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Till statsrådet Anna Hedborg

Genom regeringsbeslut den april20 erhöll1995 Sjuk- och arbetsska-
deberedningen direktiv Dir. 1995:54. Beredningen ombildadesnya
därmed till parlamentarisk kommitté, Sjuk-antog namneten som
och arbetsskadekommittén. Kommitténs uppgift analysera ochär att
lämna förslag till utformning försäkringsskyddet vid inkomstbort-av
fall orsakat kort och långvarig ohälsa hur rehabiliterandesamtav
insatser skall organiseras och hur drivkrafterna för förebyggande
insatser kan stärkas.

Kommitténs ordförande direktören Lars-Gunnar Albåge.är
Ledamöter ombudsmannen Monika Bäckmanär s, riksdagsleda-

Andreas Carlgren c, riksdagsledamoten Sigge Godin fp,moten
f.d. riksdagsledamoten Nils-Olof Gustafsson läkarsekreterarens,
Mona Jönsson mp, politiske sekreteraren Owe Larsson v, f.d.
riksdagsledamoten Pontus Wiklund kds, riksdagsledamoten

ÖhmanLiselotte Wågö riksdagsledamotenm, Conny s och f.d.
Öhrsvikriksdagsledamoten Lena s.

Sakkunniga i kommittén förbundsordföranden Arneär Borg,
Handikappförbundens Samarbetsorgan, sekreteraren Lage Carlsson,
Svenska Kommunförbundet, bitr. direktören Alf Eckerhall, Svenska
Arbetsgivareföreningen, departementsrâdet Ingemar Eriksson,
Finansdepartementet, enhetschefen Börje Grahn, Landsorganisatio-

överdirektören Gustav Riksförsäkringsverket,Jönsson, jur.kandnen,
Jens Karlsson, Företagarnas Riksorganisation, kanslirådet Inga-Britt
Lagerlöf, Arbetsmarknadsdepartementet, departementsrådet Eva
Lindström, Finansdepartementet, kanslidirektören Anders Lönnberg,
Sveriges Akademikers Centralorganisation, sakkunnige Joakim
Palme, Socialdepartementet, kammarrättsassessorn Thomas Rolén,
Justitiedepartementet, landshövdingen Björn Rosengren, Tjänste-

Centralorganisation, chefsekonomenmännens Nils Henrik Schager,
Arbetsgivarverket, förbundsdirektören Hans Svensson, Försäkrings-
kasseförbundet, direktören Carl-Henrik Söderström, Försäkringsför-
bundet, departementsekreteraren Per Tillander, Socialdepartementet,
och direktören Ulf Wetterberg, Landstingsförbundet.
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Kommitténs huvudsekreterare försäkringskassedirektören Jan-är
Åke avdelningschefenövriga sekreterare Baltzari,Brorsson, Larsär

Ulfhovrättsassessom Peder Bjursten, avdelningschefen Gabrielii,
föredraganden Karin hovrättsassessom Karin Mårtensson, fdLaan,
arbetslivsfondschefen Erik Olsson, och avdelningschefen Kajsa
Wikström.

regeringens ekonomisk-politiska proposition 19949525prop.I
aviserades regelförändringar, syfte år 1998 minskaattvarvars

förtidspensionering nettoeffekt miljarderutgifterna för med på 3en
propositionen 199495:147 beräknas be-kronor. förslag iGenom

sparingseffekter motsvarande miljarder kronor uppstå. den1,3 I
framförde regeringenekonomisk-politiska propositionen också att

förtidspension börgrunderna för och beräkningen prövas.av
medpropositionen regeringen i sambandVidare i attangavs

arbetsskadekommitténs förslag avsågberedning Sjuk- och attav
förbehövs för minska nettoutgifternabedöma vilka åtgärder attsom

miljarder ochförtidspensioneringen med ytterligare kronor1,7
spareffekten miljarder kronor.därmed uppnå den totala 3

regeringen vissa föränd-budgetproposition anfördeI 1995 års att
vidtas vad de förmåner i form lönringar bör m.m. somavser av

förändringar avsågsingår i sjukpenninggrundande inkomst. Dessa
medföra miljoner kronor brutto.besparing på minst 500en

uppgift lämna för-Sammanfattningsvis därmed kommitténsär att
slag medför dels nettobesparing miljoner kronor1,7 ge-som en

ochgrunderna för och beräkningen förtidspension sjuk-attnom av
ersättning ändras, dels besparing vad beräkningen denavser aven
sjukpenninggrundande inkomsten med minst miljoner kronor.500

Syftet delbetänkande dels redovisa idéer rörandemed detta är att
tilloch allmän ohälsoförsäkring, dels redovisa förslagatten ny

redovisade kostnadsbesparingar kan uppnås.åtgärder så att ovan
Betänkandet består därför två skilda avsnitt det ärvarav ena enav

förslagsdel.idédel och det andra är en
idéavsnittet har ledamöter och sakkunniga under kom-Vad gäller

utgångspunkter och idéer ifrågamittéarbetets gång redovisat olika
ohälsoförsäkring.inrikting och uppläggning och allmänom av en ny
principmodeller,Olika uppfattningar har bl.a. redovisats i fråga om

ersättningsnivåer och inkomsttak. Frågor arbetsgivarnas ochom
individemas roll och har varit föremål för diskussion liksomansvar

betänkandetför- och nackdelar med förlängd sjuklöneperiod. Ien
redovisas också idéskiss till för beräknaett nytt system atten
sjukpenninggrundande dock framhållainkomst. viktigtDet är attatt
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betänkandet i denna första del enbart skall idéer tillses som
inriktning. Kommittén har i dessa frågor inte gjort några ställnings-
taganden. Beskrivningarna skall uppfattas idémässig bassom en
vilken kommittén kan bygga sitt fortsatta arbete. Detta nödvändigtär

framhålla. minstInte beroende på del formuleringaratt i någraatt en
de särskilda yttranden avgivits kommitténs sakkunniga,av som av

skulle kunna tyda på ställningstaganden gjorts. Kommitténsatt
ambition tillär 1996 förslag tillatt presentera ettnu sommaren en
allmän ohälsoförsäkring. Kommittén härvid enig eftersträ-är attom

brett politiskt samförstånd vad gäller både direktivensettva
innebörd och förslagets utfonnning.

Vad gäller förslagsavsnittet kunde grundläggande värderingsmäs-
siga skillnader ha lett till ledamöter och sakkunniga bestämt sigatt
för olika för uppnå besparingseffekter.vägar Här har kommitténatt
dock valt strikt tolkning direktiven ochgöra inte i nulägetatt en av

andra modellösningarväga eller nivå- och takfrågor. Dessa
diskussioner får istället föras under arbetet med framatt ta ett
slutbetänkande. Med utgångspunkt från denna strikta tolkning
föreslår kommittén konkreta åtgärder redovisar besparingsef-samt
fekter och konsekvenser. sigDet härvid förslag avseenderör om
kriterier för till ersättning liksom beräkningrätt sjukpenninggrun-av
dande inkomst. Eftersom något förslag till lag ohälsoförsäk-ny om
ring inte tagits fram redovisarännu kommittén sina förslag inom

nämnda områden ändringar i nuvarande lag allmänovan som om
försäkring.

Förslagen till åtgärder rörande sjukpenninggrundande inkomst
beräknas under 1997 besparingseffekt 980 miljoner kronor.ge en
Vidare beräknas nettokostnadema för förtidspension i slutet 1998av
ha minskat med miljoner1 700 kronor. Förslagen har emellertid
besparingseffekter följandede åren och iäven slutet år 2000 be-av
räknas nettokostnadema för förtidspension ha sjunkit med 3 700
miljoner kronor.

kommitténsI fortsatta arbete med slutbetänkande kommer bl.a.ett
frågan beräkning inkomstunderlag vid sjukpenning ochom av
förtidspension behandlas. Härvid kan kommittén kommaatt att
redovisa förslag till åtgärder, ytterligare besparingseffekter.som ger

Ledamoten Larsson har lämnat reservation. Särskilda yttrandenen
har lämnats sakkunniga Borg, Carlsson, Eckerhall, Eriksson,av
Grahn, Karlsson, Lindström, Lönnberg, Rosengren och Wetterberg.
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följandeKommitténBeredningen har tidigare publicerat rapporter:

förutsättningar ochförtidspensionarbetsskada ochSjukpenning, -
erfarenheter SOU 1994:72

arbetsmarknadspolitisk ventil SOU 1994: 148Förtidspension en-

model-Samhällsekonomi olika aspekterOhälsoförsäkring och -
incitament 1995:59finansiering och SOUler,

delbetänkandet SOU 1995: 149får härmed överlämnaKommittén
delbetänkande tillsjukdomFörsäkringsskydd vid rättenett om-

sjukpenningtid.inkomstunderlag underoch beräkningersättning av

Stockholm i december 1995

AlbågeLars-Gunnar

Monika Bäckman Owe Larsson

WiklundAndreas Carlgren Pontus

Liselotte WågöSigge Godin

ÖhmanGustafssonNils- Olof Conny

ÖhrsvikLenaMona Jönsson

Jan-Åke Brorsson
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Sammanfattning

Syftet med detta delbetänkande dels redovisa idéer rörandeär att en
allmänoch ohälsoförsäkring dels redovisa förslag till åtgärderattny

så direktivens krav på kostnadsbesparingar kan uppnås. Betän-att
kandet består därför två skilda avsnitt. Det idédel,ärav ena en
vilken skall bas för fortsattadet arbetet. Kommittén har iutgöra en
fråga detta avsnitt inte gjort några ställningstaganden. andraDetom
avsnittet däremot förslagsdel konkretamed förändringsförslag.är en

Idéer till allmän ohälsoförsäkringen

Idédelen inleds med bakgrund, beskriver sjukfrånvarons ochen som
forsäkringskostnademas utveckling. Härvid konstateras sjukfrån-att

trendmässigt ökat under de decennierna. Under 1980-senastevaron
talet frånvaron påtagligt. Summan antal medsteg av personer
fortidspensionsjukbidrag och sjukfall längre ökadeår mellanän ett
1980 och 1990 från 311 till000 436 000. Sjukfrånvarons utveckling
resulterade i kraftig kostnadsökning. Kostnaderna for sjukpen-en
ning, arbetsskadeersättning och förtidspensionsjukbidrag ökade i
1995 års penningvärde från miljarder60,6 kronor 1980 till 88,9
miljarder kronor 1990. Utvecklingen skall bakgrund delsmotses av

kraftig högkonjunktur dels regel- och praxisförändringar.en
börjanI 1990-talet vidtogs rad åtgärder i syfte få bättreattav en

kontroll försäkringskostnadema och för skapa effektivareöver att
försäkringar. Under 1990-talets första hälft har sjukfrånvaron
sjunkit. De korta och medellånga ersättningsfallen har minskat. Den
kraftiga ökningstrenden långvariga sjukfall har brutits. Kostna-av
derna har i 1995 års penningvärde minskat från 88,9 miljarder
kronor 1990 till 65,7 miljarder kronor 1994.

finnsDet emellertid skäl uppmärksam den fortsattaatt vara
utvecklingen kostnaderna för berörda försäkringar. Föränd-av nu
ringar arbetsmarknaden och den demografiska utvecklingen kan
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Ävenmedföra svårigheter. fortsättningsvis bör därför försäkrings-
vidtas.kostnadsutvecklingen följas och vid behov åtgärdernoggrant

till vikten ekonomiskI direktiven kommittén pekas attav ge en
trygghet liksom upprätthålla och stärka arbetslinjen. Grunden iatt
försäkringsskyddet vid arbetsförmåga till följd sjuk-bör nedsatt av-

ohälsoförsäkring.dom, skada eller funktionshinder allmänvara en-
Samtidigt vikten till ersättning baseras påbetonas rättenatt rentav
medicinska kriterier.

ohälsoförsäkringenskapitel redovisas tankar den allmännaI 2 om
Försäkringen skall omfatta allaomfattning, syfte och mål. ersätt-

arbetsförmåganningsfall orsak och varaktighet däroberoende ärav
eller funktionshinder.nedsatt till följd sjukdom, skada Dessav

förersättning vid inkomstbortfall, aktivt verkasyften är attatt ge
understödjaförsäkrades arbetsförmåga skall återupprättasden samt

rättvis och effektiv.förebyggande insatser. Försäkringen skall vara
ömsidigt förtroende, helhetssyn,administration skall präglasDess av

rättssäkerhet och andra vägledande principer.
handlar förebyggande insatser och rehabilitering.Kapitel Här3 om
inledningsvis erfarenheter och problem. Arbetsgivarensredovisas

bristande kunskaperoprecisa skilda förutsättningar liksomansvar,
personalekonomi Vidare pekas målatttas gemensammaom upp.

det finnssaknas för de samverkande myndigheterna attsamt en
obalans i graden professionalism mellan hälso- och sjukvårdenav

socialförsäkringssektom. Slutligen diskuteras frågorsamt om
i förebyggande arbetet.utslagning vid övertalighet och brister det

förutsätt-Arbetslinjens viktiga roll markeras. Därefter diskuteras
för stärka förebyggande arbetsmiljöarbetet, skapaningarna detatt en

få effektivarehelhetssyn på rehabiliteringsprocessen och en
intemkontroll frågan generella eller differentierade kravsamt om

i tidigt skede bör byggaarbetsgivarna. Arbetsgivarens ansvar
tidiga ochaktiva förberedelser, tidig kontakt med medarbetaren,

rehabiliteringsåtgärder liksom kontakt med försäkringskassan.aktiva
för arbetsgivaren.diskussion förs preciseratEn ettom mer ansvar

för- nackdelarHärvid diskuteras flertal åtgärder varvid bl.a. ochett
med förlängd sjuklöneperiod redovisas. Kapitel avslutas med3en

arbetsgivarens rehabiliteringsansvar eftergenomgången av
sjuklöneperioden, skyldigheterindividens rättigheter och samt
företagshälsovårdens roll.

Kapitel 4 berör kriterier för till ersättning. detta avseendeIrätt
hänvisar kommittén till kapitel i förslagsdelen.motsvarande De
förslag här redovisas kan enligt kommitténs uppfattningsom senare
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föras till den ohälsoförsäkringen. Några ytterligareöver nya
utredningsinsatser vad gäller kriterier för till ersättning torderätt
alltså inte behövas.

Kapitel handlar beräkning5 inkomstunderlag i kort ochom av
medellångt perspektiv. Inledningsvis kommittén ställning förtar att
ohälsoforsäkringen endast skall bortfall förvärvsinkomstersätta av
och ersättning endast skall lämnas till den har eller har haftatt som

anknytning till arbetsmarknaden.en
Kommittén diskuterar därefter två beräkningsmodeller. En som

faktiskbygger och aktuell inkomst byggersamt en annan som
uppnådd levnadsstandard dvs historiska inkomster. Kommittén
redovisar sedan skiss till beräkning ersättningsunderlag ien av en ny
ohälsoförsäkring. Enligt kommitténs uppfattning bör ersättning
endast grundas kontantlön. Andra skattepliktiga förmåner och
skattepliktiga ersättningar skall således inte ingå i underlaget. Vidare
bör bortses från den högre kompensation semesterlönen innebärsom

förhållandei till ersättning för motsvarande arbetad tid. För
anställda skisseras sjukersättningen under sjukfallets förstaatt tre
månader bör beräknas på den aktuella årsinkomsten och därefter i
någon form i relation till den lön den försäkrade uppburitsättas som
under period före sjukfallet, dock högst aktuell årsinkomst.en

detNär gäller arbetslösa kommittén sjukersättningen förattmenar
de första månaderna sjukfallet bör beräknas underlag,tre ettav

begränsas till den nivå det högsta dagpenning-motsvararsom som
belopp kan från arbetslöshetsförsäkringen dvs. 5,5utgessom ca
basbelopp. Dessutom skall arbetslös under sjukfallets första 14en
dagar få sjukersättning endast för dag då han eller hon mistegått om
arbetslöshetsersättning och med högst belopp arbets-samma som
löshetsersättningen. Med mistad arbetslöshetsersättning skall jäm-
ställas karensdag och avstängningsdag. Bestämmelserna bör till-
lämpas på den blir arbetslös under sjukfall.även ettsom

kapitletI diskuteras vidare frågor efterskydd vid studierom m.m.,
särskilda regler under studier och värnplikt administrativasamt
frågor rörande förhandsregistering och beräkning ersättningsun-av
derlag kommitténs fortsatta arbete.samt

kapitelI behandlas frågan6 ersättningsforrn efter sjukpenning-om
perioden. Avsikten den varaktigt får arbetstörmåganär att som
nedsatt skall efter år övergå till ersättningsformett änca en annan
sjukpenning. Den ersättningsfonnen har arbetsnamnet månads-nya
ersättning. kapitletI redovisas kort idé till uppläggning ochen av
innehåll i månadsersättningen.
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handlar samordnadKapitel rehabilitering och de individer7 rörom
riskerar hamna i gränslandet mellan olika ersättningssystem.attsom

kapitlet diskuteras samordnadeidéer till insatser för skapaI att
ekonomisk trygghet, rehabiliteringsinsatser och sysselsättning för
dessa individer. Arbetet bedrivs projekt mellanett gemensamtsom
Arbetsmarknadspolitiska kommittén Sjuk- och arbetsskade-samt
kommittén. Kapitlet frågor målgrupp, mål, behovtar upp om av
kompetens och åtgärder, styrning och finansiering liksom behovet

professionella rehabiliteringsorganisationer.av
kapitel diskuteras ohälsoföräkringens krav och behovI 8 av

samverkan med hälso- och sjukvården. Olika behovsområden
redovisas exempelvis förebyggande sjukdom arbetsoförmåga,ochav
bedömningar och utlåtanden medicinsk behandling ochsamt
rehabilitering. för härvidsamverkan och pekasF tasormerna upp
behovet utifrån erfarenheterna såväl Dagmarsystemattav av som

ochINSAM SOCSAM skapa effektivare samverkansformer.F
kapitlet redovisas kort idéskiss till ohälso-I 9 lagen om en ny

försäkring.
Kapitel innehåller beskrivning vilka diskussioner10 en av som

kommittén fört ifråga kompletterande obligatoriskt för-ettom
säkringsskydd vid arbetsskada det läge befinnerarbetetsamt som nu
sig

Förslag rörande kriterier för tillrätt

ersättning och beräkning av

inkomstunderlag sjukpenningtidunder

avsnitt inledsDetta med kommitténs författningsförslag redo-att
visas i kapitel 11.

