omsom
gäller all slagsförordningen. Förbudetbestämmelser isärskilda

viss tidsi krav påsig uttryckdiskriminering, sådanäven etttarsom
skall hamedborgaredet landets rättför andrabosättning änatt egna

förmån.vissuppbäraatt en
förordningnationell grunddiskriminering påförbudDet mot som

tillämpa kravenhinderinnefattar140871 sålunda utgör mot att
i Sverigetids bosättningeller vissmedborgarskapsvenskt gentemot

EES-frånmedborgareEES-länder. Eni andramedborgare annatett
såledeshär, kommerför arbetatill Sverigekommer attland, attsom
direktbarnbidrag närförlängtallmänt barnbidrag ochberättigad tillbli

tillämpaNågot behovarbeta här i landet.han börjar att samman-av
såledesuppkommer140871förordning72 iläggningsregeln i art.

svenskaförgällerintekvalifikationskravnågoteftersominte,
i lagenKravenmedborgare.för utländskabaramedborgare omutan

svenskbarnbidrag påförlängtoch lagenbarnbidragallmänna om
ivistelsetidsvissutländska medborgare,förmedborgarskap eller,

såledesbarnbidrag kommerförlängtbarnbidrag ochför tillSverige rätt
upprätthållas enligttillförhållandeikunnainte sompersoneratt

erhållaellerlagstiftningsvenskomfattas140871 skallförordning av
lagstiftning.familjebidrag enligt svensk

desammanhangi detta nämnaintresseDet kan attattvara av
för-också140871 täcksförordningomfattasförmåner avavsom

rörlighet inomfriaarbetskraftens161268ordning EEG omnr
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gemenskapen även sistnämnda förordningsamt att innehåller regler om
likabehandling andra länders medborgare med detav landetsegna
medborgare. Förordning 161268 gäller emellertid förmåneräven som
inte omfattas förordning 140871, enligt vår bedömningav t.ex. de i
studiehjälpen ingående förmånerna inackorderingstillägg och resekost-
nadsersättning. Det innebär likabehandlingsprincipenatt kommer att
gälla dessaäven förmåner och åsidosätta villkoren i den svenska
lagstiftningen svenskt medborgarskap för till förmánema.rättom

Den bestämmelse i studiestödslagen innebär syftet medattsom
bosättningen i Sverige är avgörande för tillrätten studiebidrag kommer
inte heller kunna upprätthållas i fullatt utsträckning. En utlänning som
studerar i Sverige och familjemedlemär till anställd ellersom en
egenföretagare, omfattas svensk lagstiftning, kommersom av att vara
berättigad till studiehjälp på villkor svensk medborgare.samma som en
Detta gäller oberoende skälet till den studerande eller hansattav
föräldrar kommit till Sverige.

För till allmänträtt barnbidrag och förlängt barnbidrag krävs vidare
enligt de svenska författningarna barnet bosatt iär Sverige.att Enligt
studiestödslagen gäller kravet på bosättning endast utländska med-

Åborgare. andra sidan möjlighetenär för svenska medborgare fåatt
studiehjälp vid studier utomlands begränsade. Till denna fråga
återkommer vi i avsnitt 10.6.5.

Som utgår förordning 140871sagts inte frånovan barnet ellervar
den studerande bosattär vilket lands lagstiftningutan den anställde
eller egenföretagaren eller den arbetslöse omfattas De särskildaav.
reglerna för familjeförmâner innebär vidare sådana förmåner skallatt

från den behörigautges för familjemedlemmarstaten bosattaärsom
i andra medlemsstater. Vad innebär kravet påsagts barnetattnu att
eller eleven skall bosatt i Sverige inte kan upprätthållas. Förmånervara
måste alltså utbetalas för barn eller elever bosatta iär andra EES-som
länder, den anställde eller egenföretagarenom förvärvsverksamär i
Sverige och därför enligt huvudregeln i förordning 140871 omfattas

svensk lagstiftning. Vad detta innebär återkommerav vi till i avsnitt
10.6.5.

Även det gällernär tillrätten barnbidrag för uppbären person som
pension eller för barn med barnpensionett innebär reglerna i för-
ordning 14087l kravet på barnet skallatt bosattatt i Sverige intevara
kommer kunna upprätthållas. Föratt pensionär uppbären som
uteslutande svensk pension skall således barnbidrag oberoendeutges

i vilket EES-land pensionären eller barnet bosatt.är Detsammaav kan
gälla erhåller pension både enligt svensk lagstiftningom personen och
enligt lagstiftningen i EES-land han inte berättigadett annat är tillmen
familjebidrag i bosättningsstaten. Vad gäller även i frågasagtsnu om
efterlevandepension till bam. I dessa fall fråganavgörs från vilket land
sådan pension skall med utgångspunkt från vilket lands lagstift-utges
ning den avlidne föräldern hade varit omfattad Det däremotär ävenav.
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faktisktfall betydelse deni dessa barnet ellerutan person somvar
försörjer barnet bosatt.är

förlängt barnbidragallmänna barnbidrag och lagenLagen omom
ifrån också bidragsmottagaren bosatt Sverige,utgå ärattsynes

den försäkringskassa hoseftersom beslut barnbidrag skall fattasom av
uppbär bidraget torde dockvilken den inskriven. Dettaär snarastsom

föreskrift innebär något krav påadministrativ inteen somvara
sådant krav kani Sverige för vårdnadshavaren. Ettbosättning som

upprätthållas i för-under alla omständigheter intetidigarenämnts
förordning 140871.omfattas Dennahållande till personer som av

innebär familjeför-i bestämmelserinnehåller dessutom 75 attart. som
lagstift-institutionen i denskall den behörigamåner statutges varsav

den arbetslöse.anställde, egenföretagaren ellergäller för denning
vilken försäkrings-i sammanhangfråga uppkommer detta ärEn som

institution det gällerbehörigskall närkassa person somensom vara
eftersom han inteförsäkringskassa,skall inskriven hos ärinte vara
omfattad svenskändå skallSverige,bosatt i avsom varamen

lagstiftning. Ifamiljebidrag enligt svenskerhållalagstiftning eller
förrnånsslag.fråga generellt för allabehandlat dennaavsnitt 5.9 har vi

regel förenligt EES-avtalet allmängällervi anfört därSom som
vilkenförsäkringskassa hosinstitution den ärbehörig personen

vilkenemellertid inte besked hosförsäkrad. regelDenna omger
Vi detförsäkrad. harskallförsäkringskassa ansettvarapersonen

föreskrifter imeddelarRiksförsäkringsverket närmarelämpligt att
skall behörig institutionförsäkringskassavilkenfrågan som varaom

Vivi emellertidsynpunkter harfall. Vissai aktuella angett. ansernu
i Sverigeför arbetarinstitutionbehörigsålunda att sompersoner som

arbetsortenförsäkringskassan påegenföretagare börelleranställda vara
ställen, den huvud-arbetar flerapåeller, i fråga personer somom

ställningstagande i dettatillBakgrunden vårtsakliga arbetsorten.
i Sverige utgörnaturligtvis det arbetetavseende ärär att som an-

pensionsförmåner tillbeträffandeinstitutionhit. Behörigknytningen
utlandsavdelningen vidbosatta i Sverigeinte ärärpersoner som

därfördetViförsäkringskassa.läns allmännaStockholms anser
behörig institutionförsäkringskassadet denna ärlämpligt äratt som

bosattatillfråga familjebidragockså i utan att varasompersonerom
härifrån.pensionSverige uppbäri

föreskriver150,kommissionens beslutAdministrativaEnligt somnr
tillämpning 77-vidskalltilläggsbeloppvilka situationeri art.utges av

medlemsstateninstitution imedlemsstat anmäla denskall varje79, som
behörigaför dennödvändig informationförskall attatt gesansvara

Institutionematilläggsbelopp.beräknaskall kunnainstitutionen anges
institutionsvensktill vilkenStällning måstebeslutet.bilaga tilli tasen
det liggerViuppgift.ansvarig för dennaskall attanservarasom

dennaRiksförsäkringsverkettill hands attnärmast utsesatt vara
institution.
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Enligt lagen bostadsbidrag sådant bidrag tillom utges personer som
bor och folkbokfördaär i Sverige. Genom kravet sökanden skall boatt
i Sverige undantas visserligen faktiskt inte bosattapersoner ärsom rent
här i landet enligt folkbokföringslagens bestämmelsermen som
kvarstår folkbokförda i Sverige, statligt utsända, frånsom t.ex. rätten
till bostadsbidrag. I EG-rättsligt sammanhangett torde kravet på
folkbokföring inte betyda än den berättigade skall bosattannat att vara
i Sverige. Som tidigare innebärnämnts det krav på bosättning som
gäller för till de flestarätt svenska socialförsäkringsförmåner i princip

skall folkbokfördatt i Sverige.personen vara
På motsvarande redovisatssätt vad gäller barnbidrag m.fl.som ovan

förmåner kommer enligt lagvalsreglerna i förordningpersoner som
140871 skall omfattade svensk lagstiftning ocksåvara av att vara
berättigade till bostadsbidrag, oberoende inom EES de ellerav var
deras familj bosatta.är Vad gäller naturligtvis under förut-sagtsnu
sättning de uppfyller övriga förutsättningaratt för till bostadsbi-rätt
drag. Det villkor i lagen bostadsbidrag kräver sökandenom attsom
skall bo och folkbokförd i Sverige kommer således inte gällavara att

förhållandei till täcks förordning 140871.personer som av
konsekvenserDe förordning 140871 vi hittills berörtav som avser

det förhållandet enligt den internaatt svenska lagstift-personer, som
ningen inte berättigadeär till familjeförmåner eller familjebidrag i
Sverige, eftersom de själva eller deras barn inte bosattaär i Sverige,
likväl får till sådanarätt förmåner från Sverige på grund arbete härav
eller pensionsrått från Sverige.

Förordning 140871 får emellertid konsekvenser iäven motsatt
riktning, dvs. enligt de interna svenska bestämmelsernapersoner som

berättigadeär till förmåner från Sverige skall det omfattadetrots vara
lands lagstiftningett ochannat erhålla förmåner uteslutandeav enligt

det landets lagstiftning. Vad innebär alltså förordningsagtsnu att
140871 verkar såväl utvidgande inskränkande i förhållande tillsom
de interna svenska reglerna.

l syfte tillämpande myndigheteratt och domstolarge upplysningen
det i fråga förhållandenatt på någotom kan hasättom som an-

knytning till andra EES-länder kan aktuellt tillämpa förordningattvara
140871, eller rättare den lag förordninggörsagt 140871som
tillämplig här i landet, har i avsnitt 5.4 föreslagit det i deatt
nationella lagarna erinran lagen 1992: 1776ges atten om om
samordning för social trygghetsystemen när flyttarav inompersoner
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, kallad samordnings-
lagen, kan innehålla bestämmelser innebär avvikelse i inskränkan-som
de eller utvidgande riktning från vad i lagarna. Enligt vadsom anges
vi föreslagit bör sådan hänvisning till samordningslagen införasen i de
centrala svenska lagarna de förmåner omfattas förordningom som av
140871. frågaI familjeförmåner föreslår vi såledesom sådanatt en
hänvisning till samordningslagen skall i lagen allmänna barn-tas om



Familjeförnzáner 533SOU 1993:1 15

studiestödslagen lagenförlängt barnbidrag, ochbidrag, lagen omom
bostadsbidrag.

Sammanläggningsprincipen10 6 3
. .

fall förut-i någoteller sysselsättning inteförsäkringViss tids är en
lagstift-enligt svenskm.fl. förmånertill barnbidragsättning för rätt

utländska medborgaresSverige förviss tids vistelse ikrav påning. Det
förlängt barnbidrag kommer nämntsbarnbidrag ochtillrätt som ovan

likabehandlingsprincipen iredan på grundbetydelsesaknaatt av
innehåller be-förordningen,72 i140871. Art.förordning som

sysselsättnings-försäkrings- ellersammanläggningstämmelser avom
aktuell för tillämpning idärför aldrigländer, bliri andraperioder

Sverige.
för till studie-villkoruppställs rättstudiestödsförordningenI som

studerande har varitutomnordiskt land denför studier ihjälp attett
dettaVilken betydelseåren.under de tvåfolkbokförd i Sverige senaste

viförordning 140871reglerna itillämpningfår vidkrav tar uppaven
avsnitt lO.6.5.behandling itill

behörigSverige10.6.4 stat

140871förordningreglerna iföregående innebäri detbeskrivitsSom
lagstiftningsvenskSverige enligtfrånskallfamiljeförmåner utgesatt

hanegenföretagare arbetar här, ävenanställd ellerfall dåbl.a. i omen
Även iEES-land.ibosattafamiljemedlemmar äreller hans annat en

Sverigeenligt förordningensituationerandradel är att anse som
arbetarsig bor elleri frågai fall däbehörig ocksåstat personen vare

fartygsvenskabeträffande sjömängällerlandet. Dettahär i t.ex.
Sverigefrånutsändaförordningens regler ärenligtsamt personer som

Även arbetslöshetsersättninghararbetslösaland.arbete iför annat som
tillEES-land har rättisöker arbeteSverige ochfrån annatsom

familjeförmåner.svenska
någrainnebära störredetta intearbetslösa tordefrågaI om

söker arbete iarbetslösaeftersom antaletpraktiken,verkningar i som
dåochbegränsat rättenbli tämligenförväntasEES-land kan attannat

arbetslöshetsersättningtillbibehålleni land medarbete rättsöka annat
begränsad tid.endastsysselsättningslandetfrån det tidigare enavser

be-140871 enbartförordninginnehållerBeträffande pensionärer
i övrigt.familjeförmånerintefamiljebidraggällerstämmelser mensom

skallochbehörigSverigeinnebär ärBestämmelserna utgestatatt
Sverige.frånendastpensionuppbärtill pensionärfamiljebidrag somen

EES-ibosatteller barnetpensionären ärgäller annatDetta även om
bosattbarnetoberoende ärockså behörigSverigeland. är stat varav

pensionerhållerochSverigebosatt isituationen ärdeni att personen
familjebidrag härtillberättigadSverige,bl.a.flera ärfrån samtstater,
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Äveni landet. i den situationen pensionären inte bosattatt är här i
landet kan Sverige behörig Det gällerstat. erhållervara om personen
pension från flera bl.a. från Sverige,stater, interätt föreligger tillmen
familjebidrag från bosättningsstaten och han har varit omfattad av
svensk lagstiftning under längre tid den tidän han varit omfattad av en

lagstiftning.statsannan
Reglerna för pensionärers till familjebidragrätt torde inte heller få

någon praktiskstörre betydelse eftersom de förutsätter pensionärenatt
bosatt iär utlandet, han uppbär uteslutandeatt svensk pension eller,
han uppbär pension frånäven land, inteom föreliggerrätt tillannat att

familjebidrag från bosättningsstaten han har minderåriga barn.samt att
Det antal uppfyller dessa förutsättningar tordepersoner som vara
tämligen begränsat.

För det fall Sverige behörigär och familjeförmåneratt såledesstat
skall enligt svensk lagstiftning harutges den anställde till barn-rätt
bidrag och flerbamstillägg för alla sina barn oberoende de ärav var
bosatta. För till flerbarnstilläggrätt förutsätts dock den anställdeatt

Ävenuppbär barnbidrag för eller fler barn. de barn, förtre vilka en
med vilken den anställde stadigvarande sammanborperson och ellerär

har varit gift med eller har eller har haft barn med uppbär barnbidrag,
skall räknas med det gällernär tillrätten flerbarnstillägg. Om den
anställde arbetar i Sverige där också barnen befinner sig, medanett av
den övriga familjen bosattär i Frankrike torde barnen obe-t.ex. -
roende deras bosättningsorter få räknas detnär gällerav samman-
möjligheten erhålla flerbarnstillägg.att

Rätt till familjefinnåner föreligger från två länder

Familjeförmåner tidigareär förmånernämnts är avseddasom attsom
täcka familjs utgifter. Det innebär till förmånenrätten ien mångaatt
fall kan härledas från båda föräldrarna. Det kan därför inträffa att
familjeförmåner utgår med stöd bestämmelserna i 73 ochsom av an.
74 i förordning 140871, dvs. på grund föräldrarnaatt ärav en av
förvärvsverksam i land eller erhåller arbetslöshetsförmånerett från ett
land, sammanträffar med förmåner utgår enligt lagstiftningen isom ett

land på grund den andra föräldernannat förvärvsverksamatt är där.av
Om hur i sådant fall skall bestämma vilketett lands lagstiftningman

skall företräde finns regler i 76 i förordningen.som Man kanges art.
tänka sig följande exempel. En har arbete i Sverige, medan hansman
hustru arbetar och bosatt iär Danmark, där också barnen bor. Enligt
de regler vi tidigare behandlat omfattas svensk lagstiftningmannen av
och har till familjeförmånerrätt för de familjemedlemmar bor isom

medlemsland, Danmark.ett Hustrun omfattasannat på grundt.ex. av
förvärvsarbete i Danmark dansk lagstiftning och har således tillrättav
familjeförmåner från Danmark.
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enligtförvärvsarbete kan utgågrundpáfamiljeförmánerNär av
ochbosattafamiljemedlemmarna ärdärbåde i denlagstiftningen stat

medan för-förmånerbosättningslandetsskall utges,i stat,annan
del detill deninneskall hållaslandet motandrai detmånema svarar

lagstiftning. Begräns-bosättningslandetsenligtutgårförmånerde som
beloppdetbetala enbartskallandradeninnebärningen statenatt

familje-beloppetöverstigeri denfamiljeförmånerna statenvarmed av
bosättningsstaten.iförmåner

detinnebär den140871förordningi attregelnuppfattarviSå som
situationenaktuellai denfamiljeförmånersamtligaär somsumman av

ställasskalllagstiftninglandets emotdet summanenligt somutges ena
dettill frånberättigadärfamiljeförmånersamtliga personensomav

tlerbarnstillägg,barnbidrag,såledeslandet. Det ärandra avsumman
bostadsbidragtilläggochstudiebidrag samtbarnbidrag, extraförlängt

skallSverigefråntillberättigadkanförsäkrad somvarasom en
frånfamiljeförmåner annatettutgesmedjämföras somavsumman

land.
familjeförmânerdanskaalltså utges,skallfalletbeskrivnadetI

svenskaOminne.hållsförmånersvenskamotsvarandemedan
dockskallfamiljefönnånema,danskadehögre änfamiljeförmåner är

beloppet.överskjutandedetbetalamyndighetensvenska utden
bosättningslandi barnensmakenfalldetgälla förskallVad attsom

iliksomlandeti detlagstiftningenenligtbarnbidragocharbetarinte
itillåterkommaviskallbosättninggrundvalSverige utges av

10.6.6.avsnitt
deibosattabarnenbehandlatssituation en avdenI varnysssom

gällerinteförutsättning utandennaOmarbetade.föräldrarnadärstater
fördelningreglerskall andratredje avibosattabarnen stat, omär en

såvarieraskanExemplettillämpas.familjeförmånerför ovanansvaret
ochTysklandiandradenSverige,iarbetarförälderndenatt ena

tillägggjortsnyligenEG har ettDanmark. Inomibosattfamiljen är
situation.dennalösaför57472EEGförordningi att10till nrart.

avsiktenEES-avtalet,inteomfattas ännu10.3 menart.Tillägget av
ikraftträ-EES-avtaletsfrånEESretroaktivt inomgällaskalldetär att

sysselsättningsstat utgerdenvalts ärlösning somattdande. Den som
erhållaochfönnånemahelautbetalaskallförmånemahögstade
syssel-andradenfrånförmånemaförkostnadenför halvaersättning

återbetalaskyldigdock inte attSistnämnda är mersättningsstaten. stat
iOmlagstiftning.dessenligtfamiljeförmânervadän utges somsom

skalltyska,dehögre änförmånema ärsvenskaexempel devårt
återbetalaTysklandochreduktionnågonförmånersvenska utanutges

beloppdettillförmånemautgivnaför dekostnadenhalvaSverige upp
primärtvarithadelandetdetTysklandihaskulle utgetts omsom

ansvarigt.
andradenochSverigeiförälder arbetarsituationEn är att enannan

iEES-landibosattförvärvsarbetar är annatföräldern inte ettsamt



536 Familjeförmáner SOU 1993:115

vilket tillrätten familjeförmâner grundas på bosättning. I denna
situation är sysselsättningslandet, dvs. i detta fall Sverige, primärt
ansvarigt kan tilläggsbelopp behöva från bosättningslandet.men utges

denI omvända situationen detär andra landet i första hand skyldigt att
betala familjeförmåner kan Sverige betala tilläggsbelopp.men Vi
behandlar denna situation i avsnitt lO.6.6 och vill därför hänvisa till
framställningen där.

I det föregående beskrev vi situation i vilken det kan bli aktuellten
endast tillägg från denatt behörigautge ett Sverige. Enstaten annan

situation i vilken det kan bli fråga tillägg från Sverigeatt utge ettom
är när pensionär berättigadär till familjebidragen enligt svensk
lagstiftning, på grund hant.ex. uppbär endastatt svensk pension,av
och förälder till barnet förvärvsarbetar ien annan EES-landett annat
och därför har till familjeförmänerrätt inklusive familjebidrag från
sysselsättningslandet. Enligt 79.3 skall i dennaart. situation de
familjebidrag tillkommer pensionären innehållas och familje-som
förmåner från den andra föräldernsutges sysselsättningsstat. Om
emellertid familjebidragen i den för pensionären behöriga ärstaten
högre familjeförmånemaän enligt sysselsättningsstaten, skall tilläggett
motsvarande skillnaden mellan beloppen från den enligtutges stat som

77 skall familjebidragart. till pensionären.utge I exemplet med
pensionären uppbär pension enbart från Sverige skallsom alltså
Sverige tillägg de svenska familjebidragenutge ett högreär deom än
familjeförrnâner i det land där barnetsutges andra föräldersom
förvärvsarbetar.

Reglerna i förordning 140871 familjebidrag till pensionärerom
innebär, för det fall pension enligt fleraatt lagstiftning,utges staters
vanligen det är pensionärensatt bosättningsstat skall utgesom
familjebidrag. För pensionär, uppbär familjebidrag frånen som
bosättningsstaten och flyttar till land från vilket hanettsom annat
också uppbär pension och således skall familjebidrag tillutgesom
honom, kan resultatet bli han erhåller familjebidragatt med lägre
belopp tidigare,än familjebidragen lägre iär det bosättnings-om nya
landet iän det land där han tidigare bodde. Enligt Administrativa
kommissionens beslut 150, inteännu omfattas EES-avtalet,nr som av
skall pensionären i den aktuella situationen erhålla tillägg från denett
tidigare bosättningsstaten motsvarande skillnaden mellan vad utgessom

familjebidrag från den och den därsom hanstaten bosatt.ärstat
Genom målet 25189 Anathasopoulos fastslogs tillägg skallatt utges
även blev berättigad till pension i den tidigareom personen bosätt-
ningsstaten efter det han hade flyttat därifrånatt vid beräkningsamt att

storleken på familjebidragen från de olika länderna skallav beaktas
barnäven födda efterär det flyttat till sittsom att aktuellapersonen

bosättningsland.
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Utbetalning familjeförmånerav

Enligt 75 i förordning 140871 skall familjeförmånerart. betalas ut av
den behöriga institutionen i den den anställde, egenföretagarenstat som
eller den arbetslöse omfattas Om Sverige,är i frågaärstatenav. om
allmänt barnbidrag och förlängt barnbidrag vederbörande försäkrings-
kassa behörig institution enligt de författningar här i landet gällersom
i fråga dessa förmåner. På motsvarande bör Centralasätt studie-om
stödsnämnden behörig institution för förmåner enligt studie-vara
stödslagen. Enligt 4 i förordning 57472 skall de behörigaart. in-
stitutionerna i varje medlemsstat förtecknas i bilaga. Nämnda bilagaen
har EES-avtalet kompletterats med uppgifter de behörigagenom om
institutionerna i de berörda EFTA-länderna. För Sveriges del ianges
detta avseende allmän regel endast den försäkringskassa hossom
vilken försäkrad.är Det torde således innebära för-personen att
säkringskassan behörig institutionär frågaiäven studiehjälpen.om

Eftersom detta inte torde avsikten kan enligt vår meningvara
behöva övervägas den nämnda bilagan ändras i samband medatt nu att
det andra skäl skall göras något tillägg till EES-avtalet. Samtidigtav
finns skäl kan tala för och institution behörigär iattsom en samma
fråga alla familjeförmåner, med hänsyn till det ärom att summan av
alla sådana förmåner beaktas vid bestämmande tilläggsbe-som av om
lopp i visst fall skall från vissutges stat.en

Reglerna familjeförmåner i förordning 140871 innebär deom att
bestämmelserna utpekat under angivna förhållanden harpersoner som

till förmåner förrätt sina familjemedlemmar. Förmånerna avseddaär
ekonomiskt tillskott till familjen lätta försörjningsbördanatt ettgenom

för den anställde, egenföretagaren eller den arbetslöse. Detta betyder
inte den berättigade skallatt förmånerna. Enligtmottagarevara art.av
75 i förordningen skall förmånerna i stället betalas till demut som

i de bestämmelser gäller för den behörigamottagareanges som som
institutionen. Det gäller de bosatta i denär behörigaoavsett om staten
eller i någon medlemsstat.annan

Såväl lagen allmänt barnbidrag lagen förlängt barn-om som om
bidrag regler har uppbära bidragen.upptar rätt attom vem som
Motsvarande bestämmelser gäller i fråga studiehjälp till omyndigom
studerande. Reglerna innebär sådana bidrag i fall då föräldrarna haratt

vårdnad barnet utbetalas till barnets eller, för-gemensam om mor om
äldrarna har gjort anmälan härom till försäkringskassa, barnets far. Om
föräldrarna har vårdnad barnet barnet varaktigt borgemensam om men
endast tillsammans med den föräldern, har denne efter anmälanena

uppbärarätt bidraget. För det fall vårdnadenatt barnetatt om
tillkommer endast den föräldern, utbetalas bidraget till denne.ena
studiebidrag till studerande fyllt 18 år skall enligt studie-en som
stödsförordningen utbetalas till den studerande själv.
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Lagen allmänna barnbidrag och de andra författningarna reglerarom
enbart till vilken föräldrarna bidraget skall betalas och inte vilkenav ut

föräldrarna berättigadär till bidrag.av som
Enligt vår tolkning bestämmelserna utbetalning barnbidragav om av

m.fl. förmåner innebär de i internationella sammanhang i fall dåatt- -
föräldrarna har vårdnad barnet tillkommer tillrättengemensam om
barnbidrag m.fl. förmåner i sig båda föräldrarna. Det innebär att, om
föräldrarna har vårdnad barn bor med denettgemensam om som ena
föräldern i EES-land Sverige där dennaän förälderett annat arbetar
medan den andra föräldern bor och arbetar i Sverige, till tilläggs-rätt
belopp från Sverige föreligger familjeförmånema i Sverige ärom
högre familjeförmånemaän i det andra landet se det tidigare angivna
målet 11991 Mc Menamin.