kapitel förslag12 behandlas rörande kriterier förI tillrätt ersätt-
ning. Kommittén redovisar förslaginga till förändring sjuk-av
domsbegreppet. föreslås förändringarDäremot vad gäller bedöm-
ning arbetsförmågan. Kommittén föreslår härvid attav samma
kriterier skall gälla bedömningen gäller tillrättenoavsett om
sjukpenning eller till sjukbidragförtidspension. tillRättenrätten
ersättning bör baseras medicinskapå kriterier särskildaattutan
arbetsmarknadsmässiga eller sociala förhållanden in. Envägs steg-
för-steg-modell redovisas. Arbetsförmågebedömningen härvidgörs
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förhållandeförst det arbetet och därefter i tillgentemot annategna
arbete hos arbetsgivaren. Slutligen i tredje hand bedömningengörs

förekommandepå arbetsmarknaden normalt arbeten.gentemot
Kommittén föreslår ändringar i kap. och kap.3 7 § 7 3 § AFL.

effekterna förslagekonomiska kommitténs inom dettaDe av
område innebär vid utgången besparingseffekt1998 på 1,7av en
miljarder kronor netto.

konsekvens kommitténs förslag torde bli ökat antalEn att ettav
arbetsföra socialförsäkringssyn-bedöms helt eller delvispersoner ur

punkt emellertid inte troligt dagens arbetsmarknadslägeiDet är att. Ökadedet kommer finnas lämpliga arbeten alla. krav kommeratt
därför ställas på samhällets övriga såväl det gällernäratt resurser
arbetsmarknadspolitiska åtgärder försörjningsmöjligheter.som
Kommittén förutsätter därvid försörjningsfrågorna ingår i deatt
överväganden regeringen skall i samband med förslaggörasom
beträffande hur arbetslinjen inom arbetsmarknadspolitiken på bästa

skall främjas och hur förnyelse arbetsmarknadspolitiken isätt av
utformas.övrigt skall

avsnitten och redovisas arbetsrättsliga förslagenI 13 14 aspekter på
förslagens betydelse för skadeståndsrätten och andra närlig-samt

gande system.
kapitel förslagI redovisas nedanstående konkreta till åtgärder15

rörande beräkning inkomstunderlag under sjukpenningtid. örsla-Fav
bör kunna införas fr.o.m. januari1 1997.gen

Vid beräkning sjukpenninggrundande inkomst skallSGIav
semesterlön beräknas till högst det belopp skulle ha utgjortsom
ersättning för utfört arbete under den tid semesterlönen kan anses

Arbetsskadelivränta skall fortfarande beräknas helamotsvara.
semesterlönen. Kommittén föreslår därför ändring i kap.3 2 §en

så månadsinkomsten skall räknas med faktornAFL 12,00att upp
istället för enligt dagens praxis genomsnittliga12,20. veckolö-Den

multipliceras med Motsvarande anpassning bör vid52. görasnen
inkomstförhållanden.andra

den sjukpenninggrundande skall skatte-I inkomsten inte ingå andra
pliktiga förmåner kontant lön och inte heller skall skattepliktigaän
kostnadsersättningar ingå. s.k. minskningsregelnDen skall endast
gälla utbetald kontantlön. Arbetsskadelivränta skall fortfarande
beräknas sådana förmåner och kostnadsersättningar. Kommittén
lägger i dessa frågor fram förlag till ändring 3 kap. 2 och kap.§ 3av
4 och 16 AFL.a
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arbetslös skall fåDen sjukpenning under sjukfallets förstaärsom
dagar14 endast för dag då han eller hon gått miste arbets-om

löshetsersättning och med högst belopp. Med mistadsamma
arbetslöshetsersättning skall jämställas karensdag och avstängnings-
dag.

Efter tid med sjukbidrag eller förtidspension skall SGI:n fastställas
till lägst det belopp utgjorde den försäkrades årsinkomstsom
dessförinnan. SGI:n skall till löneutvecklingen.anpassas

Förhandsregistreringen SGI slopas. SGI:n skall beräknas förav
varje ersättningstillfälle.

Avslutningsvis redovisas kapiteli besparingseffekter15 av
redovisade konkreta förslag, vilka bör kunna genomföras fr.o.m. den

januari1 1997. Totalt uppgår besparingen till 980 miljoner kronor.
miljonerHärav 600 kronor förändring semesterlöne-avser ca av

faktorn och miljoner300 kronor borttagande skattepliktigaca av
förmåner och kostnadsersättningar.

det avslutande kapitletI 16 redovisas kommentarer till den
föreslagna författningstexten.

Sammanfattningsvis innebär kommitténs förslag åtgärderatt
rörande sjukpenninggrundande inkomst beräknas under 1997 enge
besparingseffekt miljonerpå 980 kronor. Vidare beräknas netto-
kostnaderna för förtidspension i slutet 1998 ha minskat medav

700 miljoner kronor.l Förslagen har emellertid besparingseffekter
de följande åren och i slutat år 2000 beräknas nettokostna-även av

dema för förtidspension ha sjunkit med 3 700 miljoner kronor.
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Idéer till allmänA en

ohälsoförsäkring
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Inledning1

Bakgrund1.1

sjukfrånvarondecennierna har den långa trend-Under de senaste
formgäller detta frånvaro med ersättning imässigt ökat. synnerhetI

ochförtidspension eller sjukbidrag. Mellan åren 1963 1993 stegav
förtids-befolkningen i förvärvsaktiv ålder, uppbarden andel somav

från till Antalet syssel-pensionsjukbidrag 3,0 7,3procent procent.
sjönk från till börförtidspensionär 25 10. Det noterassatta per ca ca

inträffade period den allmännadenna utveckling under näratt en
pensionsåldern sänktes från till år.67 65

Tabell nedanUnder 1980-talet sjukfrånvaron påtagligt. 1.1steg
förtidspensionsjuk-antalet medvisar att summan av personer

mellan och frånbidrag och sjukfall längre år ökade 1980 1990än ett
till311 000 436 000.

kraftig kostnadsökning.Sjukfrånvarons utveckling resulterade i en
Tabell nedan visar kostnaderna för sjukpenning, arbetsskade-1.2 att

förtidspensionsjukbidrag ökade i penning-ersättning och 1995 års
värde från miljarder kronor till miljarder kronor60,6 1980 88,9
1990.

år förtids-Tabell 1.1 Totalt antal sjukpenningfall längre 1 ochän
pensionersjukbidrag

År FörändringAntal
1980 311 000
1985 353 000 42 000+
1990 436 000 83 000+
1991 443 000 7000+
1992 454 000 000+
1993 455 000 1 000+
1994 458 000 3 000+
1995 455 000 prognos 3 000-

Källa: RFV
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Tabell 1.2 Kostnader för sjukpenning, arbetsskadeersättning samt
förtidspensionsjukbidrag

progn.
År 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Sjp 32 230 29 730 42 899 35 963747 21 18 752 19 402 20 107

3151Ae 3 240 12 471 13107 13 208 11932 8 204 6 900
Fsjb 25 270 28 289 33 489 33 732 35 933 36 431 38 067 37 450

S:a 60651 61259 88 82586859 71104 67115 65673 64457

Sjpsjukpenning, Aearbetsskadeersättning Fsjbföitidspensionsjukbidrag

Källa: RFV

Utvecklingen under 1980-talet skall bakgrund delsmotses av en
kraftig högkonjunktur dels regel- och praxisförändringar. Högkon-
junkturen ledde till efterfrågan arbetskraft ökade. Detatt var
framför allt kvinnornas förvärvsfrekvens ökade. Sysselsätt-som
ningsläget medförde också individer, tidigare inte kunnatatt som
komma arbetsmarknaden fick möjlighet till arbete. Kostnadsut-ut
vecklingen också resultat genomförda regelförändringar.ettvar av
Bl.a. utvidgades sjukpenningrätten till insjuknandedagen och
kompensationsnivåerna blev anpassade till aktuellt inkomstbort-mer
fall. Allt fler fick sjukpenning under individuellt inriktade utbild-
ningsperioder. Arbetsskadebegreppet fick enligt års lagstift-1977
ning successivt vidare tolkning.en

börjanI 1990-talet vidtogs rad åtgärder i syfte bättrefåattav en
kontroll försäkringskostnadema och för skapa effek-över att en mer
tiv försäkring. Kompensationsnivåerna i sjukpenningförsäkringen
sänktes. karensdag liksomEn lag sjuklön infördes. Arbetsgivar-om

fick lagstadgat rehabiliteringsansvar. Individens för sinettna ansvar
rehabilitering ökade. Försäkringskassan fick samordnings-egen en

roll i rehabiliteringsarbetet. Arbetsskadebegreppet ändrades och i
princip upphörde till arbetsskadesjukpenning. Inom förtids-rätten
pensionsområdet avskaffades möjligheten få förtidspensionatt av
enbart arbetsmarknadsskäl och dessutom infördes fler pensionsnivå-

Samtidigt gick den svenska ekonomin i kraftig lågkonjunk-er. en
tur.

Under 1990-talets första hälft sjönk sjukfrånvaron. korta ochDe
medellånga ersättningsfallen minskade. kraftiga ökningstrendenDen
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långvariga sjukfall bröts. tabell framgårAv 1.1 attav summan av
antalet förtidspensionersjukbidragpågående och pågående ersätt-
ningsfall längre år uppgick i december 1994 till 458 000.än ett
Eftersom deltidspensionering och deltidssjukskrivning samtidigt
ökat skulle, omräkning gjorts till helårspensionerlsjukskriv-om en
ningar, siffran för tydligare1994 visat på trendbrottet. högaDen
förtidspensioneringen under 1992 och innebar1993 alltså huvudsak-
ligen överföring långa sjukpenningfall till förtidspension.en av

fallAntalet med sjukpenning och rehabiliteringsersättning varatsom
längre år verkar sedan i mitten 1994 nivåän ett stannatav upp en
på 45 000. närvarande minskarFör antalet nybeviljade förtids-ca
pensionersjukbidrag och beräknas enligt från Riksför-en prognos
säkringsverket bli under40 000 1995. långa sjukfrånvaronDenca
verkar därmed ha stagnerat.

Vidtagna åtgärder exempelvis lagen sjuklön och sänkta ersätt-om
ningsnivåer har tillsammans med sjukfrånvarons utveckling inne-
burit försäkringskostnaderna har minskat. tabell framgårAv 1.2att

kostnadema för sjukpenning, arbetsskadeersättning och förtids-att
pensionsjukbidrag i 1995 års penningsvärde minskat från 88,9
miljarder kronor 1990 till miljarder kronor65,7 1994. kraftigaDen
minskningen mellan och1991 1992 på miljarder kronor11,5 avser
till del sjuklönereformen. förPrognosen 1995 64,5 miljarderärstor
kronor.

finns emellertid skälDet uppmärksam fortsattadenatt vara
utvecklingen kostnaderna för berörda försäkringar. Föränd-av nu
ringar arbetsmarknaden kan komma medföra ökade svårighe-att

för uppfylla arbetslivets krav. Risker finnster stora att attgrupper
samverkande intressen från arbetsgivare, den enskilde och fackliga
organisationer låter den allmänna försäkringen kostnader förta
problem, arbetsplats.uppstår på sådan utvecklingEn kansom en
innebära sjukförsäkringen.en press

förstärks demografiskaDetta den utvecklingen. Under detav
kommande decenniet kommer andelen befolkningen i åldersgrup-av

mellan 55 och 64 år öka kraftigt. dessa åldrar riskenI äratt attpen
drabbas ohälsa påtagligt högre för åldersgrupper.änav yngre

Även fortsättningsvis bör därför försäkringskostnadernas utveck-
ling följas och vid behov åtgärder vidtas. därförDetnoggrant är
angeläget ytterligare reglernas innehåll och tillämpningöveratt se
i syfte skapa effektivare försäkringar till lägre kostnad liksomatt en
skapa bättre förutsättningar för upprätthålla god kostnadskon-att en
troll.
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framåt.finns också anledning Morgondagens social-Det att se
kommer befinna sig i miljö där mänskligt kun-försäkringar att en

nande, erfarenheter och förändringskompetens kommer ha störreatt
betydelse vad fallet i nuläget. Utbildningsnivån kommerän ärsom

medarbe-högre. kan förmodas utbytbarheten mellanDetatt attvara
lika personalekonomisktinte kommer Ettatt stortarna vara som nu.

torde med dessa förutsättningar ha möjlighet fåsynsätt att en
starkare förankring i arbetslivet. personalekonomiska tänkandetDet

arbetsmiljöarbete, integrerasbör stimulera till brett upplagtett som
verksamhet. Förebyggandemed företagets-förvaltningens hela

rehabiliterings- och anpassningsåtgärder kan därmedinsatser samt
bli naturlig del i ansträngningarna åstadkomma ökad produkti-atten

konkurrenskraft. finns emellertid ocksåvitet, kvalitet och Det en
utveckling. Antalet individer med ingen eller anknytningsvagannan

fler. Samtidigt ökartill arbetsmarknaden kan komma bli alltatt
människor med olika handikapp kankraven i arbetslivet. Grupper av

få svårigheter kvar eller komma på arbetsmarkna-större att vara
den. Socialförsäkringarna har viktig uppgift i medverka tillatt atten

dessa individer stöd och trygghet.ge

Direktivens krav försäkringsskyddpå1.2

vid ohälsa

direktiven till kommittén pekas ekonomisk trygghetI på äratt en
viktig del de goda betingelser, behövs för människor skallattav som
kunna utföra produktiva insatser och medverka till effektivi-därmed
tetsförbättringar människors behovekonomisk tillväxt. Ursamt av

frivilligaekonomisk och social trygghet i början seklet denväxte av
och erkända sjukkasserörelsen fram. samverkanl medstatenav

förbättringar frivilliga försäk-genomfördes successivt i detstaten
ringsskyddet. Under 1950-talet omformades detta obligato-genom

försäkringarriska från trygghet för vissa till trygghet för alla.enen
Försäkring inkomstbortfall vid ohälsa har därmed blivitmot en
fundamental del välfärdssamhället.av

Såväl för den enskilde för samhället det viktär stor attsom av
åtgärder vidtas så behovet frånvarande från arbetet bliratt attav vara
så litet möjligt. Försäkringens utformning bör därför präglassom av
behovet upprätthålla och stärka arbetslinjen. Insatserattav som
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syftar till skapa och förstärka drivkrafter för förebyggande arbeteatt
rehabiliterings- och anpassningsåtgärder blir därmedsamt viktiga

inslag i försäkringens utformning.
Grunden i försäkringsskyddet vid eller varaktigt nedsatttemporärt

arbetsförmåga till följd sjukdom, skada eller funktionshinder börav
allmän ohälsoförsäkring. Ersättningen skall ligga kom-vara en en

pensationsnivå innebär inkomstbortfallsprincipenatt upprätt-som
hålls. Utgångspunkten skall därvid den riksdagen fastställdavara av
nivån på 75 procent.

För drivkrafter, håller sjukfrånvaron och stimuleraratt ge som nere
till förebyggande insatser och rehabilitering, bör försäkringen
innehålla självrisker. arbetsgivarenFör skall denna utformas på

i dagens sjuklönesystem dvs.sätt arbetsgi-attsamma som genom
täcker inkomstbortfallet under begränsad period. denFörvaren en

försäkrade skall självrisken karensdag ochutgöras ersätt-attav en
ningsnivån förhållandevis lågt.sätts

Försäkringsskyddet skall utformat så det uppfyller krav påattvara
effektivitet och rättvisa. Risken drabbas ohälsa innebäratt attav som
arbetsförmågan blir nedsatt ojämnt fördelad mellan olika yrkes-är

åldersgrupper Kostnaden för visst försäk-att ettgrupper, m.m. ge
ringsskydd varierar därför mellan olika Erfarenheternagrupper.
tyder på skillnaderna härvidlag mycketatt I rättvistär stora. ett
försäkringssystem kan dessa skillnader endast i begränsad omfatt-
ning få slå igenom i försäkringsvillkoren för den enskilde. Det
samlade försäkringsskyddet bör i hög grad solidariskt finansie-vara

och därmed innehålla betydande mått utjämningrat mellanav
löper olika risk drabbas ohälsa.attgrupper som av
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2 Omfattning, syfte och mål

2.1 Omfattning och syfte

En grundläggande förutsättning för väl fungerande ohälsoförsäk-en
ring dess syfte och målär tydliggörs föratt såväl försäkrade, ad-
ministration samverkande organisationer. lagEn allmänsom om
ohälsoförsäkring bör därför inledas med portalparagraf där för-en
säkringens omfattning, syfte och mål klart markeras.

Den allmänna ohälsoförsäkringen skall enligt direktiven omfatta
alla ersättningsfall oberoende orsak och varaktighet, där arbets-av
förmågan nedsatt till följdär sjukdom, skada eller funktionshin-av
der. förhållandeI till dagens situation innebär detta försäkringenatt
skall täcka alla sjukfall i nuläget sjukpenning-ersättssom genom
försäkringen, del inkomstskyddet vid arbetsskada sjuk-av samt
bidrags- och förtidspensionssystemet.

De nuvarande sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna framväxte ur
behov individen ekonomiskett att trygghet. En viktig uppgiftge en

för försäkringarna har därför varit vid sjukdom, skada eller funk-att
tionshinder, ersättning på grund nedsatt arbetsförmåga. Förge av

ohälsoförsäkring förändras inte denna uppgift grund-en ny utan ett
läggande syfte kommer för individens ekonomiskaatt attvara svara
trygghet.

Sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna har också haft till uppgift att
rehabiliteringsinsatser medverka till individen har kunnatgenom att

återgå i arbete. Genom den s.k. arbetslinjen underatt år förtssenare
viktigt mål i sjuk- och arbetsskadeförsäkringamaett harsom

rehabiliteringsfrågan fått framskjuten roll. Samtidigt haren mer en
stark betoning lagts på sambandet mellan tidig, aktiv ochen
samordnad rehabilitering arbetsanpassning och andra förebyg-samt
gande arbetsmiljöinsatser.

Det väsentligtär ohälsoförsäkringen innehålleratt väl avvägden
balans mellan målen ekonomisk trygghetatt och upprätthållaattge
arbetslinjen. Den på grund sjukdom, skada eller funktions-som av
hinder har nedsatt arbetsförmåga och inte kan försörja sigen
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arbetslin-Samtidigt kräverersättning.tillskall harimliga villkor rätt
individenföråtgärder vidtasaktivaoch snarasttidigajen attatt

syfte medgrundläggandei arbete. Ettåtergåmöjligt skall kunna
arbete skallmöjligtså mångaarbetslinjen egetär att genomsom

välfärden.bidra till densig ochförsörjakunna gemensamma
ohälsoförsäkring-allmännasyftet med denSammanfattningsvis bör

Följandeuttryckas påkunna sätt:en

inkomstbortfall, orsakatsför temporärtersättningatt avsomge
sjukdom,till följdarbetsförmåganedsattvaraktigteller av

funktionshinder.ellerskada
trygghet.ekonomiskförsäkradedenskallFörsäkringen enge

skallarbetsförmågaförsäkradesdenverka föraktivt attatt
återupprättas.

såmöjligheterförsäkradesstärka denstöd skall attDetta
finnaförutsättningarförmåga ochåterfåmöjligtlångt attsom

arbete.försörjninghuvudsakligasin egetgenom

förebyggande insatser.understödjaatt
pri-arbetslivetsochi samhälletsmedverkanStöd till samt

ohälsa.motverka uppkomstskallmärpreventiva arbete av

effektivitetRättvisa och2.2

ohälsoförsäkringenviktenkommittén pekastilldirektivenI attav
effektiv.rättvis ochär

villkor tillskall likaersättninginnebärrättvisaKravet att ges
varaktigt nedsattellervidlandetförsäkrade inomalla temporärt
funktionshinder.ellerskadasjukdom,till följdarbetsförmåga av

i yrkes-bosatta ochalla i Sverigeomfatta ärFörsäkringen skall som
försäkringsskyddetinnebär ocksåRättvisekravetålder.verksam att

mellanutjämningbetydande måttskall innehålla ett grupper somav
för rättvisaFörutsättningarnaohälsa.drabbasolika risklöper att av

objek-närhet,nämnda principernedanvid tillämpningstärks omav
rättssäkerhet.likformighet ochtivitet,

Effektivitet i deneffektiv.skall ocksåOhälsoförsäkringen vara
välfärden iförförutsättningförsäkringenallmänna är att sam-en

kontrol-upprätthållas. Möjligheterhället långsiktigt skall kunna att
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lera och begränsa samhällets kostnader för försäkringen måste därför
finnas. Genom stöd till återupprätta den försäkrades arbetsförmå-att

kan ersättningsperioder förkortas. Genom stödja förebyggandega att
insatser kan inflödet till försäkringen minska. Effektivitet uppnås

verksamhetenäven bedrivs målinriktat ochatt planmässigtgenom
följs och utvärderas. Effektiviteten kansamt ökas bättreupp genom

samverkan mellan myndigheter.

Ömsesidigt2.3 förtroende

Relationema mellan ohälsoförsäkringen, dess administration och
den försäkrade måste bygga på ömsesidig tillit förtroende.och Dessa
relationer påverkar försäkringens legitimitet.även Tanken är att
ohälsoförsäkringens aktiva inriktning skall öka individens trygghet
och bidra till återgång i arbete. Det finns dock risk denäven atten
aktiva inriktningen kan medföra försäkrades utsatthet ökar. Dettaatt
påverkar i sin förutsättningarna för administrationen.tur Ju högre
krav ställs den enskilde individen, desto högre blir kravensom

etiskt förhållningssätt och professionellett handläggning inom
administrationen.

Pågående utveckling aktiv rehabiliteringsverksamhetmot en mer
och betoning arbetslinjen medför försäkringsadministrationenattav
i utsträckning kommerstörre ställas inför avvägningar, haratt som

med individensgöraatt ansvarstagande, självbestämmande och
integritet.
Genom lägga fast principerna självbestämmandeatt ochom ansvar,

integritet i ohälsoförsäkringen markeras försäkringens människosyn
och tilltro till individens förmåga. försäkradeDen kan väljaegen att
utnyttja sina rättigheter måste då också för fullgörata attmen ansvar
sina skyldigheter. Härigenom markeras betydelsen denattav
enskilde i förhållande till såväl bedömda behov till tillgängli-som-

alternativ skall avgörande inflytande den reha-ga överges egna-
biliteringen. Respekten för den enskildes självbestämmande och
integritet utesluter dock varken motivationsarbete, krav eller kon-
troll från ohälsoförsäkringen.

Detta skulle i lagsynsätt allmän ohälsoförsäkring kunnaen om en
uttryckas på följande sätt:

Verksamheten skall bygga på människors med respekteget ansvar
för deras självbestämmande och integritet.

2 15-[434
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rättssäkerhetnärhet,Helhetssyn,2.4

principervägledandeoch andra

försäkring.princip inom dagens DettavägledandeHelhetssyn är en
i denvägledande ocksåbehövakommersynsätt att nyavara

överblickförmåga tillomfattarohälsoförsäkringen. Helhetssynen en
samspel såväl mellansamband ochförstå sammanhang,och att

samhället.och Syn-människanmellanstrukturersamhällets som
starka ochmänniskans bådetillförmågaomfattar ävensättet att se

beakta ochtillämpa helhetssynensidor. vägaAtt är att sam-svaga
och knutetverksamhetensfaktorer.relevanta Inomolika ramman

optimala lös-bidra till problemsdettauppgift kantill given etten
perspektiv.långsiktigtochutifrån brettning ett

principer,viktigaoch närhet andraflexibilitetKontinuitet, är som
ohälsoförsäkringen.inomför verksamhetenbetydelseär av

upprätthållaochför kunna skapaviktigtKontinuitet är att en
försäkringshandlägga-försäkrade ochmellanförtroendefull relation

rehabiliteringsarbetet.imedverkarandrasamt somre
flexibeltrehabilitering måsteresultatuppnå goda ettFör att av

situation.enskildes behov ochutifrån denformasinsatser kunnasätt
således inteohälsoförsäkringen kanverksamheten inomdelStor av

flexibilitetmallar. Principenfárdiggjordautifrån ärutformas om
upprätthållasskall kunnaför jämställdhetförutsättning attäven en

insatser kanPrincipen möjliggörförsäkringen.och utvecklas i att
och förhåll-skillnader i villkorifrån såväl likheterutformas som

kvinnor.mellan ochningssätt män
säkerställaskunnatillgänglighet måstekrav ävenMedborgarnas

försäkrings-kontakt medmöjligheter tillenskildesframtiden.i Den
viktigförblinärhet kommergeografiskhandläggare att engenom

fråga.
Även objekti-principernaförsäkring gällandede för dagens om

måste bestå.rättssäkerhetlikformighet ochvitet,
uttryckasinledning kunnalagensskulle iredovisade principerNu

följandepå sätt:
stöd frånekonomisktochtillBedömning ersättningrätt annatav

likformighet.och Servicepräglas objektivitetförsäkringen skall av
helhetssyn,skall dessutom karaktäriserasoch aktiva insatser av

närhet.flexibilitet ochkontinuitet,
rättssäkerhetochlikabehandlingförsäkrade skallDen garanteras

enskilda fall.i prövning av
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En portalparagraf med det innehåll, beskrivits i detta avsnitt,som
bör kunna väsentlig utgångspunkt förutgöra skapa klarhet ochatten
förståelse för ohälsoförsäkringens omfattning, syfte och mål.





3 Förebyggande insatser
och rehabilitering

3.1 Bakgrund

Insatser för befrämja folkhälsan har längeatt viktigtsetts ettsom
område för skapa välfärd. Kunskapen vad böratt görasom som
finns till del inom hälso- och sjukvården, därstor dessutomman ser
effekterna miljöer, beteenden och andra betingelser.av ogynnsamma

hälso-Inom och sjukvården också och viktigagörs insatser förstora
hindra sjukdom och skador.att Det sig generella ochrör om

gruppinriktade insatser liksom individinriktat Förebyggande arbete.
Ansvaret emellertid inte enbart hälso-är och sjukvårdens. Viktiga
förebyggande åtgärder måste också vidtas för skapa bättreatt
allmänna livsbetingelser i boende, fritidsmiljö, trafik, arbetsliv etc.

ohälsoförsäkringensUr synvinkel härvid arbetslivsfrågornaär av
speciellt intresse. Det sig kopplingen mellanrör arbetsmiljö,om
arbetsanpassning och rehabilitering arbetsplatsen viktigsamt som en
utgångspunkt i rehabiliteringsarbetet. Det sig också riskernarör om
för ohälsa i samband med arbetslöshet.

Arbetslösheten har under första hälften 1990-talet stigit kraftigtav
i Sverige. Statistiska undersökningar och vetenskapliga studier pekar
tydligt på individer arbete iatt utsträckning individerutan större än
med arbete har sjukpenning eller får sjukbidragförtidspension.
Differensen blir tydligare längre sjukfallen högEn arbetslöshetär.
verkar därmed öka trycket förtidspensionssystemet och långamot
ersättningsfall i sjukförsäkringen.

Arbetsmiljön blev tidigt uppmärksammad viktigt områdeettsom
rörande medborgarnas hälsa och säkerhet. Därmed blev också
arbetsmiljön område där ansågs haett staten ett attansvar ange
riktlinjer. Redan 1800-talet fick vi i Sverige vår första lagstift-

Årning inom arbetsmiljöområdet. 1901 fick vi förstavår arbets-
skadeforsäkring. Alltsedan dess har arbetsmiljöfrågoma spelat en
viktig roll och utgjort naturligt inslag i utvecklingenett folkhälso-av
arbetet och den svenska välfärden.
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takt medgått snabbt. lhar utvecklingenefterkrigstidenUnder att
hälsa ochmedborgarnaskravenarbetslivets villkor förändrats och

successivtarbetsmiljöområdetinomhar kravensäkerhet ökat,
skärpts.

utveck-pådrivande ifrågatidigtblevArbetsmarknadens parter om
gälldeSaltsjöbadsavtaletarbetsmiljöområdet. Efterlingen inom

arbetarskyddet. detImellan och LOsamarbetsavtalet SAFdet första
detsamarbetsorganinrättades ocksåslötsavtal, 1942, ettsom

denArbetarskyddsnämnden, för vilkenområdet,privata ävennu
Även andra sektorerhuvudman. inomtjänstemannasidanprivata är

avtalsgrundat samarbeteomfattandebedrivsarbetsmarknadenpå ett
kollektivavtalfast ifrågor har först lagtsarbetsmiljöfrågor. Mångai

exempel på dettalagstiftningen.in i Ettför äräven tasatt senare
skyddsombud.införandet av

syfteutredningar igenomfördes flera1980-taletUnder attstora
förutsättningar.till ändradeoch verksamhetregelverkbättre anpassa

undersöka möjlighe-uppdragRehabiliteringsberedningen hade i att
klargörarehabiliteringsarbetetsamordningtill bättre samtterna av

hade i uppdragArbetsmiljökommissionenansvarsförhållanden. att
arbetsrelate-minska dentill åtgärder för såvälfram förslaglägga att

hälsoris-förebyggasjukfrånvaron och utslagningenrade att nyasom
ker.

Arbetsmiljö och99091 40I :IRegeringensI proposition
Arbetsmiljökommissionensstatsrådet irehabilitering följer stort

och utvecklandetill innehållsriktförslag. Arbetstagarna rätt ettges
och utvecklingsarbete.påverka förändrings-arbete och möjlighet att

arbetsorganisation,till omfattaArbetsmiljöbegreppet utvidgas att
social kontakt,till variation,teknik. Möjligheterarbetsinnehåll och

arbetsuppgifter skallenskildasammanhang mellansamarbete, och
möjligtskall så långtoch bundet arbeteeftersträvas. Starkt styrt

systematiskt planera,Arbetsgivaren skyldighetundvikas. attges en
finns påoch till detarbetsmiljöarbetetleda och kontrollera attse

rehabiliteringsverk-arbetsanpassnings- ochorganiseradlämpligt sätt
efter denarbetsförhållandena skasamhet. Kravet att anpassas

förtydligas.enskilde arbetstagaren
ochRehabilitering199091 :141I Regeringens proposition

Socialförsäkrings-statsrådet:framförrehabiliteringsersättning
utformning arbets-självklara aktivafåmåstesystemet somsamma

för-rehabiliteringsprocessenmarknadspolitiken. Tyngdpunkten i
arbetsgivarenföreslåsarbetslivet. propositionenskjuts I attmot

rehabiliteringsbehov klarläggsanställdesskall ha för denattansvar
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och för erforderliga arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärderatt
vidtas. Denna proposition ligger således till grund för utformningen

rehabiliteringsbestämmelsema i 22 kap. AFL, vilka trädde ikraftav
i januari 1992.

Genom propositionen 198990:62 riksdagen riktlinjer förantog
arbetslivsfondens verksamhet. Enligt riktlinjerna skulle bidrag från
fonden kunna lämnas för rehabilitering och anpassning, isom
huvudsak yrkesinriktad och avsåg dels individinriktadevar som
åtgärder dels uppbyggnad och utveckling rehabiliterings-av nya
metoder.

3.2 Erfarenheter och problem

Bristen på arbetskraft under sista hälften 1980-talet starkav var en
drivkraft bakom de åtgärder, vidtogs inom rehabiliteringsom-som
rådet i början 1990-talet. Under den period bestämmelserna varitav
i kraft har emellertid förutsättningarna varit radikalt annorlunda än
under slutet 1980-talet. Utvecklingen har istället präglatsav av en
allvarlig lågkonjunktur, hög arbetslöshet och kraftig strukturom-en
vandling.

Trots de svåra förutsättningarna har på många arbetsplatser såväl
det förebyggande det rehabiliterande arbetet kommit att utgörasom

allt viktigare del insatserna for förbättra arbetsmiljönatten av samt
utveckla verksamhetens produktivitet och kvalitet. finnsDet
exempel på konstruktiv policyutveckling och omfattande utveck-
lingssatsningar. De arbetsplatser särskilt utvecklat dessa frågorsom
kan dessutom framvisa goda resultat för både arbetsgivare och
anställda. Många arbetsplatser kan påvisa lönsamhet med ökade
satsningar arbetsmiljö anpassning och rehabilitering.samt
Arbetslivsfonden har utgjort väsentlig tändhatt för dettaen
utvecklingsarbete.

Den allmänna bedömningen dock reformens intentionerär fåttatt
alltför litet genomslag. återstårDet mycket arbete innan intentioner-

fullt genomförts. Reformenut dock förhållandevisärna ny.
Utvärderingar for redovisa utfall längre sikt haratt därför ännu
inte varit möjliga genomföra.att

Nedan redogörs för några problem.
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Oprecist ansvar

få till ståndlänge inriktatsrehabiliteringsarbetetTrots attmotatt
iinte sketthar dettatidigt möjligt, såsårehabiliteringsinsatser som

för oprecist.utformning Ansvars-Arbetsgivaransvaretspraktiken. är
arbetsgivare ochmellankostnaderna,minst förfördelningen, inte

oklar.försäkringskassa är
fullgjort sitthaskallarbetsgivarenforGränsen när ansvaranses

Riksförsäkringsverket skallråd frånallmännaEnligtverkar oklar.
ansvarstagandeförochförutsättningarvarje arbetsgivares gräns

bedömsarbetsgivarensförstegentlig mening näriprövas resurser
formulerat,detsåsomArbetsgivaransvaret,uttömda. är rymmer

praktiken ocksåioch tolkastolkningsmöjligheterolikasåledes
utgångspunkt.rehabiliteringsaktörsvarjeutifrån

intressekonflikterochproblemvållarmedOklarhetema ansvaret
och vilkasträcka sigskallarbetsgivaransvaretlångtkring hur

förfogande.ställa till Detskallarbetsgivaren rimligensomresurser,
drivkraft föroklart kanifrågasättaskan utgöraäven ett enansvarom

detoch medarbetsgivare itänkbarttidiga insatser. Det attär att -
medkaninnebäravad det kommerförutsägbartinte attär reagera-

sig. diffustifrån Ettrehabiliteringsansvaretmöjligt hållaså långtatt
uppfylla.angelägetsvårligen uppfattaskan attvaraansvar

personalekonomiBristande kunskaper om

verksamheten ochfokusering liggerArbetsgivarens pro-
arbetsgivaredrivkraften förverkligarationella ochduktionen. Den

rehabilite-anpassning- ochförebyggande insatservidta såvälatt som
väl fungerandebedriva såi kunnaringsåtgärder ligger att en

vinster måstehumanitäramöjligt. Förutomverksamhet rentsom
för få verksamhetenmedelinsatserna,arbetsgivarna också attsomse

förkrävsenergi,den vilja ochbetyderfungera. Det attattatt som
rehabiliteringsinsat-ochanpassnings-förebyggande insatser liksom

dessabedömningenberoendetill stånd,skall komma är omavserna
verksamheten.insatser kommer att gagna

arbets-inriktningenförsäkring AFLlagen allmänI är attom
individenssyftar till återställarehabiliteringsansvargivarens att

ochsyfte iFormuleringen rehabiliteringens AFLarbetsförmåga. av
kan uppfattasfokusera verksamhetenarbetsgivarens roll att som

samhällets arbetsgivarens intressen.målkonflikt mellan ochen
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De personalekonomiska studier, gjorts bl.a. i anslutning tillsom
utvärderingen Arbetslivsfondens verksamhet, visar dock detattav
finns företagsekonomisk lönsamhet förebyggandei arbetsmiljöinsat-

arbetsanpassning liksom tidiga och aktiva rehabiliteringsåtgär-ser,
der. Problemet emellertid det finns brister ifrågaär att stora om

Åtgärdernaspersonalekonomiska kunskaper arbetsplatserna.ute
företagsekonomiska lönsamhet blir därmed inte tydliggjord.

Skilda förutsättningar

Arbetsgivare har skilda förutsättningar uppfylla rehabilite-att ett
ringsansvar.

harDet inte varit möjligt ställa likartade krav alla arbetsgi-att mot
och förvänta sig likvärdigauppnå resultat.attvare

Gruppen arbetsgivare och heterogen verkar underär olikastor samt
förhållanden. Förutsättningarna för arbetsgivare föratt ta ansvar
rehabilitering varierar diskussioner,I samhälletsstort. stödrörsom
till eller krav arbetsgivare ofta och företagspoängteras, småstora
olika behov och förutsättningar. Det finns dock många fler skillna-
der viktiga beakta för arbetsgivarrollen.är Någraatt exempelsom

bransch, huvudmannaskap,är arbetsplatsens utvecklingsfas,
ekonomisk ställning, möjligheter upprätthålla hög kompetensatt
inom områden företagsledning och personalpolitik intesamtsom
minst vad gäller arbetsmiljö, anpassning och rehabilitering.