Om vårdnaden barnet däremot tillkommer enbart den för-om ena
äldern, har den andra föräldern ingen till barnbidragrätt m.fl.
förmåner för barnet. de fallI då förälderden inte har vårdnadensom

barnet arbetar i Sverige medan den andra föräldern arbetar iom ett
EES-land i vilket också barnet föreliggerbor,annat enligt vår

uppfattning alltså inte till svenska familjeförmåner,rätt varken fulla
belopp eller tilläggsbelopp. I den delvis situationen denmotsatta att
förälder har vårdnaden barnet bor i Sverige intesom om men
förvärvsarbetar medan den andra föräldern arbetar i EES-ett annat
land, enligt lagstiftning han inte berättigad till familjeförmåner,ärvars
får Sverige betala fulla familjeförmåner.

Föräldern måste således enligt vår mening med undantag från-
kravet svenskt medborgarskap eller viss tids vistelse i Sverige samt
kravet på bosättning i landet enligt den svenska lagstiftningen ha rätt-
till förmåner för reglerna i förordning 140871 skall till resultatatt ge

utbetalning förmåner eller tilläggsbelopp skall skeatt iav ett annat
EES-land. Av EG-domstolens dom i mål 13477 Ragazzoni och
domarna i de nämnda målen 19183 Salzano och 15384 Ferraioliovan
framgår vidare reglerna förordningarnai 140871 och 57472att om
prioritet mellan behörigatvå i fråga utbetalning familje-stater om av
förmåner förutsätter föräldern uppfyller alla förutsättningar enligtatt
den behöriga lagstiftning för berättigadstatens till familjeför-att vara
måner. Om föräldern inte ansöker förmåner i den för honomom
behöriga gäller enligt 76.2 i förordningstaten, 140871art. att
reglerna prioritet mellan två behöriga tillämpasom stater som om
förmåner hade beviljats i den förstnämnda staten.

För till allmänträtt barnbidrag skall föreligga krävsatt inte bara att
barnet berättigat tillär förmånen det enligt lagen finnsutan att en
betalningsmottagare. Detta krav sammanhänger med de svenska
reglerna vårdnad och förmynderskap för bam. Bestämmelserna iom
förordning 140871 torde inte få någon betydelse i detta avseende.

Genom 75.2 i förordning 140871art. sörjt förär utbetalningatt
kan ske till den enligt lagstiftningen i denannan person om som
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använder denna till familje-skall betalning intebehöriga mottastaten
vidkommande innebär dettaunderhåll. Sverigesmedlemmamas För att

vända sig tillinstitutionen efter anmodan skallden behöriga motsvaran-
ochfamiljemedlemmarna bosattadet land därde institution i är genom

försörjer familje-till faktisktförmånerna denlåta utbetaladenna som
avtalockså åstadkommassådan ordning kanEnmedlemmarna. genom

75.3.flera medlemsstatereller art.mellan två

anställningarFamiljeförmåner vid kortvariga

studiebidrag ochförlängt barnbidragbarnbidrag ochallmäntSåväl som
Studiebidragmånadsvis.och utbetalasmånadtillägg beräknasextra per

Ävenmånadertio år.dock enbart för högsttilläggoch utges perextra
månadsvis. För denutbetalasmånad ochberäknasbostadsbidrag per
tid understigandekorti Sverige endastförvärvsverksamär enensom

land mitt iibörjar arbetaflyttar ochmånad eller ett annat ensom
förskall beräknasnämnda förmånerfrågan hurmånad uppkommer nu

denna tid.
fötts ellerefter den då barnetfr.o.m. månaden rättBarnbidrag utges

inträffaromständighetuppkommit. Om sådantill bidrag attannars
from.dras inskall bidragetför barnet,skall utgåbidrag inte längre

barnbidragFörlängtförändringen ägdeden dåmånaden efter rum.
eller avbryterutbildningenslutförmånad då elevendenlämnas t.o.m.

imånadsvisbetalasoch tilläggStudiebidragstudierna. utextra
efter dåmånaden denregel fr.o.m.iBostadsbidragefterskott. utges

tillmånad dådenuppkommit rättentill bidrageträtten samt t.o.m.
upphört.ändrats ellerbidrag har

fall dåregler för deinnehåller57472i förordning10aArt. en
medlemsstatersomfattas tvåföljdegenföretagare ielleranställd en av

för utbetalningtidpunktermellan tvåperiodunderlagstiftningar aven
medlemsstaternasde berördaeller bådaenligt denfamiljeförmåner ena

familjeförmånersituation skall desådanlagstiftningar. I somen
omfattashantill följdanspråk påkan göra att avavpersonen

dagligaantaletochlagstiftningen i motsvarastaternaavenvar
lagstiftningen. Omberördautbetalas enligt denförmåner som

bestämmelseinnehåller någonemellertid intelagstiftningen om
med svenskfalletalltsåförmåner, vilket ärdagligautbetalning av

denförhållande tillifamiljeförmånerna i ställetskalllagstiftning, utges
lagstiftningenomfattadvaritegenföretagarenanställde ellerdentid av

till tidsperiodförhållande denoch imedlemsstaternaochi avvar en
lagstiftningen.berördai denbestämtssom

vidkommande innebäraför SverigestordebestämmelseNämnda att
lagstiftningen iomfattadi följd varit ett annatavenperson somen

berättigad tilllagstiftning kommersvenskochEES-land att vara
och bostadsbi-studiebidragbarnbidrag,förlängtbarnbidrag,allmänt

oberoende vadi Sverige,arbetetförsta dagendrag från av somav
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i respektive lag bidrag fr.o.m.anges månadenatt efterom utges den
då till bidragrätt uppkommit. På motsvarande sätt upphör attpersonen

berättigad till sådana bidrag dagvara arbetet i Sverigesamma som
upphör han blir omfattad lagstiftningen iom EES-land.av ett annat
Enligt 10a skall bidragen i kvotdelarart. beroendeutges på hur många
dagar i månad anställd eller egenföretagare variten omfattadsom en

svensk lagstiftning.av
Om däremot inte varit omfattad lagstiftningenpersonen iav ett

EES-land omedelbart före det hanannat börjar arbeta i Sverige,att
föreligger till förmånernarätt först fr.o.m. den tidpunkt isom anges
respektive lag.

Som nämnts under avsnitt l0.5.2 har flera EG-lånder träffat
överenskommelser inte dela betalningsansvaretatt vid kortaom upp
anställningsperioder eller perioder verksamhet egenföretagareav som
i olika länder. Sverige har i förhållande till Belgien, Tyskland,
Spanien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien,
Österrike, Finland, Island och Norge träffat överenskommelse attom

anställningsperiod eller period verksamhet egenföretagareen av som
månad eller kortare inte skall föranleda någon uppdelningom en av

för utbetalning familjeförmåner.ansvaret Den förav stat svaratsom
kostnaderna för familjeförmåner under den första delen den berördaav
perioden skall för kostnaderna under hela utbetalningsperioden.svara
De överenskommelser Sverige har träffat med andra läner i dettasom
avseende skall i bilaga 8 till förordning 57472. Uppgifternaanges
ingår inte iännu EES-avtalet i det förslag till tillägg tillupptasmen
avtalet innefattar införlivande de förordningar inom EGsom av som
har antagits efter den 31 juli 1991.

förhållandeI till de länder med vilka överenskommelser utbe-om
talningsperiod har träffats kommer bestämmelsen i 10a saknaart. att
betydelse.

Det förhållandet studiebidrag, till skillnad från de övrigaatt familje-
förmånerna, under enbart tio månader årutges kommer enligt vårper
uppfattning påverka både det tilläggsbeloppatt Sverige skall betalasom
i fall då skall ha fulla familjeförmåner från EES-en person ett annat
land och, i den situationen då Sverige skallmotsatta betala fulla
förmåner, det tilläggsbelopp skall från EES-land.utgessom ett annat

En fråga uppkommer i detta sammanhang hur längeannan ärsom
Sverige behörigär för kommer hitstat till landet fören person som att
arbeta här. Klart är så länge arbetar i Sverigeatt Sverigeärpersonen

behörig Frågan iatt ställetär vad gällerstat. arbetetanse som närsom
i Sverige upphör. För det fall då flyttar tillatt EES-personen ett annat
land och börjar arbeta där, kommer han omedelbart bli omfattadatt av
det landets lagstiftning och Sverige upphör behörig Omatt stat.vara

inte börjar arbeta i den bosättningsstaten och inte hellerpersonen nya
söker arbete där med arbetslöshetsersättning från Sverige, detär mera
oklart i vad mån Sverige också i den situationen kvarstår behörigsom
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omfattad svensk lagstift-alltjämt skalldvs.stat, avom personen vara
frånfamiljeförmåner Sverige. Nuoch berättigad till bl.a.ning vara

förmånsslag.gäller andra Vifrågor uppkommer detberörda ävennär
till fårfrågorna behandling ochdärför i avsnitt 5.7.7 tagithar upp

till framställningen där.hänvisa

då tilläggsbeloppförmåner endast skallAvtrappning svenskaav
utges

Sverige inte skall betalaflertal situationer i vilkaberörtVi har ettovan
det belopp med vilketskall endastfamiljeförmånerfulla utgeutan

överstiger defamiljeförmânernade svenska summan avsumman av
lagstiftning. Enenligt det andra landetsfamiljeförmåner utgessom

huri detta sammanhangfinns anledning ställa ärfråga det attsom
skall Vilken svensksvenska förmånernaavtrappningen de göras.av

förstförmån skall reduceras
förmånengenerellauppfattning bör denEnligt vår utgesmest

förlängtbarnbidrag,första hand börinnebär iprimärt. Det att
ytterligare tilläggsbe-den måneller studiebidrag Ibarnbidrag utges.

betalas Vibostadsbidragfrån Sverige börlopp skall ut. attutges anser
förmånerna skallvilken ordningförfattningsstöd för idet behövs utges,

in förordningenhärom idärför bestämmelsevi föreslåroch tasatt en
samordning1992:1776tillämpningen lagen1992: 1777 omavom

flyttar inom Europeiskaför social trygghet närsystemen personerav
samarbetsområdet EES.ekonomisk

Utbetalning utomlandslO.6.5

utformade såfamiljeförmånerBestämmelserna är sagtsovansomom
oberoendeutbetala förmånernaskyldigsysselsättningsstaten är attatt

förmånernabosatta, dvs.familjemedlemmarnaEES ärinomav var
följdexportskyldighetenundantagslösa ärDenmåste exporteras. en av

tidigare särregeldärmålet 4184 Pinnaavgörande iEG-domstolens en
stridandeogiltig såsomförmån förklaradesFrankrikestill mot

medborgare ochlandslikabehandlingprincipen ett egnaavom
övrigamedlemsländer. Medanfrån andramigrerande arbetare
i frågahade Frankrikefamiljeförmånerexporterade sinamedlemsstater

motsvarade vadbeloppbetalat barabarntillskottvissa ettut somom
lagstiftning.bosättningslandetsenligtkunnat utgåsom

föreligger fridetinnebär alltsåförordning 140871iReglerna att en
i frågagäller dock endastfamiljeförmåner. Dettavad gällerexporträtt

arbetslöshets-uppbäregenföretagare ochanställda, personer somom
uppbärFörregler härom.enligt förordningensförmåner personer som

familjeförmånerdet slagenbartomfattarpension exporträtten somav
slaggäller andraNär detbarnbidrag.familjebidrag,utgörs t.ex. avav

ingaförordning 140871finns det itill pensionärerfamiljeförmåner
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förmåner. innebär till utbetalningregler sådana Det rättenatt avom
landsförmåner utomlands bestäms uteslutande respektivesådana av

lagstiftning Lenoir.nationella mål 31386se
förordning sysselsättningslandet skallreglerna i 140871I attom

oberoende familjemedlemmarna bosattafamiljeförmåner ärutge av var
utomlands.förmånerna får minskas vid utbetalningockså inteligger att

familjebidragfall har tillgäller också i de då pensionärDetta rätten
förmånen.bosättning i land detvid än utgerannat som

gäller enligtbarnbidrag förlängt barnbidragtill allmänt ochFör rätt
Sverige. påskall bosatt i Kravförfattningarna härom barnetatt vara

fråga tilliSverige gäller enligt studiestödslagenbosättning i rättenom
Bostadsbidragutländska medborgare.för studerandestudiehjälp ärsom
folkbokförd iför bor ochlagen härom endast den ärenligtutges som

berättigade skallbarnet eller denSverige. nämnda krav påNu att vara
i förhållandetillupprätthållasSverige kommer inte kunnabosatt i att

140871 skalli förordningenligt lagvalsreglerna varasompersoner
regler familjeför-lagstiftning. Förordningenssvenskomfattade omav

förmånernabehörigför det fall Sverigeinnebär,måner är stat, attatt
inom EESoberoendeenligt svensk lagstiftningskall utges av var

den tilloberoendebosatta ochfamiljemedlemmarna är personav var
Vadeller vistas.skall utbetalas bosattvilken förmånerna är sagtsnu

svenskade internaförordning 140871reglerna i överinnebär taratt
således intebestämmelserförmån, vilkaför respektivebestämmelserna

gälla.kommer att

pensionärerBarnbidrag till

funnitvad vi tidigareenligt ärBeträffande till barnbidrag somrätten
pensionuppbärfamiljebidrag tillettatt sompersonersomanse

vissasådant bidrag iförordning 140871innebär reglerna i att
EES-land ochför bosatta isituationer måste barn är annatutges som

tillland. gällerbosatta i sådant Dettatill pensionärer är attannatsom
Obe-från Sverige.uppbär pension enbartbörja med om personen

eller barnet bosattden uppbär pensionroende ärperson somav var
lagstiftning. Eni fall svenskskall barnbidrag detta enligtutges annan

i landutbetalas tillsituation i vilken barnbidrag måste annatpersoner
flera andraoch ellerpension från Sverigeuppbärär när etten person

där han bosatt.till familjebidrag i denländer inte har ärrätt statmen
omfattad svenskförutsätts vidare varitharDet att avpersonen

omfattats någotlagstiftning under längre tid den han harän annatav
Även alltså reglerna ilagstiftning. kommerlands i dessa situationer

i allmännabestämmelserna lagenförordning 140871 överatt ta om
bosattabarnbidrag till barnbarnbidrag begränsar till ärrätten somsom

i Sverige.
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Studiehj älp

Enligt studiestödslagen medborgare berättigade tillendast svenskaär
förstudiehjälp för gäller studier istudier utomlands. Vidare utom-

folkbokfördland den varit i Sverige denordiskt studerande skall haatt
till studiehjälp vidFörutom nämnda kravtvå åren. rättenärsenaste nu
andra omständig-utomlands prövningstudier beroendeäven avav en
utbildning finnsutbildningens längd, motsvarande isåsomheter, om

yrkesinriktad. barn bosattaoch utbildningen FörSverige ärär somom
studiehjälpmed sina föräldrar beviljas någonutomlands om av

missionstjänst, svensktsvensk utrikestjänst,föräldrarna verksam iär
i internationell organisa-internationellt biståndsarbete, funktionäreller

utlandet.anställd och utsänd svenskt företag ition eller av
studierinskränkningar i till studiehjälp vidnämndaNu rätten utom-
tillupprätthållas i förhållandekommer inte kunnalands att personer

omfattade140871 skall svenskenligt förordning vara avsom
förvärvsverksamlagstiftning. anställd eller egenföretagareEn ärsom

svensk lagstiftningskall omfattadSverige och såledesi vara av
tillägg för sinaberättigad till studiebidrag ochkommer extraatt vara

betydelsehar därvid ingenEES-land bosatta barn. Deti annat om
andra EES-landetföräldern kvar i detden närbarnet och stannarena

familjen förstSverige ellerföräldern börjar arbeta iandraden om
ochegenföretagaren till Sverigeden anställde ellerföljer med senare

fortfarande arbetar i Sverigeandra föräldernunder tiden då den
Även fallhemlandet. i detsig i det tidigareåtervänder och bosätter att

föräldrarnatillsammans medflyttar EES-landtillbarnet annatett en av
studiebi-föreligger tillföräldern arbetar i Sverigeden andra rättnär

flyttarendast barnetför barnet. Detsamma gällerfrån Sverigedrag om
Sverige.familjen kvar iEES-land medantill stannarrestenett annat av

för studiertill studiebidraguppfattning föreliggerEnligt vår även rätt
båda föräldrarna och barnetEES-land den situationeni iett annat att

och arbetar i Sverigeföräldrarna bosattasvenska medborgare och ärär
studier där. Om vårbedriverbarnet bor i EES-land ochett annatmen

140871 i detta fallförordninguppfattning tolkningen reglerna iom av
för i övrigt internainnebär förordningenriktig, det ävenär att enger

för studier utomlands.förhållanden ökad till studiehjälpsvenska rätt
beskrivitsFörordning 140871 kommer i de situationer attsom ovan

de inskränkningartill studiebidrag och tilläggrätt extra trots somge
studiehjälp. För-nationella författningarnafinns i de svenska om

situationer dealltså iordning 14087l kommer dessa överatt ta
stället för dessa.bestämmelserna och gälla isvenska nationella

den studerandesstudiehjälp i Sverige bestäms förutomtillRätten av
läroanstalt eller utbild-denmedborgarskap och bosättning även av

utbildnings-läroanstalter ochstuderande väljer. Deningslinje densom
bilaga till studiestöds-vid studiehjälp kan ilinjer vilka utgå anges en

statsunderstöddstatlig,förordningen. krävs läroanstaltenDet äratt
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eller ställd under statlig tillsyn. En tillämpning reglerna i förordningav
140871 på studiehjälpen familjeförmân innebärsom en som nyss
nämnts till studiehjälprätt vid studier utomlands i de fall dåen en av
föräldrarna anställd förär arbete i Sverige. Vilka läroanstalter och
utbildningslinjer i utlandet kan då till studiehjälprätt Någon formge

precisering läroanstalten eller utbildningslinjen måste sannoliktav av
kommergöras; möjligheten med stöd förordning 140871attannars av

få studiehjälp vid studier i utlandet vidare tillän studie-rättenatt vara
hjälp vid studier i Sverige.

Det kan dock knappast vår uppgift de riktlin-närmareattvara ange
jerna för avgränsningen vilka studier kan till studie-rättav som ge
hjälp. Detta torde i stället ankomma Centrala studiestödsnämnden.
Avgörande kan med hänsyn till de olika former varunder skolverk-
samhet bedrivs i olika länder emellertid inte huruvidavara en
läroanstalt statlig,är ställd under respektive tillsyn ellerstats stats-
understödd. Det rimliga måste i stället läroanstalten erbjudervara om

utbildning likvärdig medär de utbildningar i Sverigeen som som
berättigar till studiehjälp.

Förordning EEG 161268 studiestödochnr

Vi har i avsnitt 10.6.l de i studiehjälpen ingående för-angett att
månerna inackorderingstillägg och resekostnadsersättning faller under
förordning 161268. Denna förordning omfattatorde andraäven
förmåner regleras i studiestödslagen, studiemedel.t.ex.som

Artikel 7.2 i förordning 161268 arbetstagare med-ärger som
borgare i medlemsstat till likabehandling irätt med-en en annan
lemsstat med avseende på sociala förmåner. Sådana förmåner kan utges
direkt till familjemedlem det kan betraktas social fördelen om som en
för arbetstagaren själv. Av artikel i förordningen12 följer vidare att
barn till medborgare i medlemsstat eller har varit anställdären en som
i medlemsstat skall i fråga utbildning likabehandlas meden annan om
medborgare i denna barnen bor där.stat, om

Nu nämnda artiklar i förordning 161268 har EG-domstolenav
innebära skyldighet för medlemsstat,ansetts en en som ger egna

medborgare möjlighet få bidrag till utomlands anordnad utbildningatt
eller praktik, förmåner till barn till arbetstagare frånatt ge samma
andra medlemsstater mål 23587 Matteucci, 30889 Di Leo och 390
Bernini. måletI 30889 Di Leo framhöll domstolen sålunda 12att art.
enligt sin lydelse inte begränsadär till utbildning inom värdlandet.
Domstolen framhöll vidare bosättningsvillkoret i artikeln endastatt är

till likabehandlinggöra rätten begränsad tillavsett barnatt som är
bosatta i värdlandet och det inte innebär till likabehandlingrättenatt att
beror på studierna genomförs.var

En tillämpning förordning 161268 i fråga olika formerav om av
svenska studiestöd innebär sådana förmåner måste till i Sverigeatt ges
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för studier itill här i landetbarn arbetstagare arbetarbosatta en som
tillmedborgare harEES-land i den svenskamån rättett annat

studiestöd för studier i sådant land.

Bostadsbidrag

krav påbostadsbidrag gällerEnligt lagen nämnts attettsom ovanom
folkbokförd här i landet.skall bo i Sverige ochden berättigade vara

reglernatillämpningvad vi tidigare anfört medförEnligt omaven
bosättning ikrav påförordning dettafamiljeförmåner i 140871 att
tilli förhållandekunna upprätthållasinte kommerSverige att personer
lagstiftning.svenskomfattadeskallenligt förordningen avvarasom

bidragden delen bostadsbidragetdet gällerNär ettutges somsomav
intedelenandraskillnad från denbostadskostnaden tilltill som

undantamöjlighetmåhändabostad finnsdet finnsförutsätter attatt en
medsammanhängerSverige. Dettautbetalning utanförfrånförmånen

EG.behandlats inombostadsbidragsförmåner harhur
bostadsbidrags-reglertidigareLuxemburg hadeFrankrike och om

90bestämmelse art.14087l fannsförordningförmåner. I somen
tillskullebostadsbidrag intebl.a.föreskrev utges varsomatt personer

Bestämmelsenden behörigamedlemsstati änbosatta staten.annanen
utbetalningfrånundantagnabostadsbidragensåledesinnebar att var

förmånenavskaffatLuxemburgSedanbehörigautanför den staten.
fortfarandefinns dockBostadsbidrag90.upphävdesbostadsbidrag art.

möjlighet göradärför74 har öppnats73 och attFrankrike. Ii art. en
familjeförmå-utbetalaskyldighetenovillkorligadenfrånundantag att

6 tillbilagaEnligtland.bosatta ifamiljemedlemmartill annatner
Frankrikefrågasålunda i oavsett140871 gäller att,förordning om

skallbostadsförmånereller 74,73i utgesföreskrivsvad art.som
familjemedlemmaroch derasberördatill sådanaendast sompersoner

Frankrike.ibosattaär
behandlas inomsålundabostadsbidragsförmánerhurtillMed hänsyn

bo-fâ denmöjlighetuppfattning finnas attenligt vårdetEG bör
barnfamiljertillbostadsbidragetsvenskadetdelenstadsanknutna av
dockkräverDetta att ettSverige.utanförutbetalningfrånundantaget

Enligtreglering.nuvarandeEES-avtaletstillägg tillavtal träffas ettom
tillägg.sådantuppnåvidtas föråtgärder ettuppfattning börvar att

bostadsanknutnadenenbartomfattatidigare påpekatsTillägget bör som
intekaraktär ärsintill attdeleneftersom andradendelen bidraget,av

tillkonsumtionsstödallmäntbostadsstödbetrakta ettett utan somsom
barnfamiljer.

undantasbostadsbidragetaktuella delendess dentillFram att av
utbetalasbörafamiljeförmánermed andratorde den i likhetfrån export

i deSverigeEES-land änibosattafamiljemedlemmartill är annatsom
140871.förordningsituationer regleras avsom
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10.6.6 Sverige behörig stat

Vad vi hitills berört fall dåär Sverige behörigär enligt reglernastat
Äveni förordning 140871. i fråga den situationen, därmotsattaom

Sverige inte behörigär där har någonstat anknytning tillmen personen
Sverige medborgarskapt.ex. eller bosättning här finnsgenom det- -

del anföra.atten
En är anställd eller egenföretagaret.ex.person, isom EES-annat

land Sverige,än skall enligt förordning 140871 omfattas uteslutande
arbetslandets lagstiftning. Han omfattas därmed inteav svenskav

lagstiftning familjeförmåner och har således inte tillom rätt barnbidrag
m.fl. förmåner här i landet. Detta blir fallet även han svenskärom
medborgare eller bor här i landet. Förordning 140871annars övertar
de svenska bestämmelserna till förmåner.rättom

Vad gäller i och för sig. Problemetsagts vad gäller farniljefönnå-nu
eller farniljebidrag emellertidär sådana förmånerner kan anknytasatt

inte enbart till den förvärvsaktive tilläven ickeutanpersonen en
förvärvsaktiv make. Bestämmelserna i förordning 140871 om
tillämplig lagstiftning sålunda inte på frågan vad skallger svar som
gälla när till familjeförmånerrätt föreligger för förälder pä grunden

bosättning i land och samtidigt för denett andraav föräldern till följd
förvärvsarbete i EES-land. Det gäller alltsåav denannat situationen

barn bor i Sverigeatt tillsammansett med föräldrarna inteen av som
förvärvsarbetar här, medan den andra anställdföräldern är eller
egenföretagare i land inomett EES. Enligt denannat interna svenska
lagstiftningen har barnet i denna barnbidragsituation tillrätt i Sverige,
medan den anställde enligt förordning 140871 omfattas sysselsätt-av
ningslandets lagstiftning och har tillrätt barnbidrag och andra
familjeförmåner enligt denna lagstiftning, oberoende familje-av var
medlemmarna bosatta.är Förordning 140871 föreskriver vidare att en
anställd eller egenföretagare skall omfattas lagstiftningen i endastav

medlemsstat. I det aktuellaen exemplet kan emellertid dennu sägas att
anställde omfattas endast sysselsättningslandets lagstiftningav och har

tillrätt familjeförmåner från detta land. Med avseende på den andra
föräldern, bosattär i Sverige tillsammanssom med barnet och intesom
självständigt täcks förordning 140871, skulle dock kunnaav hävdas

barnet dennaatt förälder skulle hagenom till familjeförmånerrätt från
Sverige.