SaknasGemensamma mål

Rehabilitering samlingsbegrepp för alla åtgärderär ett medicinsk,av
psykologisk, social och arbetslivsinriktad yrkesinriktadsamt art

skall hjälpa återgå till normalt liv. Ansvaret föratt ettsom personer
medicinsk rehabilitering ligger framförallt hälso- och sjukvården
och för den sociala rehabiliteringen socialtjänsten.ansvaret
Arbetsgivaren har förstahandsansvar för den arbetslivsinriktadeett
rehabiliteringen. denI arbetslivsinriktade rehabiliteringen ingår
yrkesinriktad rehabilitering, för vilken främst arbetsmarknadsmyn-
dighetema Försäkringskassans roll samordna helaär attsvarar.
rehabiliteringsprocessen. viktigasteDen aktören emellertid denär
enskilde individen, har aktivt medverka i rehabili-ett attsom ansvar
teringsarbetet och tydliggöra sina mål och förväntningar.egna
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samti-flyter ofta i varandra,rehabiliteringsinsatsernaolikaDe
och sininfallsvinklarvarje myndighet hardigt egenegnasom

kommerrehabilitering. Rehabiliteringenbegreppsapparat om
föreställ-uppfattningar ocholika aktörersdärmed vila på delsatt

uppfattningarinnebörd dels aktörernasbegreppetsningar omom
rehabiliteringsarbetede årensmålen. Erfarenheterna senasteav

Varjeverksamhetsmålen.vad gällerbristen ipekar just samsynen
inteverksamhetsmål. Ofta drar dehar sinamyndighet egna

prioriteringar.till motstridigalederhåll vilket i sin tursamma
redovisa sinaorsaker intekan ibland skildaEnskilda individer av

inte fårindividernaResultatet blirmål och förväntningar. attegna
mellani gråzontillgodosedda hamnarbehov stödsina utan enav

verksamhetsområden.myndigheternas

professionalismgradenObalans i av

socialförsäk-och sjukvårdenmellan hälso-till samspeletSer samt
begreppetperspektivgradringen saknas i hög gemensamtett

områdenflera medicinskarehabilitering.arbetslivsinriktad Inom
förutsättningarvilka yrkesmässigaalltför liten kunskapfinns om

epidemiologiska kunskaper,har.med olika diagnoser Depersoner
strategierinte i medvetnafinns sjukdomars orsaker, omsättsomsom

utvecklas incita-arbetslivsinriktad rehabilitering. behöverför Det
målmedvetetproblemområdedettaså sättettment att mer

finns ocksåsocialförsäkringen.bearbetas både vården och Det enav
socialförsäk-mellan vård- ochi graden professionalismobalans av

kraft ha kontrollenLäkarkåren tillhör iringssektorerna. överattav
yrkes-teoribildning ochfält, med utbildning,ett eget enegenegen

ochpraktik, legitimationkringgärdas kravutövning, avsom
professionella yrkesgrupp-behörighetsbestämmelser, de mesten av

skullerehabiliteringarbetslivsinriktadi samhället. Fälteterna
riktning dvs bygga påbra bit i dennabehöva utvecklas teo-meren

utreds, bedöms och vidar-arbetsförmåganretisk kunskap hurom
sammanhang,finns känslautvecklas. forskning,Den som om av

förkunna ligga till grundsociala nätverk och socialt stöd, bör också
arbetslivsinriktadutvecklingsarbete inom områdetmedvetetett

kvalifice-behövs ocksårehabilitering. skapa helhetssynFör att enen
områden socialtrad personal med samlad kompetens inom somen

professio-utvecklaarbete, arbetspsykologi och arbetsvetenskap. Att
innebära kraftiganalismen i arbetslivsinriktad rehabilitering kan

organisationen. kompetensen finns intepåkänningar inom Den nya
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i nuläget i tillräcklig utsträckning i samhället. Insatser måste alltså
för utvecklagöras och professionell kompetensatt fören ny attmer
kraven ifrågamöta arbetslivsinriktad rehabilitering. Samtidigt ärom

det viktigt det rehabiliteringsmedicinska fältet fåratt inslagstörre av
arbetslivsfrågor och arbetsförmågebedömningar.

Risk för utslagning vid övertalighet

När övertalighetsproblem finnsuppstår starka drivkrafter för
arbetsgivare sig med äldregöra och lågpresterandeatt arbetskraft.av
Inte sällan används socialförsäkringar och avtalsförsäkringar
tillsammans med personalpolitiska åtgärder strategiskt förett sätt

på eller mindre frivillig bantaatt arbetsstyrkan.väg enskildaImer
fall finns risk rehabiliteringsplaner också kanatt led iettvara en
exitstrategi. Planerade insatser genomförs den anställde kanmen
inte sköta det arbete erbjuds varför uppsägning sker på grundsom

arbetsbrist eller den anställdeatt sig. Attsägaav attuppmanas upp
i sådana situationer tillämpa arbetslinje från myndigheternas sidaen

sig utomordentligt svårt. Det finnster emellertid flertal goda skälett
för arbetsgivarna också på rehabilitering.att Programsatsa som
genomförts visar positiva effekter produktivitet,att arbetstillfred-
ställelse och kan uppnås.närvaro Förutsättningarna tycks då attvara
arbetsgivarna ekonomiskt ochär socialt motiverade samt att
arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågoma ordentligt kommuniceras ut
i organisationen.

Brist på förebyggande arbete

Brist primärpreventiva insatser i arbetsmiljön kan upphov tillge
ohälsa och utslagning. Under första hälften 1990-talet ändradesav
arbetsmiljölagen och åtgärder vidtogs för stärka det förebyggandeatt
arbetsmiljöarbetet. Föreskriften internkontroll arbetsmiljönom av
AFS 1992:6 trädde i kraft den januaril 1993. Intemkon-
trollföreskriften innehåller inga krav på arbetsgivaren vidaatt
direkta rehabiliteringsåtgärder. dettaI avseende kompletteras
kungörelsen därför sedan den l juli 1994 särskild kungörelseav en
med föreskrifter arbetsanpassning och rehabilitering dvsom
sekundärpreventiva åtgärder.

En ökad satsning skärpta krav och effektivare tillsyn har
emellertid inte räckt för få brett genomslag föratt ett samlatett
arbetsmiljö- och rehabiliteringstänkande på arbetsplatserna.ute
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medföroch incitamentpersonalekonomiska kunskaperBrister i att
förebyggande ochi vidtaFöretagsekonomiska lönsamhetenden att

ekonomiskadeåtgärder inte tydliggörs. Närrehabiliterande
heller ingen spontanframträder uppstårklartincitamenten inte

med iSvårigheternaoch utbildning.informationefterfrågan att
internkontroll, arbetsan-informationfåtillräcklig omfattning ut om
Speciellt gäller detta deproblem.rehabiliteringpassning och är ett

Även ochföretagarbetsplatserna.och medelstorasmå stora
därorganisationdecentraliseradidag mycketförvaltningar har en

och relativtspridits till mångalönsamhetför verksamhet ochansvar
insatserför förebyggandeochenheter. Reglersmå samtsystem

deutformas sårehabiliteringsåtgärder måsteochanpassnings- att
ochför verksamhets-blir uppenbaraekonomiska följdernapositiva

förvaltning.företag ochlönsamhetsansvariga i

bättreOförändrad inriktning3.3 men

förutsättningar

anledningdet inte finnas någonredovisade problem börTrots ovan
lagstiftning. Tidig,grundläggande linjerna i dagensförändra deatt

fortsättningsvisrehabilitering böraktiv och samordnad även vara
förstärka ochfinns det skälden fastslagna inriktningen. Däremot att

insatser.till grund för dagensde förutsättningar liggerompröva som

Arbetslinjen

istrukturella förändringarsvårigheter ochkonjunkturiella är,Trots
arbetslinjen meddirektiven, utgångspunktenenlighet med att

förstärkas.bestämdhet skall hävdas och
svenskförhållandetkan spåras till detArbetslinjens attursprung

stark orientering arbets-1800-talet hadelagstiftning under moten
och lösdriverilag-försvarslöshetsbestämmelserLegostadgan,tvång.

hälft straffrättsligt1800-taletsstiftningen innebar under ettsenare
försörjde sig självaförsörjningstvång. intearbets- och Personer, som

straffas fängelse eller arbetsanstalt. Arbets-de sina, kunde medoch
vidarbetslöshet fick tidigt uttrycklinjens tillämpning vid ett

fick iArbetslöshetskommissionen bl.a.tillkomsten 1914, somav
arbetslösa. Successivtuppdrag nödhjälpsarbeten förorganiseraatt
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utvecklades där syftet med arbetslinjen prioriteraatten syn var
aktiva åtgärder och undvika passiva kontantbetalningar. Genom
1950-talets reformer inom såväl arbetsmarknads- socialförsäk-som
ringspolitiken förändrades och medborgarnas till arbeterättsynen
markerades. slutet 1980-talet infördes sedanI arbetslinjen ettav som
viktigt inslag socialförsäkringspolitiken.i Arbetslinjen omfattar nu
hela samhället flera politikområden och huvud-spänner översamt

utgångspunkt och kunna finnaDess skall sinmän. är att var en
huvudsakliga försörjning arbete.egetgenom

detStärk förebyggande arbetet

Arbetsgivarens för rehabilitering från tankenansvar emanerar om
arbetsplatsens rehabiliteringspotential. Arbetsplatsens sätt att
fungera förutsättningarna för hur den enskilde kan utföra ochger
utveckla sitt arbete. Arbetsmiljölagens infallsvinkel på arbetsmiljö-
frågorna utgår från den anställde och hanshennes arbetsförutsätt-
ningar. krav i allmänhet förenligaAMLs med arbetsgivarensär
uppdrag nå högsta möjliga grad måluppfyllelse för denatt av
verksamhet bedrivs. arbetsgivaren tillhandahållerNär bästasom
möjliga arbetsförutsättningar för sin personal samtidigt bästges
förutsättningar för produktionen, vad gäller såväl effektivitet som
kvalitet. Arbetsmiljöforskningen och mängd dokumenteradestoren
förändringsarbeten har tydligt visat vilka arbetsförutsättningar som

nödvändiga och önskvärda vilka motverkar ellerär ärsamt som
skadliga för god arbetsmiljö. den fysiskaFörutom miljön ochen
tillgång till teknik förutsättningarna bl.a. arbetets innehåll,rätt rör
uppläggning och organisation.

Med utgångspunkten god arbetsmiljö vinna-vinna-att en ger en
situation för såväl arbetsgivare anställda kan det tyckassom vara
förhållandevis enkelt skapa bästa möjliga arbetsförutsättningaratt

arbetsplatserna. Huvuddelen alla arbetsplatser erbjuder ocksåav
god arbetsmiljö, de påfrestningar föränd-strukturellatrotsen som

ringar och ekonomiska medför.snäva ramar
Ohälsoförsäkringens intresse arbetsgivare nyckelrollattav ge en

för få till stånd förebyggande insatser således förenligväl medatt är
det finns starka ekonomiska drivkrafter för arbetsgivaren självatt att

så risk för ohälsa minimeras. OhälsoförsäkringensUrattagera
perspektiv det viktigt såväl de ekonomiska drivkrafternaär även att

kunskaperna dessa kan förstärkas och föras bred front.utsom om
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Helhetssyn på rehabiliteringsprocessen

inte alltid möjligt dra skarpDet mellan förebyggandeär gränsatt en
insatser rehabilitering.och brukarInsatserna indelas i tre grupper;

Ändamåletprimär, sekundär och tertiär prevention. med AML är
den primära preventionen dvs åtgärder syftar till förhindraattsom

sjukdom eller skada Överhuvudtaget skall uppkomma. De tvåatt
övriga bygger sjukdom eller skada har konstaterats. Medatt
sekundärprevention tidiga åtgärder exempelvis arbetsanpass-avses
ning och rehabilitering for öka möjligheterna effektivitettill ochatt
resultat. Med tertiär prevention åtgärder För förhindraattavses
försämring eller utslagning.

två sistnämnda formerna prevention hörDe till vadsnarastav som
faller inom behandlings-, arbetsanpassnings- och rehabiliteringsbe-

kan också den primäraDet preventionen kansägas attgreppen. vara
inriktad samhälls- eller individnivå. Utmärkande formot grupp-
behandling och rehabilitering dessa åtgärder inriktadeär äratt mot
enskilda individer. YrkesinspektionenGenom har föratt ansvar
tillsynen avseende den primära preventionen och Försäkringskassan

för sekundär och tertiär prevention har samverkan mellanansvarar
dessa två myndigheter viktig funktion för skapa helhetssynatten en
på anpassnings- och rehabiliteringsfrågorna.

heller rehabiliteringsbegreppetInte i sig lätt definiera.är att
Rehabilitering samlingsbegrepp för alla åtgärder medicinsk,är ett av
psykologisk, social och arbetslivsinriktad skall hjälpaart, som
arbetsoförmögna återgå till liv.normalt Rehabilite-att ettpersoner
ring kännetecknas den skallDen präglasärattav en process. av en
helhetssyn individenpå och individens samspel med omgivningen.

Rehabiliteringsarbetet måste i första hand ha sitt fokus indivi-
dens behov, möjligheter och Med denna utgångspunkt fårresurser.
sedan frågan hur eventuella hinder skall hanteras.prövas,

Efektivare internkontroll

Att arbeta med internkontroll har blivit metod för integreraatten
arbetsmiljöfrågorna i verksamheten. Arbetsgivaren skyldigär att
bedriva internkontroll. ArbetarsskyddsstyrelsensI föreskrift,
Internkontroll AFS 1992:6, internkontroll arbetsmiljönattanges av
syftar till skapa goda förutsättningar för arbetsgivarensatt att
åtgärder för direkt säkerställa hälsa och säkerhet för arbetstagarnaatt
skall bli genomförda. Arbetsmiljöaspekterna skall hanteras i den
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löpande verksamheten och på så bli naturlig del denna.sätt en av
Arbetsgivaren skall, i samverkan med de anställda, mål förange
arbetsmiljöarbetet leda följaplanera, och detta arbete.samt upp

Eftersom helhetssyn företagetsförvaltningens verksamheten
inkluderar arbetsmiljöaspekter bör kvalitetssäkring arbets-en av
miljön medverka till kvalitetssäkring helasättett attvara en av
verksamheten.

Generella eller diferentierade krav

Gruppen arbetsgivare och heterogen verkar under olikaär stor samt
förhållanden. Frågan kan därför ställas det lämpligtär attom
lagstifta krav riktade till alla arbetsgivare hänsynstagandeutanom
till skillnader i förutsättningar. kan också kravenDet övervägas om
i lagstiftningen bör differentieras utifrån exempelvis antalet an-
ställda i företaget. Det dock sannolikt mycket isvårtär att en
lagstiftning formulera alltför differentierade krav.

torde detDäremot praktiskt framkomligt med stödatt,vara av
lagstiftade övergripande krav från arbetsgivares sida,ansvar
lokal nivå tillämpningen så hänsyn kan till rådandeatt tasanpassa
förutsättningar för den enskilde arbetsgivaren.

3.4 Arbetsgivarens i tidigt skedeansvar

3.4.1 Inriktning och arbetssätt

allmännaDen ohälsoförsäkringen har två viktiga syften delsattsom
medverka till effektivt förebyggande arbetsmiljöarbete delsett
bedriva tidiga, aktiva och samordnade rehabiliteringsåtgärder.
Arbetsplatsen därmed viktig utgångspunkt förär ohälsoförsäk-en
ringens verksamhet. Arbetsgivarens roll och blir betydel-ansvar en
sefull faktor för hur verksamheten kan bedrivas och utvecklas.

Erfarenheterna de åtgärder, vidtagits under första hälftenav som av
1990-talet, pekar på positiv utveckling på många arbetsplatser.en

harTyvärr dock åtgärderna inte fått önskvärd spridning. På alltför
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många arbetsplatser har inte de tankegångama introducerats ochnya
arbetsgivarna har inte tagit sig den uppgift och det ansvar som

i den lagstiftningen. finns därför anledningDet att taavses nya upp
diskussion hur arbetet med förebyggande insatser ochen om

rehabilitering arbetsplatserna kan stärkas och hur kraven påute
arbetsgivarens roll och kan preciseras.ansvar

viktig målsättning arbetsgivarenEn för bedrivaär att tar attansvar
förebyggande arbetsmiljöarbete byggt på helhetssyn,ett en som

omfattar såväl fysisk psykisk arbetsmiljö. Arbetarskyddsstyrel-som
föreskrift internkontroll bygger denna helhetssyn. Ursens om

försäkringens synvinkel viktig målsättning därmedär att etten
arbetssätt enligt nämnd internkontrollforeskrift tillämpas påute
arbetsplatserna.

syfte försäkringenEtt med arbetsplatserna få tillärannat att ute
stånd tidiga och aktiva anpassnings- rehabiliteringsåtgärder.och Det

fråga tidigtså möjligt med beaktande kravär påatten om som av
den enskildes integritetsskydd -identifiera de riskerarpersoner, som

bli långvarigt sjuka liksom snabbt åtgärder. Arbetsgi-att sättaatt
alltsåmåste till skapa rutiner för tidigt fångaatt attvarna se upp

medarbetare blivit eller riskerar bli sjuka vidta åtgärderatt samtsom
för förhindra långtidssjukskrivning och därmed minskaatt en
verksamhetens effektivitetsförluster.

Enligt kommitténs uppfattning bör de krav, härvid kansom
diskuteras ställa arbetsgivarna, arbetsplatsanknutna ochatt vara

tillha uppgift fånga de sjukfall, riskerar bli långvari-att attupp som
vid behov tidig och aktiv rehabilitering. Församt att startaga uppen

tydligare markera arbetsgivarnas roll i tidigt skede böratt ett en
diskussion föras krav insatser inom följande områden:om

aktiva förberedelser-
tidigt kontakt med medarbetaren identifiera och klarläggata samt-
rehabiliteringsbehov

genomföra tidiga och aktiva rehabiteringsåtgärder-
kontakt med och information till försäkringskassan-
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Aktiva förberedelser

kunnaFör vidta tidiga och aktiva rehabiliteringsåtgärder krävsatt
arbetsgivaren har planering för insatser och väl genomtänktaatt en

rutiner sjukfall inträffar. Arbetsmiljölagen kompletteradnär medett
kraven i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter intemkontroll samtom
arbetsanpassning och rehabilitering ställer härvidlag höga krav på
arbetsgivaren och riktlinjer för arbetsgivarens insatser. Utifrånger
ohälsoförsäkringens perspektiv kan därmed utgångspunkten vara

dessa grundläggande krav skall uppfyllda. Detta innebäratt vara
bl.a.

intemkontrollen skall inordnas i verksamheten och frånatt utgå
helhetsbedömning arbetsmiljönen av

arbetsgivaren skall organisera och bedriva verksamhetatt med
arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagarna.

förmål arbetsmiljöarbetet skallatt upprättas
klar befogenhets- och ansvarsfördelning finnsatt en

kunskap och kompetens finnsatt tillgänglig för attresurser,
bedriva arbetsmiljöverksamheten

Tidig kontakt

syfteI få till stånd insatser för så tidigt möjligt identifieraatt att som
sjukfall riskerar bli långvariga hjälpa den enskilde,att samt attsom
krävs aktivitet arbetsgivaren. börDet således riktas övergri-ettav
pande och generellt krav på tidig aktivitet från arbetsgivarens sida.

bästaDet och effektivaste såväl individens arbetsgivarensur som
synpunkt naturligtvis ohälsoproblemen kanär uppmärksammasom
innan ukfall uppstått. Då det sannolikt enklare och mindreett är
resurskrävande åtgärder behövs. sjukfallNär uppstått finnsettsom
möjlighet till naturlig första kontakt den anställde sjukan-nären
mäler sig. På många arbetsplatser sker detta direkt tillnumera

arbetsledare.närmaste Därmed finns också möjlighet skapaatten
förutsättningar för hur fortsatta kontakter skall kunna upprätthållas
under sjukfallet. Det kan exempelvis i sjukfallet bli aktuelltsenare

diskutera behov åtgärder arbetsplatsen.att kanDet härvid röraav
sig etablera tidig kontakt med företagshälsovårdenatt ellerom en

arbetsmiljö- och rehabiliteringskompetens, arbetsgivarenannan som
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sig finnasitt förfogande. kan vidarehar till Det röra attom en
arbetsuppgifter, anpassade till den anställdestillfällig förändring av

eventuella rehabiliterings-arbetsförmåga. kan underlättaInsatsema
syftar således till dels hjälpa medarbeta-kontakterinsatser. Dessa att

överenskom-kontakt med arbetsplatsen dels möjliggörahållaattren
lösningar för underlätta återgång i arbete. börmelser Kravetattom

möjlighet innehållasåledes skilt ifrån arbetsgivarens attvara
sjuklön.

falla skapasför hur dessa kontakter skallFörutsättningarna ut av
Grunden alltså finna i detförhållandena arbetsplatsen. står att

dialog mellanarbetsmiljöarbetet. fungerandeförebyggande En
för diskuteraoch skapar förutsättningararbetsgivare arbetstagare att

finns för individens kvarvarandemöjligheter och hinder,de attsom
individentillvara. förhållandetarbetsförmåga skall kunna Dettas att

därmedskyldig informera sjukdomsdiagnoseninte utgörär att om
i allmänhet mindrei normalfallet inte något hinder. Diagnosen är av

arbetsför-för diskutera hur sjukskrivens kvarvarandeintresse att en
skall tillvara.måga tas

Tidiga och aktiva insatser

arbetsgivarkontakten under de första dagarna inte visat behovOm
åtgärder finns naturliga tidpunkt för kontakt efter vecka.nästaav en

samband skall tordemed medarbetaren lämna läkarintyg, detI att
lämpligt prövning behovet rehabiliteringsin-göraattvara en av av

liksom sjukdomstidens varaktighet.satser en prognos av
Efter sådana bedömningar arbetsgivarna kommer gruppen avav

sjukskrivna, bli aktuell för rehabiliterande insatser,bör attsom
ytterligare minska. flesta anställda kommer, sjukskriv-De atttrots

sannolikt inte behöva särskiltningen längre vecka, någotär än atten
stöd för återgå i arbete.att

Även dessa aktiva bedömningar bör del arbets-ses som en av
givarens rehabiliteringsansvar.

åtgärd kan medverka till fördjupad kontakt mellanEn attvara en
medarbetaren professionella ioch arbetsplatsens kompetens reha-
biliteringsfrågor exempelvis företagshälsovården eller internannan
eller kompetens. kan led i få till ståndDettaextern ett attvara en

grundläggande rehabiliteringsutredning.mer
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kan vidare lämpligtDet behovet kompletterandeprövaattvara av
utbildningsinsatser och utnyttja sjukdomstiden till detta förutsatt att
det kan inslag i rehabiliteringen.ettvara

såväl den enskildesUr försäkringens synvinkel det vidareärsom
positivt, arbetsgivaren sig frigöra uppgifteranstränger attom som
stödjer den sjukskrivne och tillvaratar dennes befintliga arbetsförmå-

tidigt erbjudande alternativaEtt arbetsuppgifter kan haga. om
mycket betydelse för kunna undvika långa sjukfall. Tidigarestor att
erfarenheter arbetsplatsen kan visa för det motiveratvägen när är

rehabiliteringsinsatsermed förstaredan veckan i sjukfall.ett
Arbetstagare har vid sjukdom erhålla sjuklön. förutsätt-Enrätt att

ning dock skriftlig försäkran inlämnats till arbetsgivaren,är att en av
vilken framgår sjukdom ned arbetsförmågan, förelegat.att sattsom
Under den första veckan får den anställde bedöma hanhon såärom
sjuk arbetsförmågan nedsatt. behövsDet alltså normalt ingetatt är
läkarintyg. dock arbetsgivarenDet med utgångspunkt frånär som w
den anställdes försäkran beslutar sjuklön skall utbetalas. Ar-om-
betsförmågan bör liksom i dagens sjukpenningförsäkring bedömas

förhållandei till arbetstagarens vanliga eller därmed jämförligt ar-
bete. Arbetsgivaren har därmed möjlighet och torde också ha etten

intresse erbjuda alternativa arbetsuppgifter. Erbjudandetstort attav
skall dock gälla under förutsättning det stödjer medarbetarensatt
rehabilitering och tillfrisknande.

Kontakt med och information till försäkringskassan

Kommunikationen mellan arbetsgivaren och försäkringskassan har
grundläggande betydelse. därförDet viktigt arbetsgivarenär atten

tidigt försöker bedömning sjukfallet kommergöra atten om vara
längre sjuklöneperioden. Om så fallet bör iän samråd medär
medarbetaren snabb kontakt med försäkringskassan förtas atten
diskutera behovet rehabiliteringsinsatser. möjlig målsättningEnav
kan i detta avseende försäkringskassan efter fyra veckor harattvara
tillgång till grundläggande dokumentation. finnsDärmed förut-en
sättningar för kassan tillsammans med individen och arbetsgiva-att

snabbt kan ställning till behovet arbeta fram reha-ta attren av en
biliteringsplan och i fallså påbörja sådant arbete.ett

Dokumentation vidtagna ocheller planerade insatser har be-av
tydelse för arbetsgivaren. kan bidraDen till företagets samlade reha-
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biliteringskompetens. kan också, i enskilda fall, komma tillDen
anställd har behov återkommande rehabiliteringsstödnytta om en av

i arbetet.

dokumentation viktig funktionArbetsgivarens har också ien sam-
verkan med försäkringskassan. arbetsgivarens åtgärderOm välär
dokumenterade underlättar detta kommunikationen med försäkrings-
kassan och medverkar till effektivare beslutsfattande ochett att
rehabiliteringsåtgärder snabbt kan vidtas. Dokumentationen bör

väsentlig underlag för arbetsgiva-också kunna prövaett attvara om
fullgjort skyldigheter.tagit sitt rehabiliteringsansvar och sina Enren

planerade åtgärder bör såledesredovisning vidtagna ochellerav
få för rehabiliteringsarbetetkunna praktisk betydelsestörre än

rehabiliteringsutredning och därmed medverka tillnuvarande en
effektivisering detsamma.av

klara sitt rehabiliteringsansvar behöver arbetsgivarnaFör att
tillgång till professionell kompetens exempelvisen genom en
kvalitetssäkrad företagshälsovård. förutsättningar måsteBättre
därför skapas och medelstora företag förvaltningarså små ochatt
kan tillgång till sådan professionell kompetens. sigDet terges en
naturligt denna också används för fram den grundläg-att att taresurs
gande dokumentationen.

Dokumentationen bör exempelvis innehålla:

redogörelse för kontakter med den sjukskrivneen-
beskrivning vilka arbetsplatsanknutna rehabiliteringsbe-överen-

hov bedömts föreligga i det enskilda falletsom
beskrivning vilka åtgärder befunnits lämpligaöveren som-

ocheller möjliga vidtagaatt
redogörelse för vilka slutförtsåtgärderen som-

förredogörelse vad påbörjatsen som-
redogörelse för planerade insatseren-

motiv för inte vidta åtgärder.att-
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preciserat arbetsgivaransvar3.4.2 Ett mer

i lagstiftningen

Vikten arbetsgivaren systematiskt arbetar med förebyggandeattav
beredskap för vidta tidiga och aktivaarbetsmiljöinsatser har attsamt

har starkt betonats.rehabiliteringsâtgärder ovan
Med utgångspunkt från detta kan ifrågasätta effek-synsätt man

tiviteten i dagens där arbetsgivarna efter fyra veckor isystem ett
sjukfall skall utreda och klarlägga rehabiliteringsbehov och sedan
efter veckor lämna utredningen till försäkringskassan.8 Detta
fungerar inte tillfredsställande. Systemet innebär i sin utformning
för lång tidsperiod innan aktiva rehabiliteringsåtgärder kommer
igång. sedan dessutom den praktiska tillämpningen innebärNär en

tidsförskjutning, i fallytterligare uppnås många inte målet om en
tidig och aktiv rehabilitering. inte ovanligt försäkringskas-Det är att

systematiska förränrehabiliteringsinsatser inte kommer igångsans
Åtgärderefter för få4-5 månader. måste alltså vidtas till ståndatt

snabbare rehabiliteringsarbetet. Målet börpåavsevärt starten vara
aktiv och systematisk planering rehabiliteringsarbete kanatt en av
efter fyra veckors sjukfrånvaro. tidsperiodEn stämmerstartas som

väl med den lagstiftning, kraftträdde i den oktober1 1995.nya som
denna krävs efter fyra veckor dels försäkran frånI denen ny

försäkrade dels fördjupat läkarutlåtande. därförkan diskute-Detett
arbetsgivarna bör skyldighet inom fyra veckor vidtaattras om ges

de åtgärder, preciserats under avsnitt 3.4.1som ovan
få till beskrivnaFör stånd inriktning arbetsgivarnasatt ovan

rehabiliteringsinsatser behovkan ytterligare markering iav en
lagstiftningen behöva diskuteras. Behovet aktiva förberedelser,av
tidig kontakt, tidiga och aktiva rehabiliteringsåtgärder, kontakt med
försäkringskassan och dokumentation kan behöva tydliggöras i
lagstiftningen. krav arbetsgivarnaDagens på skall göraatt en
rehabiliteringsutredning den anställde haft omfattandenär en
korttidsfrånvao eller den anställde själv begär det bör kvarstå.när
Däremot kan skärpning lagen vad gäller arbets-övervägasen av
givarens skyldigheter sjukfall uppstått. kan exempelvisHärnär ett
lagtexten kompletteras enligt redovisade tankegångar så attovan en
grundläggande rehabiliteringsutredning och dokumentation över
vidtagna åtgärder föreligger efter fyra veckor.senast
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Frågan aktiva föreberedelser området primärprevention ochrörom
därmed något regleras i arbetsmiljölagen.är kommandeI ettsom

lagstiftningsarbete bör uppmärksamhet hur samspeletägnas
mellan arbetsmiljölagen och lag ohälsoförsäkring skallen ny om
fungera.

Denna åtgärder bör ingå i diskussion rörande behovettyp av en av
lagstiftningsförändringar för skärpa och precisera arbetsgivarensatt

Frågan detta tillräckligt. Ytterligare åtgärderär äransvar. om som
bygger på ekonomiska drivkrafter bör därför också tilltas upp
diskussion.

3.4.3 Sanktioner arbetsgivarenmot

Arbetsgivama har sedan 1992 för uppmärksamma ochett attansvar
klarlägga medarbetarnas behov rehabilitering. dettaIav ansvar
ligger medarbetare varit sjuk fyranär veckor, haft 6-7att, en
sjukfall under 12-månadersperiod eller själv begär det, utföraen en
rehabiliteringsutredning. Denna skall 8 veckor efter sjukfal-senast
lets början inlämnas till försäkringskassan.

Erfarenheterna visar arbetsgivarna inte tillfredsställandeatt ett
detta Alltför fåsätt utredningar lämnas till försäk-tar ansvar.

ringskassoma och dessa kommer många och har dåligsentav
kvalitet. erfarenhetsdebattenI har därför ofta från försäkringskassor-

framförts krav få tillgång till någon form sanktion.att Denna av
sanktionsmöjlighet, för närvarande står till förfogande, är attsom
försäkringskassan kan vända sig till Yrkesinspektionen och begära

denna vidtar åtgärder. Yrkesinspektionen har enligt arbetsmiljöla-att
möjlighet ingripa och vidta sanktioner arbetsgiva-ävenatt motgen

inte följer arbetsmiljölagens bestämmelser. Ifrågare, som om
rehabiliteringsområdet gäller detta dock inte försummelser i det
enskilda rehabiliteringsfallet enbart arbetsgivarnas rutinernärutan
enligt intemkontrollföreskriften inte fungerar. Hittills lär försäk-
ringskassoma gjort fåtal sådana anmälningar till yrkesinspektio-ett

Förfarandet upplevs försäkringskassorna alltförnen. av som
omständligt och alltför sanktionsåtgärd.utgör debattenI haren svag
framförts någon form sanktionsåtgärder istället borde finnasatt av
inskriven direkt i lagen allmän försäkring.om
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Förlängd sjuklöneperiod3.4.4

Erfarenheter

infördessjuklön den januari 1992. aprilLagen l Den 1 1993om
vissa ändringar varvid bl.a. karensdag infördes.gjordes harLagenen

huvudsakliga syften. skall skapa effektivareDen sätttre ett att
korta sjukfrånvaron.administrera den bör också skapaLagen

förutsättningar för rättvis kompensation för inkomst-att ge en mer
förluster följdtill sjukdom. på differentieratGenom sättatt ettav
öka arbetsgivarnas kostnader bör den dessutom stimulera till
förebyggande arbetsmiljöinsatser liksom till tidiga och aktiva
rehabiliteringsåtgärder.

Riksförsäkringsverket RFV har i till regeringen bl.a.rapporten
redovisat erfarenheter sjuklönesystemet. byggerRapporten påav
uppföljningar, gjorts försäkringskassoma, telefonenkät tillsom av en
3 000 enkätundersökning till enskilda arbetsgivaresamtpersoner en
och arbetstagarorganisationer.

Slutsatsema i visar sjuklöneperioden administrativrapporten att ur
synvinkel fungerat tillfredställande. har ökat arbetsgivarnasDen

för kostnaderna och medverkat till förenkla administratio-attansvar
de korta sjukfallen. sjukfall,Antalet administrerasnen av som av

försäkringskassoma, har exempelvis minskat från miljoner8,4 1991
till miljoner0,9 1994.

Erfarenheterna pekar också på inkomstkompensationen blivitatt
tillanpassad det aktuella inkomstbortfallet löneavdra-attmer genom
till branschvisa förhållanden eller till situationen påanpassatsgen

enskilda arbetsplatser.

Svaren i enkätundersökningen till enskilda arbetsgivare och ar-
betstagarorganisationer visar tydligt sjuklöneperiodens effekteratt
måste bakgrunden situationen på arbetsmarknadenmot attses av
blivit allt hårdare under 1990-talet. Korttidsanställningar har blivit
allt vanligare. Något dock kan hänföras till sjuklöneperiodensom

effekt det ekonomiska läget. påpekar fleraDäremotutan som en av
arbetsgivare och arbetstagarorganisationer arbetsgivarna i störstaatt
allmänhet grund ökade personalkostnader vidärav noggrannare
rekrytering. Nyrekryteringen dock på grund sysselsättningslä-är av

inte omfattandeså varför erfarenheterna begränsade.get är
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Ökningen antalet korttidsanställningar innebär problem vidav
tillämpningen sjuklönelagen. forsäkringskassornaHos innebär detav

ökat arbete dels sjukfallantalet med sjukpenning blirett attgenom
fler framför allt de diskussioner uppkommermen genom som om
återkommande korttidsanställda skall ha till sjuklön ellerrätt
sjukpenning. Inom landsting och kommuner finns det arbetstagare

har varit anställda dag for dag i år.tresom
till sjuklönRätt har den omfattas anställningsförhållan-ettsom av

de. Uppdragstagare och företagare omfattas inte sjuklöne-egna av
reglerna. För dessa gäller reglerna sjukpenning frångrupper om
första dagen. har visat sigDet inom vissa finnsområden svårig-att
heter med klassificera vad arbetstagar- ochatt ärsom
uppdragsförhållanden. Utveckling rättspraxis pågår. Enligt RF V:sav
mening dock rättsläget oklart eftersom någon dom i högsta instansär

finns.ännu

Slutligen fungerar inte arbetsgivarnas rapportering till försäkrings-
kassoma tillfredställande. Detta gäller såväl korta avslutade fall som
de pågår efter dagen.14:e tidigareI från RFVrapportsom en
daterad 1994-10-17 redovisas undersökning bortfallets storlek.en av
Vad gäller arbetsplatser med 20 anställda verkar bortfallet2 vara ca
2-4 och för arbetsplatser med 5-19 anställda motsvarandeprocent är
siffra 15-30%. undersökning,I gjordes Malmöhuskassanen som av
i slutet 1993, konstaterades de företag inteatt rapporteratav av som

inte8% aktiva längre. övrigaAv företag 13 ingaattvar ca angav
sjuklöneperioder funnits och 23 inte haftatt rapportera att man
tillräcklig information och kunskap för att rapportera.

Arbetsgivamas insatser för stärka det förebyggandeatt
arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringen verkar inte ha förstärkts på
grund sjuklöneperioden. Varken arbetsgivarna eller arbetstagar-av

organisationer har i enkätundersökningen entydigt framförtnas
detta. Däremot 60% arbetsgivarna sjuklöneperio-nästan attanser av
den ändå inneburit något ökat intresse för förebyggande åtgärder.ett
Bland arbetstagarorganisationema dock endast något 10%överanser

fallet.så varitatt



Förebyggande ochinsatser 57
.... ..