Förordning 140871 innehåller regler förhindraattsom avser att
förmåner slag förav samma utges period. Det aktuellasamma nu
problemet därförär i stället för frågaatt tillämpligses som en om
lagstiftning, betraktaatt problem avseendeett Sammanträffandesom av
förmåner. Art. 12 i förordning 140871 föreskriver förordningenatt
inte kan åberopas för få eller bevaraatt tillrätt förmåneren av samma
slag för period obligatorisk försäkring.samma För tillämpningav av
denna bestämmelse i förordning 57472 reglerges företräde vidom
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Enligt dessamedlemsstater.fleratill familjeförmåner frånsamtidig rätt
medlemsstatsenligtgäller familjeförmåner10.1art. utgesatt ensom

inte grundas påförmånertill sådanaenligt vilkenlagstiftning, rätten
egenföretaga-verksamhetanställning ellerförsäkring,villkor somom

familjemed-förför period ochinnehållasskall sammaom sammare,
lagstiftning ienligt nationellendastförmånerlem utges en annan

140871.förordningeller ienligt 73 74ellermedlemsstat art.
barnbidrag, förlängtallmäntlagstiftningenden svenskaEnligt om

dessagrundas tillbostadsbidrag rättenstudiehjälp ochbarnbidrag,
lagstiftningensvenskabosättning i landet. Denhuvudsak påiförmåner

tillämpningsför-ikaraktärden nämnssåledes somvara avsynes
tilltill denledersådan slutsats rättbestämmelse. Enordningens att

bostadsbidrag enligtellerstudiehjälpbarnbidrag,förlängtbarnbidrag,
skallexemplet,nämndaföreligger i detlagstiftning,svensk som

familjemedlemperiod och förförinnehållas sammasammaom
lagstiftning ellernationellaEES-landsenligtförmåner ett annatutges

bestämmelsenlydelseden140871. Enligtförordningireglernaenligt
EEGförordningEGhar inom genom57472förordningi nr

innehållasheltbosåttningsstaten inteiförmånernaskall utan,124992
högrelagstiftning änbosättningsstatens ärenligtförmånemaom

skall bosätt-sysselsättningsstaten,lagstiftningen ienligtförmånema
beloppen.skillnaden mellanmotsvarandetilläggningsstaten ettutge

innebar57472i förordningbestämmelsenlydelsenändradeDen enav
falleller itillämpadestidigarebestämmelsenhurkodifiering vartav

varför det kanmedlemsstater,EG:sinom attha tillämpats antasborde
EESinomdettapå sätt äventillämpas trots attden kommer att

EES-avtalet.omfattasinte124992förordning ännu av
tillsituationskall gälla i den rättvadfråga attEn är somannan

svenskaden internaföreligger enligtbarnbidrag,bl.a.familjeförmåner,
sysselsättningsstaten,lagstiftningen ienligtintelagstiftningen t.ex.men

för till barn-där rättgäller lägre åldersgränsdetgrundpå att enav
förmånersammanträffandereglernaEftersombidrag. synesavom

falldet iellerfaktisktfall då förmånerendast de vartreglera utges
medlemsstater,flerafrån76.2till förmåner art.föreligger rätt

berättigat frånbarnbidragtillsituationbarnet i dennakommer att vara
nationelladenframgårFerraioli15384måletSverige. Av att

140871 påförordningireglernamålet tillämpadei detdomstolen
bådefamiljeförmånertillförelågsituationen detden rättidetta sätt att

och frånarbetadeförälderndenbosättningsstaten, därfrån enena
familjeför-tillNärarbetade. rättenföräldernden andradärstat,annan

dengrundbosättningsstateniför barnbortföllmåner avett
ställetutgick ilagstiftning,dengällde enligtåldersgräns statenssom

sysselsättningsstaten.andrafrån denför det barnetfamiljeförmåner
förfall då deti rättframgårAnathasopoulus25189målOckså att,av

åldersgränser iolikafamiljeförmåner gäller övrem.fl.barnbidragtill
bidrag,sådanaskyldigai och för sig kantvå att utgestater varasom
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det åligger med högst åldersgränsstaten för barn äldreatt är änsom
den åldersgräns föreskrivs i med lägst sådansom staten gräns helautge
barnbidraget m.m.

lO.6.7 Avslutande synpunkter

Den genomgång vi gjort hur desom svenska nationellaovan av
reglerna allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag,om studiehjälp och
bostadsbidrag förhåller sig till bestämmelserna familjeförmåner ochom
familjebidrag i förordning 140871 visar tillämpningenatt för-av
ordningen får många och ingripande konsekvenser för de svenska
reglerna. T.ex. kan det krav svenskt medborgarskap eller bosättning
i Sverige gäller enligt författningarnasom barnbidrag, förlängtom
barnbidrag och studiehjälp inte upprätthållas förmåner måsteutan utges
till inte skulle berättigadepersoner som härtill.annars Detsammavara
gäller beträffande kravet på folkbokföring i lagen bostadsbidrag.om
Förmåner måste också utbetalas vid bosättning i land. Deannat
bestämmelser innehåller särregler för svenskasom medborgare
kommer gälla också medborgareatt i andra EES-länder.

Vi har de konsekvenseransett att vi pekat på i huvudsaksom ovan
inte sådanaär de behöver föranledaatt att någon ändring i de svenska
författningarna familjeförmånerna. Några möjligheterom att genom
svensk lagstiftning undvika familjeförmåneratt t.ex. från Sverige
måste utbetalas utomlands torde för övrigt inte finnas. I några
hänseenden har vi emellertid tillägg till deansett svenska författ-
ningarna motiverade.vara

Vi föreslår således det i lagen allmännaatt barnbidrag, lagenom om
förlängt barnbidrag, studiestödslagen och lagen bostadsbidragom
införs allmän bestämmelseen motsvarande den vi tidigaresom-
föreslagit skall införas i AFL samordningslagenattsom anger-1992:1776 innehåller regler utvidgar och inskränker tillämp-som
ningen bestämmelserna i nämnda lagar.av nu

Ett förslag vi läggerannat framsom avtrappning svenskaavser av
familjeförmåner i de fall då Sverige inte skall fulla sådanautge
förmåner endast betalautan tilläggsbelopp. Vi föreslår det i denatt
förordning SFS 1992: 1777 förordninggör 57472 tillämpligsom i
Sverige bestämmelsetas vilken förmånen detta tilläggs-som anger
belopp i första hand skall utgöra.

Vi har föreslagitäven det vid kommandeatt förhandlingar inom
EES tillägg till EES-avtalet frånom Sveriges sida vidtas åtgärder för

få den bostadsanknutnaatt delen bostadsbidraget till barnfamiljerav
undantaget från utbetalning utanför Sverige bestämmelseattgenom en
härom in i bilaga 6 tilltas förordning 140871.

l de övriga situationer beträffande vilka vi inte föreslår några
ändringar i de svenska nationella bestämmelserna blir det fråga fören
de tillämpande myndigheterna vid prövningatt ansökanav om
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denlagstiftningen äveninhemskadeninte baratillämpa utanförmåner
i landet.tillämplig här140871förordninglag görsom





Genomförandet 5511993:115SOU

Genomförandet11

Administrativa konsekvenser11.1

sig intebetänkande kommer iregelåndringar vi föreslår i dettaDe som
behandlar.områden vimedföra ökad administration inom denågonatt

EES-ländernas regelsy-samordningtorde det förDäremot system av
landet EES-tillämpligt här iför social trygghet, blir närstem som
administration iutbyggdkraft, krävaavtalet träder i komma att en

olika avseenden.
för social trygghetsamordning närEES-reglerna systemenavom

förordningarnabestår huvudsakligenflyttar inom EES avpersoner
enligtskall direktregelsystem140871 och 57472. DettaEEG nr -

Riksförsäkringsver-berörda institutioner:ordalydelse tillämpassin av-
landsting, m.fl. Dettaförvaltningsdomstolar,försäkringskassor,ket,

institutionerarbetsbelastningen på dessafå betydelse förkommer att
inomkompetens området tillskapasnödvändigt påoch det ocksåär att

viframgått det föregåendetorde ha närinstitutionerna. Som av
avseenden heltregler dessa inte i allaförordningarnasbeskrivit är

medtämligen omfattande regelsystemlättolkade. sigDet rör ettom
Härtilli skilda hänseenden.bestämmelserdetaljerademånga och

rättspraxisockså denförordningarnainte barakommer utanatt som
viddem blir betydelsetillämpningenutbildat vidEG-domstolen av av

tillämpningsocialförsäkringsärenden därhandläggningen avenav
aktualiseras.regelsystemet

administrativadetmedförakommer ocksåRegelsystemet attatt
förmånerför olikaBetalningarökar.samarbetet med andra EES-stater

fåmåsteolikai deinstitutionerskall staternaöver gränserna,strömma
försäkringsperioder,tidigareinformation i andratillgång till stater om

administrativamåstetillgodosesbehov skall kunnadessaFör attetc.
rutiner olika slag byggasav upp.

olikamellankontakterföradministrativa rutinerVidare kommer
ochRiksförsäkringsverketutformas.institutioner i Sverige behövaatt

förbindelseorganutseddaArbetsmarknadsstyrelsen, Sverigeärsom av
institutio-utländskatillbetalningsförmedlandeoch kommer attorgan,

andrafrån olikahärrörförmedla mängd informationstoren somner
informationfrågainstitutioner i Sverige. Motsvarande gäller i somom

minstgäller intefrån utländska institutioner. Dettatas emot
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sjukvårdsomrâdet i fråga information skall lämnas ochom tassom
landstingen.emot av

I vissa situationer skall kostnader för sjukvårdsförmåner härsom ges
i landet betalas EES-stat kapitelse 6. Det gäller inteav en annan
bara renodlad hälso- och sjukvård andra förmånerävenutan som ryms
inom begreppet vârdförmåner vid sjukdom och moderskap, såsom
tandvård, läkemedelsfönnåner, arbetslivsinriktad rehabilitering enligt

kap.22 AFL och vissa handikappförrnåner. Det kommer krävasatt att
berörda institutioner landsting, försäkringskassor, Apoteksbolaget AB,
m.fl. utarbetar rutiner för beräkning sådana kostnader. Särskildaav
krav därvidlag kommer uppkomma i fråga de ersättningaratt om som
för vissa personkategoriers vård skall i form årliga schablon-utges av
belopp se avsnitt 6.5.

Reglerna i förordning 140871 kommer också få betydelse i frågaatt
socialavgifter, bl.a. på det sådanasättet avgifter i vissa fall skallom att

krävas in arbetsgivare i andra EES-länder. Vi har inteav närmare
behandlat dessa frågor, eftersom vi de faller utanför vårtansett att
uppdrag, det torde otvivelaktigt så reglerna i förordningmen attvara
140871 kommer medföra visst merarbete för deatt även svenska
skattemyndighetema.

I sammanhanget vill vi också peka på vid tidpunktatt samma som
EES-reglema träder nordisk konvention social trygghet ien ny om
kraft. Samtidigt kommer flertal utomnordiska konventioner iett att
huvudsak upphöra tillämpliga och reglernaatt ersättas ivara av
förordning 140871.

Ikraftträdandet EES-avtalet och det därmed följande regelverketav -
social trygghet kommer otvivelaktigt medföraom merarbete föratt-

berörda institutioner. Det kommer också krävas inte obetydligaatt
utbildningsinsatser. Vi har dock inte det vår uppgiftansett attvara
redovisa hur omfattande insatser behövs eller vilken inriktningsom
dessa skall Sådana bedömningar får ske i sammanhang. Viges. annat
kan med anledning härav inte heller ha någon uppfattning huruvidaom
de angivna uppgifterna kan utföras inom för nuvarande anslag.ramen

1 l Kostnadskonsekvenser

1.2. Allmäntl l

Förordning 140871 kommer medföra förändringar iatt många avseen-
fråga kostnadernaden, bl.a. i för de svenska socialförsäkringsför-om

mâner vi behandlar i detta betänkande. Reglerna i förordningensom
medför falli vissa ökade kostnader för Sverige medan kostnaderna i
andra fall minskar. Vi skall i detta avsnitt försöka översiktligtatt
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beskriva förändringarna kostnadseffekter de kan förväntasoch vilka
medföra.

förslag till ändringarDe i svensk lagstiftning lämnar i dettasom
däremot egentligabetänkande kommer i sig inte medföra någraatt

i fråga för gäller iförändringar kostnaderna förmånerna. Detta vartom
huvudsak. fall medför förändringarfall i I de de i kostnadshän-några

seende det fråga åtgärder för minska vissa kostnadsökandeär attom
förordning medföra, eller i vissaeffekter 140871 skullesom annars -

redan med dagensfall för minska kostnader kan uppkommaatt som-
svenska regler.

medföraTillämpningen förordning 140871 i Sverige kommer attav
förändringar i fråga vilka skall ha till svenskarättom personer som
socialförsäkringsförmåner, vilket i påverkar kostnaderna försin tur

förmåner. i SverigeSverige för dessa Personer inte bosattaär mensom
eller familjemed-har anknytning till Sverige genom egen ensom en

tidigare arbete i ökad utsträck-lems nuvarande eller här kommer att
Åfrån sidan kommertill förmåner Sverige. andraning rättenrätt

Sverige förändrasför vissa bosatta itill förmåner är attpersoner som
till förmåner här upphör eller så kostnadernaantingen så rätten attatt

EES-land.erhålls här i landet skall belastaför förmåner ett annatsom
beroende i vilkenKostnadseffekterna kommer således att vara av

sigomfattas förordning 140871utsträckning överröravpersoner som
uppfattningdärför intresse försöka bilda sigDetgränserna. är attav en

förekommer i dag och vilkavilka sådana migrationsströmmar somom
framtiden.förväntas förekomma ikansom

rörlighetll.2.2 Arbetskraftens över gränserna

inomRörligheten EG

uppgifter arbets-Vi kommer här redovisa kortfattadenågraatt om
underlag förkraftens rörlighet inom EG. inte avseddaDe utgöraär att

tillanalys bakgrundnågon skall endastnärmare utan ses som en
vilka förändringar arbetskraftens rörlighet kanbedömningen i somav

förväntas för Sveriges vidkommande.
för avvecklats.Hindren rörligheten inom EG successivt Trotshar

rörligheten blivit så omfattandedetta har mellan medlemsstaterna inte
kanske skulle kunna förvänta Sedan början 1970-taletsig. avsom man

oförändrade ellerhar migrationsströmmarna totalt varit i stort sett
förklaring i flera olikanågot i avtagande. torde ha sinDettat.o.m.

deomständigheter här in på. Envi inte kan gånärmaresom av
allt sedan 1960-viktigare dock arbetsmarknadsläget i Europaär att

vissa undantag, betydligt kärvare vadtalets utgång, med varit än som
tidigare fallet. det i europeiskavarit Det hör också till bilden mångaatt

den friafördes liberal invandringspolitik redan innanstater en
rörligheten etablerades.
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År 1990 uppgick antalet medborgare i EG-statpersoner som var en
sysselsatta i till totalt 2 miljoner. Det mindreårmen änen annan ca

%2 den totala arbetskraften i EG. De främsta mottagarländernaav är
i förhållande till befolkningen Luxemburg, Belgien, Frankrike och- -

Tyskland.
Under åren 1987-1991 flyttade ungefär 1,5 miljoner människor från
medlemsstat till Det betyder år mindre 0,1 %änen atten annan. per
den totala befolkningen detta flyttat inomsätt EG. dessaAvav

i genomsnitt 60 % arbetstagare eller arbetssökande medanpersoner var
övriga olika skäl saknade anknytning till arbetsmarknaden pensio-av

familjemedlemmar,närer, etc.
ÅrAv särskilt intresse för svensk del situationen iär Danmark.

1985 utgjorde medborgare från andra EG-länder endast %0,5 denav
totala arbetskraften. Knappt 8 000 danska medborgare vidvar samma
tidpunkt sysselsatta i EG-stat. Till följd denen annan av gemensamma
nordiska arbetsmarknaden sker samtidigt del arbetskrafts-storen av
migrationen i Danmark till och från de övriga nordiska staterna.

Antalet inom EG utnyttjar sig de möjligheterpersoner som av som
den fria arbetsmarknaden erbjuder alltså ganskaär litet i förhållande
till den totala befolkningen. Några förändringarstörre i dessa
förhållanden torde inte heller förvänta inom den närmasteattvara
framtiden.

Rörligheten till frånoch Sverige

Någon samlad statistik enbartöver arbetskraftens rörlighet till och från
Sverige finns veterligen inte. Nedanstående uppgifter, haross som
hämtats från olika håll, dock viss uppfattning rörligheten förger en om
arbetstagare.

År 1990 invandrade från Europa till Sverige 31 000ca personer,
18 000 från de övriga nordiska När det gällervarav ca staterna.

invandringen från de nordiska saknas uppgifter hurstaterna storom
del invandringen betingades arbetsmarknadsskäl. Avav som av
invandringen från övriga Europa endast mycket liten delvar en
beroende sådana skäl; mindre 300 invandradeän år 1990av personer
från dessa länder arbetsmarknadsskäl.av

Enligt uppgifter från AMS beviljas årligen 16 000 tillfälligaca
arbetstillstånd i Sverige. Av dessa 30-40 %, dvs. 6 000,avser ca
tillstånd till från EES-länder utanför Norden. tillfälligaDepersoner
arbetstillstånden gäller till fyra år, varför åtskilligaupp personer som
beviljas sådant tillstånd för tid bliräven bosatta iatten anse som
Sverige. Härtill kommer de bosatta iär nordiskt landannatsom men
arbetar i Sverige.

Enligt den folk- och bostadsräkningen FoB 90 befann sigsenaste
15 000 i den situationen de bosatta i Sverige ochattca personer var
anställda utomlands eller havetpå ej begränsat till EES. Säkravar
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många människoruppgifter den omvända situationen, dvs. hur somom
Riksskatteverketsaknas.i Sverige och bosatta utomlands,arbetar är

mellan 20 000 och 30 000,förfrågan uppskattat antalet tillhar på vår
medborgare. Hur mångavilket inkluderar både svenska och utländska

ha någonverket inte vågatbosatta inom EES hardessa ärsomav
uppfattning om.

arbetskraftens rörlighetfråga i vilken utsträckningDet är öppenen
kraft.EES-avtalet träder iSverige kommer ökatill och från näratt

uppgifterna rörligheten inomde redovisadebakgrundMot omav ovan
förändringarna blirantagandedock rimligtEG torde det attettvara

sma.
rörlighet vidi arbetskraftens närmareförändringarFrågor enom

bl.a. iandra sammanhang,behandlats i fleraanknytning till EG har
den västeuropeiskaarbetsmarknadspolitik ochSvenskrapporten

6 till de båda EG-i bilaga1990:8 ochintegrationen Ds rapporten
1993:06 och SocialSamhällsekonomi Fikonsekvensutredningama
dessa bådaantaganden gjorts iVälfärd S 1993:01. De rapportersom

vi här.i med de göröverensstämmer stort som

rörlighetOlika typer av

dåolika situationer140871 täcker radförordningReglerna i en
förflyttar sigförordningenomfattas över gränserna.avpersoner som

förordningen får ikostnadskonsekvenserbedömningen vilkaVid av
rörlighet.olikasärskilja dessaanledningSverige finns typeratt av

avseenden medförainte i allanämligenkommerFörordningen att
dag.gäller redan iförhållande till vadförändring inågon som

täcksförordning 140871i ärHuvudprincipen att avperson somen
vilket hanlagstiftningen i det land iomfattas ärskallförordningen av

fåri förordningenegenföretagare. Reglernaanställd eller verksam som
förflyttar sigsådanbetydelse endast i de fall dåemellertid personen
både bor ochomfattadförordningenOmgräns.över personen aven

det därförvilken medborgarei den i han ärarbetar är rentstat en
socialförsäk-tillberättigadi hanangelägenhet vilken månnationell är

fall iregler blir i dessai det landet. Förordningensringsförrnåner
konsekven-medföra någrabetydelse och kommer inteprincip attutan

kostnadshänseende.iser
försituationen inte ärföregående stycke beskrivnafall då den il de

i varierandedäremot140871reglerna i förordninghanden kommer att
förkostnadervarjemedföra konsekvenser i frågautsträckning statsom
tillförmånerfrågakan gälla isocialförsäkringsförmåner. Det om

i vilket dedet land ärlandarbetar i änett annatpersoner som
iarbetaribormedborgare, statstat en annanmenenpersoner som

bosattaden detillfälligt vistas i än äreller staten annanpersoner som
tillfamiljemedlemmartillgäller också förmånerförsäkradeeller Det

ibosattasig dessaoch egenföretagare, äranställda statsammavare
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den anställde eller inte, pensionärer bosatta isom ärsom staten annan
den frånän vilken de får pension, arbetslösa beger sig tillsom en

för söka arbete eller fårstat att arbetslöshetsersättningannan frånsom
bosättningsstaten,änstatannan etc.

Vi skall följandei avsnitt, med âterknytande till vad vi angett,nu
försöka beskriva de viktigaste förändringarna i fråga varje särskiltom
förmånsslag och bedömninggöra vilka kostnadskonsekvenseren av
dessa förändringar får.

11.2.3 De särskilda förrnånsslagen

Vårdformåner vid sjukdom och moderskap

Som vi redovisat i kapitel 6 kommer utan attpersoner som, vara
bosatta här, anställda iär Sverige eller verksamma här egenföreta-som

tillsammans med sina familjemedlemmaratt fâ till sjukvårds-rättgare
förmåner i Sverige i utsträckning här bosattasamma som personer.
Detta innefattar inte enbart renodlad hälso- och sjukvård ävenutan
tandvård, läkemedelsförmåner, sjukreseförmåner, vissa handikappför-
måner och kan in under begreppetannat vårdförmånersorterassom
vid sjukdom och moderskap. Sverige skall också betala för motsvaran-
de förmåner dessa får i sitt bosättningsland. Dettasom personer

Åkommer medföra ökade kostnader för sjukförsäkringen.att andra
sidan kommer kostnaderna för vård i Sverige eller isom ges annan
EES-stat till bosattaär här anställda ellerärpersoner som men som
verksamma egenföretagare i EES-stat bortfalla,som atten annan
eftersom dessa kostnader skall betalas sysselsättningsstaten denav
behöriga staten. Detsamma gäller i fråga vård till dessaom personers
familjemedlemmar.

Vilken nettoeffekt dessa förändringar kommer det mycketäratt ge
svårt ha någon uppfattning Den beroratt nämligen inte enbart påom.

antalet sysselsattaär här bosattaom härpersoner ärsom utan att vara
eller mindrestörre antaletän i den situationen.motsattapersoner

Andra omständigheter spelar in bl.a.är utnyttjandegraden hossom
olika kostnaderna för olika värd i olika länder,personer, typer av
familjemedlemmarnas antal och bosättningsstat inte minst viktigt,samt,
i vilken utsträckning Sverige träffar överenskommelser med andra

frånavstå återbetalningarstater kostnaderatt för vårdom av gettssom
i den behörigaän Enstat särskild fråga iannan är vad mån detstaten.
i praktiken kommer uppmärksammas i Sverigeatt vårdkostnadernaatt
för här bosatta anställda och egenföretagare arbetar i EES-annatsom
land deras familjemedlemmar skall betalassamt detta andra land.av
Enligt vår bedömning torde dock nettoeffekten, vilket håll den än
slår, i dessa fall bli förhållandevis liten.