Samordning mellan sjuklön och tidiga insatser

Erfarenheterna de årens rehabiliteringsarbete pekarsenasteav
entydigt vikten få till stånd snabbare rehabiliteringsprocess.att en
Målet bör redan efter fyra veckor skall systematiskattvara en
planering rehabiliteringsarbetet ha dettaFör uppnå målstartat. attav
bör diskussion föras förstärka drivkraften hos arbetsgivar-atten om

koppla åtgärdsansvaret med försörjningsan-attna genom samman
Tankar har redovisats arbetsgivaren under fyrasvaret. attovan om
börveckor ha primärt för initiera och genomföra tidigaett attansvar

och aktiva rehabiliteringsåtgärder. stärka arbetsgivarensFör att
incitament för vidta åtgärder bör det diskuteras arbetsgivarenatt om
under tidsperiod också bör ha försörjningsansvar d.v.s.ettsamma
betala sjuklön. Därmed koncentreras övergången till försäkringskas-

till enda tidpunkt vad gäller såväl ersättnings- rehabilite-san en som
ringsfrågan. Detta torde skapa klarhet i samverkan mellanstörre
försäkringskassan och arbetsgivaren. Genom det samtidigt ökaratt
arbetsgivarens kostnader torde det stärka incitamenten för vidtaatt
åtgärder. arbetsgivarenDet rimlig tid vidta åtgärder samtidigtattger

det bör medverka till skapa snabbare rehabiliteringsprocess.som en
förlängdEn sjuklöneperiod till fyra veckor bör dessutom försäk-ge

ringskassan ökat såväl stödja individen arbetsgiv-utrymme att som
i rehabiliteringsarbetet. Enligt statistikRFV:s avslutadeöveraren

sjukfall varade1993 650 sjukfall000 längre dagar dvs.14änca
nuvarande sjuklöneperiod. Om sjuklöneperioden förlängs till fyra
veckor skulle enligt statistiken för 1993 ytterligare sjukfall240 000
ha avslutats under denna period. förlängningEn sjuklöneperiodenav
skulle alltså medföra kraftig minskning antalet sjukfallen av som
överförs till försäkringskassan.

ytterligareEn effekt arbetsgivarnas kostnader för sjukfrånva-är att
differentieras i utsträckning. bör verkaännu Dettastörreron som en

ekonomisk drivkraft och stimulera arbetsgivarna till vidtaatt
förebyggande arbetsmiljöåtgärder liksom anpassnings- och rehabili-
teringsinsatser. detta kanMot dock invändas erfarenheternaatt av
nuvarande sjuklöneperiod inte visat arbetsgivarna stimulerats tillatt
sådana insatser.

diskussionernaI förlängd sjuklöneperiod förutsätts attom en
nuvarande skydd kvarstår för ofta sjuka. harDessaärpersoner som
därmed möjlighet tillhöra sjukpenningförsäkringen i stället föratten
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sjuklönesystemet. börDetta åtgärd stärker dessavara en som
Förutsättningar arbetsmarknaden.personers

ochFör- nackdelar med förlängd sjuklöneperioden

förlängdFrågan sjuklöneperiod har diskuterats i kommitténom en
och olika förtssynpunkter har fram hittills har något ställnings-men
tagande inte gjorts. Följande för- och nackdelar har i dennoterats
diskussion kommittén fört.som

stärka arbetsgivarnasFör för det tidiga och aktivaatt ansvar
rehabiliteringsarbetet har motiv för förlänga sjuklöneperiodenett att
varit koppla åtgärdsansvaret med försörjningsansvaret.att samman
Målet bör redan efter fyra veckor skall systematiskattvara en
planering rehabiliteringsarbetet ha Genom tidsmässigtstartat. attav
sammanföra arbetsgivarens åtgärds- och försörjningsansvar
koncentreras övergången till försäkringskassan till enda tidpunkt.en

fördel dessutomEn denna tidpunkt sammanfaller medattanses vara
den tidpunkt då försäkringskassan enligt den lagstiftningennya-
fr.0.m. oktober l995 skall få tillgång till särskild försäkran frånen-
den försäkrade liksom fördjupat läkarutlåtande. fårKassanett
därmed vid och tillfälle tillgång till samlad informa-ett samma en
tion från den försäkrade, läkaren och arbetsgivaren. Vidare har det
framförts sjuklöneförlängning innebär arbetsgiavarensatt atten
kostnader i högre grad blir rörliga och därmed påverkbara. Dettamer
torde stärka incitamenten för vidta åtgärder och därmed bidra tillatt

snabbare rehabiliteringsprocess.en
Motiv för inte förlänga sjuklöneperioden har bl.a. anförtsatt vara

kostnaderna för arbetsgivarna därmed differentieras iatt ännu större
utsträckning. skulleDetta kunna få allvarliga konsekvenser för
högriskföretag och särskilt små företag inte har möjlighet attsom
sprida riskerna. En ökad differentiering kostnaderna skulle ocksåav
relativt innebära konsekvenser för de arbetsintensivastörresett
branscherna. dominerasDessa i huvudsak kvinnor exempelvisav
vård och harDär också jämförelsevis hög sjukfrån-omsorg. man en

Den solidariska finansieringen försäkringar skulle härige-varo. av
minska. diskussionenI har också framförts argumentnom att en

förlängning skulle riskera rehabiliteringsinsatserna senareläggs.att
Försäkringskassorna skulle inte enligt intentionerna i den nya-
lagstiftningen fr.0.m. oktober1 1995 kunna den fördjupadegöra-
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granskning läkarutlåtande och bedöma sjukpenningrätten efterav
fyra veckors sjukskrivning. framförtsVidare har drivkrafterna föratt

endast anställa dem har låg sjukfrånvaro kommeratt attsom en
förstärkas.

3.4.5 Arbetsgivarinträde alternativ åtgärden-

Åtgärder arbetsgivare inte lever till sitt rehabiliterings-mot som upp
bör i möjliga utsträckning bygga incitaments-största ettansvar

tänkande. Vilka ekonomiska drivkrafter kan bygga på ochman
förstärka olika åtgärder.genom

En alternativ lösning, bygger ekonomisk drivkraft, kansom en
låta sjuklöneperioden följas period med arbetsgivarin-attvara av en

träde. Detta innebär arbetsgivarna under ytterligare tidatt en
fortsätter betala sjuklön arbetsgivaren i efterhand färatt attmen
kostnaden täckt återbetalning från försäkringskassan. Detgenom en
skulle i fallså kunna byggas förutsättning återbetalningattsom en
endast sker från den tidpunkt då arbetsgivaren fullgjort sitt rehabili-
teringsansvar enligt angivna krav.ovan

kommerDetta dock kräva klar definition vad arbetsgivar-en av
i detta avseende omfattar liksom god kompetens hosansvaret

försäkringskassorna fatta dessa beslut. Det kan ifrågasättasatt om
Försäkringskassan har kompetens fatta sådana beslut. kanDetatt
dock konstateras försäkringskassorna redan idag har liknandeatt
form beslut möjligheten dra sjukpenning och andraattav genom
ersättningar för enskilda Det torde inte innebära någonpersoner.

skillnad mellan dessa båda beslut.större För upprätthål-typer attav
rättssäkerhet skall naturligtvis arbetsgivaren haen samma

möjlighet, individen idag har, besvära sig försäkrings-överattsom
kassans beslut.

3.4.6 Stöd till utvecklingsprogram

Kommittén det finns anledning andraatt pröva ävenatt vägaranser
för stimulera arbetsgivarna arbeta med helhetssynatt att en
företagetsförvaltningens verksamhet, arbetsmiljö, kompetens,
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alternativ nedsättningproduktivitet Tänkbara sådana kanetc. vara
ekonomiskt stöd till genomförandeeller rabatt avgifter eller av

Arbetslivsfondens modelldokumenterade åtgärdsprogram enligtväl
därigenom minskasyftar till förbättra arbetsmiljön ochoch attsom

insatser torde specielltohälsan. Behovet denna storttyp varaav av
företag.små och medelstoragentemot

försäkringsmöjligheterArbetsgivarens3.5

sammanlagd lönekostnad inteIdag har arbetsgivare med somen en
möjlighetbasbelopp heltidsanställdaberäknas överstiga 90 ca 15

sig föreller försäkringsbolag försäkrahos försäkringskassanatt
Försäkringskassan visssjuklönekostnader. Avgiften hos utgör en

lönekostnader. procentandelprocentandel arbetsgivarens Sammaav
augustiför gäller för alla försäkringstagare. I1,7 år 1995procent

försäkring. Enligtdrygt företag anslutna till denna1995 9 000var
uppgiñ det färre företag försäkrat sig hos försäkringsbolagen.är som

sjuklöneperioden förlängs kan det allaOm övervägas att ge
arbetsgivare möjlighet teckna Försäkring för sjuklönekostnaderatt
hos försäkringskassan. Försäkringen utformas så arbetsgi-kan att

får hela, den kostnad hani efterhand tillbaka eller delarvaren av,
haft för anställda.sjuklön och rehabiliteringskostnader för sina

Premien för sådan försäkring skulle kunna differentierasen
grundval försäkringsgivarens enlighetbedömning risken. lav av
med regerings direktiv till kommittén skall försäkringen också
innehålla ligga i såvälsjälvrisk. kommer därmedDet atten ar-
betsgivarens försäkringstagarens försäkringsgivarens intressesom

orsaken till sjukfrånvaro bland de anställda åtgärdas. Detatt
försäkringsgivareintresset för arbetsgivare och attgemensamma

hålla kostnaderna kan alltså ytterligare drivkraft förutgöranere en
rehabiliteringsinsatser kommer till stånd i tidigt skede.att ett
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3.6 Arbetsgivarnas efteransvar

fyra veckor

Efter fyra veckor skall arbetsgivarna ha levt till sinsenast upp
skyldighet vidta tidiga och aktiva rehabiliteringsåtgärder tillatt samt
försäkringskassan lämnat erforderlig information för det fortsatta
rehabiliteringsarbetet. Försäkringskassans samordningsroll för
rehabiliteringsarbetet blir därmed aktivare och tydligare.

betyderDetta inte arbetsgivarens rehabiliteringsansvar upphör.att
Arbetsplatsen fortsättningsvis viktig bas för rehabilite-utgör även en
ringsarbetet. Arbetsgivaren har för aktivt medverka iett attansvar
fortsatt planering och genomförande åtgärder. Arbetsgivaren skallav

till åtgärder kommer till stånd liksom finansieraatt dessa.se
Utgångspunkten bör det i utsträckning sigatt stor rörvara om
insatser inom eller i anslutning till arbetsgivarens verksamhet. Vad

rimligt kräva arbetsgivaren ifrågaär åtgärder fårattsom av om
avgöras efter prövning omständigheterna i det enskilda falleten av
där såväl den anställdes arbetsgivarens förutsättningar in.vägssom

Det torde dock rimligt varje arbetsgivare alltid betalarattvara en
del kostnaderna. Andelen får utifrån varje arbetsgivaresavgörasav
situation. Oavsett individen skall återvända till arbetsplatsenom
eller inte. Inriktningen skall den anställde skall beredasattvara
fortsatt arbete hos arbetsgivaren och andra alternativ förstatt prövas

dennes möjligheternär uttömda.är
Samtidigt arbetsgivaren har kvar roll och för reha-som en ansvar

biliteringen träder Försäkringskassan aktiv samordnaresom en
med för mål, åtgärder och ansvarsfördelning finnsattansvar
dokumenterade i rehabiliteringsplan och detta systematiskaatten
arbete sedan fullföljs.

Om arbetstagaren måste lämna arbetsplatsen och övergå till annat
arbete på arbetsmarknaden uppkommer läge kan jämförasett som
med uppsägningssituation. Enligt arbetsrättslig lagstiftning ochen
avtal finns i sådan situation omfattande krav insatser frånen
arbetsgivarens sida. En uppsägning innebär alltså kostnader förstora
såväl åtgärder uppsägningslön normalt ocksåsamtsom m.m.
rekryteringskostnader för anställa medarbetare.att en ny

Enligt tillämpningen nuvarande lagstiftning minskarav en ar-
betsgivarens ekonomiska vid lösningar utanför denansvar egna
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rimligheten i dennakommitténs fortsatta arbete börarbetsplatsen. I
härvid inte arbetsgivarentillämpning diskuteras och ävenprövas om

rehabiliteringskostnaderna.fall kunna betala deli dessa bör aven

Företagshälsovården3.7 en-

viktig stödfunktion

denrehabiliteringsansvar för arbetsgivarenEtt att, som ovanav
professionellhar tillgång tillskisserats, kräver arbetsgivarenatt

rehabiliteringsområdet. Arbetsle-arbetsmiljö- ochkompetens inom
ofta tillräcklig kompetens liksomoch andra chefer saknar såväldare

Arbetsgivarenbehövs för leva till kraven. måsteden tid attsom upp
sådan kompetens eller skaffadärför antingen internt bygga upp en

mängdenkompetensen från organisation. densig För storaexternen
med köpta tjänsterarbetsgivare det sannolikt alternativetär externt

aktuellt.blirsom
viktigt det förebyg-ohälsoförsäkringen kommer detFör attatt vara

gande rehabiliterande arbetet arbetsplatserna fungerar väl.och ute
ohälsoförsäkringen också väsentligt det inomdet därmedFör är att

detta område finns professionella organisationer kan stödjasom
arbetsgivaren i detta arbete. sådan organisation företagshälso-En är
vården.

i stark omstrukture-Företagshälsovårdsbranschen just inneär ennu
ringsperiod. statsbidragen bort försvann %och med 30I att togs ca

rollförändring.branschens intäkter och samtidigt innebar detta enav
bli alltmer renodlad förRollen utvecklades till att expertresursen

arbetsgivarna. Samtidigt emellertid kvalitetssäkringsprocesshar en
dragits igång i samarbete mellan branschen och dess yrkesförbund,

Arbetsmiljöfonden.Arbetarskyddstyrelsen och Sommaren 1995
slutfördes regeringsuppdrag rörande metodik för kvalitetssäkringett

företagshälsovård. Uppdraget genomfördes den tidigareav av
Arbetsmiljöfonden i samråd företagshälsobranschen,med dess
yrkesförbund Arbetarskyddsstyrelsen. förBranschen arbetarsamt nu

föra kvalitetssäkringsmetoden till enskilda företagshälso-deatt ut
vårdsföretagen. Målsättningen utveckla kvalitetssäkradär att en
verksamhet och därmed erbjuda arbetsgivarna tillgång till en mer
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professionell inom arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet.resurs
En kvalitetssäkrad företagshälsovård kan komma fungeraatt som
normgivare och för effektiv rehabiliteringsverksamhetgarant tillen

för såväl arbetsgivare, arbetstagare ohälsoförsäkringen.gagn som
Genom etiskt förhållningssätt kan kvalitetssäkrad företagshäl-ett en
sovård balansera såväl arbetstagarens arbetsgivarens intressensom
i avsikt skapa bästa möjliga utfall for bådaatt parter.

Ökat3.8 för individenansvar

3.8.1 Syfte och mål

Arbetet med utforma ohälsoförsäkring bör bl.a.att en ny vara
inriktat på individen har betydelsefull roll i rehabiliteringsar-att en
betet. Målet bör individen skall aktiv och bidraatt till attvara vara
hälsoproblem uppmärksammas tidiga och aktiva rehabilite-samt att
ringsåtgärder vidtas. börDet diskuteras individen med stödom av
andra aktörer såsom läkare, arbetsgivare, försäkringskassa m.fl. skall

pådrivande och kravställande roll. Nätverket kring individenges en
bör stärkas inte utformas så det individensöveratt tarmen egna

Vidare måste skyddet den enskilde individens integritetansvar. av
beaktas.noga

Målsättningen bör administrativa maktmedelatt medersättsvara
väl fungerande incitament, vilka -tillsammans med stöd från olika
rehabiliteringsaktörer bör öka individens möjligheter fattaatt-
rationella beslut och för beslutens konsekvenser.ta ansvar

Arbetslinjen bör kunna förstärkas lyfta fram de drivkraf-attgenom
finns för indidividenter skall aktiv och pådrivandeatt isom vara

rehabiliteringsarbetet. Samtidigt möjligheter, rättigheter,som ansvar
och skyldigheter klart framhålls. Förutsättningarna för levaatt upp
till målet den enskilde skall finna sin huvudsakligaatt försörj-om
ning arbete torde därmed bli bättre.egetgenom
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Motivationsfrågor3.8.2

individens motiva-rehabiliteringsarbetetviktig utgångspunkt iEn är
med hur målenför lyckas hängerFörutsättningention. att samman

individen ochformuleras och hur enigarehabiliteringsarbetet kanför
inriktningen på de åtgärdermålet liksomstödjande aktörer är om

leda målet.skall motsom
också iansvarstagande måsteindividensSynen sättas ett

till den situationi förhållandemotivationsperspektiv bedömassamt
för rehabiliterings-sig Själva grundenindividen befinner attsom

kapacitet uppkommit,förlustuppståttbehovet görär att somen av
förhållande till sinsituation ibefinner sig iindividenatt en ny

i hög gradrehabiliteringsprocessentillvaro. Ofta måstetidigare
känslan kontrollförloratstöd till individer,präglas överavsomav

såledesrehabiliteringsperioden kan detUnderden tillvaron.egna
fatta medvetna och avvägdaför den enskildemycket svårt attvara

Även den enskildessina val.beslut eller bedöma konsekvenserna av
bedöma.förändras och i sig svårförmåga till ansvarstagande är att

uppgift utkrävagrannlagaföljer detDärav är attatt ansvar.en
frågadärmed i allra hösta gradIndividens motivation blir en om

exempelvis försäkrings-och skicklighetmed vilken kompetens som
situation.skaffa sig kontroll sinkassan, kan hjälpa individen överatt

skapa dialog medfråga empati och kunnaDetta är att enen om
möjlighetertillgångar ochindividen för peka hur individensatt
lyftas fram.för målet. Positiva drivkrafter måstekan användas nåatt

kunna hanteras.Problem och hinder måste

förhållningssätt ochAdministrationens3.8.3

arbetsmetoder

ansvarstagande har alltsåindividens motivation ochFrågor ettom
inommed och metodutvecklingstarkt samband kompetens-

den skickliga och kompetentarehabiliteringsområdet. Det är
återvinna kontrollrehabiliteraren, kan hjälpa den enskilde attsom

individen återfåsin situation. denna kan hjälpaDet äröver attsom
tilltro till förmåga bedöma sina förutsättningar ochsin samtegen
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möjligheter. Detta bättre grund för öka individensattger en egna
möjligheter och drivkrafter och aktiv.att ta attansvar vara

För uppnå rehabiliteringsmålet, återgångatt i arbete, torde försäk-
ringen därmed ha anledning rikta högt ställda krav deatt mot
rehabiliteringshandläggare, försäkringens uppdrag ochsom
kostnad samordnar rehabiliteringen.