Sverige skall vidare betala för vårdförmåner till pensionä-utgessom
och deras familjemedlemmar bosattaär irer EES-statsom en annan
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erhåller enbart eller huvudsakligen svensk pension, såvida demen som
ochinte samtidigt erhåller pension från har tillbosättningsstaten rätt

kostnadenvårdförmåner i den i vilket fall skallstaten, stanna
den dvs. i frågabosättningsstaten. l omvända situationen, vård iom

till här pensionär utländsk pension, skall SverigeSverige bosatt meden
från den Till detta kommer denfå betalt betalar pensionen.stat attsom

från för Utlandssvenskarrekommendation Landstingsförbundet rättom
i och för sig inte begränsad till pensionärer få planeradär attsom --

sjukvård Sverige enligt förbundet inte längre skall gällai beslut av
avsnitt vilketutlandssvenskar bosatta inom EES 6.6.5,seärsom

för Sverige.också innebär minskning vârdutgifternaen av
förtidspensionärer.Sverige 2 miljoner ålders- ochhar närmare

8 000 älderspensionärer, dessa bosattaOmkring 000,ll ärvarav av
utanför Norden. Mellan de nordiska har,i något EESland staterna

träffats överenskommelse avstå frånvi tidigare attangett, en omsom
för Uppgifter saknas huråterbetalningar kostnader vård. mångaomav

från finnspension bosättningslandet. Det intedessa har ävenav som
meduppgifter antalet i Sverige bosatta pensionärerheller några om

får dock färreutländsk pension. Det deenbart är avsevärt änantas att
pensionärer bosatta i utlandet.antalet svenska

nettokostnadseffekten förändringarnaheller frågaInte i om av
föroch kostnaderna för vården tillavseende till vårdrätten ansvaret

familjemedlemmar i olika situationer detoch deraspensionärer är
svenska pensionärer bosatta i EES-landavgörande antalet annatom

från EES-land bosatta här.överstiger antalet pensionärer ärannat som
vârdförmånerför till pensionärer och derasEftersom kostnaderna

skall med årligt schablonbelopp sefamiljemedlemmar ersättas ett
omfattande sjukförsäkringenbetydelse hur ikapitel 6 har det ärstor

bosättningsland och hur kostnadsläget inom sjukvårdenpensionärens
schablonbelopp skallde Sverigei det landet. Det kanär antas att som

väsentligttill EES-länderbetala andra i många fall kommer att vara
motsvarandede belopp kommerlägre Sverige sättän attsom

avsnitt 6.5 variationen storlek på dessa belopp.erhålla ise om
Även bedömning antaletslutsatsen osäker, det ändå vårär är attom

mycketsvenska pensionärer bosatta EES-land såi störreärannat pass
EES-land, Sverigesantalet här bosatta pensionärer frånän attannat

vårdförmåner dessa totalt kan kommakostnader för till settpersoner
Enligt fallet med beaktandeöka något. vår mening blir detta ävenatt

kostnadsminskning följd den nämndaden uppstår till av ovanav som
vård iutlandssvenskars till planeradbegränsningen såvitt gäller rätt

Sverige.
förordning 140871blir samtligaEn ytterligare förändring att av

kostnadsreducerad akutvård i Sverigeomfattade får tillrättpersoner
flesta i andra EES-tillfällig vistelse här. har de medborgarevid Det

konventioner.länder emellertid redan dag grund ingångna Eni på av
inte avtal slutsväsentlig skillnad blir dock Sverigeatt omom-
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förfå ersättningkunnafrån återbetalningar kommeravstående att-
således intekommerEES-land. Sverigefrånvårddenna annatett

vilkets.k. turistvárden,kostnad för denfall ha någoni dessalängre att
vårdutgifterna.de totalaminskar

sjukförsäkringensuppgick 1992Riksförsäkringsverket årEnligt
Sverige harländerfrån desjukhusvård tillkostnader för sompersoner

20utanför EES, till drygtfrån länderdvs.konventioner med, även
milj.Tyskland, 1,5patienter från8,4 milj. kravsågmilj. kr. Av dessa
milj.från Italien, 0,9patienterFrankrike, milj. krfrån 1,4patienterkr

övrigafrånmilj. kr patienter9,7från Nederländernapatienterkr. samt
konventionspati-tillvårdkostnader förHärtill kommer öppenländer.

enter.
motsvarandedenfå betalasamtidigtSverigeEmellertid kommer att

förordningenligttillEES-länderi andravård personer somsom ges
varaskalllagstiftning desvenskomfattasskall140871 somav

svenskadeökningbidrar tillvilketsjukförsäkrade här, aven
medkonventionerenligt devård harsjukvårdskostnaderna. Denna

andra landetmeddelats i detgällthittillsEES-länderflertalet utansom
från Sverige.återbetalningkrav

fårbedömning,för säkerunderlagstatistisktvi har någotUtan att en
Sverigeförsäkrade iantalet ärstå klartdet att personer somnog anses
tillfälligvidEES-landiåtnjutande vårdikommeroch annatavsom

för-antalet äröverstigermarginalmedvistelse där personer som
vistelsevid tillfälligSverigefår vård iochlandsäkrade i annat som

Även bedömningenföravgörandehärfall inte hellerantalet ärhär. om
i frågaSverigebedömningdet vårnettokostnadseffekterna, är attav

vissdrabbaskommersituationer totalti dessavård attsett enavom
tillförhållandeden iinteVi kan dock änkostnadsökning. annat attse

begränsad, särskiltblir mycketi Sverigeför vårdkostnadernade totala
frånavståendeöverenskommelserträffarefter handSverige omom

EES-med andradetta slagi fallvårdkostnaderåterbetalningar avav
länder.

vårdföruppkommaSverige kommerför ävenKostnader att som,
EES-i140871,i förordning22.1tillstånd enligtefter annatart. gesc

svenskomfattasskallförordningenenligtland till avsompersoner
grundergodadet6.6.10 kani avsnittvilagstiftning. Som angett

tillstånd tilllämnaskyldigtverkligen blirSverigefall dåde attattantas
blidetbedömning kanvårfå. Enligtbli mycketvård kommersådan att
tillMed hänsynfall år.enstakaeller någrahögst någotfråga perom
tillbesparingarkostnadernatanke påoch meddetta motsvarasatt av
härkostnadseffektemakommeri Sverige,intevårdenföljd att gesav

bli försumbara.att
för sig ingeti ochdetavsnitt 6.6.10påpekat i ärvi ocksåSom som

vård iförkostnadernaförsiglandstingen åtarhindrar attatt svara
månvadföreligger. Idärtill inteskyldighetEES-land ävenannat om
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kan vi inte ha någon uppfattningsådana åtaganden kommer görasatt
det blir sak för landstingen avgöra.attutan enom,

Sverige kostnader ochförslaget fördelning inomEjfekter om avav
intäkter

förslag till fördelning mellanavsnitt 6.6.10 lämnatVi har i ett
landsting ochinte ingår ilandstingen och de kommuner ettsom

fall landstingenintäkter i därkostnader ochsjukförsäkringen somav -
förordning 140871följd reglerna iuppkommer tillberörs omav-

omfattarFörslagetsjukdom och moderskap. ävenvårdförmåner vid
tillförsäkradei Sverige tillkostnader för vård ärsomges personersom

innebär i korthetgrund konvention. Förslagethär i landet påvård av
vård i Sverigeför kostnaderna förlandstingen skallatt som gessvara

kostnader för värd ilandet, medanbosatta här itill ärsompersoner
i fall Sverigeför land deoch vård iSverige till andra annatpersoner

sjukförsäkringen.för vården skall bärasskall betala av
kostnader,medför förslaget inga ökade tvärtomlandstingenFör utan

kostnaderprimärtVisserligen uppkommerkostnadsbesparingar.vissa
utsträckning kommeri ökadlandstingentill följd attatt varaav

i Sverigeinte bosattavård ärskyldiga ävenatt menpersoner somge
sjukförsäkringenkostnader kommereftersom dessa ersättasatt av

denheller kommerresultat. Inteinte landstingenspåverkas i princip
till ärkostnader för vårdomständigheten att personer somsom ges

EES-landbetalasSverige fall skalli i vissabosatta attett annatav
från det andraersättningenresultat, eftersompåverka landstingens

sjukförsäkringen.pålandet skall stanna
fortsättningenlandstingen iförslaget blir dockkonsekvensEn attav

sjukförsäkringenfrånfå full kompensationsamtliga fall kommeri att
bosattainteför sjukhusvård till ärför kostnader personer somsom ges

konvention140871 ellerföljd förordningSverige tilli men som av
för sjukhusvårdlandet. Hittills har gällttill vård här ihar rätt att som

konventionen elleromfattas den nordiskatillgetts som avpersoner
med 45 krersättning endast utgåttmed Storbritannienkonventionen

vård få betaltlandstingen förvårddag. Vidare kommer öppenattper
schablonbeloppfonn endastoch inte, tidigare, iprestation avsomper

den allmänna sjukvårdsersättningen.inom
förde regler gällerföreslagit avsnitt 6.6.5Vi har också se att som

ändringpatientavgifter vid sjukhusvård Enöver.uttag avsesav
utsträckningavgifter iinnebörd kanreglerna störreutatt tasav

intäktsökning.landstingen mindrekommer att enge
drabbas vissaenligt förslaget.Sjukförsäkringen kommer att av
samtliga kostnaderförsäkringen bäradet första skallmerkostnader. För

härinte bosattaSverige tillför vård i är menpersoner somsom ges
till vårdkonvention harförordning 140871 ellertill följd rättsom av

delsinslagen häroch därmed kostnadsökandei Sverige. De ärnya --
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omfattas förordningatt 140871 ochpersoner som av utan attsom,
bosatta i Sverige, förvärvsverksammaär eller sökervara arbete här

har, tillsammans med sina familjemedlemmar, rätt tilläven planerad
vård i Sverige, dels sjukförsäkringen för samtlig sjukhusvårdatt till
konventionspatienter se ovan till skillnad från vad hittills gälltsom- -
skall full ersättning till landstingen.utge

För det andra skall sjukförsäkringen enligt förslaget bära samtliga
kostnader för vård i andra EES-länder i de fall Sverige land ärsom
betalningsskyldigt för vården. Detta gäller oberoende av om personen

frågai bosatt i Sverigeär eller i EES-land. Kostnaderett annat av
detta slag har tidigare inte uppkommit.

De angivna merkostnaderna för sjukförsäkringen kommer dock i
viss utsträckning vägas ökning på intäktssidan.att Enligtupp av en

förslagvårt skall nämligen samtliga ersättningar från andra EES-länder
för kostnader för vård i Sverige till bosattaär här ipersoner som
landet behållas sjukförsäkringen och inte vidarebefordras tillav
vårdgivande landsting

Det inte möjligtär någongöra beräkningnärmareatt detav
sammanlagda utfallet vårt förslag för sjukförsäkringens del detav men

ändåär vår bedömning kostnaderna totalt kommer ökaatt sett att
något. Denna ökning i viss utsträckning den intäktsök-motsvaras av
ning hos landstingen förslagvårt medför ocksåär resultatsom ettmen

vi reglerna i förordningatt 140871 för Sverigeangettav som ovan- -
kommer medföra mindre ökning de totalaatt vårdkostnaderna.en av

Kontantförmåner vid sjukdom

Vi har i kapitel 7 redogjort för vilka konsekvenser reglerna i för-
ordning l4087l kontantförmåner vid sjukdom får för svensktom
vidkommande. Som vi redovisat där måste under begreppet kontantför-
måner vid sjukdom falla sjuklön, sjukpenning, smittbärarpen-anses
ning, rehabiliteringspenning och havandeskapspenning.

Den viktigaste regeln i förordning 140871 i detta sammanhang är
förordningen omfattad anställdatt eller egenföretagare skall fåen av

kontantförmåner vid sjukdom från det land lagstiftning han skallvars
omfattas dvs. från sysselsättningsstaten, oberoende hanav, ärav var
bosatt. I fråga tillrätten svensk sjuklön torde detta inte utgöraom
någon egentlig förändring i förhållande till vad hittills gällt,som
eftersom sjuklönelagen inte innehåller några krav på bosättning i
Sverige för till sjuklön skallrätt föreligga.att Motsvarande gäller
beträffande smittbärarpenning.

Däremot kommer regeln innebära förändring i frågaatt rättenen om
till sjukpenning, havandeskapspenning och rehabiliteringspenning,
eftersom dessa förmåner enligt nuvarande svensk lagstiftning kan utgå
endast till bosattaär i Sverige. Dessutom utgår för-personer som
månerna i princip endast till här bosatta har anställningpersoner som



Genomförandet 561SOU 1993:115

eftersom inkomst utlandet endast undantagsvis skall ii Sverige, i tas
sjukpenninggrundande inkomst. Denbeaktande vid beräkning av

enligtbosatta häromständigheten äratt men sompersoner som
EES-lands140871 skall omfattasreglerna i förordning ett annatav

vid sjukdomtill kontantfönnåner från Sverigelagstiftning inte har rätt
iförändringdärför i praktiken inte innebära någonkommer att

lagstiftning gällerenligt svenskförhållande till vad nu.som
i SverigeförvärvsverksammaAtt äräven utan att varasompersoner

havandeskaps-sjukpenning,få till svenskhär kommerbosatta rättatt
kost-i viss mån ökarehabiliteringspenning, kommerpenning och att

blir svårtökningensjukförsäkringen. Hur ärnaderna för attstor
tillmigrationsströmmarnanaturligtvis på hurexakt och berorberäkna

utveckla sig i framtiden.Sverige kommeroch från att
uppgiftersig osäkrade i och förmed ledningOm omavman,

EGmigrationen inomochoch från Sverigerörligheten till somom
förvärvsverk-10 000avsnitt 11.2.2, ärredovisats i antar att personer

antaletEES-land ochbosatta ii Sverige annatettmensamma
försjukdagarantaletdet totala20, bliroch årsjukdagar ärper person

tordedagarFlertalet dessa200 000.under årdessa ett avpersoner
någonbidrar tillvilket intesjuklön,komma ersättasatt genom

tillutgåi dag kansjuklön redaneftersomkostnadsökning, personer
dagar,återståendeförSverige. Kostnadeniinte bosattaär somsom

bakgrund dessasjukpenning, kanalltså ersätts mot an-avgenom
krmiljonereller någratill någonuppgå högstberäknastaganden per

isjukpenningenförkostnadentotalatill denSedd i relationår.
Änmåttlig.mycketsådan ökningfårSverige, meravaraansesen

ochhavandeskapspenningi frågakostnadsökningenbegränsad får om
bli.rehabiliteringspenning antas

den ärocksåinnebär140871förordningReglerna i att som
tillharlagstiftning rättsvenskomfattasskallSverigeförsäkrad i av

vistelse iunderinsjuknarhansjukdom annatvidkontantfönnåner om
inte, dvs.dockföreliggerfrihelt exporträttNågonEES-land. en
förordningenenligtingensjukpenning har rättuppbärt.ex.person som

tillsigbegeförmånerbibehållnamed ettsjukperiodpågåendeunderatt
sjukpenningkanlagstiftningsvenskanuvarandeEnligtEES-land.annat

angivnasärskiltvissaiutlandsvistelse änunderbetalas annatinte ut
EES-länderflestamed dekonventionerenligtföreliggerfall. Däremot

kankonventionerdessafleraEnligtutbetalning.till sådanrätt av
140871förordningföljervadskillnad fråntilldessutom avsom --

inteinsjuknandetutlandsvistelse ävenunderersättning betalas omut
det landet.skett i

försäkringskassor-svenskadesammanhangproblem i detta ärEtt att
sjukfallbedömningenpåverkaha svårtkommer ett somatt avattna

densig påförlitafårprincipEES-land. Iinträffar i ett annat man
emellertid inte någonlandet. Dettai det andra ärbedömning görssom

falli dei dagproblem redanfinnsi principföreteelse, utan sammany
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konvention tillrätt sjukpenning för sjukfallen inträffarger som
utomlands.

De behandlade reglerna i förordning 140871 kommer enligtnu vår
bedömning inte medföra några förändringarsammantagna i frågaatt

kostnaderna för sjukförsäkringen.om
Vi lämnar i detta betänkande förslag innebördett fårättenatt attav

sjuklön och rehabiliteringspenning utbetald under utlandsvistelse
begränsas på sätt i dag gäller för sjukpenning. Dennasamma som
begränsning kommer visserligen inte gälla i förhållande tillatt personer

omfattas förordning 140871 och bosatta iärsom av ettsom annat
EES-land eftersom den bli generellt tillämplig torde denmen avses
dock komma medföra i fall arbetsgivamasatt kostnaderatt förvart
sjuklön totalt minskar något.sett

Kontantförmåner vid moderskap

Reglerna förordningi 140871 kontantförmåner vid moderskap harom
vi behandlat i kapitel Enligt de överväganden vi där gjort, torde de
svenska förmåner omfattas förordningen föräldrapenning,som av vara
både den inkomstrelaterade ersättningen och ersättning på garantinivån,

tillfällig föräldrapenning fadertill i anslutningsamt till barns födelse.
De principiella överväganden beträffande kostnadsförändringar som

vi gjort i fråga sjukpenningen torde gälla i frågaävenovan om om
föräldrapenning.

De situationer då förändring i förhållande till vad gäller ien som
dag kommer uppkomma är näratt sysselsattär här ien person som
landet föräldraledighet i anledning barnstar ut födelse och bosattärav
eller bosätter sig i EES-land med barnet.ett Dessaannat personer
kommer, till skillnad från vad gäller i dag, ha tillrätt svenskattsom
föräldrapenning och få den utbetald i bosättningslandet.att Om man

varje år 100 flerantar tordeatt det enligt vår uppfattningpersoner -
knappast bli fråga utnyttjar denna möjlighet och dessa harom att en-
genomsnittlig årsinkomst 200 000 kr, kommer kostnaderna förom
föräldraförsäkringen med 90 % ersättning öka med 18 miljoneratt
kr år.per

faktorEn kan komma påverka utfallet ytterligare densom att är att
föräldraförsäkringensvenska betydligtär förmånligare än motsvarande

försäkringar i de flesta andra EES-länder, framför allt på det sättet att
föräldrapenning kan utgå under betydligt längre tid i Sverige i andraän
länder. Reglerna i förordning 140871 innebär redan mycketatt en
kortvarig anställning i Sverige kan till föräldrapenningrätt ige
Sverige, eftersom den berättigade i fråga krav på viss tidsom
försäkring före barnets födelse kan ha uppfyllt detta krav attgenom en
del denna tid försäkringstidär i EES-land. De förmånligaav annat
svenska reglerna skulle därför i viss mån kanske kunna komma att
locka till sig arbetskraft och situationer skulle kunna uppkomma där en
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från EES-land faktiskt arbetar i Sverige underett annatperson t.ex.
några månader, för sedan efter barnets födelse återvända tillatt
bosättningsstaten med uppbärarätt svensk föräldrapenning. I vilkenatt
omfattning dessa situationer kan tänkas uppkomma naturligtvisär
beroende arbetsmarknadsläget i Sverige, det vår bedömningärav men

de kommer bli mycket ovanliga de någonsin kommeratt att om ens-
uppstå och de knappast kommer medföra någon egentligatt att att-

ökning kostnaderna för föräldraförsäkringen.av
framgåttSom avsnitt 8.7.8, föreslår det i skallAFL införasattav

bestämmelse, 4 kap. 9 innebörd vid bedömningatten ny a av av
under hur lång tid föräldrapenningtillrätt för vård barnettav
föreligger avräkning skall kunna ske med det antal dagar motsva-som
rande förmån enligt utländsk lagstiftning uppburits för barn.samma
Dessutom föreslår vi 4 kap. 17 § AFL skall kompletteras på detatt

föräldrapenningförmånersättet inte skall i den mån föräldernatt utges
för tid uppbär förmåner på grundval utländsk lagstiftningsamma av
motsvarande svensk sjuklön, sjukpenning, Införandet dem.m. av nu
angivna reglerna, föreslås gälla inte bara EES generellt,utansom
torde komma i viss minskamån kostnaderna för föräldraförsäkring-att
en.

Förmåner i anledning olycksfall i arbetet arbetssjukdomarochav

Förändringarna i fråga till förmåner i anledning olycksfallrättom av
i arbetet och arbetssjukdomar blir få. förändringarTvå vissav
betydelse inträffar dock. det förstaFör kommer sådana egenföre-även

och uppdragstagare verksamma i Sverige inteärtagare ärsom men
bosatta här i EES-land få till förmåner vidrättutan ett annat att
arbetsskada. För det andra kommer den har till sjukpenningrättsom

grund bestämmelserna i lagen 1976:380 arbetsskadeförsäk-av om
ring LAF till skillnad från gällervad enligt nuvarandeatt som-
svensk lagstiftning ha få denna utbetald hanrätt bosattäven äratt om-
eller vistas i EES-stat. Detta gäller sjukpenningenoavsetten annan om
utgår enligt bestämmelserna i AFL eller direkt enligt LAF arbets-

attskadesjukpenning. Det bör dock påpekas till utbetalningrätt av
sjukpenning utomlands i anledning arbetsskada liksom i anledningav -

sjukdom redan i dag föreligger enligt konventioner Sverigeav som-
har ingått flertaletmed EES-stater samtliga Belgien, Grekland,utom
Irland och Liechtenstein.

En ytterligare nyhet blir det i vissa fall arbetssjukdom kanatt av
utgå prorata-beräknad svensk arbetsskadeersättning livränta. Detta
blir fallet försäkradedels den drabbas arbetssjukdomenom av
sklerogen pneumokonios stendammslungaung. och han förutsatts
risk för sjukdomen under arbete i flera EES-stater, dels arbets-om en
sjukdom, för vilken ersättning redan försämras försäm-utgår, och
ringen inträffar under tid då den försäkrade utför arbete i staten annan



564 Genomförandet SOU 1993:115

den från vilken ersättningän redan utgår och försämringen orsakats av
detta arbete. det första falletI fördelas ersättningsskyldighetensenare
mellan de inblandade länderna efter förhållandet mellan å sidanena
den sjukes försäkringstid i respektive land och, å andra sidan, den
totala försäkringstiden enligt pensionsförsäkringen i de EES-länder där
den sjuke för risken. I det andra fallet skall den därutsatts staten
försämringen inträffar betala tillägg till den redan utgåendeett
ersättningen.

förstDe två angivna förändringarna kan i någon mån komma ökaatt
kostnaderna för den svenska arbetsskadeförsäkringen. Antalet personer

i dag befinner sig och i framtiden befinnakan sig i denväntassom - -
situationen de verksamma egenföretagare eller uppdragsta-äratt som

i Sverige bosatta i EES-stat torde dockärgare men en annan vara
mycket begränsat. kommerDessutom dessa skyldigaattpersoner vara

betala avgifter till den försäkringen.svenska faktiska föränd-Denatt
ringen avseende få sjukpenning utbetaldrätten utomlands kommeratt
också bli liten. Kostnadsökningen för arbetsskadeförsäkringen påatt
grund dessa förändringar kan därför enligt bedömningvår inteav

bli marginell. Vilken effekt reglernaväntas änannat prorata-om
beräknad får förersättning svensk arbetsskadeförsäkring, dvs. om
kostnaderna ökar eller minskar, ha uppfattningsvårt någon säkerär att

Med tanke på det endast i mycket få fall kommer bliatt attom.
aktuellt tillämpa dessa regler, effektenkommer under alla för-att
hållanden bli mycket liten.att

Familj eförmåner

Enligt den bedömning vi har gjort under det EG-rättsligasom ryms
begreppet familjeförmåner de allmänna barnbidragen inklusive
flerbamstillägg, de förlängda barnbidragen studiehjälp tillävensamt
gymnasieelever och bostadsbidrag till barnfamiljer.

Bestämmelserna i förordning 140871 familjeförmâner innebärom
dessa skall sysselsättningslandet enligt den lagstiftningatt utges av som

gäller där, inom EES barnet bosatt och oberoendeäroavsett var av om
barnet bor tillsammans med föräldern eller inte. Om det enligt den
nationella lagstiftningen i det land där barnet och den andra icke
förvärvsaktiva föräldern bosatta familjeförmånerutgår oberoendeär av
anställning, försäkring eller liknande, skall det landet betala ett
tilläggsbelopp familjeförmånerna där överstiger det beloppom som
utbetalas från sysselsättningslandet.

fallI då föräldrarna arbetar i olika länder det det landärvarav ena-
där barnet bosatt gäller barnets bosättningslandär skall betalaatt-
familjeförmånerna och eventuellt tillägg skall betalas från detatt ett
andra landet familjeförmånerna där överstiger det belopp utbe-om som
talas i barnets bosättningsland.
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här emellertidsärskilda reglerpensionärer gällerfrågaI somom
få endast margi-kostnadssynpunkt kanfråneftersom deförbigås, antas

nell betydelse.
borprincip den ifamiljeförmåner innebär iReglerna att somom

till svenska bam-EES-land inte hari rättSverige arbetar ett annatmen
arbetslandet.från Omfår dessafamiljeförmåneroch andrabidrag utan

förvärvsarbetari Sverige och inteandra föräldern boremellertid den
arbetslandets, skallfamiljeförmånerna högre ände svenska äroch

mellanskillnaden.motsvarandetilläggbetalaSverige ett
svenskaSverige tilliden arbetar rättmotsvarande harPå sätt som

bosatta ifamiljemedlemmarför sina ärfamiljeförmåner ett annatsom
det andraförvärvsverksam iföräldernandraEES-land. Om den är

beloppbara detfall betalaSverige i sådantemellertidskalllandet
överstiger det andraeventuelltfamiljeförrnånemasvenskavarmed de

landets.
förSverigebosättning ibambidragslageniNuvarande krav

svenskaför ickemånadersedanvistelse i Sverigeellerbarnet sex
EES-sammanhang.upprätthållas ikan intemedborgare

får mycket svårtreglernade angivna ärkostnadseffekterVilka att
olika ländernai deomfattar förmånerreglernasärskiltuppskatta, som

och vilka vistorlekvarierandehögstslag ochmycket olika omavav
kunnadärför inteVikännedom.begränsadendast har anser ossen

situationerdepeka påkan endastberäkningnågon närmaregöra utan
gäller i dag.till vadförhållandeiuppkommerförändringardär som

Sverige bliruppståkostnadsökning kommerEn attatt genom
förvärvsverk-familjeförmåner till ärbetalaskyldigt ut somatt personer

andrahär. Om denbosattabarn intederas ärSverigei även omsamma
ochbarnetmedtillsammans ärandra landeti detfinnsföräldern

tilläggsbeloppbetaladock endastSverigedär skallförvärvsverksam ett
andra landet.i detöverstiger dehärfamiljeförmânema utgessomom

Å följdtillkostnadsbesparingaruppkommersidan attandra av
skall betaladelviseller endastbetalaskallinte längreSverige --

bådaSverigebor ivisserligenförfamiljeförrnåner barn varsmensom
EES-iSverigearbetar iförälder inteföräldrar eller annatettutanena

land.
det,tillupphov ärförändringarnettoeffekt dessaVilken somger
omöjligttorde bl.a.uppfattning Detha någonsvårt varaattsagt, om.

situationeri de olikaSverige kommerutsträckningvilkeni attatt ange
Visserligen kan sägastilläggsbelopp.fåblir aktuellt attdettadär utge

sidanå andraförhållandevis högabambidragensvenska ärde men
saknarfamiljeförmånerolika slagEES-länderflerafinns i somav

Sverige.imotsvarighet
bedömningdock vårdetreservation, attmått ärMed stort av

kostnadsökning ivissfå vidkännaskommertotaltSverige attsett en
familjeförrnåner.under begreppetförmånerfråga de som rymsom
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Avslutande synpunkter

denAv genomgång vi gjort torde framgå Sverigeovan förord-näratt
ning 140871 blir gällande här totalt förmodligen kommersett fåatt
vidkännas viss ökning kostnaderna för de förmåneren av visom
behandlat. Sett i relation till de totala kostnaderna för förmånerna i
Sverige kommer ökningen dock bli mycket begränsad.att

I november 1993 överlämnades till de båda EG-konsekvensutred-
ningen Samhällsekonomi Fi 1993:06 och Social välfärd S 1993:01

bilaga 6 med Sverigesrapport offentligaen sektornamnet i europeisk
konkurrens konsekvenser EES-avtalet och medlemskap i EG EU.av-
I diskuteras bl.a. effekternarapporten EES-avtalet för de socialaav
trygghetssystemen i olika avseenden. De bedömningar där gjortssom
överensstämmer i med de vistort gjort här.sett som

Som vi i det föregående,antytt är underlaget för de bedömningar vi
här gjort kostnadseffektema förordning 140871om för Sverigesav
vidkommande i vissa delar ganska Till följd härav måstemagert. vi

för kostnadskonsekvensemaattreservera de regleross vi behandlatav
kan komma bli delvis annorlundaatt vadän vi här har antagit. Denna
osäkerhet de ekonomiska effekterna för Sveriges delom kommer dock

för handen underatt endast begränsadvara tid. När EES-avtaleten
varit i kraft tid kommer nämligen kostnadskonsekvensemaen kunnaatt
beräknas tämligen exakt. En sak effekternaär naturligtvisattannan
kommer variera år från år, eftersomatt de beroendeär i vilkenav
utsträckning flyttar mellan länderna eller påpersoner sätt sigrörannat
över gränserna.

11.3 Ikraftträdandet våra förslagav

Vi har i detta betänkande lagt fram antal förslag till författnings-ett
ändringar. De har huvudsakligen karaktären hänvisningsparagrafer,av
dvs. föreslår det i antal författningaratt införsett erinran atten om
tillämpningen reglerna i författningen påverkasav vadav som
föreskrivs i de EG-regler med EES-avtalets ikraftträdande blirsom
gällande här i landet.

I några fall har vi dock lagt fram förslag till komplettering av
svenska författningar, visserligen enbart förorsakadeär EG-som av
reglerna, ändå har materiell betydelse. Det gällermen främstsom det
förslag till utvidgning landstingens vårdskyldighet vi redovisatav som
i kapitel 6.

Det hade naturligtvis varit önskvärt vi kunnat lägga fram våraom
förslag i sådan tid de lett till lagstiftningatt i kraftträtt samtidigtsom
med EES-avtalet. Detta har, berört i kapitel tidsskälsom av
dessvärre inte varit möjligt. Med hänsyn till behovet remissbe-av
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handling och beredning inom regeringskansliet torde regler mednya
från förslag förränutgångspunkt våra inte kunna börja gälla EES-

reglema varit i kraft viss tid. Vårt förslag ändringarna skallär atten
kraft den juli 1994.träda i l

innebär inte de tillämpande myndigheterna i SverigesagdaDet att
ändringsför-med börja tillämpa EES-reglema tills vårakan vänta att

färdigt och kommande författningsändringar träder islag behandlats
EES-lagen 1992:1317 och framför allt samordnings-kraft. Genom

blir nämligen EG-reglema direkt tillämpliga i1992:1776lagen
i kraft. Vi förutsätter dei och med EES-avtalet träderSverige attatt

mellantiden eventuellt kan uppkommaproblem vid tillämpningen isom
tillämpningen.lösas i den praktiskakan

skrivelse tillhär påpekas Landstingsförbundet ikanDet att en
för-1993 har förklaratsjukvårdshuvudmännen den 20 december att

föreslår i frågalämpligt de regler vibundet det att omsomanser
intesjukvårdshuvudmännen vård tillskyldighet för att somge personer

fr.o.m. den januari 1994.Sverige tillämpas redan 1bosatta iär
sjukvårdshuvud-lämpligthar förbundet detLikaledes attansett vara

förbundet ochförhandlingar mellani avvaktan påmännen, att
förslag sänderi enlighet med vårtSocialdepartementet avslutas,

tillför vårdfakturor till försäkringskassoma personer somsom ges
140871 harenligt förordning rättbosatta i Sverigeinte är sommen

till vård här.

utredning11.4 för fortsattFrågor m.m.

till vårtanknytningmedvissa frågorUnder vårt arbete har vi övervägt
vidareinteskäluppdrag vi likväl olika närmare angettssom av som --

anledningfinnsomfattningbehandlat. Med anledning betänkandetsav
redovisa frågorhär dessa samlat.att

börvifrågorkapitel 5 har vi pekat två viktigal ansersom
detdet första,föri Viutredas sammanhang.närmare attannat anser,

begreppetbehov samladmarkant översynfinns göraett att avav en
andra bördetsocialförsäkringslagstiftning. Förförsäkrad i svensk

socialavgifteruppfattning reglernaenligt vår översyn göras omen av
funnitfrågan har viförordning 140871. förstatill Denrelationi

skulle kunna hinnavi meningsfulltomfattande för på sättalltför att ett
viaspekter och den andra harbehövligafrån allabehandla den ansett

uppdrag.omfattas vårtinte av
sigde bäst lämparsådanvifrågor harVissa art attansett vara av

vikapiteli 5Vi harmyndighetsnivå.för lösas angett att anseratt
fråganRiksförsäkringsverket lösabör överlämnasdet att omatt

anfört vissahar vii kapitel 7vissa fall, ochförsäkringskassa ibehörig
hänseenden ideländringar isynpunkter på behovet göraatt enav



568 Genomförandet SOU 1993:115

föreskrifterverkets beräkning sjukpenninggrundande inkomst.om av
Vi har inte heller det vår uppgift redovisa någraansett attvara
närmare överväganden behovet ändrade administrativa rutinerom av

kommer uppstå hos olika myndigheter se bl.a. avsnittatt 11.1.som
På sjukvårdsomrádet har vi lagt fram förslag kräverett par som

ytterligare överväganden innan de kan läggas till grund för lagstift-
ningsåtgärder. Det gäller dels det förslag till fördelning kostnaderav
mellan landsting och sjukförsäkringen vi behandlat i avsnittsom
6.6.10, dels förändringar i reglerna avgifter för sjukhusvårdom
avsnitt 6.6.5. Vi har beträffande reglerna bilstöd till handikappa-om
de i avsnitt 6.6.4 lämnat förslag till vissa ändringar, därutövermen

lämnat synpunkteräven angående behovet vissa ytterligareav
ändringar, vilka vi dock bör behandlasnärmare den pågåendeanser av
bilstödsutredningen S 1993:05.

I några hänseenden har vi redovisat förslag dessa inteansett attmen
bör resultera i ändringar i den svenska lagstiftningen i ställetutan ges
formen särskilda bestämmelser i bilaga 6 till förordning 140871av om
tillämpningen svensk lagstiftning i vissa situationer. Enligt vårav
mening bör alltså vid kommande förhandlingar inom EES vidtas åt-
gärder från svensk sida för få bilagan kompletterad i dessaatt
hänseenden. sigDet här följande förslag:rör om

Personer, inte bosatta i Sverigeär skall omfattassom men som av
svensk lagstiftning, skall likställas med inskrivna hosärpersoner som
svensk försäkringskassa avsnitt 5.7.7.

skall,Det vid tillämpning 13.2 f i förordning 140871,art.av
klargöras vid vilken tidpunkt svensk lagstiftning skall upphörasenast

gälla för lämnar Sverige avsnitt 5.7.7.att en person som
Kravet i AFL barnet skall bosatt i Sverige för tillrättatt attvara

föräldrapenningförmåner skall föreligga skall inte gälla i fråga barnom
bosatta inomär EES avsnitt 8.7.6.som

I samband med byte behörig sysselsättningsstat skallstatav
medges uppehåll högst månad i den period med försäkringett om en
för sjukpenning garantinivåöver krävs för till föräldrapen-rättattsom
ning sådan nivåöver skall föreligga avsnitt 8.7.3.

Den bostadsanknutna delen bostadsbidraget enligt lagenav
1993:737 bostadsbidrag, skall, vad föreskrivs ioavsett art.om som
73 och 74 i förordning 140871, undantas från utbetalning utanför
Sverige avsnitt 10.6.5.
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Specialmotivering12

till lagstiftningSom vi i avsnitt ll.3 kommer de förslag viangett som
efter EES-avtaletfram inte kunna träda i kraft förrän detlägger att att

föreslagnagälla här i landet. Enligt våra förslag skall debörjat
författningarna träda i kraft den juli 1994.l

i förordning EEGbör dock understrykas reglernaDet att nr
föreskrivs i 1992: 1776 samord-140871 vad lagen omgenom som-

trygghet flyttar inom Euro-ning för social närsystemen personerav
samordningslagen,ekonomiska samarbetsområdet EES,peiska -

i kraft.börja gälla omedelbart EES-avtaletkommer trättnäratt
från tidpunktenmyndigheter och andra skall således redan denBerörda

eventuellt kanreglerna i förordning 1408 71. De problemtillämpa som
inte kan börja gällatill följd den föreslagna lagstiftningenuppstå attav

praktiska tillämpningen.vid tidpunkt får lösas i denförrän senareen
eftersom desvårigheter torde detta inte innebära,Några större

och mycket enbartförfattningsändringar vi föreslår i mångtm.m. som
redan för-regler blir gällandesyftar till erinraatt genomsomom

140871.ordning

ändring iFörslaget till lag lagen12.1 om

försäkring1962:381 allmänom

4 kap.
3 §

bestämmelse detparagrafens fjärde stycke har tagits in görI somen
därhar vårdnad barnmöjligt för föräldrar, ett mengemensam omsom

till svensk föräldrapenning, påföräldern inte harden rätt t.ex.ena
inte uppfylleromfattas svensk lagstiftning ellergrund han inteatt avav

inskrivning hos försäkringskassa,förutsättningarna i fråga attom
förälder harhela tiden med föräldrapenning. Dentillgodogöra sig som

också falltill föräldrapenning får sålunda, i dessarätt av gemensam
90 dagar enligtvårdnad, uppbära föräldrapenning under deäven som

föräldern.tredje stycket tillkommer den andrabestämmelsen i
grund för tillägget haröverväganden och förslag ligger tillDe som

redovisats avsnitti 8.7.5.
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9a§

Paragrafen, grundar sig på överväganden och förslag i avsnittsom
8.7.8, innehåller regler för avräkning utländska föräldrapenningför-av
måner föräldrapenning.svensk En motsvarighet tillmot paragrafen
finns såvitt gäller EES i 35.4 i förordning 140871. Tillämpningenart.

den svenska nationella avräkningsregeln kommer således på-av att
verkas EG-domstolens praxis i fråga tolkning förordningensav om av
avräkningsregel. Paragrafen dock inteär inskränkt till gälla bara iatt
förhållande till andra EES-länder har generell tillämpning.utan

Avräkning skall enligt paragrafen för de ersättningsdagargöras som
enligt lands lagstiftning har för barn, oberoendeett annat utgetts ett av
vilken föräldrarna uppburit den ersättningen. Dagar för vilkaav som
den föräldern har uppburit ersättning enligt landsena ett annat
lagstiftning kan således avräknas från dagar med föräldrapenning enligt
AFL, den andra föräldern önskar ta ut.som

Vidare skall avräkning ske inte enbart med förmåner utgettssom
enligt socialförsäkringen i andra länder, i de falläven dåutan
förmåner grund det föreligger lagstadgad skyldighetutgetts attav en
för arbetsgivaren lön eller ersättning vid föräldraledig-att utge annan
het. Också ersättning enligt utländsk lagstiftning förutgettsannan som
vård barn skall avräknas, ersättningen kan förmånav om anses vara en
vid moderskap.

Närmare bestämmelser hur avräkningen skall igörasom ges
paragrafens andra och tredje stycken. De ytterligare regler behövssom
för tillämpning paragrafen, i fall då engângsbelopp vidt.ex.av
moderskap kan i form föreskrifter Riksförsäkrings-utgetts, ges av av
verket.

17§

Innebörden bestämmelsen i det andra stycket, grundar sigav nya som
förslagpå i avsnitt 8.7.7, är samordningsregeln i första stycketatt

utsträcks till gälla också förmåner enligt utländskatt utgessom
lagstiftning. Genom tillägget blir det möjligt tillämpa samord-att
ningsreglema i i förordning12 140871 i fall dåäven den svenskaart.
förmånen beviljats uteslutande med tillämpning den svenskaav
nationella lagstiftningen. I avsnitt 5.7.6 har vi utvecklatnärmare
innebörden samordningsreglema i förordning 140871. Bestämmel-av

i andra stycket gäller emellertid inte enbart i förhållande till andrasen
EES-länder har tillämpning utanföräven EES.utan

l
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20 kap.
15 §

Som första stycke i paragrafen har, i enlighet medett nytt över-
vägandena i avsnitt 5.4, tagits in hänvisning till lagen 1992: 1776en

samordning för social trygghet flyttarnärsystemenom av personer
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, samordnings-
lagen. Syftet med hänvisningen erinraär tillämpningenatt attom av

i vissaAFL situationer kan påverkas vad föreskrivs i för-av som
ordning 140871, i den lydelse förordningen har enligt samordnings-
lagen. Det gäller bl.a. frågai försäkrad ochär tillrättenom vem som
utbetalning förmåner utomlands.av

En enligt förordning 140871 skall omfattas svenskperson som av
lagstiftning blir således också försäkrad enligt AFL. Påatt anse som
motsvarande kommersätt enligt förordning 140871 skallpersoner som
omfattas EES-lands lagstiftning inte försäkradeett annat attav vara
enligt AFL, de bosattaäven här i landetär och skulleom vara
försäkrade här enbart till bestämmelserna i AFL.om man ser

Att inte längre skall försäkrad i Sverige bordeen person anses vara
leda till han avregistreras från inskrivningen hos försäkringskassan.att
Vi har dock detta fråga för Riksförsäkringsverket ochansett vara en
lämnar därför inget förslag till reglering.

Nuvarande första och andra styckena har tagits in paragrafenssom
andra och tredje stycken. Detta har föranlett följdändring ien
paragrafens tredje stycke.nya

22 kap.
14 §

Paragrafen innehåller bestämmelse inskränker tillrättenen som
rehabiliteringspenning vid vistelse utomlands och i tillämpligasom
delar vad gäller i fråga sjukpenning. Den grundarmotsvarar som om
sig på överväganden och förslag i avsnitt 7.4.5.

Till följd bestämmelserna i förordning 140871 kommerav
emellertid omfattas förordningen i viss utsträck-personer attsom av
ning ha längre gående till rehabiliteringspenningrätt vid bosättningen
eller vistelse i andra EES-länder Sverige. Sådanän kan ocksårätt
föreligga enligt konventioner social trygghet.om

15§

Genom bestämmelsen i det andra stycket, bygger förslagpånya som
i avsnitt 7.4.6, kommer rehabiliteringspenning samordnas medävenatt
förmåner enligt utländsk lagstiftning. Dettautges vadsom motsvarar

kommer gälla i fråga föräldrapenningförmåner,ävenatt vilketsom om
har kommenterats under 4 kap. 17
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12.2 Förslaget till lag ändring i lagenom

1976 3 80 arbetsskadeförsäkringom:

8 kap.
14 §

paragrafen i enlighetI har, med övervägandena i avsnitt 5.4 och 9.4.5,
tagits in hänvisning till samordningslagen 1992: 1776. Paragrafenen

bestämmelsenden i 20 kap. 15 § lagen 1962:381motsvarar nya om
allmän försäkring, kommenterats i avsnitt 12.1.som

till ändring i12.3 Förslaget lag lagenom

1991:1047 sjuklönom

2a§

paragrafen har, i enlighet med övervägandena i avsnitt 7.4.5, tagitsl
Paragrafenin hänvisning till samordningslagen 1992:1776.en

den bestämmelsen i 20 kap. § lagen 1962:38115motsvarar nya om
försäkring, kommenterats i avsnitt 12.1.allmän som

5a§

Paragrafen, och förslag i avsnittgrundar sig övervägandensom
arbetsgivares7.4.5, innehåller bestämmelser inskränkersom en

skyldighet sjuklön för tid då arbetstagaren vistas utomlands.att utge
frågaInskränkningarna i tillämpliga delar vad gäller imotsvarar som

sjukpenning. Till skillnad från vad fallet beträffande sjuk-ärom som
penning kan arbetsgivaren sjuklönhan så önskar ävenutgeom om

befinner emellertidarbetstagaren sig i land. Han inteärett annat
skyldig sjuklön i situationen. fall då anställdeden I den äratt utge
bosatt utanför Sverige kan det rimligt arbetstagaren fårattvara
uppbära sjuklön vid vistelse i bosättningsstaten.

följdTill bestämmelserna i förordning 140871 kommerav personer
omfattas förordningen situation ii denna och vissa andraattsom av

fall ha till sjuklön vid bosättning eller vistelse i EES-landrätt änannat
enligt de konventionerSverige. Sådan kan också föreliggarätt om

trygghetsocial Sverige slutit med andra länder.som
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12.4 till ändring iFörslaget lag lagenom

1981:691 socialavgifterom

kap.1
3 §

paragrafen har, enlighet övervägandena i avsnitt tagits inI i med 5.4,
Paragrafenhänvisning till samordningslagen 1992: 1776. motsvararen

1962:381 allmänden bestämmelsen i 20 kap. § lagen15 omnya
försäkring, kommenterats i avsnitt 12.1.som

ändring i12.5 Förslaget till lagenlag om

1947:529 barnbidragallmännaom

19§

tagitsmed övervägandena i avsnitt 10.6.2,paragrafen har, i enlighetI
Paragrafen1992:1776.hänvisning till samordningslagenin en

lagen 1962:381bestämmelsen i 20 kap. 15 §denmotsvarar omnya
försäkring, kommenterats i avsnitt 12.1.allmän som

till ändring iFörslaget lag lagen12.6 om

1993:737 bostadsbidragom

31§

enlighet i avsnitt 10.6.2, tagitsparagrafen har, i med övervägandenaI
till 1992:1776. Paragrafenin hänvisning samordningslagenen

den bestämmelsen § lagen 1962:381i 20 kap. 15motsvarar omnya
försäkring, kommenterats avsnittallmän i 12.1.som

till ändring i12.7 Förslaget lag hälso- ochom

sjukvårdslagen 1982:763

3 b §

förordning 140871 i lydelse enligtAv den förordningen har samord--
ningslagen 1992:1776 följer såväl bosatta iäratt personer som-
Sverige bosatta i kan ha till hälso-EES-stat rättpersonersom en annan
och sjukvård i Sverige. Rätten till förvård bosatta iärpersoner som
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Sverige innebär ingen förändring vad gäller i dag,gentemot som
eftersom landstingen till följd 3 § skyldigaär vård demattav ge

bosatta inomär landstinget. I den aktuella paragrafen fastslåssom nu
landstingen skyldigaär erbjuda hälso- och sjukvårdatt vissaävenatt

bosatta i Sverige, till följdutan reglernaatt ipersoner som, vara av
förordning 140871 har tillrätt sådan vård här.

De omfattas bestämmelsen de skallär ha rättpersoner som av som
till både akut och planerad vård i Sverige. Vilka dessa har viär

utvecklatnärmare i avsnitt 6.6.5. Det fråga delsär om personer som
förvärvsverksammaär i Sverige anställda eller egenföretagare,som

dels arbetslösa med arbetslöshetsersättning frånom personer en annan
EES-stat utnyttjar den med EES-avtalet följande bege sigrättensom att
till Sverige för söka arbete här. Dessutom omfattas familjemedlem-att

till dessa i den utsträckning de har till motsvaranderättmar personer
vård i Sverige.

Personer har till endast akuträtt hälso- och sjukvård i Sverigesom
behov sådan vårdnär uppkommer under vistelse här, omfattas inteav

paragrafen. Skyldigheten för landstingen vård i sådana fallav att ge
regleras uteslutande 4 vilken paragraf föreslås kvarstå oför-av
ändrad.

paragrafenI regleras vidare vilket landsting skall erbjudasom
vården i de aktuella fallen. När det gäller utan attpersoner som, vara
bosatta här, anställda ellerär verksamma egenföretagare i Sverigesom
fastslås vården skall erbjudas det landsting inom vilket deatt ärav
förvärvsverksamma. Med detta det landsting inom vilket deavses
faktiskt verksamma,är dvs. där arbetsstället finns, och inte dett.ex.
landsting där arbetsgivaren bor eller har sitt eller detsäte där den
förvärvsarbetande stadigvarande uppehåller sig. Begreppet arbets-mera
ställe bör innebörd i lagen 1984:533 arbets-ges samma som om
ställenummer m.m.

Arbetslösa bosatta iär EES-stat ochpersoner som en annan som
beger sig till Sverige för söka arbete skall registrera sigatt som
arbetssökande i Sverige vid svensk arbetsförmedling. För få tillrättatt
bl.a. hälso- och sjukvård under den tid han söker arbete i Sverige skall
den arbetslöse dessutom till försäkringskassan den dit hanort rest

in intyg från den behöriga sjukförsäkringsinstitutionen i detett landge
där han försäkrad.är Intyget skall bl.a. utvisa han har tillrättatt
arbetslöshetsförmåner och hur länge denna består irätt regel tre
månader. Om dessa förutsättningar uppfyllda, skall enligtär paragra-
fen hälso- och sjukvård erbjudas det landsting inom områdeav vars
den arbetslöse registreradär arbetssökande.som

Familjemedlemmar till förvärvsverksamma eller arbetslösa personer
omfattas paragrafen skall erbjudas vården landstingsom av av samma
skall erbjuda vård den förvärvsverksamme eller arbetslöse. Somsom

familjemedlem betraktas vid tillämpningen bestämmelsernaav om
vårdförmåner förordning 140871 endast make eller barn under 18 år



Specialmotivering 575SOU 1993:115

förvärvsarbeteinte självständigt på grund egett.ex. avsom --
förordningen.omfattas av

26§

Ändringen med denparagrafens första stycke hängeri samman
Sverige lika-förföljer förordning 140871skyldighet attavsom

omfattasskallförordningenenligt bestämmelserna ibehandla alla som
uttagandedärför vidLandstinget måstesvensk lagstiftning. avav

inombosattapatientavgifter likabehandla såväl ärsompersoner
vaddär, enligtbosattalandstinget utan att somvarapersoner som,som

sjukvårdocherbjudas hälso-3 b skallden föreslagnaföljer avav
landstinget.

till140871 harförordning rättomfattasSamtliga som avpersoner
till-undervård uppkommerbehov sådanvård i Sverige,akut avom

regleringen i 4omfattassituationerhär. Dessafällig vistelse av
med svenski enlighetdärvid erhålla vårdenfråga skalliPersonerna

bl.a.innebärförsäkrade här. Detdelagstiftning, attvoresom om
patientavgifter defår högre änfall intelandstingen i sådana ta ut som

Skyldighetenlandstinget.bosatta inomär atttas ut somav personer
förordningtill ersätt-i det förslagfall harlikabehandla i dessa om

vi lämnarsjukvårdshuvudmännentillsjukförsäkringenfrånningar som
villkor förinförtsavsnitt 12.16ioch kommenteras attettsomsom --

utgå.förordningen skalldenersättning enligt

iändring lagentill lag12.8 Förslaget om

medförsöksverksamhet1991:1136 om

primärvårdkommunal

3a§

§ hälso-bestämmelsen i 3 bparagrafen denDen motsvarar nyanya
avsnitt 12.7.i1982:763, kommenteratssjukvårdslagenoch som

sjukvårdoch ävenomfattar hälso-inte baraVárdskyldigheten utan
försöksverksamheten.ivård ingårdistriktstandvård, i den mån sådan

4b§

skall6.6.4 ävenavsnitt 6.6.3 ochutvecklat iviSom personer som,
här harförvärvsverksamhetSverige, på grundbosatta iattutan avvara

få tillgångmoderskapochSverige vid sjukdomvårdförmåner itillrätt
klargörsändringenföreslagnadenhusläkare. Genom atttill en

allaså ärprimärvårdenorganiseraskyldighet attkommunens somatt
fårförsöksverksamhetenomfattasområdeinom detbosatta avsom
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tilltillgång och kan välja husläkare, till följd reglerna i för-en av
ordning 140871, utvidgas till omfatta dessa andraävenatt personer.

12.9 Förslaget till lag ändring i lagenom

1993:588 husläkareom

3§

det andra stycket klargörs anmälan någon önskarI att attnya om en
husläkare får bosatta här, tillgöras även utan attav personer som, vara

förvärvsverksamhet grund de skallföljd i Sverige och på attavav
omfattas svensk lagstiftning har till várdförmåner här vidrättav

moderskap enligt reglerna i förordning 140871.sjukdom och

12.10 till ändring iFörslaget lag om

125tandvårdslagen 1985:

5a§

avseende landstingensparagrafen den med pâDen motsvarar som,nya
införs i hälso- ochoch sjukvård,skyldighet erbjuda hälso-att

till specialmotiveringensjukvårdslagen b §, varför det hänvisas3
enligt denavsnitt Landstingens vårdskyldighet12.7. nyaovan

dvs.meddelas landstingen,paragrafen omfattar all tandvård avsom
folktandvård till barn och ungdomar.även t.ex.

till ändring i lagen12.11 Förslaget lag om

1989:225 ersättning till smittbärareom

2a§

paragrafen i avsnitt tagitsI har, i enlighet med övervägandena 7.4.5,
Paragrafenin hänvisning till samordningslagen 1992: 1776.en

den bestämmelsen i 20 kap. 15 § lagen 1962:381motsvarar nya om
allmän försäkring, avsnitt 12.1.kommenterats isom

6 §

Innebörden bestämmelsen grundar sigi det andra stycket,av nya som
förslag ipä avsnitt 7.4.6, samordningsregeln i första stycketär att

utsträcks till gälla förmånerockså motsvarande enligtatt utgessom
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lagstiftning.utländsk Genom tillägget möjligt tillämpablir det att
samordningsreglema i förordning 140871 i fall dâ den12 i ävenart.

förmånensvenska beviljats uteslutande tillämpning den svenskamed av
nationella lagstiftningen. utvecklatI avsnitt 5.7.6 har vi närmare
innebörden samordningsreglema förordning 140871. Bestämmel-iav

andrai andra stycket gäller emellertid i förhållande tillinte enbartsen
EES-länder har tillämpning utanför EES.ävenutan

förstaföljd det nuvarande punkt 4 iTill andra stycket ärav nya
tillobehövlig punkt flyttasstycket och upphävs därför. Nuvarande 5

punkt 4.utgöraatt

i12.12 till ändring lagenFörslaget lag om
läkemedels-begränsning1981 :49 om av

kostnader, m.m.