För effektivisera administrationensatt arbetssätt behöver
arbetsmetodema utvecklas så förväntningar och krav tydliggörsatt
vad gäller samspelet mellan den enskilde och rehabiliteringshand-
läggaren. En utveckling dagens arbetsmetodik med rehabilite-av
ringsplaner behövs. Förutsättningar och villkor för planeradeatt
insatser skall komma till stånd och hur de ska genomföras måste
bygga på överenskommelse. Denna bör baseras påen gemensam
såväl den enskildes förutsättningar de möjligheter står tillsom som
buds i varje given situation. Trots rehabiliteringsplanema skallatt

individuella det viktigt betydelsefullaär omgivningsfaktorerattvara
såsom familj, arbetskamrater och fritid inte åsidosätts.

Samtidigt måste diskussionen föras hur rehabiliteringshandläg-om
samordningsroll kan utvecklas. Rollen ställer kravgarens

lyhördhet, kreativitet, drivkraft och kunskap vad omvärldenom
erbjuder rehabiliteringsåtgärder. Den bör baseras på frihetav att
under resultatansvar disponera ekonomiska vilket i sin turresurser,
kräver välutvecklad beställarkompetens och förmåga följaen att upp
och utvärdera effekter gjorda insatser.av

Även huvudinriktningen betona individensär att iom ansvar
rehabiliteringen måste denna inriktning kunna modifieras.även Den
ekonomiska tryggheten kan aldrig undantagslöst vila på aktivi-
tetskrav och ansvarstagande den enskilde. Detta betonas också iav

Ävendirektiven. tillgång till stöd och service måste således kunna
motprestation. Arbetsmetodikenutan måste användas förges även

motivera befogade frånatt denna inriktning.avsteg

3.8.4 Rehabilitering rättigheten-
eller möjligheten

Med beaktande den enskildes integritet och situationav utsatta är
målet alltså få individen delaktigatt och ita störreettmer ansvar

3 15-1434
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uppmärksammagäller dettarehabiliteringsarbetet. minstInte att
Försäkrings-insatser.tidiga och aktivainitieraohälsoproblem samt

faktor. Innehållerhärvid viktigutformning börvillkorens vara en
andra incitament,ekonomiska ochförsäkringsvillkoren som

rehabiliteringsarbeteeffektivtmedverkar till ett
sällanframförs intefrån individens sidaansvarstagandetiBrister

inte fungerarrehabiliteringsverksamhetenorsak till attsom en
Åtgärder lagstadgade kraven påhöja deförtillfredsställande. att

Även försäkringsadministrationenhärvid.efterfrågasindividen om
anledningroll finns detmotivationsskapandeviktighar atten

markeras tydligareindividens roll kanintediskutera genomom
skärpningar lagtexten.av

möjligheter tillindividenhandlarlagstiftningDagens att geom
medverkar och lämnarindividen aktivtkrävarehabilitering attsamt

inget pekar påinnehållerLagstiftningenupplysningar. attsom
verkarpådrivande. Lagstiftareninitiativ ellerindividen skall ta vara

rehabiliteringspro-medverka iindividen skall aktivtha menat att en
intedärför diskuterasdriver. börnågon Det omannancess, som

få individenmålsättningenförändras sålagtexten bör attatt
aktiv tydliggörs i lagtexten.pådrivande ochinitierande, ännu mer

drivkraft blir starkareindividensfråga härvidEn är omom
erbjudenistället förrättighetrehabiliteringen som enses som en

och möjlighetvalet mellan rättighetmöjlighet. frågaEn är omannan
och kan utformas.individens skyldigheterpåverkar hur ansvar

från försäkringentill ersättningnuläget har individenI rätt omen
eller funktions-orsakad sjukdom, skadabristande arbetsförmåga av

tillhar individen idag ingenföreligger.hinder Däremot rätt utan ges
torde irehabilitering. Rättighetsbegreppettillenbart möjlighet

ellererhålla insatserrehabiliteringssammanhang innebära rätt atten
prövade interehabiliteringfå möjligheter tillsinarätt att men enen

exempelvistorde alltsåIndividenfå viss insatser.rätt typatt en av
handlar iställetinstitution.viss Detkräva vistelseinte kunna en

inriktningenpåverkaaktiva insatser och kunnakunna krävaattom
rehabiliteringsarbetet.på

innebära indivi-få rehabilitering bör dettaFöreligger rätt attatten
tillgodosedd. Individenför få sinden förväntas aktivt verka rättatt

få sinaför fram sina behovkravställare,bör attavsomvara en
därmedprövade. ligger alltsåmöjligheter till rehabilitering Det en

bara passivtskall initiativ och inteförväntan på individen taatt
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invänta andra aktörers initiativ. fåFör till stånd tidiga och aktivaatt
rehabiliteringsinsatser individrollen viktig. Redanär hälso-när
problem uppstår och åtgärder behöver det viktigtsättas är att
individen uppmärksammar arbetsgivaren detta förhållande. För

arbetsgivare det alltid företagsekonomisktär nästan lönsamten att
arbeta med förebyggande och tidiga insatser. Förutsättningarna dåär
bäst för så enkelt och smidigt möjligt lösa problemen.att Detsom
kan därför diskuteras individen bör skyldighet tidigtattom ges en
uppmärksamma eventuella hälsoproblem och begära åtgärderatt

in. Arbetsgivarens skyldighetsätts rehabiliteringsutred-göraatt en
ning den anställde begär det bör kanskenär också kompletteras med

förväntan individen vid behov begära sådan utredning.atten en
Om rehabiliteringen istället möjlighet, erbjuds denses som en som

enskilde individen, torde detta innebära individens aktivitetsan-att
inledningsvis inte betonas. Först krävs åtgärd från arbetsgi-svar en

eller försäkringskassan där erbjudande rehabiliteringsin-varen om
redovisas. Utifrån de möjligheter,satser därmed presenteras,som

har sedan individen ställning till insatsernas inriktningatt ta om
aktivt medverka i planering och genomförandesamt att åtgärder.av

3.9 Samverkan mellan försäkringskassa
och yrkesinspektion

3.9.1 Förutsättningar

Huvudansvaret för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetets utveck-
ling på arbetsplatserna ligger på de enskilda arbetsgivarna. Försäk-
ringskassan och Yrkesinspektionen har i det stödjande och kontrolle-
rande arbetet arbetsplatserna nyckelroller förmot tillatt attse
arbetsgivarna lever till dettaupp ansvar.

Försäkringskassan har sitt övergripande samordningsansvargenom
för rehabiliteringen bl.a. till uppgift klargöra ansvarsförhållande-att

underlätta och följasamt att de enskilda anställdasna attupp
rehabiliteringsbehov blir tillgodosedda. Kassorna har inget uttalat
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deras roll liggerförebyggande arbetet ii det atteget menansvar
nedbringa kostnadernaförebyggande insatser kanstimulera till som

socialförsäkringen.i

arbetsgivarnaför tillsynenYrkesinspektionen har attavansvar
Förebyggandevadarbetsmiljölagens krav bl.a.uppfyller avser

arbetsanspassning.rehabilitering ochorganisationinsatser samt av
kontrollfunktionYrkesinspektionens harårs skärpningSenare av

inspektionsverk-inneburit ökad andel satsatsatt resursernaaven
frågor arbetsgivaran-andelen besök därsamhet. Samtidigt har om

belastningsergonomiinternkontroll ocharbetsorganisation,svar,
betydligtteknikfrågorna hadejämfört med tidigare, dåökat störreett

utrymme.
roller i arbetsanpass-FörsäkringskassansYrkesinspektionens och

förutsätts AMLoch rehabiliteringsarbetetnings sätt somsamma
Försäkringskassankompletterande. innebäroch DetAFL attvara

företagYrkesinspektionen det gällerkopplakan när uppen-som
ochi sitt arbetsanpassnings-vid upprepade tillfällen bristerbart och

Yrkesinspektionen har då möjligheterrehabiliteringsansvar. att
och sanktioner. kanmed olika grader påtryckningar Därutöverav

rörande den enskildei anpassningsfrågorYrkesinspektionen ingripa
arbetstagaren.

Erfarenheter3.9.2

undermellan försäkringskassa och yrkesinspektion harSamverkan
medverkarutvecklats positivt. Yrkesinspektionende årensenaste

Kontaktytornai regionala samverkansgruppema.hela landet deöver
successivt breddats. flertal länmellan de båda myndigheterna har Ett

Kalmar, Södermanland och Västerbotten harexempelvis Stockholm,
försäk-användsinfört fördjupade samverkansformer. dessa länl

uppenbara sambandkunskaper sjukdomsmönster,ringskassans om
planeringsun-arbetsmiljöbrister och hälsoproblemmellan m.m. som

tillsynsarbete.derlag för yrkesinspektionens

intentionerna lag-Samverkan har dock inte utvecklats helt enligt i
bedrivits tillräckligt aktivt.stiftningen. Samverkansarbetet har inte

tillfredställande förväntadhar heller inte på nått tillDet sättett upp
bredd och djup. finns därför anledning andra åtgärderDet prövaatt
för få till stånd förbättrade samverkansformer.att
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3.9.3 Effektivare samverkan

För skapa effektivare samverkan mellanatt Försäkringskassa ochen
Yrkesinspektion det förstai handär nödvändigt lägga fast vissaatt

mål och handlingslinjer. förslagEtt fastagemensamma att ta är
härvid följande mâlformulering vilken förts fram i skrivelse tillen,
regeringen från generaldirektörerna i Arbetarskyddsstyrelsen,
Riksförsäkringsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Socialstyrelsen
och Arbetslivsfonden:

Andelen arbetsplatser med systematiskt planerade och
uppbyggda rutiner för arbetsmiljöarbete, arbetsanpassnings-
och rehabiliteringsverksamhet ska öka. Insatsema ska kopplas
till arbetsgivarnas för förebyggande verksamhet ochansvar
rehabilitering detta beskrivs i AML, AFL och ASSsom
föreskrifter.

Med detta mål grund skulle de centralagemensamma som myn-
dighetema i sina riktlinjer till respektive organisation kunna ställa
tydliga krav på samverkan. Exempelvis kan hand-gemensamma
lingsplaner ochupprättas finansierade och styrda projektgemensamt
genomföras. Resurser bör för stimuleraavsättas till olikaatt samver-
kansprojekt och där olika organisatoriska lösningar kan prövas.

En del hindren för effektiv samverkan sammanhänger medav en
skillnader i myndighetskultur, roll, och kompetens. För attresurser
kunna undanröja dessa hinder det viktigt delsär att anpassa samver-
kan till de resursmässiga förhållanden varje organisation harsom
dels genomföra kompetenshöjande insatser. Förgemensamma
Yrkesinspektionen, jämfört med försäkringskassan har småsom

måste samverkan upplevas resursförstärkningresurser, ochsom en
inte belastning. Viktiga områden för kompeten-som en gemensam
sutveckling kan personalekonomi, organisationsutveckling,vara
arbetsmiljöarbete, rehabiliteringskunskap myndigheternas mål,samt
roller och Utbildning och kunskaper detta slag bör kunnaansvar. av

bas förutgöra medarbetare från bådaatt organisationernaen skall
kunna få till stånd den dialog, nödvändig, förär skapaattsom en
effektiv samverkan.
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4 Kriterier för till ersättningrätt

kapitelI för12 kommittén omfattande diskussion och läggeren
förslag rörande kriterier för till ersättning. Enligt kommitténsrätt
uppfattning uppfyller de föreslagna kriterierna väl kraven på en
sådan avgränsning reglerna för till ersättningrätt vid sjukdomav
eller nedsättning den fysiska eller psykiska prestationsför-annan av
mågan bör ligga till grund för framtida försäkring. Desom en
förslag redovisas i kapitel 12 bör därför kunna inarbetassom senare
i den ohälsoförsäkringen.nya
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Beräkning inkomstunderlag5 av

i kort och medellångt
perspektiv

Inledning5.1

detta kapitelI redovisar inledningsvis gällande regler såvitt avser
beräkning inkomstunderlag under korta och medellånga sjukpe-av
rioder vissa de utredningar förekommit på området. Visamt av som
har också gjort sammanfattning motsvarande regler i våraen av
nordiska grannländer.

avsnittI 5.9 redovisar vi förtvå modeller beräkning inkomstun-av
derlag anvisas i direktiven. avsnittI 5.10 5.14 lämnas skisssom en-
på helt modell för beräkning sjukersättning har variten ny av som
och alltjämt under behandling kommittén. Med hänsyn tillär attav
vissa frågor såvitt den nya modellen inte färdigbe-ännu äravser
handlade har valt i del betänkandetB endast lägga fram för-att av
slag i sig uppfyller sparbetinget på minst 500 miljoner kronor.som

5.2 Direktiven

direktivenI betonas grunden försäkringsskyddeti vid bl.a.att
nedsatt arbetsförmåga vid sjukdom bör ersättningen från denattvara
allmänna ohälsoförsäkringen skall baseras inkomstbortfallet. För

fylla sin försäkringsfunktion skall emellertid effektiv ohälso-att en
försäkring alla medborgare rimlig trygghet vad gäller ekono-ge en
misk standard. Ersättningen skall ligga på nivå så avvägdären som

hälsoskäl minskad arbetsförmåga kan förenas medatt ettaven
försvarligt skydd sänkt levnadsstandard. direktiven framförsImot
vidare önskemålet s.k. allmän ohälsoförsäkring skallattom en

dagens sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkringersätta och förtidspen-
sionering. En samordning mellan olika försäkringssystem eftersträ-

också. Reglerna vad gäller försäkrad inkomst och ersättnings-vas
nivåerna skall så långt möjligt enkla och enhetliga.som vara



Beräkningar inkomstunderlag SOU 1995:14974 av .... ..

mellan olikaSärskild uppmärksamhet bör åt samspeletägnas
ersättningssystem i harmonisera regelsystemen. Ensträvan att
åtskillnad bör dock mellan korta och medellånga sjukfallgöras

arbestförmäga.respektive fall med varaktigt nedsatt utredning-Imer
skall analys nuvarande regler fastställandegörasen en av om av

Kommittén skall komma med förslag hur denSGI. även om
förmånsgrundande inkomsten skall beräknas inom den allmänna
ohälsoförsäkringen. Utgångspunkten skall den regeringenavvara
föreslagna inkomstbort-enhetliga ersättningsnivån på 75 procent av
fallet med bibehållen karensdag. Kommittén skall därvid prövaen
för- för beräkning förmånsgrun-och nackdelar med två modeller av
dande inkomst. detden skall utgångspunkten denI ärattena vara
faktiska och aktuella inkomsten försäkrad i den allmännaärsom
ohälsoföräkringen. Tidsbegränsade inkomster bör sålunda grunda ett
tidsbegränsat försäkringsskydd. dem saknar dokumenteradFör som
inkomst bortfaller vid sjukdom bör ersättning baseras påsom
tidigare inkomster under viss tidsperiod. modellenandraDen är en
ordning där utgångspunkten det den uppnådda levnadsstan-är äratt
darden försäkras. innebär bl.a. förmånsgrundandeDetta attsom
inkomst bygger inkomsten under längre tidsperioden som
successivt upparbetas.

Vidare skall frågan vilka ersättningar skall grunda tillrättom som
SGI utredas. Särskilt bör kommittén därvid uppmärksamma de olika
semesterersättningar finns skattepliktiga förmåner ochsamtsom
skattepliktiga kostnadsersättningar. utgångspunkt för kommitténsEn
förslag skall vad i 1995 års budgetpropositionsägs attvara som om
reglerna för SGI-beräkning bör förändras så besparing på 500att en
miljoner kronor uppnås fr.o.m. år bakgrund vad1997. Mot av som

i budgetpropositionen behovet ytterligare sparâtgärdersägs om av
bör kommittén möjligheterna till utforma reglerna forpröva att
beräkning förmånsgrundande inkomst så besparingstörreattav en
uppnås.
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Nuvarande bestämmelser5.3

sjukersättningom

Sjuklön5.3.1

anställd omfattasEn reglerna fr.0.m.sjuklön den förstaav om
anställningsdagen anställningen avtalad till minsta tidärom en om

Ärmånad. den avtalade anställningstiden kortare månad haränen en
den anställde till ersättning i form sjuklön först sedan hanrätt av
eller hon tillträtt anställningen bara förom så dag och därefteren
varit anställd 14 dagar i följd. den förstaFör sjukdagen utgår ingen
sjuklön karensdag. dagFör 2 och utgår ersättning3 med 75

vad den anställde mistegår i lön till följd sjukdom.procent av om av
För dag 4-14 motsvarande ersättningsnivå 90 underla-är Iprocent.

för sjuklön ingår inte löne- eller anställningsförmåner integet som
går förlorade på grund sjukdomen, förmån fri bostad ellert.ex.av av
bil och inte heller ersättning täcka sådana kostnaderattsom avser

arbetstagaren endast har han arbetar, exempelvis traktamen-närsom
och resersättningar. Om anställd inte omfattas reglernaten en av om

sjuklön kan han eller hon i stället berättigad till sjukpenningvara
enligt AFL.

Kompensationsnivån för hela sjuklöneperioden, förutom karens-
dagen, fr.0.m.75 den januari1 1996.är procent

Sjukpenning5.3.2 enligt AFL

Beräkning sjukpenningav

Personer bosatta i riket och fyllt år skallär sextonsom som vara
inskrivna hos allmän försäkringskassa. allmän försäkringskassaHos
inskriven försäkrad har till sjukpenning han har sjukpen-rätt om en
ninggrundande årsinkomst uppgående till minst kr.6 000 Villkoret

inskrivning hos försäkringskassa för till sjukpenningrättom anses
uppfyllt det beror på åldersregeln i kap.l 4 det§ AFL inteattom
har kunnat uppfyllas.