8§

.införtsi 6.6.4,har, skäl viparagrafens första styckeI angettsomav
pris-till kostnadsfria ellerSverige förkrav bosättning ipå rättett

läkemedelsförmánertillinnebär denreducerade läkemedel. Det rättatt
enligtvistelse här i landetUtlandssvenskar har vidSverigei para-som

tredjeföljd upphävsavskaffas. Till häravlydelsegrafens nuvarande
paragrafen.stycket i

bestämmelsetagits införsta styckei paragrafensVidare har somen
enligtSverige,bosatta iklargör även utan attatt varasom,personer

vidi Sverigetill vårdförmâner140871 hari förordning rättreglerna
kostnads-kostnadsfria ellertillmoderskap, haroch rättsjukdom

utsträckning ärläkemedel ireducerade personer somsomsamma
i Sverige.försäkrade enligt AFL och bosatta

i lagenändringtill lag12.13 Förslaget om

assistansersättning1993:389 om

2a§

tagits6.6.4,avsnittiövervägandenaparagrafen i enlighet medhar,I
Paragrafen1776.1992:till samordningslagenin hänvisningen

1962:381lagenkap. 15 §den bestämmelsen i 20 ommotsvarar nya
12.1.i avsnittallmän försäkring, kommenteratssom
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12.14 Förslaget till lag ändring i lagenom

1988:360 handläggning ärendenom av
bilstöd till handikappadeom

2a§

Genom den paragrafen klargörs vilka i principnya skallpersoner som
ha till bilstöd.rätt Innebörden är det för sådan skallrätt krävasatt
bosättning i Sverige. Dessutom kommer till följd samordnings-av-
lagen 1992:1776 till bilstödrätt föreligga i Sverige också föratt-

bosatta i Sverige, harutan tillatt rätt vårdförmánerpersoner som, vara
här vid sjukdom. I den nuvarande regleringen bilstödet saknasav ett
uttrycklig krav bosättning,på detäven vi anfört i avsnittom som-
6.6.4 -får underförstått endast inskrivnaär hosattanses personer som
försäkringskassa och således bosatta i Sverige har sådan rätt.

De villkorennärmare för till bilstödrätt återfinns i förordningen
1988:890 bilstöd till handikappade och kvarstår oförändrade.om

om12.15 Förslaget till lag ändring i
studiestödslagen 1973:349

3 kap.
32 §

I paragrafen har, i enlighet med övervägandena i avsnitt 10.6.2, tagits
in hänvisning till samordningslagen 1992: 1776. Paragrafenen

den bestämmelsenmotsvarar i 20 kap. 15 § lagen 1962:381nya om
allmän försäkring, kommenterats i avsnitt 12.som

I enlighet med överväganden i avsnitt 10.6.1 i paragrafen attanges
det endastär studiehjälp i form studiebidrag och tilläggextraav som
faller inom tillämpningsområdet för samordningslagen.
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vissatill förordning12.16 Förslaget ersätt-om

tillförhållandeni internationellaningar
sjukförsäk-frånlandsting och kommuner

allmän1962:381enligtringen lagen om

försäkring

l§

6.6.10i avsnittkostnadsfördelning vi lämnatdet förslag tillEnligt som
isjukförsäkringenersättning frånfålandsting och kommunerskall

Sverigeiinte bosattatill ärfall då vårdsamtliga somges personer
reglernatill följdbefolkningsansvaretomfattasinte avmen som,av

tillkonvention, skall ha rätteller enligtförordning 140871i annars
sjukvård här.hälso- och

för vårdersättningenreglerasförsta punktenI personersom ges
respekti-förvärvsverksammaSverigebosatta i ärinte är sommensom

kom-landsting ellersjukvårdshuvudmarmensarbetssökande inomve
familjemedlemmarliksom derasområde,utanför landsting sommun

vård i Sverige.planeradtill akut ochhar rätt
vårdskall utgå förersättningpunktenI andra att som gesanges

tillfälligtEES-stat ochibosattaär somannanenpersoner som
underområde,sjukvårdshuvudmarmenssig inomuppehåller t.ex. en

stödmedakutvård i Sverigetillharsemestervistelse, rättsamt av
ersättning för akutvårdinte140871. Däremoti förordningregler utges

inte hellerutanför EES ochländerfrånmeddelas sompersonersom
socialförsäkringsområdet.konvention påtäcks av en

konventionspatien-för vårdersättningenreglerastredje punktenI
ersättning för vård ibestämmelserdeföreslåsSamtidigt att omter.

ersättningarvissa1984:908förordningenfinns isådana fall, omsom
1962:381enligt lagenfrån sjukförsäkringensjukvårdshuvudmantill

förersättning1979:849och förordningenförsäkringallmän omom
förord-deninnebärskall upphävas. Dettasjukhusvård, att nyam.m.,

frånskall utgåreglerar de ersättningaruttömmandeningen som
slutenför ochsjukvårdshuvudmännen öppensjukförsäkringen till

konventionspatienter.sjukvårdochhälso- som ges
fråntill skillnadfinansierasoch ungdomFolktandvård till barn -

punkten följerfjärdeAvtandvård sjukvårdshuvudmärmen.avannan -
vårdfall sådanskall utgå i defrån sjukförsäkringenersättning gesatt

sådanhar tillSverigebosatta i rättintetill är menpersoner som
förordning 140871.med reglerna ii enlighettandvård här

sjukvårdshuvud-skalli avsnitt 6.6. 10enlighet med vad viI angett
kostnader för vårdförsjukförsäkringen få ersättningfrånmännen som

sjukgym-privatpraktiserande läkare ellerhusläkare samtav avges
följdi Sverige, tillbosattatill attutannaster avvarapersoner som,
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reglerna i förordning 140871 i lydelse enligt samordningslagen har
Äventill vårdförmåner i Sverige vid sjukdomrätt och moderskap.

sådan vård får, EES-avtalet i kraft,när träder omfattadanses av
sjukvårdshuvudmännens vårdskyldighet enligt hälso- och sjukvårdsla-

1982:763 och innefattas därför i regleringen i första stycket.gen
det gällerNär ersättningar för förkostnader vård som ges av

privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster läkarvårdsersättning och
ersättning för sjukgymnastik kommer dessa enligt förordningen
1993:1663 läkarvårdsersättning respektive förordningenom
1993:1664 förersättning sjukgymnastik inte betalas direktatt utom
från sjukvârdshuvudmännen till privatpraktikerna. Utbetalning kommer
i stället ske från försäkringskassan för sjukvårdshuvudmännensatt
räkning. skulle innebäraDetta i fall omfattas för-dennaatt, som av
ordning, ersättning först betalas från sjukvârdshuvudmännen tillut
försäkringskassorna enligt förordningama läkarvårdsersättningom
respektive ersättning för sjukgymnastik och ersättning sedansamma
återbetalas till sjukvârdshuvudmännen med stöd denna förordning.av

undvikaFör detta bör någon clearingförfarande tillskapas. Viatt sorts
dock inte det ankommer på lämna konkretnågotatt attanser oss

förslag, vi detta bör kunna ske inom för Riksför-utan attmenar ramen
säkringsverkets bemyndigande enligt § i denna förordning.5

I andra stycket sjukvârdshuvudmännen fåskallävenattanges
ersättning för utgivna resekostnadsersättningar enligt lagen 1991:419

resekostnadserättning vid sjukresor i samband medutgettsom som
vård i första stycket eller i fallandra i sambandt.ex.som anges som -
med vård hos privatpraktiserande tandläkare tillutgetts personer som-
enligt reglerna i förordning 140871 eller enligt konvention har rätten
till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap.

skäl viAv anfört i avsnitt 6.6.10 skall ersättning till sjukvârds-som
huvudmännen utgå Sverige träffatäven avtal med den därstatom
patienten försäkrad frånär avstå återbetalningar vårdkost-attom av
nader.

Om landsting har remitterat patient till landsting,ett etten annan
regionlandsting, i fall omfattas denna förordning,t.ex. ett ett som av

bör det landstinget framställa sina för-ersättningskrav tillsenare
säkringskassan och inte till det remitterande landstinget. Kravet bör
normalt ställas till försäkringskassan på den där det remitterandeort
landstinget finns.

2§

I paragrafen kommuner, bedriver primärvård med stödattanges som
lagen 1991:1136 försöksverksamhet med kommunal primär-av om

vård, skall erhålla ersättning motsvarande den skall utgå tillsom
sjukvârdshuvudmännen enligt 1



SOU 1993:115 Specialmotivering 581

3§

de fallI då ersättning skall utgå enligt förstal § stycket 1-3 och
motsvarande fall i 2 § skall beloppet vad enligt riksav-motsvara som

förtalet hälso- och sjukvård förutgår sjuka inte tillhör sjukvårds-som
området, den s.k. utomlänsavgiften. I detta inkluderas även utgivna
husläkarersättningar, såväl individ- besöksersättningar, vissasom samt
andra kostnader i samband med husläkarvård. Ersättningen till
sjukvårdshuvudmännen för kostnader för vård privat-utgettssom av
praktiserande läkare och sjukgymnaster enligt lagen 1993:1651 om
läkarvårdsersättning respektive lagen 1993:1652 ersättning förom
sjukgymnastik beräknas också enligt riksavtalet. Kompensationen för
kostnader för folktandvård till barn och ungdomar resekost-samt
nadsersättningar skall sjukvårdshuvudmärmensmotsvara verkliga
kostnad. l den mån patienten själv skall bidra till kostnaderna genom

erlägga patientavgift inteatt ersättning till landstingetutges elleren
kommunen för den delen kostnaderna, patientavgiftenäven inteav om
kunnat När patienten inte skall erlägga någontas patientavgift,ut. t.ex.
på grund högkostnadsskyddet i kraft,att trätt dock lands-ersättsav
tinget eller kommunen fullt ut.

4§

Paragrafen har sin motsvarighet i 14 § förordningen 1984:908 om
vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt
lagen 1962:381 allmän försäkring. Som villkor för ersättningom att
enligt den förordningen skall utgå gäller sjukvårdhuvudmannennya att
eller kommunen vid uttagande patientavgifter iakttar den skyldighetav

likabehandla följer 26 §att hälso- och sjukvårdslagen och isom av
övrigt förordningenligt 140871. Landstingen och kommunerna får
alltså inte heller för akut vård högre patientavgifterta ut av personer,

vistas tillfälligt i Sverige har till sådanrätt vård här enligtsom men
förordning 140871, i landstingetän eller kommunen bosattaav
personer.

5§

Vid behov därav, får Riksförsäkringsverket meddela före-närmare
skrifter för verkställigheten den förordningen.av nya
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12.17 Förslaget till förordning ändring iom

förordningen 1984:908 vissa ersätt-om

ningar till sjukvårdshuvudman från sjukför-
säkringen enligt lagen 1962:381 om
allmän försäkring

1§

Ändringen innebär 1 § andra stycketatt punkt 2 ersättningar förom
sjukvårdöppen i konventionsfall upphävs. I stället regleras samtliga

ersättningar för vård i konventionsfall i den föreslagna för-nya
ordningen vissa ersättningar i internationellaom förhållanden till
landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt AFL. Den har
kommenterats i föregående avsnitt.

Nuvarande punkt 3 i paragrafen har därför flyttats till utgöraatt
punkt 2.

12.18 Förslaget till förordning ändring iom

förordningen 1979:849 ersättning förom

sjukhusvård m.m.

2§

Förslaget innebär 2 § upphävs. Samtligaatt ersättningar för vård i
konventionsfall kommer regleras i den i avsnittatt 12.16 behandlade

förordningen ersättningar från sjukförsäkringennya om till landsting
och kommuner.



Specialmotivering 583SOU 1993:115

12.19 Förslaget till förordning ändring iom

förordningen 1992:1777 tillämp-om

ningen lagen 1992:1776 samord-av om

ning för social trygghet närsystemenav

flyttar inom Europeiska ekono-personer
miska samarbetsornrådet EES

6§

paragrafen i övervägandena i avsnittI den har, enlighet mednya
l0.6.4, in bestämmelse reglerar vilka svenska förmånertagits somen

första fall stöd 76-i hand skall i de då Sverige medutges an.som av
förordning förordning EEG 5747279 i 140871 eller 10 iart. nr

endast tilläggsbelopp förmåner iskall till sådanautge som anges
artiklarna och från Vid beräkningEES-land.utges ett annat avsom

familjeförmånertilläggsbeloppet gäller det samtligaäratt summan av
till enligtm.fl. förmåner enligt artiklarna berättigadärsom en person

lagstiftning skall jämföras samtligasvensk med mot-som summan av
lagstiftning. densvarande förmåner enligt det andra EES-landets I mån

erhållerde svenska förmånerna högre de förmånerär än som personen
frånenligt det andra landets lagstiftning, skall tilläggsbelopp utges

fall skall i första hand i anspråk barnbidrag ellerSverige. I detta tas
motsvarande och först, detta inte förslår, bostadsbidrag utnyttjasom
för betalningen tilläggsbeloppet. Om tillägg med ytterligare beloppav

för betalning, skallskall betalas bostadsbidrag tagits i anspråknär även
kap. eller barntilläggbarnpension enligt 8 och 14 AFL utges.



an ;ge
.;:,gg§::atemä i

.i i iåüflâilfxftiäjgltâäz.iå21.1.2133A
iii an; sçrsggtr-igsg



585SOU 1993:115

Bilaga 1

Förteckning lagstiftningsvensk och svenskaöver

förmånerangår omfattassystem som som av

förordning EEG 140871nr

lagstiftningdenna bilaga redovisas sammanställning svenskI överen
förmåner hänföra till de olikaangående sådana är attm.m. som

förmänsslag i 4.1 i förordning EEG 140871.art.som avses nr
vi redovisarSammanställningen bygger de överväganden isom

betänkande och i delbetänkandet till folkpension SOUdetta Rätten
således vi gjort och det1992:26. Den avspeglar de bedömningar som

därför eller EFTA-domstolen vid prövninginte givet EG-är att en av
skulleviss författning omfattas förordning 140871 göraom en av

arbetslöshet harbedömning vi. Beträffande förmåner vidsamma som
lagstiftning täcksinte frågan vilken svenskvi närmare prövat om som

bilaga kandetta EG-rättsliga begrepp. Redovisningen härom i dennaav
ofullständig.därför vara

gjord enlighet medRedovisningen i denna bilaga huvudsakligen iär
Dock harsystematik återfinns i i förordning 140871.den 4.1art.som

finansieringen de olikade författningar reglerar avgifter till avsom
för social trygghet samlats i särskilt avsnitt sist.systemen ett

vid sjukdom moderskapFörmåner ocha

vid sjukdom moderskapVârdfömtáner och

sjukvårdsersättning1962:381 allmän försäkring kap.Lagen 2om om
och kap. rehabilitering22 om
Hälso- sjukvårdslagen 1982:763och

primärvårdförsöksverksamhet med kommunalLagen 1991:1136 om
Tandvärdslagen 1985: 125

1993:588 husläkareLagen om
läkemedelskostnader,begränsningLagen 1981:49 m.m.om av

sjukresorresekostnadsersättning vidLagen 1991:419 om
sjukvårdshuvudmanersättningar tillFörordningen 1984:908 vissaom
allmän försäkringfrån sjukförsäkringen enligt lagen 1962:381 om

1993: läkarvårdsersättningLagen 1651 om
sjukgymnastikersättning1993:1652Lagen om
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Läkarvárdstaxan 1974:699
Förordningen 1976: 1018 med för sjukvârdande behandlingtaxa
Tandvârdstaxan 1973:638
Förordningen 1991:1046 ersättning från sjukförsäkringen enligtom
lagen 1962:381 allmän försäkring i form bidrag till arbets-om av
hjälpmedel
Förordningen 1987:409 bidrag till arbetshjälpmedelom m.m.
Sjömanslagen 1973:282
Gränssjukvärdsförordningen 962:l 390
Lagen 1988:360 handläggningen ärenden bilstöd tillom av om
handikappade
Förordningen 1988:890 bilstöd till handikappadeom
Lagen 1993:389 assistansersättningom
Skollagen 1985:1100, 14 kap. Skolhälsovårdom

Kontantförmáner vid sjukdom

Lagen 1962:381 allmän försäkring 3 kap. sjukpenning ochom om
havandeskapspenning, 21 kap. frivillig sjukpenningförsäkring ochom
22 kap. rehabiliteringspenningom
Lagen 1991:1047 sjuklönom
Lagen 1989:225 ersättning till smittbärareom
Förordningen 1991:1321 rehabiliteringsersättningom

Kontanfömzáner vid moderskap

Lagen 1962:381 allmän försäkring kap.4 såvitt gäller för-om
äldrapenningfönnâner med anledning barns födelse och tillfälligav
föräldrapenning enligt 10 § fjärde stycket

b Förmåner vid invaliditet

Lagen 1962:381 allmän försäkring 7 kap. och 13 kap.om om
förtidspension, 9 kap 2 och 3 §§ handikappersättning 9 kap.samtom

§4 Vårdbidragom
Lagen 1969:205 pensionstillskottom
Lagen 1962:392 hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg tillom
folkpension
Lagen 1991 162 särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension: om
Förordningen 1979:830 statsbidrag till kommunalt bostadstilläggom
till folkpension

Förmånerc vid ålderdom

Lagen 1962:381 allmän försäkring och6 12 kap. ålderspen-om om
sion
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Lagen 1969:205 pensionstillskottom
Lagen 1990:773 särskilt pensionstillägg till folkpension förom
långvarig vård sjukt eller handikappat barnav
Lagen 1962:392 hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg tillom
folkpension
Lagen 1991 162 särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension: om
Förordningen 1979:830 statsbidrag till kommunalt bostadstilläggom
till folkpension
Förordningen 1989:996 upphävande kungörelsen 1972:412om av

sjömanspension, såvitt gäller övergångsvis utgiven sjömanspensionom
enligt den nämnda kungörelsen

d Förmåner till efterlevande

Lagen 1962:381 allmän försäkring 8 och 14 kap. efter-om om
levandepension till vuxna
Lagen 1969:205 pensionstillskottom
Lagen 1962:392 hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg tillom
folkpension
Lagen 1991 162 särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension: om

e Förmåner i anledning olycksfall i arbetet och arbetssjuk-av
domar

Lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkringom

f Dödsfallsersättning

5 kap. § lagen1 1976:380 arbetsskadeförsäkring begravnings-om
hjälp

g Förmåner vid arbetslöshet

Lagen 1973:370 arbetslöshetsförsäkringom
Lagen 1973:371 kontant arbetsmarknadsstödom

h Familjeförmáner

Lagen 1947:529 allmänna barnbidragom
Lagen 1986:378 förlängt barnbidragom
Studiestödslagen 1973:349, kap.3 såvitt gäller reglerna studiebi-om
drag och tilläggextra
Lagen 1993:737 bostadsbidrag såvitt gäller bostadsbidrag tillom
barnfamiljer
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1962:381Lagen allmän försäkring 8 och 14 kap. barnpen-om om
sion 9 kap. § i dess1 lydelse före den januari1 1990,samt om
bamtillägg

i Försäkring, avgifter, m.m.

Lagen 1962:381 allmän försäkring 1, 10, 11, 15-17 och 20om
kap.
Lagen 1959:551 beräkning pensionsgrundande inkomst enligtom av
lagen 1962:381 allmän försäkringom
Förordningen 1985:73 undantag från svensk socialförsäkringslag-om
stiftning vid arbete utomlands

Lagen 1962:381 allmän försäkring 19 kap.om
Lagen 1981:691 socialavgifterom

1990:912Lagen nedsättning socialavgifterom av
Lagen 1992: 1745 allmän sjukförsäkringsavgiftom
Lagen 1984:668 uppbörd socialavgifter från arbetsgivareom av
Uppbördslagen 1953:272
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Bilaga 2

Konsekvenser EES-avtalet beträffandeav

ioch kostnader fråga vårdförmånerpersoner om

vid sjukdom

denna bilaga beskrivs i punktform vilka konsekvenser EES-avtaletI -
förordning 140871 inkorporeras i svensk fårEEG rättattgenom nr -

beträffande olika kategorier vad gäller kostnader i frågaochpersoner
vårdförmåner vid sjukdom. uppdelning mellan fall därEn görsom

därSverige blir betalningsansvarigt och situationer land skallannat
för förmánerna.för kostnadernasvara

Beträffande âterbetalningar mellan skall dessa ske medstater
faktiska kostnader eller med schablonbelopp. Hur dessaantingen

skall beräknas har viåterbetalningar skall ske och hur beloppen
framgår beskrivningen där kan ellerbeskrivit i avsnitt 6.5. Som ettav

sinsemellan helt eller delvis avvstâflera länder komma överens attom
återbetalning uppkomna kostnader.från tillämpa reglerna Iatt om av

vidare särskilt återbetalningen skall skeuppräkningen nedan anges om
faktiska belopp schablonbeloppform schablonbelopp eller medi av ur

för återbetalning skallredan l de fall inget sägs sättetutgetts. omsom
ske med faktiska belopp.denna

medlemsstat harfall då den försäkrade bor och arbetar iI samma
huvudregeln i förordning 140871 tillenligt den outtaladehan rätt

i denna denna bekostnad.akut och planerad vårdbåde statsstat
försäkrade bor i dengäller familjemedlemmar till denDetsamma som

självförsäkrade den försäkradedär den arbetar oavsett ärstat var
fall inte medtagna i den följande uppräkningen.bosatt. Dessa är

familjemedlemmar inte självafamiljemedlemmarMed ärsomavses
och självständigt omfattasförvärvsverksamma eller pensionärerär av

innefattas i begreppet familjemed-140871. Vilka skallförordning som
lagstiftningen landi princip i detlemmar avgörs utgersomav

reglerbl.a. utsändningsfall gäller särskildavårdförmånerna. För om
avsnitt 3.9.9lagstiftning, vilka vi har beskrivit itillämplig närmare

för den utsändandei huvudsak innebär sådanoch äratt personsom en
fortfarande behörig stat.staten

Med land EES-land.ettavses
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Som vi i avsnitt 6.5 behandlas arbetslösaangett personer som
omfattas förordning 140871 i många fall enligt reglernaav om
anställda. Därutöver finns vissa regler för särskilda situationersom
gäller för arbetslösa och deras familjemedlemmar. Det dessaär senare
regler nedan redovisas under rubriken Särskilda regler för vissasom
arbetslösa.

Gränsarbetare naturligtvisär anställda. För dem ochatt anse som
deras familjemedlemmar gäller dock särskilda regler i fråga tillrättom
vård i den behöriga respektive bosättningsstaten. Dessa reglerstaten
redovisas under rubriken Särskilda regler för gränsarbetare och deras
familjemedlemmar. I fråga till vård i tredjerätt land under tillfälligom
vistelse där och möjligheten få tillstånd bege sig tillattom att ett
sådant land för få vård gäller reglerna för anställda föratt även
gränsarbetare.

Sverige betalningsansvarigt

Anställda och egenföretagare deras familjemedlemmarsamt

art.22.l a Personer bor och arbetar i Sverige har tillrätta som
akut vård vid tillfällig vistelse i EES-land på svenskannat
bekostnad.

art.22.l b En sådan har också efter tillstånd tillrättc person - -
planerad vård i EES-land på svensk bekostnad.annat

22.3 2. Vad i punkt gällersägs l också i Sverige bosattaart. som
familjemedlemmar till där angivna personer.

19.2 3. En familjemedlem till bor och arbetarart. en person, som
i Sverige, har han själv bosatt iär land tillrättannatom
akut och planerad vård i sitt bosättningsland påeget
Sveriges bekostnad schablonbelopp.

19.1 4. a Personer arbetar i Sverige bort landart. annatsom men
har till akut ochrätt planerad vård i bosättningslandet på
svensk bekostnad.

21.1 b De har också till akut och planeradrätt vård i Sverige.art.

22. la c Vidare har de till akut vård ochrättart.
22. d efterlc tillstånd planerad vård i tredje land svenskpåart. - -

bekostnad.
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19.2 a Denart. familjemedlemär tillsom en person, som
arbetar i Sverige bor i land, har vid bosättningmen annat
i land den förvärvsverksammesamma tillrätt akutsom
och planerad vård i bosättningslandet på svensk bekostnad.

21.2 b En sådan familjemedlemart. torde också ha tillrätt akut
och planerad vård i Sverige vid vistelse här, på svensk
bekostnad.

21.2 c Vidare harart. sådan familjemedlem tillrätt akut vården
i tredje land vid vistelse där, svensk bekostnad.

art.2l.2 d Ytterligare har familjemedlemmen efter tillstånd av-
Sverige tillrätt planerad vård i tredje land på Sveriges-
bekostnad.

22.3 6. a Denart. familjemedlemär tillsom en person, som
arbetar i Sverige bosattär i land, har hanmen annat om
själv bosattär i Sverige till akuträtt vård i tredje land när
han vistas där, på svensk bekostnad.

22.3 b Vidare harart. sådan familjemedlem efter tillstånden av-
Sverige till planeradrätt vård i tredje land på svensk-
bekostnad.

19.2 7. Den familjemedlemart är till arbetarsom en person, som
i Sverige bosattär i land, har han självmen annat ärom
bosatt i tredje land, dvs. i land där denän anställdeannat
bor, till akuträtt och planerad vård i sin bosättningsstat på
svensk bekostnad schablonbelopp.

Särskilda regler för vissa arbetslösa och deras familjemedlemmar

25.1 Vissa arbetslösaart. har arbetslöshetsstödfrán Sverigesom
och söker arbete i land har till akuträtt ochsom annat
planerad vård i det land där de söker arbete på svensk
bekostnad.

25.3 Familjemedlemmarart. till i 8 har rätten person som avses
till akut och planerad vård på svensk bekostnad både i
bosättningslandet och i det land där den arbetslöse söker
arbete.
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Pensionärer och deras familjemedlemmar

Pensionärer, har pension från Sverige och31 10. någonart. som
bor här i landet, har vid tillfällig vistelse i landannatsom

bekostnad.till akut vård i det landet på Sverigesrätt

för sådanpunkt lO gäller31 Samma underll.art. ensom
ochbor i Sverigepensionärs familjemedlemmar som

tillfälligt vistas i land.annat

efter tillstånd få planerad vård i12. Möjligheten22.1c annatattart.
gäller pensionärer ochland på Sveriges bekostnad även

i punkt 10 ochfamiljemedlemmar ll.deras som avses

pensionär, har någonFamiljemedlemmar till29 13.art. somen
vidbor här i landet, harpension från Sverige och som

i land pensionären,bosättning i land, dvs. änannat annat
bosättningsland påi sitttill akut och planerad vårdrätt

Sveriges bekostnad.

huvud-pension enbart ellerPensionärer, har28 14.art. som
EES-ibosattasakligen från Sverige och är ett annatsom

erhållapension, skalltillland från vilket de inte har rätt
svenski bosättningslandet påoch planerad sjukvårdakut

bekostnad schablonbelopp.

för sådanpunkt 14 gällerSamma under28 15.art. ensom
i landbosattapensionärs familjemedlemmar är sammasom

pensionären.som

Sverige och intebosatta i16. Pensionärer,31 ärart. somsom
vård itill akutpension från Sverige, harhar rätt annat

bekostnaddär, Sverigesvid tillfällig vistelseland
kostnader schablonbelopp.faktiska ur

för sådan16 gällerenligt punkt31 l7. Sammaart. ensom
Sverige.bosatta ifamiljemedlemmarpensionärs ärsom

bosattpensionär,familjemedlem till är29 18. Enaart. somen
ländereller flera andraoch pension fråni Sverige har ett

bosättning i landfrån Sverige, har vid äninte annatmen
planerad vård i sitttill akut ochpensionären rätt eget

faktiska kostnaderbekostnadbosättningsland på Sveriges
schablonbelopp.ur
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b sådan familjemedlem31 En har också till akut vård irättart.
tredje land vid tillfällig vistelse där, på Sveriges bekostnad
faktiska kostnader schablonbelopp.ur

22.1c 19. Personer i punkt möjlighet16-18 har ävenart. som avses
efter tillstånd få planerad vård i EES-land påatt ett annat

Sveriges bekostnad faktiska schablonbelopp.kostnader ur

Särskilda regler för gränsarbetare och deras familjemedlemmar

20 20. En gränsarbetare bor i land arbetaraart. annatsom men
i Sverige kan efter få akut och planerad vård ivaleget
Sverige svensk bekostnad.på

följaockså välja19.1 b En gränsarbetare enligt kan attart. a
bosättnings-huvudregeln få planerad vård ioch akut och

landet på svensk bekostnad.

punkt 20,familjemedlem till gränsarbetare enligt20 21. Enart. en
få akuti land Sverige, kan väljasjälv bor än attannatsom

Familjemedlemmenbekostnad.vård i Sverige på svensk
särskiltöverenskommelse ellerkan också efter generell

svensk bekost-Sverige påmedgivande få planerad vård i
nad.

vårdbetalningsansvarigt förlandAnnat

familjemedlemmarderasoch egenföretagareAnställda samt

EES-landiarbetarbor och22. a Personer22.la annatart. som
sjukvård härakuttilli Sverigetillfällig vistelse rätthar vid

landet.det andrabekostnadi landet på av

tilltillståndefterocksåharb sådan rätt22.1c Enart. person --
landet.andradetbekostnadsjukvård påplanerad här av

familjemedlem-ocksågälleri punkt 2223. Vad22.3 sägsart. som
landbor itill där angivna somsammapersoner sommar

anställde.den
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till bor ochfamiljemedlem21.2 24. a Enart. en person, som
bosättning i tillSverige, har vid landarbetar i rättannat

Sverige vid vistelse här påplanerad vård iakut och
familjemedlemmen borbekostnad det land i vilkenav

schablonbelopp.faktiska kostnader ur

få akut ochsådan kan också22.3 b Enart. person
bosättningsland vårdplaneradefter tillstånd sittc av --

bosättningslands faktiskabekostnadtredje land sitti
kostnader schablonbelopp.ur

arbetar ibori Sverige25. a En19.1 annatart. menperson som
planerad vård i Sverige pâtill akut ochland har rätt

bekostnad.sysselsättningslandets

planerad vård itill akut ochvidareb Han har21.1 rättart.
sysselsättningslandet.

till akut ochYtterligare har han22.la c rättart.
land på syssel-vård i tredjeefter tillstånd planeraddoch 22.1c --

bekostnad.sättningslandets

borfamiljemedlem till26. Den19.2 a är person, somatt ensom
självland, har haniarbetar äri Sverige annat ommen

här i landetplanerad vårdakut ochSverige tillbosatt i rätt
bekostnad.sysselsättningslandets

tillvidare akuttorde ha rättfamiljemedlemb En sådan21.2art.
i sysselsätt-dvs.behörigaoch planerad vård i den staten,

ningslandet.

ochtill akut vårdfamiljemedlemmenhar rätt22.3 c Dessutomart.
vårdplaneradbehörigaefter tillstånd dend statenav --

bekostnad.behörigaland deni tredje på statens

Sverigebortill ifamiljemedlem27. En22.3art person, somen
ihan själv bosattland, hararbetar i ärannat ommen

efter tillståndvård ochtill akutsysselsättningslandet rätt -
hanplanerad vård i Sverigesysselsättningslandet närav -

bekostnad.sysselsättningslandetsvistas här, på

Sverigebortill ifamiljemedlem28. En19.2 a person, somart. en
ihan själv bosattland, hari ärarbetar annat ommen

anställdes bosättnings-land denitredje land, dvs. änannat
planeradakut vård ochtillsysselsättningsland,eller rätt
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vård i sitt bosättningsland på sysselsättningslandetseget
bekostnad schablonbelopp.

22.3 b En sådan familjemedlem har vid vistelse i Sverigeart. rätt
till akut vård här i landet sitt bosättningslandseget
bekostnad faktiska kostnader schablonbelopp.ur

22.3 Familjemedlemmenc har vidare efter tillstånd från sittart. -
bosättningsland till planerad vård irätt Sverige sittpå-
bosättningslands bekostnad faktiska kostnader schab-ur
lonbelopp.

21.2 29. familjemedlema En till arbetarart. ien person, som
Sverige bosatt i land, harär han själv ärannatmen om
bosatt i tredje land, dvs. i land där den anställdeänannat
bor, till akut ochrätt planerad vård i Sverige vid vistelse
här. För de faktiska kostnaderna för vården i dessasvarar
fall det land i vilket familjemedlemmen bor faktiska
kostnader schablonbelopp.ur

22.3 b En sådan familjemedlem har också till akut vårdrätt.
vid vistelse i den anställdes bosättningsland eller i fjärde
land på bekostnad sitt bosättningsland faktiskaegetav
kostnader schablonbelopp.ur

22.3 c Familjemedlemmen kan vidare efter tillstånd sittav-
bosättningsland få till planerad vård i denrätt anställdes-
bosättningsland eller fjärdei land på sitt bosättnings-eget
lands bekostnad faktiska kostnader schablonbelopp.ur

19.2 30. En familjemedlem till bor i landart. annaten person, som
och arbetar där eller i tredje land, har han självsom om

bosatt i Sverigeär till akut planeradrätt och vård i Sverige
bekostnadpå den anställdes sysselsättningsland schab-av

lonbelopp.

Särskilda regler för vissa arbetslösa och deras familjemedlemmar

25.1 31. Vissa arbetslösa med arbetslöshetsstödfrân land811. annat
söker arbete i Sverige har till akut och planeradrättsom

värd i Sverige bekostnadpå landdet förav som svarar
kostnaderna för arbetslöshetstödet, dvs. den behöriga
staten.
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25.3 32. Familjemedlemmar till i punkt 31art. en person som avses
har till akut och planeradrätt vård i Sverige på bekostnad

det land arbetslöshetsstödet, dvs. denutgerav som
behöriga staten.

Pensionärer och deras familjemedlemmar

28a 33. Pensionärer, bosatta i Sverigeär och inteart. som som
har pension från Sverige har pension från ettmen som
eller flera andra länder, har till akut och planeradrätt
vård i Sverige. bekostasDenna med schablonbelopp detav
land eller de länder utbetalar pensionen.ett av som

28a 34. Samma enligt punkt 33 gäller för sådanart. som en
pensionärs familjemedlemmar bosatta i Sverige.ärsom

31 35. Pensionärer, bor i land och inte harart. annatsom
pension huvudsakligen frän Sverige, har till akut vårdrätt
vid tillfällig vistelse i Sverige på bosättningslandets
bekostnad faktiska kostnader eller faktiska kostnader ur
schablonbelopp.

31 36. Samma under gäller frågapunkt 35 i familje-art. som om
medlemmar till sådan pensionär de tillfälligt vistasen om
i Sverige.

29 37. En familjemedlem till pensionär, bor iart. annaten som
land och inte har pension huvudsakligen från Sverige, har

han själv bosatt i Sverige till akut och planeradär rättom
vård här i landet på bekostnad det land där pensionärenav
bor faktiska kostnader schablonbelopp.ur

31 38. Pensionärer, bor i land och har pensionart. annatsom
bara eller huvudsakligen frän Sverige inte fränmen
bosättningslandet, har till akut vård vid tillfälligrätt
vistelse i Sverige på bosättningslandets bekostnad faktiska
kostnader schablonbelopp.ur

31 39. Samma enligt punkt gäller för sådan38art. som en
pensionärs familjemedlemmar bor i landsom samma som
pensionären eller i tredje land.
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Bilaga 3

Förteckning urvalöver rättsfall frånett
EG-domstolen

I denna bilaga redovisas de rättsfall från EG-domstolen vi undersom
vårt arbete haft anledning studera närmare. I betänkandet finnsatt
hänvisningar till de flesta rättsfallen.av

Varje rättsfall redovisas under endast rubrik, även deten om
behandlar flera olika frågor.

För varje rättsfall först EG-domstolens målnummer följtanges ettav
Namnet i de allra flesta fallär på den enskildanamn. namnet part som

i målet.uppträtt Med fånågra undantag har nämligen den i målet
behandlade saken kommit under EG-domstolens prövning efter det att

nationell domstol eller försäkringsinstitution med stöd 177en art.av
i Romfördraget beslutat inhämta förhandsbesked tolkningsbesked från
domstolen. I några fallen det sig dockrör talan väcktsav om en som

EG-komissionen medlemsstat för påstått brottmotav moten
Romfördraget.

Efter målets följer inom klämmer årtalet då målet avgjons.namn
Sist den sida i den engelskspråkiga officiella publikationanges -
European Court Reports ECR där målet finns refererat. På grund-

kraftig eftersläpning har års rättsfall inte refererats iännuav senare
ECR.

Fri rörlighet för likabehandling ifråga sociala förmåner,personer, om
m. m.
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EEGförordningenligtblanketterNågra
57472nr

regler ienligtblanketterdeåterfinns någrabilagadennaI somav
EES-detsituationer därolikaanvänds i57472EEGförordning nr

för socialländernassamordningregelsystemeträttsliga systemavom
denbl.a.blanketternamed ärAvsiktentillämpligt. atttrygghet är

vilken ärinstitution hosdvs. deninstitutionenbehöriga personen
denneförsäkrade skall intyga ärdenbegäranförsäkrad attav

moder-sjukdom ochvidvårdförmånerförförsäkradtillberättigad
vârdgivandeförbevis häromskalldärigenom utgöradeochskap ettatt

har vibetänkandet6.5 imedlemsland. avsnittIiinstitutioner annatett
formulär.med dessasyftenabeskrivninglämnat närmare aven

EES-landibosattdenanvänds är106Formulär E ett annatsomav
försäkringsinstitu-tillinoch skallförsäkradvilket hani ärdetän ges

sinamedtillsammansförsäkradedenförbosättningsortentionen att
där.förmånerfåskall kunnafamiljemedlemmar

hani vilketEES-land det äri änvistastillfälligtDen annatettsom
fördär,förmånerbehovblir ihanskall,eller bosattförsäkrad avom

formulär E 111.visapåförsäkringsinstitutionen orten upp
140871EEGförordningi22.1stödmedDen art. nrcavsom

vård därför fåEES-landtillsigtillstånd bege attbeviljas ett annatatt
E 112. Denformulärmedförsesinstitutionenbehörigaskall denav

försäkringsinstitutionenförformuläretvisaskall sedanförsäkrade upp
skallvårdendärden ort ges.

försäkrade inte kandenomständighetendenpåpekasbör attDet att
där vårddenpåförsäkringsinstitutionenförintyg ortnågotvisa upp

ellervårdinstitution rätt vägradennaautomatisktinte attskall gerges,
nämligenInstitutionen på ärför vården.betalningfull ortenkrävaatt

berättigad tilli fråga ärhuruvidaundersökaskyldig att personen
vårdakutbehovOmbehörigai densjukförsäkradförmåner staten. av

det emeller-EES-land, kanvistelse itillfälligunderuppkommer annat
dentid ochrimligdetta inomklarläggasvårtiblandtid attvara

vården. Iförbetalningfullerläggakanskeblirförsäkrade atttvungen
in-behörigadenhosi sista handförsäkradedenfall kansådant

eventuellaförmed avdragför sina utlägg,ersättningkrävastitutionen
land däri detlagstiftningenenligtskall erläggaspatientavgifter som

betänkandet.6.5 iavsnittvården segavs
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SoanvnnunguplscdiGEMENSKAPERNAEUROPEISKA
socialtrygghetFörordning mom E106EES

rön ÃNMODERSKAPSVÅRDFÖRMÅNERaim PERSONERHÖRANDE BOSATTA STATIANNANsaux-OCHnu.INTYG BEHÖRIGASTATENDEN
tillsammansmeddem;familjemedlemmartillodlemmarbosattafamiljegenföretagareochderasAnställdaoch anställdatidigarevantarbetslösapersonersom 19.2; 25,311.9.140871: La;art art.Förordning art.
första27 meningen57472: 17.7och4;Förordning enart.

förekommandeIalltvå försäkrade iexemplartillden ellersänderdemochsänderfylleridelA blanxettenBehöriginstitution av - Såpå institution.utfärdas denna snartpå begäranblanketteninstitutionen bosattningsortentillforbindelseorganet avvia om- âtersänder institutionen.B tilldenbehörigaoch exemplarfyller institutioneni del ettMI mottagit: denexemplarende senare

råttUnderrättelseA. om
|

på GlInstitution bosättningsorten
Kodnummer211 Namn

O:1.2 Adress

E107Hänvisning blankett den1.3 aver

[j Arstålld
DD2 GränsarbetareEgenföretagare anställd
ED GrånsarbetareegenföretagareArbetslösperson

2.1 Efternamn0b

Tidigare nu Fodelsgdagum2.2 Förnamn namn
&quot;&quot;&quot;2.3 i bosättningslandeto:Adress

Gb:2.4 ldentifuerinqsnummar
E] D företag2.5 Denförsäkrade är årinteanställdi ellerliknandegruva

D sådanförsäkradeomfattas försäkringföregenföretagare i förordning574722.6 Den bilaga11tillav somavses

FamiliemedlemW
Oil3.1 Ettemrnn

Tidigare Fbdelsgdatum3,2 Förnamn namn

Adressi Gl3.3 bosattningslandet

D Ovnnnåmndanställdegenföretagarehanshennesfamiljemedlemmar4 och tsbosattamedhonanpmm,
D Faniljemedlenmarna4.1 sltillovannåmndarbetslösperson

moderskapsvårdtönnánertill5 sjuk-ochharrått
tr.o,m.

behållerPersonernadetgäller sinrått
D meddelastillsdet dettaintygintelängreärgiltigtatt6.1
D årfören fr.o.m.period ett detdatum underpunkt56av angessom6,2

6.3

G
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|7 moderskapsförsäkringBehörig ochinstitutionförsjuk-

7Il:Kodnummer7,1 Namn:
3:Adress7.2

Dålumi7447.3 stämpel _______________________________________________Underskrift7.5

l8 01filMolycksfalli arbetetBehörig för olycksfalläninstitution andra
SK°“°&#39;Namn:5.1 .................................Adressöl:3:2 ___

Datum:8.4e.: stämpel _______________________________________________Underskrift8.5

B.Underrättelse registreringnom
Ti

familjemedlemmarD hanshennes9.1 2ochAnställdegenföretagare punktnämndunder
CJ 292 nämndunderpunktFamiljemedlemmararbetslöstill person
Cl9.3 Ogistmñdeshos denOss __________________________________ME]94 pågrundkundeinteregistrerashos avoss

Tl Registreradefamiljemedlemmar
FödelsedatumTidigareg10.1 Efternamn Förnamnno namn

i
10.2

10.3

10.4

1047

10.8

10.9

påInstitution bosättningsorten
Namn:11.1
AddressGl:11.2

stämpel11.3
Datum:11,4

.............................................11.5 Underskrift
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ANVISNINGAR sidorbestår fyraBlanketten evlinjerna.på streckadeochskriv de avtryckbokstäver endastmedblankettenfylliVervänlig fårvilkaingen utelämnas.

försäkradetill denUpplysningar
Dennablankettarintemoderskapsvårdlormâner Dinafamiljemedlemmar.forDig ochsalvsjuk-ochtillrattDennablanketta ger ibosattalamilemedlemmar ärDinaför enannanavseddendast dearbetslös;den somfallDuförDigfördet är avavsedd ar

lorsakrad.Dusjalvardeni vilkenänmedlemsstat forsjuk-ochinstitutionenså tillmåste möjligtovertämnasDinbesittning snarttvå blanketten ariDe exemplar somb somav tillDinaIamilemedlemmarmåste over-lämnasOmDu blankettenpå arbetsosDin ar avbosättningsort.moderskapslorsákring
påmoderskapsförsakring bosáttningsort.derasförsjuk-ochinstitutionen

moderskapsförsaknngsinstitutionerar:Dessasjuk-ochC Duvaler;sjulörsäkringskassanlokalamutualitéiBelgienden i Fredriks-kommunförvaltningenochmagistratenKöpenhamnskommunlandstinget.amtskommuneDanmarkbehörigi kommunlorvaltningen;kommunbestyrelsenkommunbergs sjukförsakringskassanxAOK, lokalaallmännaBonn denOrtskrankenkasseAllgemeineTysklandi medgallerförser detIKA,Socialförsäkringsinstitutetför personenellerlokalakontoret somregionalaGreklandvanligendeti várdförmåneringahålsobok vilken utges;utanen forinstitutetcentraladetSocialProvinsdirektoratetunderSeguridadNacionaldeDirecciánProvincialdelInsitutoispenien i densjukhusinrärtningsukvárds-ochlönnáner duansökahoskanOmDu behovbosättningsorten. ärtrygghetförsocial avl fotokopia;medtillsammansBlankettenskallinlämnashålsosystem.sociallörsåkringens enspanska skalljakande2.5punktundersjuklorsakringskassanysvaretdassurancemaladieLokala arCaisseprimaire omiFrankrike
Föreningenforhalp gruvarbetare:miniere tillSociétésändastill deblanketten secours omrâdeformånerbegärs,-HalsonämndenBoardHealthIrlandi inomvars omrâdet,forsomanUSE fördetberördahalsovárdsennetensanitariaIocale denlokalaUnita ansvararsomItalienvanligeni lokalaHalsovårdsministenet,detaereaUflicio sanirapå Ministerodellasanna. di marittimacivilllygplan obesartningsmanoch

civilflygethandelsflottanellerforkontoret ; förarbetare:ouvrierssjukkassanCaisse maladiedesdeLuxemburgi
lörbosåttningsorten;någon försäkringskassomabehörigaiNederfändema deav förpåbosättningsonen;socialtrygghetförSegurançaSocialregionalcentretRegionalfastlandet:Centro dePortugal förAzorernaFunchal;trygghetiförsocialSocial regionaladirektoratetSegurança detRegionalDirecçåo deMadeira: Heroismo;i AngradoförsocialtrygghetSocial regionaladirektoratetSegurança detRegionaldeDirecçåo Avgifts-Socialministeriet,ContnbutionsOverseasSecurity,Contributlons,Agency,ol SocialDepartmentStorbritannieni BranchOverseasSecurityAgency,SocialNewcastle-upon-Tyne,NorthernIrelandellerbyrån, avgifteriUtrikes

tillämpligt;Belfast,SektionenlörutrikesarendeniSocialförsäkringsbyrånförNordirland, sompåDinbosåttningsort;Österrike distnktssjukkassa arbehör-igGebletskrankenkassedeni som
lekabyrån Folkpensionsai-istaltem;KansanelakelaitosförFinlandi

Reylqavik;RiksförsäkringsverketTryggingasfofnunriksmsIslandi lNationella i Vaduz.Volkswirtschaft ekonomiverketiLiechtensteinAmtfür
påbosattningsonen;lokalalorsakringskontore:trygdekontorlokalelNorgedet

påförsäkringskassanbosattningsorten.iSvei-ige rkryssadpunkt6iunder nila.förperiodenpunkt5giltig detdatum underblankettår angivenDennad somangesom förandringariallavilkenblankettensantsmåste forsaknngsinstitutiontill omunderrättadenDinafamilemedlemmarDuellerfel ellerDinanställning,vårdformåner,såsom ellerbytepåverka upphörande egentillkan rattenomständigheter avsom vrstelseort.bosättningsellerfamiljemedlem:byteav
ANMÃRKNINGAR

Socialtrygghet.samarbetsomrádet.BilagaVl,ekonomiskaEuropeiskaEES Avtalom- Sverige.Österrike, ochNorgeLiechtenstein,island,Finland,ävengallaförskall blankettavtal dennatillämpning dettaFör ev
DTyskland;DKDanmark;BBeIgien;tillhör:institution fylleri delAlanddenfördetNationalitetsbeteckning1 som Pisponugat;.Jederlänøg-na;lFlLlrlandg LLuxemburgçFFrankrike lltalien;ESpanien;GRGrekland; ; SSverige.A0sterrike;FlNFinland:lSIsIand;FLLiechtensteimNNorge:GBStorbritannien;

påpå institutionenvistelseorten.utfärdas begäranblankettenendastIfylls2 avom
kant,lfylls detär28 om stad,land.Gata, postnummer.3 nummer, egenforetagareianställdellersigtillämplig detrormed kryssaven, ruta.gränsarbetare ett omenOmdet omror angesSa en lbådaefternamnenvidfödelsen.ifråga medborgarespanskaSh angesom påidentitetskortframgNordningdei denlömamn,efternamn,flicknamnallaportugisiskamedborgareifråga anges namnom

ieller pass. flscale.identifieringsnummerochellercodicemöjligt,medborgareFöritalienska30 anges.om förupplysningarendast avsådantfall eni lämnastill arbetslösfamiliemedlemmarblankettenIfyllsendast person;4 enom avser lagstiftningenligtdenFörrnånstagandefamiljemedlemmar utsesregistreras,for deskakunnafamiljemedlemmama somatt
på B.i blankettensdelbosattningsorten,institutionentillämpas angesavsom förmåner,familjemedlemmar tillvilka harrattBosätthingslandetslagstiftningbestämmer5 som

italienskinstitution.franskutfärdas ellerOmblanketten6 enav elleranslälidaforinstitutionbrittiskforegenföretagareeller grekiskellerutfärdas franskinstitutionOmblanketten7 enaven
egenföretagare.

finns.7a lfylls detom föregenföretagare.institutionerlfylls franska8 av olycksfallsforsakrarenpâ förarbetetbehöriga anges.deni Liechtensteinskallfyllsi institutionOmblanketten namnetBa enav B fyllasforlanga lämnat behoverdelutfärdasfor tidigareOm blankett att intyg9 denna institu-denolycksfalli arbetetvárdformåner olycksfallför ankostnadernafor avbärs annatbehörigOmLiechtensteinär stat,10
underpunkt8olycksfallsförsarkringfortion angessom
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TILLFÃLUG MEDLEMSSTATSJUKVÅRDSFÖRMÅNER ENVlSTELSEfRÄTT UNDERFÖR HLLINTVG
22.3; 31.122.1.a.i; m.an.140871:Forcraning an. 23.111,31.1och321.1;att.20.4;Förordning57472: art.an,

E]E] AnnanD anställdaförförsäkringPensionärAnställd
D[3 egenföretagareförförsäkringPensionärEgenföretagare1

madressD.N.l,anm,tidigarew,Efternamn namn

Fö- :m:2b:Identifieringsnurnmer1.1
D 57472förordningi bilaga11tillegenföretagaresådan förförsäkringomfattas avsessomOvannåmnd1.2 avperson

I2 3Familjemedlammar
mIdentifieringsnummerFödelsedatumTidigareFörnamn namnIW2.1 Efternamn

f I:adressstadigvarande2.2

moderskapsförsåknngen.vårdfönnâner ochenligtsjuk-tillharrättovannämnda3 personer
FörmånerkanutgesD t.o.mfr.o.mm3.1 [3 fr.o.m.....3.2 s
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I4 Behöriginstitution
Namn:4.1 6:Kodnummer__4.2 Adressm: ____,
stämpel43

4.4 Datum: ............................................4.5 Underskrift

4.6 Giltigtlr.o.m t.o.m 4.10 Giltigtfr.o.m t.o.m............................... ............................... ............................... ...............................4.7 stämpel 4.8Datum: stämpel4.11 4.12Datum:

4.9Underskrift 4.13Underskrift

Behörlgfranskinstitutionförolycksfallutanförarbetetlörsådant råkatolycksfall löregenföretagareinomjordbruket utsom
5.1 Namn: 5:Kodnummer ..................5.2 Adress2:

stämpel5.3
5.4 Datum:
5.5 Underskrift
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ANVISNINGAR
tyllVarvänlig i dennablankettmedtryckbokstäver endastpåochskriv destreckadelinjerna.Blankettenbestår sidor fårtre vilkaingen utelämnas.av av

i förekommandeeller,titutionen fall, påDenbehörigains inst. tionent.. pensionärensbosättningsortellerdenanställdesegenföretagaren:fylla blankettskall i denna ochfamiljemedlem sändadentillberörd ellersändadentill institutionenpáperson vistelseorten blankettenompå Dennadensistnämnda. blankettutfärdats begäran erfordrasinteav detgallervistasi Storbritannien.ompersonen

a Dennahandlingger
i händelse omedelbartbehovdenanställdeegenföretagarenoch familjemedlemmardennesav under- somanges punkt tillfälligtsom vis-i denbehörigatas medlemsstatän ochstaten,annan

familjemedlemmarpensionårenochdennes underpunkt tillfälligtvistasanges isom som medlemsstat- annan ändendardevanligtvisärerhållavårdförmånerfrånbosatta, försäkringsorganrättatt i vistelselandet,vidsjukdomellerrnoderskapochtillfälligtvidolycksfalli arbetetellerarbetssjukdom.Detta värdfönnånerdokument dockinterätttill syftetmed erhållager är läkarvårdom attresan utomlands.b Narnågon måstede förmåner,berörde soka inklusivesjukhusvård,skallav personerna hanhonuppvisa.dennablankettforforsaknngs-i landetdärhanhonvistasdvs:organet
Belgien,i mutualitéden lokalasjukförsäkringskassanhanhonvalt;som
Danmark,i behörigamtskommunenandstinget.l Köpenhamnskommunmagistratenkommunförvaltningen;i Fredriksbergskommun,kommunalbestyresekommunförvaltning.Läkaretandläkareellerapotekarekankonsulteras förstutanatt kontaktadenämndainstitutio-måsteDennablankett förmåner.vidvarjeansökan Förteckningnerna. överläkareuppvisas om ochtandläkare kan erhållsanlitassom hosdenlokalasocial- sundhedsförvaltningen hälsovärdsrnyndigheten:social-ochog

iTyskland,AllgemeineOrtskrankenkasseAOK,lokalaallmännasjukförsäkringskassan:
i Grekland,vanligendetregionalaellerlokala Socialförsäkringsinstitutetkontorethos lKA, förserberördsom med hälsobokperson en utanvilkeningavårdförmánerkanutges;
Spanien,i sjukvårds-ochsjukhusinråttningamai denspanskasocialförsäkringenshälsosystem.Blankettenskallinlämnastillsammansmedfotokopia;en
Österrike,i Gebietskrankenkassedistriktssjukkassan;

i Finland.lokalbyrånförKansaneäkelaitosFolkpensionsanstalten,ersättning sjukvårdskostnadersöksförom uppkomnai denprivatasek-Vårdförmåner fåstorn. kan hoskommunalahälsoinrättningarochallmännasjukhus uppvisandemot intyget;av
i Island.TryggingastofnunrikisinsRiksförsäkringsverketi Reykjavik;
i Liechtenstein,AmtfürVolksvvirtschaftNationellaekonomverketvacuz;l
i Norge,detlokaletrygdekonlorLokalaförsäkringskontoret.Vård sjukvårdsinrattninghos kansökas förstutanatt kontaktanämnainstitu-tion.Dennablankettskall vårduppvisasnär söks;
l Sverige,försäkringskassan.Vård sjukvårdsinrättninghos sjukhus,läkare,tandläkareo.s.v.kansökas förstutanatt kontaktanämndainstitu-tion.Dennablankettskalluppvisas värdnär söks.
i Frankrike,Caisseprimairedäassurance-rnaladielokalasjulrförsäkringkassanj;
i Irland,denHealthBoardHälsonämnd områdeinom förmånerbegärs;vars
i Italien,vanligenUnita sanitariaIocaleUSL, hälsovårdsenhetendenlokala för detberördaområdet;somansvarar försjömänochbesättningsmönpå civilflygplan,Ministerodellasanta,Ufficio sanitädi marrittima aereaHälsovårdsministeriet,o flottansellerflygetshalsovårdskontor områdetför fråga;isomansvarar
i Luxemburg.Caissedemaladiedesouvrierssjukkassanförarbelarej;
i Nederlñndema,ANOZ Verzekeringen,Utrecht.Läkare,tandläkareellerapotekarekankonsulteras förstutanatt kontaktaANOZVerzekeringen;
Portugali fastlandet:AdministraçåoRegionaldeSmideregionalahålsovårdsadministrationenpåvistelseorten;förMadeira:DirecqåoRegional SmidePüblicaYdetde regionaladirektoratetförhälsovåsendeti Funchal;lörAzorerna:DirecçäoRegional SaüdeTdetde regionaladirektoratetförhalsovåsendeti AngradoHeroismo.

C fåkontantförmånerFöratt skall detgäller,inom fråndagar arbetsoförmåganspersonen tre början,ansökahosinstitutionenpåvistelseortenlämnain meddelandeatt ett hanhongenom att upphört arbetaom att eller, lagstiftningden tillämpasom densom behörigainstitutionenavpåeller institutionen såvistelseortenföreskriver, intygav ett arbetsoförmågautfärdat denom läkare behandlarav som detgäller.personen
ANMÃRKNINGAR

EES Avtal Europeiskaekonomiskaom samarbetsornrådet,BilagaVl,Social- trygghet.Förtillämpning dettaavtalskalldenna Österrike,blankettävenav gällaför Finland.Island.LiechtensteinNorgeochSverige.
1 Nationaiitetsbeteckninglör detlanddeninstitution fylleri blankettentillhör:BBelgien;som DKDanmark.DTyskIand;GRGrekland;:Spanien: FFrankrike; lRLlrland; lltalienz LLuxemburg;NLNederländerna;PPortugal; GBStorbritannien;AOsterriike;FlNFiruand;ISIsland;FLLiechtenstein;NNorgeg$Sverige.

ifrågala spanskamedborgare bådaefternamnenom vidiödelsen.anges
ifråga portugisiskamedborgare alla efternamn,om förnamn,anges flicknamni dennamn ordning framgårde påidentitetskortelleri passPostnummer.2 stad. land.gata,nummer.

28 Förspanskamedborgare förekommandei lall påanges detnationellanumret identitetskortD.N.l, även kortet Omärogiltigt. sådantomsaknas Saknas.anges:
Zb Föritalienskamedborgare möjligt,lörsakringsnummeranges. ochellerom codiceliscale.

Angeendastdefamiljemedlemmar tillfälligtskallbegesigtillsom medlemsstat.enannan
4 lfyllsendast lamiljemedlemmensadressom är ändenanstäIldesegentöretagarensenannan ellerpensionärens.
5 Dessatvåpunkteruteslutervarandra.Sätt kryssi tillämpligett ruta.
6 liylls sådantfinns.om å
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MODERSKAPSFÖRSÃKRINGFRÅNFÖRMÅNER OCHRÄTT SJUK-TlLLFORTSATTlNTYGom 22.3; 3122,l.c,, art.art.22.1.b.i;140871: artFörordning art. 2322.1och artFörordning57472:art,
pensionärenskallbegeellerförsäkrade sigOmpensionâren. denellerförsäkradedentillblankettutfärdadennaskallinstitutionenbehörigaDen Benefit:OverseasBenefltsAgency,Security,ofSocialDepartmenttillsändasävenblankettenexemplarskallettStorbritannien avtill Tyne.Newcastle-upon-Directorate,

anställdaförförsäkringD PensionärD Anställd
D egenföretagareEl förförsäkringPensionärEgenföretagare1

[j Annan
WEfternamn1

Födelsedatuma1TidigarenamnFörnamn1

9:landetbehörigai detAdress1.3

12x31:sigskallbegepensionarenellerförsäkrade1111vilketdenlanddetiAdress1.4

ldentifieringsnummerhl:1.5 57472förordning11tillavsesbilagaegenföretagareförsådanförsäkring somomfattaspenslonarenellerD försäkrade avDen1.6

R2 medlemsstatsigtillskallbegeFamiljemedlem enannansom
MJEfternamn2.1

FödelsedatumTidigarenamnFörnamn2.2

PM:landetbehörigai detAdress2.3

Zl:skallbegegällerdettillvilket siglandi det personenAdress2,4

mi:ldentifieringsnummer2.5

D 2D punktpunktlundernämndPerson3 vårdförmánertilltonsattråtthar
arbetet5olycksfalliolycksfallänförandraolycksfallsförsäkringl: frånmoderskapsförsakringD från ochsiuk-

sighanhonskallbegevilketland tilll3.1 4sigför bosättaatt
behandladvidavD bliför däratt3.2

behandlingfördennanödvändigmedicinsktärtransporti händelseinrättning somliknande avellerannan
utförasskallkunnaundersökniförD biologiska att ngarsändaatt prover3.3

intygdettatillhandahållas uppvisandefårförmåner mot avDessa4
t.o.m4.1 7siukhusvistelsehändelseendasti avt.o.m.4.2
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läkarevårundersökandefrån[Utlåtandet5
f] förseglatkuvertibifogas blankettdenna5.1 U ltillsandesden52 .........................................
D påbegäransänds5.3 avoss[j utfärdatsintehar5,4

Isehönginstitution6
llKodnummer6.1 Namn:

Adress.6.2

Underskrift6.5

ANVlSNlNGAR
streckadelinjerna.pádeskrivendastochtryckbokstâvermedblankettenvänligfylliVar

försäkrade.till denUpplysningar
Dig,d.v.s.;Du begepå tillvilken skaortmoderskapsförsaknngcenförsjuk-ochomgående institutionentilllämnasskallDennablankett

Duväljer;sjuförsåkringskassanlokalamutualitéBelgien,deni FredriksbergskommunikommunförvaltningenochmagistratenkommunKöpenhamnslandstinget.IamtskommuneDanmark.behörigi tillhandahållervård.institutionfördenuppvisasskall somkommunförvaltningen,Intygetkommunbestyrelsen
sjukförsakringskassan:lokalaallmännaAOK.denOrtskrankenkasseAllgemeineTyskland.i hålsobokmed utandetgallerförserMA, enSocialförsakringsinstitutet personenfor somlokalakontoretregionalaellervanligendetGrekland.i

vårdförmånerkanvilkeninga utges; medmås lsammansinlämnasBlanketten enhalsSocialförsäkringenssystem.spanskai densjukvårds- sjukhusinrattningamaochi Spanien.
fotokopia;

sjukförsaknngskassanxLokalawassurance-maladieprimaireFrankrike.Caissei
förmånerområde begärs;HälsonamndeninomBoardi Irland.Health vars

omrâdet;for berördadethälsovårdsenhetenUSL. lokalalocale den ansvararsanitaria somlialien.Unitai
förarbetare;ouvriersSjukkassanmaladiedesCaissedei Luxemburg,

i Utrecht.ANOZVerzekeringenvistelse.vidtillfälligeller.påbosättningsortenbehörigvalfrisjukkassai Nederfândema.
på Madeira:förvistelseorten;hälsoväsendetföradministrationenregionalaSaudedenRegionaldeAdministraçâoPortugalfastlandet:i SaüdedetRegionaldeDirecçäoFunchal;förAzorernahälsoväsendetför idirektoratetregionalaPublicadetSaüdeRegionaldeDirecçäo

Heroisma:dohälsovâsendeti Angraregionala lördirektoratet
vårdvilken begärs.osv.hossjukhustandläkare.sjukvårdsinrättningläkare.Storbritannien.i den

påvistelseorteu,behörigÖsterrike. distriktssjukkassa ärGebietskrankenkasse somi den sektorn.privatasjukvårdskostnader i denuppkomnaforersättningsöksFolkpensionsanstalten,Kansaneläkelaitoslokalbyrån omFinland. föri frånerhållasUpplysningarkanintyget.uppvisandesjukhusochallmänna mothälsoinrättningar avVårdförmåner fås kommunalakan hos
Kansanelakelaitostlokalbyråernaför Reykjavik;RiksförsäkringsverketirikislnsTryggingastofnuni Island. ekonomiverketiVaduz;NationellaVolkswirtschaftfürLiechtenstein.Amti institution.nämndaförstkontaktasökassjukvårdsinrättningkan utanattVårdförsäkringskontoret, hostrygdekontorlokalalokalai Norge.det vårdsöks:nårskalluppvisasDennablankett institution.nämndaförstkontaktasökasosv. kan attutantandläkaresjukvårdsinrättningsjukhus.läkareVårdhosFörsäkringskassan.iSverige,

ANMÃRKNlNGAR
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fiscale.ochellercodiceförsårkingsnummermöjligt,italienskamedborgare3a För angesom
pensionärens.från försäkradesellerdenskiljersigadressfamiljemedlemmens4 Angesendastom

jordbruket.egenföretagareinomförinstitutionerlfylls franska5 av
möjligt.såprecist6 Anges som

egenföretagare.förinstitutionerbelgiskalfyfls7 av
läkanrtlåtandetsänts.vilkentillpå institutionadress den8 ochNamn

finns.det9 Angesom



Ocáåo



Statens offentliga utredningar 1993

Kronologisk förteckning

Srymings-ochsamarbetsformeri biståndet.UD 35 Reaktion ungdomsbrott.Del A ochB. Ju.mot. .Kursplanerför grundskolan,U. 36. Lag totalförsvarsplikt,Fö.om. Ersättningför kvalitet och effektivitet. 37.Justitiekanslern,Enöversyn .lKzsarbetsuppgifterav. Utformning resurstilldelningssystemett nytt Ju.av m.m.n
för grundläggandehögskoleutbildning.U. 38.Hälsoaoch sjukvårdeni framtiden modeller.tre-rStatligt tillstöd rehabilitering tortyrskadade S.av. flyktingar fl. S. 39 En för filmcensuren.m. gräns Ku..Bensodiazepiner beroendeframkallandepsykofar- 40. Fri- och rättighetsfrâgor.Del A och B. Ju.r. maka.S. Folk-41. och bostadsräkningár 1990 framtiden.och lLivsmedelshygienoch småskaliglivsmedelsproduk- Fi.. tion, Jo. 42 Försvaretshögskolor.Fö..Löneskillnaderoch lönediskriminering. 43, Politik arbetslöshet.A.mot. Om kvinnoroch arbetsmarknaden.män Ku. 44.Översyn tjänsteinkomstbeskattningen.Fi.av
löneskillnaderoch lönediskriminering.Om 45.Trosa bryter sig loss.Bytänkandeeller demokratins. kvinnor ochmän arbetsmarknaden.Bilagedel. räddning.C.
Ku. 46, Vissakyrkofrágor. C.
Postlag.K. 47 Konsekvenser valmöjligheterinom skola,av. .10.En datalag.Ju, barnomsorg,ny äldreomsorgoch primärvård.C.

ll. Socialförsäkringsregister.S. 48, Kommunalaverksamheteri förvaltningoch iegen12 Várdhögskolor kommunalaaktiebolag.Enjämförande C.studie.. kvalitet utveckling huvudmannaskap.U. 49. Ett ár medbetalningsansvar,S.-Ökad13. konkurrenspåjärnvägen.K. 50.Serveringsbestämmelser.S,
14.EG ochväragrundlagar.Ju. 51 Naturupplevelser buller kvalitet värna.utan en att-,15 Svenskareglerför internationellomfördelning M.av, olja vid oljekris. N. 52. Ersättningvid arbetslöshet.en A.

Nya villkor för ekonomioch politik ekonomi- 53 Kostnadsutjämningmellankommuner.Fi.-. .kommissionensförslag. Fi. 54. Utvisning grund brott. Ku.av
Nya villkor för ekonomioch politik ekonomi- 55. Det allmännasskadeståndsansvar.Ju,-. kommissionensförslag. Bilagor. Fi. 56.Kontrollen över strategisktkänsligaexportavÄgandet radiooch televisioni allmänhetens UD.av varor,. tjänst. Ku. 57.Beskattning fastigheter,del lav

18.AcceptansToleransDelaktighet.M. Schablonintâkteller fastighetsskattFi.-19.Kommunernaochmiljöarbetet.M. Effektivare58. ledningi statligamyndigheter.Fi.
20. Riksbankenochprisstabiliteten.Fi. 59.Ny marknadsföringslag.C.

.Ökat21 personval.Ju. 60. Polisensrättsligabefogenheter.Ju.
22. Vad statsråds Överföringarbetevärt Fi,är ett 61. HlVsmitta läkemedletav genom
23. Kunskapenskrona. U. Preconativ.S.
24. Utlänningslagen partiell översyn.Ku. 62.Rättssäkerhetenvid beskattningen.en Fi.-
25. Socialaåtgärderför jordbrukare. Jo. 63. Personoch parti Studieri anslutningtill--26. Handläggningen vissasäkerhetsfrágor.Ju. Personvalskommitténsav betänkande
27, Miljöbalk. Del Ökat1och2. M. personvalSOU 1993:21. Ju.
28 Bankstödsnâmnden.Fi. förFrågor folkbildningen.U.. .29. Fortsattreformering företagsbeskattningen. Handlingsplan buller,av mot.Del 2. Fi. Handlingsplan buller. Bilagedel.M.mot
30. Rättentill biståndinom socialtjänsten.S. 66. Lag införande miljöbalken.M.om av
31. Kommunernasroll alkoholomrádetoch inom 67.Slutförvaring kämbränsleanvänt KASAMsav -missbrukarvárden.S. yttrande SKBsöver FUD-program92, M.
32. Ny anställningsskyddslag.A. 68. Elkonkurrensmednätmonopol.N.Åtgärder33. för förberedaSverigesjordbruk ochatt 69.Revisorernaoch EG. N.

livsmedelsindustriför EG. Jo. 70.Strategiför smáföretagsutveckling.N.
34. Förarprövare.K. 71.Organisationemasbidrag. C.



utredningar 1993offentligaStatens

Kronologisk förteckning

ochkompetens.S.Läkemedelfrån medborgarna Det 106.synpunkter72. inhämtaAtt - finansiellamarknader.Fi.Statistiktillämpning.C. 107. överomröstningsinstitutetikommunala
Försäkringsrörelsei förändring2. Fi.i 108.organisationsförändringarkommuner73. Radikala
Förtroendevaldas vid domstolstrotsoch109.och landsting.C. ansvar

C.lagtrots.kommunalverksamhet.C.Kvalitetsmätningi74.
effektivitet kreditupplysningsIntegritetoch110.mervärdeskattefrågorll, offentligVissa75. - området.Ju.Fi.verksamhetm.m.

bäst Fakta äldre iBortabra hemmafängelsestraff.Ju. lll.76. Verkställighet men omav
S.internationellt Europa.och77 Kommunaltjänsteexport. Kommunalnäringspolitiki Danmark.C.112.bistånd.C.

ochasyl i teori ochpraktik. EnInvandringi framtiden. 113.78. Miljöskadeförsäkringen M.
Ku.jämförelsemellantolv länderspolitik.hållbarspelplan.M.Handeloch miljö79 moten-. Fi.clearingochavveckling.Konto,EG. Ju. ll4.80.statsförvaltningenoch

Översyn ochtrygghet EES.S.115.Socialarbetsmiljölagen.A.81. av
KartläggningochFrivilligt socialtarbete.82.

kunskapsöversikt.S.
del Skyddför uppgifterintegritet, 183.Statistikoch -

Fi.statligastatistikentill den m.m.
N.Innovationerför Sverige.84.
socialsnedrekryteringochutbildning85. Ursprung -

studier. U.till högre
för skydda,stödjasjukhus86.Amningsvänliga att-

arrming.och främja S.
Beredskapslagring olja. N.87. av

EG. C.Produktsåkerhetslagenoch88.
asyl- och89.Massflykt till Sverigeav

Fö.hjälpsökande.
utveckling.C.demokratiiLokal. i samhällsplaneringoch91 Socialtjänstensroll. kunskapsöversiktochEnsamhällsarbete. ett-

diskussionsunderlag.S.
polisorganisationen.Ju.centrala.Den

svåraval. S.Vårdens. byggandet.M.Anpassadkontroll av. inomuppgiftsfördelning detcivilaoch.Ansvars-
försvaret.Fö.

lönegarantisystemet.Förändringari A.. i förändring.Skåne regioner C..Västsverigeoch -
Partnerskap.Ju.. fastighetsverksamheti myndighetochKart- och. M.bolag.

andbeyond.UD.100. andFair electionsFree -
totalförsvarsplikt.Följdändringarna.Fö.101.Lagom

fråndynamik.Förslag Resurs-102.Kvalitet och
rörandestatsmakternasresurstilldel-beredningen

högskoleutbildninggrundläggandening till samt
forskarutbildning.U.forskningoch

fiske.103 Svenskt Jo.
bostadskreditmarknaden.Fi.104.Stabiliseringav

avreglerad105.Monopolkontrollpå elmarknad.N.en



1993utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

skydda,stödjaochsjukhus förAmningsvänliga attJustitiedepartementet -
[86]amning.främjadatalag. [10]En ny samhällsplaneringoch samhälls-roll iSocialtjänstens[14]grundlagar.våraEGoch diskussions-kunskapsöversiktocharbete. En ett-Ökat [21]personval. [91]underlag.[26]säkerhetsfrägor.vissaHandläggningenav [93]val.svåraVârdens[35]ochB.Del Aungdomsbrott.Reaktionmot [106]kompetens.LäkemedelocharbetsuppgifterJK:sJustitiekanslern.En översynav bäst Fakta äldre ihemmabraBorta ommen[37]m.m. [111]Europa.[40]Del ochB,rättighetsfrágor. AFri- och [115]ochEES.trygghetSocial[55]skadeståndsansvar.allmännasDet

[60]befogenheter.Polisensrättsliga Kommunikationsdepartementet
anslutningtillStudieripartiPersonoch - [9]Postlag.betänkandePersonvalskomntitténs Ökad [13]järnvägen.konkurrensÖkat [63]1993:21.soupersonval [34]Förarprövare.fängelsestraff.[76]Verkställighet av
[80]EG.statsförvaltningenoch Finansdepartementet[92]polisorganisationen.centralaDen

ekonomi-FörekonomiochpolitikvillkorNya[98]Partnerskap. -
[16]förslag.kommisionenskreditupplysnings-effektivitet påochIntegritet

politik ekonomi-ekonomiochförvillkorNyaomrâdet. [110] -
[16]Bilagor.förslag.kommisionens
[20]prisstabiliteten.ochRiksbankenUtrikesdepartementet
[22]arbetevärtstatsrådsVad är ett[1]i biståndet.samarbetsformerochStyrnings-

[28]Bankstödsnämnden.[56]känsligastrategisktKontrollen över varor.export av foretagsbeskattningen.reformeringFortsatt av[100]beyond.andFair electionsFreeand - [29]Del 2.
[41]framtiden.år 1990och ibostadsräkningochFolk-Försvarsdepartementet

Översyn tjänsteinkouistbeskattningen.[44]av[36]totalförsvarsplikt.Lago-m mellankommuner. [53]Kostnadsutjämrting[42]Försvaretshögskolor. del 1fastigheter,Beskattningav[89]hjälpsökande.ochasyl-Massflykt till Sverigeav fastighetsskatt [57]Schablonintäktellerdetcivilauppgiftsfördelninginom -Ansvars-och [58]myndigheter.ledningi statligaEffektivareförsvaret. [95] beskattningen.[62]vidRättssäkerheten[101]Följdändringama.totalförsvarsplikt.Lagom verksamhetoffentligmervärdeskattefrågorll,Vissa -
[75]Socialdepartementet m.m.

tilluppgifterSkyddfördelintegritet, lStatistikoch -tortyrskadaderehabiliteringtillstödStatligt av [83]statistikenstatligaden m.m.fl. [4]flyktingar m. bostadskreditmarknaden.[104]Stabiliseringavpsykofarmaka.beroendeframkallandeBensodiazepiner- marknader.[107]finansiellaStatistiköver[51 [108]förändring2.FörsäkringsrörelseiSocialförsäkringsregister. aweckling. [114]ochclearingKonto,socialtjänsten.[30]bistånd inomtillRätten
alkoholområdetochinomrollKommunernas Utbildningsdepartementet

missbrukarvården.[31] [2]grundskolan.förKursplanermodeller. [38]framtidensjukvårdeniHälso-och tre- effektivitet.kvalitetochErsättningför[49]betalningsansvar.Ett år med förresurstilldelningssystemUtformning ett nyttavServeringsbestâmmelser.[50] - högskoleutbildning.[3]grundläggandeÖverföring läkemedletHIV-smitta genomav VárdhögskolorPreconativ. [61] huvudmannaskap.[12]utvecklingkvalitetkunskaps- -Kartläggningoch --Frivilligt socialt arbete. [23]Kunskapenskrona.översikt. [82]



Statensoffentliga utredningar 1993

Systematisk förteckning

Frågorför folkbildningen. [64] Civildepartementet
Ursprungochutbildning socialsnedrekryteringtill- Trosabryter sig loss.Bytänkandeeller demokratinshögrestudier. [85] räddning.[45]Kvalitet ochdynamik. FörslagfrånResursberedningen Vissakyrkofrågor. [46]rörandestatsmaktemasresurstilldelningtill grund- Konsekvenser valmöjligheterinom skola,avläggandehögskoleutbildning forskningochsamt barnomsorg,äldreomsorgochprimärvård. [47]forskamtbildning.[102] Kommunalaverksamheteri förvaltningoch iegen

kommunalaaktiebolag.Enjämförandestudie.[48]Jordbruksdepartementet
Ny marknadsföringslag.[59]Livsmedelshygienoch småskaliglivsmedelsproduktion. Organisationemasbidrag. [71][61 inhämtaAtt synpunkterfrån medborgarna Det-Socialaåtgärderför jordbmkare. [25] kommunalaomröstningsirtstimteti tillämpning. [72]Åtgärderför förberedaSverigesjordbruk ochatt Radikalaorganisationsförändringari kommunerochlivsmedelsindustrifor EG. [33] landsting.[73]Svensktfiske. [103] Kvalitetsmätningi kommunalverksamhet.[74]
Kommunaltjänsteexportoch internationelltbistånd.[77]Arbetsmarknadsdepartementet
Produktsäkerhetslagenoch EG. [88]

Ny anställningsskyddslag.[32] Lokal demokratii utveckling. [90]
Politik arbetslöshet.[43]mot VästsverigeochSkåne regioneri förändring. [97]-Ersättningvid arbetslöshet.[53] Förtroendevaldas vid domstolstrotsochansvarÖversyn arbetsmiljölagen.[81]av lagtrots.[109]
Förändringari lönegarantisystemet.[96] Kommunalnäringspolitiki Danmark. [112]
Kulturdepartementet Miljö- och naturresursdepartementet
Löneskillnaderoch lönediskriminering. AcceptansToleransDelaktighet.[18]
Om kvinnor och arbetsmarknaden.män [7] Kommunernaochmiljöarbetet.[19]
löneskillnader och lönediskriminering.Om kvinnor Miljöbalk. Del ochl 2. [27]
och på arbetsmarknaden.män Bilagedel.[8] Naturupplevelser buller kvalitetutan värna.atten-Ägandet radio och televisioni allmänhetenstjänst.av [51]
[17] Handlingsplan buller.motUtlänningslagen partiell [24]översyn.en Handlingsplan buller. Bilagedel. [65]- motEn för ftlmcensuren.gräns [39] Lag införande miljöbalken. [66]om avUtvisningpå grund brott. [54]av Slutförvaring kämbränsleanvänt KASAMsav -Invandringochasyl i teori ochpraktik. Enjämförelse yttrande SKBsöver FUD-program92. [67]
mellantolv länderspolitik. [113] Miljöskadeförsäkringen framtiden.i [78]

Handeloch miljö hållbar spelplan.[79]mot en-Näringsdepartementet Anpassadkontroll byggandet.[94]av
Svenskaregler för internationellomfördelning olja Kart- och fastighetsverksamheti myndighetochav
vid oljekris. [15] bolag.[99]en
Elkonkurrensmednätmonopol.[68]
Revisorernaoch EG. [69]
Strategiför småföretagsutveckling.[70]
Innovationerför Sverige. [84]
Beredskapslagring olja. [87]av
Monopolkontroll avregleradelmarknad.[105]en


	Innehåll