Sjukpenning beräknas inte grund anställningsfönnåner för tidav
ingår i sjuklöneperiod enligt lagen 1991:1047 sjuklön.som en om

Den har till sjuklön erhåller därförrätt i allmänhet sjukpenningsom
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först för tid därefter. Sjukpenningen därvid 80utgör procent av
SGI:n, delad med 365. Efter den 365:e dagen sjukfallet ärav
kompensationsnivån finns70 möjlighet i vissaprocent, attmen
behandlings- och rehabiliteringssituationer erhålla 80 ävenprocent
fortsättningsvis. 70-procentiga nivån gäller denDen även om
försäkrade under de föregående dagarna haft sjukperio-450närmast

omfattat sammanlagt regelder minst 365 dagar. brytsDennasom
förflutitdagar sedan sjukperiod avslutats30när utan att en nyen

sjukperod påbörjats. Vid beräkning antalet sjukperioddagar underav
450-dagarsperioden beaktas inte dagar före uppehåll mellanett
sjukperioder dagar. begränsning antalet30 Någonänmer av

föreliggerdagar med till sjukpenning inte.rätt
anställningsfönnåner ochFör tid inte ingår i sjuklöneperiodsom en

beräknas sjukpenningen för de första dagarna sjukfallet enligt14 av
följande. allmänhet tillämpas de s.k. timsjukpenningreglernaI som
innebär sjukpenning endast för dag den försäkradedåatt utges
skulle ha förvärvsarbetat han förstainte varit sjuk. dessaDenom av
dagar karensdag. de två följande dagarna sjukpenningFörär utges
med 65 delad med årsarbetstiden multipliceradSGI:n,procent av
med den ordinarie arbetstiden eller normalarbetstiden. övrigaFör
dagar sjukpenning med förhållande80 SGI:n i tillutges procent av
nämnda arbetstidskvot. den dagen sjukpenningenFr.o.m. 15:e utges

sjukfallet inletts med sjuklöneperiod.sättsamma som om en
den helt eller delvis arbetslösFör och anmäld arbets-ärsom som

sökande arbetsförmedling beredd erbjudet arbeteärsamt att anta
i omfattning den fastställda SGI:n skall sjukpen-moten som svarar
ningen kalenderdagberäknas för de första dagarna.14 Enäven
karensdag gäller vanligt. gäller för skallDetsamma densom som
uppbära sjukpenning för tid då havandeskapspenning,annars
föräldrapenning eller rehabiliteringspenning skulle ha uppburits.

Sjukpenning grundar sig inkomster förvärvsarbeteannatsom av
anställning beräknas alltid för kalenderdag.än

Enligt den s.k. minskningsregeln minskas sjukpenningen med,
förutom lönen, värdet förmåner i form fri bil, fri bostad och friav av
kost kvarstår under ersättningsperioden till den del förmånernasom
överstiger 10 vad den försäkrade skulle ha fått iprocent motsva-av
rande förmåner han varit i arbete. tid efter dagarsFör 90om
sjukfrånvaro skall avräkning ske hela värdet förmånen.av av
Motsvarande skall gälla beträffande förmåner ligger 7,5översom
basbelopp.
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den ljanuari 1996 kompensationsnivån i sjukförsäkring-Fr.0.m. är
enhetlig, ersättningsunderlaget.75 procenten av

Sjukpenninggrundande inkomst

Sjukpenninggrundande inkomst den årli inkomst i ellerär ga pengar
andra skattepliktiga förmåner försäkrad kan komma attantassom en
tills vidare få för antingenarbete, såsom arbetstagare i allmäneget
eller enskild tjänst inkomst anställning eller grundav annan
inkomst förvärvsarbete. Beräkning SGI sker alltsåannatav av
framåt i tiden. den försäkrades arbetsavsikter förDet denär

tiden skall fastställas. förarbetenaSGI tillInärmaste avgörsom om
har uttalats arbetetAF L och den därifrån kommande inkomstenatt

skall ha varaktighet minst månader. Försäkringsöver-en om sex
FÖDdomstolen har i praxis slagit fast försäkrad skall SGI-att en

placeras den anställning hon eller han har fått avseddäven är attom
kortare tid månader under förutsättning det varit denän attvara sex

försäkrades avsikt fortsätta förvärvsarbeta, dvs. i de flesta fall ståatt
till arbetsmarknadens förfogande, efter det den tidsbegrän-även att
sade anställningen upphört. Den erhållit anställning ärsom en som
kortare månader deklarerar avsikt förvärvsarbetaän attsex men en
längre tid har alltså till SGI-placering. beräknasDenna SGIrätt en
utifrån frånlönen den kortvariga anställningen uppräknad till en
ârsinkomst.

Gällande regler innehåller inte någon begränsning den arbetstidav
får ligga till grund för sjukersättningen. sjukpenninggrun-Densom

dande inkomsten kan alltså bestå heltidsanställning.änav mer en
SGI:n grundas på andra skattepliktiga förmåner lönäven än samt

de skattepliktiga delarna kostnadsersättningar.av
SGI:n grundas också på semesterlön ocheller semesterersättning.

medförDetta enligt praxis SGI schablonmässigt beräknasatt som
månadslönen, eller lönen omräknad till månadslön, multiplicerad
med 12,20.

Sjukpenningförsäkringen skall bl.a. försäkringskas-omprövas när
får kännedom den försäkrades inkomstförhållanden ellerattsan om

andra omständigheter har undergått ändring betydelse för rättenav
till sjukpenning eller för sjukpenningens storlek.
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o

Egenföretagare

SGI förvärvsarbete anställning beräknas för egenföre-änannatav en
rörelsens nettointäkt. Med nettointäkt förstås dentagare

beskattningsbara inkomsten, dvs. inkomst efter avdrag för egen-
avgifter och avskrivningar placeringar i exempelvis skogskon-samt

Underlaget för dessa emellertid maximerat tillton etc. ärgrupper en
skälig avlöning för motsvarande arbete för räkning. Till dettaannans
belopp kan, under förutsättning rörelsens nettointäkt så tillåter,att
läggas semesterlön genomsnittsinkomst månad multipliceradper
med 12,20, accepterad lagstadgad övertid timmar för-200om max.

företagaren kan visa han utfört arbete i denna omfatt-utsatt att att
ning tillägg för10 administrativa kostnadersamt ett procentom
under förutsättning egenföretagaren haft sådana.att

Om försäkrad med inkomst förvärvsarbete underannaten av en
följd år i allmän självdeklaration har redovisat lägre skatterättsligav
nettointäkt vad sådan skälig avlöning skallän SGI:nmotsvararsom
beräknas med ledning de årens taxering. Därvid kantre senasteav

beaktas företaget under rad år har haft uppåtgåen-även om en av en
de trend och denna trend alltjämt håller i sig. de fallI den försäkrade
kan påvisa högre aktuell inkomst uppvisande någonen genom av
form dokumentation den aktuella inkomstutvecklingen, t.ex.av
med hjälp halvårsbokslut, preliminära deklarationer ellerav upp-
rättad inte fastställd deklaration, kan försäkringskassanännu ta
hänsyn till den aktuella inkomsten och höja underlaget för sjukpen-
ning.

fårSGI bestämmas till högre belopp det skattemässiga,änett om
verksamheten antingen befinner sig i uppbyggnadsskede eller detett
föreligger andra särskilda skäl stark skuldbelastning, ändradesom
förvärvsförhållanden eller tillfälliga förluster. de fall uppbyggnads-I
skede eller andra särskilda skäl föreligga bestäms tillSGI vadanses

skälig avlöning för liknande arbete för räk-motsvararsom annans
ning. Till detta belopp kan läggas, förutom semsterlön, accepterad
lagstadgad övertid timmar och200 ersättning för administ-om max.
rativa kostnader under förutsättning10 försäk-denprocent attom
rade kan visa han arbetat övertid och handhaft det administrativa.att
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SGI-skyddad tid

Enligt och föreskrifter får den fastställdaAFL RFV:s RFFS 1981:5
sjukpenninggrundande inkomsten i vissa fall inte sänkas skallutan

efter löneutvecklingen inom den försäkradesi stället anpassas yr-
kesområde för försäkrad inte fyllt 65 år. gäller i deDetta ävensom

försäkrads inkomstförhållanden, arbetstid andrafall eller omstän-en
digheter har förändrats i och för sig skulle ha betydelse förså detatt
sjukpenningens storlek. Till de omfattas denna s.k.personer som av

bedriver studierSGI-skyddade tid hör bl.a. de berättigarsom som
studiestöd, bedriver andra former studier inomtill eller vissasom av

yrkesområdet, de avbryter sitt förvärvsarbete ellerdet egna som
minskar sin arbetstid för kortare tid månader, deän ärsex som ar-
betslösa före ingången den månad varunder hanhon fyller 65 år,av
och anmäld arbetssökande arbetsförmedlingpåär ärsamtsom
beredd erbjudet arbete i omfattning denatt anta moten som svarar
fastställda sjukpenninggrundande deinkomsten, minskar sinsom
arbetstid i samband med graviditet eller hemma för vårdärsom av
barn eller de fullgör sin värnplikt.som

Arbetslöshetsersättning5.4

Ersättning från5.4.1 arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsersättning från arbetslöshetskassa till denutges som
varit medlem i arbetslöshetskassa minst månader och uppfyl-12en
ler arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret innebär underatt en person en
ramtid månader före12 arbetslöshetens inträde utfört förvärvsar-av
bete i minst 80 dagar fördelade fem månader.på minst Endast dag
då förvärsarbete utförts i minst timmar räknas in. Ersättningtre
lämnas för högst fem dagar vecka. Ersättningsperioden längstärper

dagar300 dagar för den450 fyllt år.55som
den januariFr.o.m. 1 1996 ersättningen för dag dagpenningutgör

dagsförtjänsten.75 Med dagsförtjänst den inkomstprocent av avses
normal för den arbetslöse under den tid ingår isom var som

arbetsvillkoret lön och normalt förekommande ersättningar som
beskattas inkomst tjänst. Dagpenningen lägst kr230utgörsom av
och högst kr564 dag. Den högsta dagpenningen motsvararper
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dagsförtjänst75 vid månadslön 16 550 kr f.n.procent av en ca
basbelopp i årsinkomst.5,5 lägstaDet beloppet motsvarar en

månadslön 6 700 kr.om ca
Ny ersättningsperiod beviljas arbetsvillkoret uppfylls på nytt.om

Karenstid ersättningsperiod fem dagar.ärper

5.4.2 arbetsmarknadsstödKontant

till kontantRätt arbetsmarknadsstöd, KAS, föreligger fr.o.m. den l
juli det fyllerår år. förutsättning20 En för ersättning är atten person

under ramtid före12 månader arbetslösheten utförtpersonen en av
förvärvsarbete i femminst månader och minst timmar75 månadper
arbetsvillkor. Den uppfyller arbetsvillkoret har till KASrättsom
under längst dagar150 300 dagar vid år, dagar vid år.55 450 60
Fr.0.m. den januari1 1996 KAS med 230 kr dag, högstutges per
fem dagar vecka. Fullt underKAS månad uppgår till 0005per en ca
kr. Ny ersättningsperiod beviljas arbetsvillkoret uppfylls nytt.om
Karenstid ersättningsperiod fem dagar.ärper

KAS kan till den varit arbetslös i minstäven 90utges som
kalenderdagar under ramtid tio månader i anslutning till atten av
han avslutat utbildning heltid omfattar minst läsår ochettsom

berättigar till studiesocialt stöd.som

Sjukersättning5.5 i våra

nordiska grannländer

5.5.1 Danmark

Sjukförsäkringen i Danmark finansieras kommunerna ochstaten,av
arbetsgivarna. Privata arbetsgivare betalar dagpenning under de
första två veckorna sjukperiod och offentliga arbetsgivareav en
betalar dagpenning under hela frånvaroperioden. Alla arbetstagare

obligatoriskt försäkrade. Egenföretagareär har till dagpenningrätt
efter veckors sjukdom. Om de tecknat frivillig försäkring har detre

till dagpenning under förstaäven derätt veckorna. löntagareFörtre
gäller ingen karenstid.
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till dagpenningFör för löntagare finns två sysselsättnings-rätten
krav.

a skall ha varit anknutenMan till arbetsmarknaden under de senaste
13 veckorna. kravDetta uppfyllt försäkradeden varit i arbete,är om
har uppburit sjukdagpenning, berättigad till arbetslöshetsdagpen-är
ning, har mottagit ersättning efter tillstånd till tjänstledig-
hetpennission eller har haft med lön ellersemester semesterersätt-
ning.
b försäkradeDen skall vidare ha varit sysselsatt i timmar, inte120
nödvändigtvis i sammanhang, under de 13 veckor föregickett som
sjukfrånvaron. villkorDetta också uppfyllt den försäkradeär om
mottagit sjukdagpenning, arbetslöshetsdagpenning, studiestöd eller
ersättning efter tillstånd till tjänstledighetpemission, berättigadär
till utbildningsbidrag eller etableringsbidrag, inom den senaste
månaden avslutat yrkesmässig utbildning pågått i minst 18en som
månader eller lärling eller praktikant i utbildningär ären som
reglerad i lag.

För egenföretagare kravet för till sjukpenning han ellerär rätt att
hon inom tolv månader från sjukperioden bedrivit verksamhet i
väsentlig omfattning i minst månader. Egenföretagare intesex som
uppfyller detta krav har dock till sjukpenning han tidigarerätt om
varit löntagare och uppfyllt villkoren för till sjukpenning förrätt en
löntagare.
Dagpenning beräknas på grundval den timinkomst löntaga-av som

skulle ha haft till dvs. aktuell inkomst under sjukfrånvaronrättren
efter betalning arbetsmarknadsbidrag. de fall arbetstagarenI blirav
sjuk i anslutning till tidsbegränsad anställning upphöratt en
beräknas ersättningen förtiden efter anställningens upphörande
genomsnittsinkomsten de fyra eller 13 veckorna. demFörsenasteav

blir sjuka under arbetslöshet och dessutom uppbärsom som
arbetslöshetsersättning utgår sjukersättning med beloppsamma som
arbetslöshetsersättningen. timantaletNär under sjukfrånvaron är
känt beräknas dagpenningen multiplicerar timantaletattgenom man
med den aktuella timinkomsten. 1 timinkomsten ingår grundlön och
sedvanliga tillägg. ingårDäremot inte semsterersättning, ersättning
för obekväm arbetstid eller pensions- och ATP-bidrag. Dagpen-
ningens maxbelopp den januari1 1995 uppgick till 2 556per
DKKarbetsvecka 37 timmar motsvarande 132 912 DKKårom
l DKK 8 SEK.l Dagpenning timmemotsvarar kan dockca per
högst 2 55 6 DKK dividerat medutgöra avtalad arbetstid DALO-
området, dvs. 556372 69,08 DKK. Arbetslösa uppbärsom
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arbetslöshetsersättning skall ha belopp i sjukdagpenning,samma
gäller hardock högst 2 556 DKKvecka. Detsamma personer som

Uppgiftertill utbildnings- eller etableringsbidrag.rätt om
och löneförhållanden antecknas arbetsgivaren påanställnings- enav

varefter arbetstagaren får bekräfta riktighetensärskild blankett, av
arbetstagaren insända dennauppgifterna. åvilar sedanDet att

till självständigablankett till kommunen. Dagpenning yrkesutövare
beräknas utifrån arbetsförtjänsten i verksamheten. beräknings-Som

räkenskapsåretgrund används årsredovisningen för det senaste som
ingivits i samband med självdeklarationen. Om inte gettman

för räkenskapsåret, erhållitnågon självdeklaration senaste utan
förmed används istället årsredovisningen detuppskov detta, senast

beaktande efterföljande föränd-föregående räkenskapsåret utan av
nödvändig dokumentationi intäkten. inte visaringar Kan man upp

frivilligtill dagpenning inte tecknathar inte rättman om man
försäkring.

grund sjukdomUtbetalning dagpenning upphör den pånär avav
månaderna intei veckor under de 18pågått 52än senaste ommer

särskilda finns, exempelvis pågående rehabilitering. Tillskäl
har pension eller har fyllt år upphör dagpenningen67personer som

den veckor under de tolvhar betalats i 13när än senasteut mer
månaderna.

5.5.2 Norge

Sjukförsäkringen finansieras försäkrade arbetsgi-i de ochNorge av
bidrag från och kommun. Alla arbetstagaresamt statvarna genom

och självständiga yrkesutövare de kontinuerligtharsamt som en
utanför omfattas obligatoriskaåterkommande inkomst tjänst denav

försäkringen. har ingen karenstid. självständigaArbetstagare För
och har inkomst utanför tjänst gälleryrkesutövare enpersoner som

frivillig försäk-karenstid dagar. Om dessa kategorier tecknat14
ring utgår ersättning från första dagen.

Arbetsgivaren betalar inkomsten under de två första100 procent av
veckorna. Därefter betalar trygdekontoren medersättning 100

ersättning från försäkringentill krävs 14 dagarsFör rättprocent.
försäkringstillhörighet. folketrygdentill sjukpenning frånFör rätt
gäller generellt den försäkrade i arbete och har årsinkomstäratt en

minst folketrygdenspå 50 basbelopp 1994: 37 300procent av
NOK. NOKI 1,04 SEK.motsvarar ca
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Sjukersättning till anställda

Ersättningen beräknas intäkten från den anställning vederbö-som
har vid sjukfallet.rande Vid fastställelse underlaget utgår iav man

från genomsnittet inkomsten från de fyra veckorna föregåttav som
sjukperioden. SocialdepartementetDepartementet närmareger
föreskrifter underlaget och kan bestämma underlaget i ställetattom
skall beräknas den försäkrades faktiska historiskagantagna mer

detta nedan årsinkomst i de fall denna avviker från inkomstenom
under fyraveckorsperioden. Departementet kan också bestämma att

försäkrade i vissa distrikt eller i hela riket fåskagrupper av
ersättning beräknad efter bestämd inkomst hänsyn till denutanen
försäkrades faktiska inkomst. det fall det inte föreliggerI tillräckligt
underlag för bestämmandet sjukersättningen fastställs denna efterav

skönsmässig bedömningen .
Sjukersättning inte årsinkomsten understiger halvtutges ettom

grundbelopp grundbeloppl och inte heller1994 37 300 NOKvar
för inkomster överstigande grundbelopp.sex

SocialdepartementetsAv föreskrifter framgår bl.a. följande.
fallI de anställningsförhållandet har kortare tid fyraänvarat vec-

kor skall den genomsnittliga förvärvsinkomsten från anställ-
ningsperioden läggas till grund för beräkningen. Vid förändringar i
lön skall förändringen beaktas i de fall förändringen har inträtt före
sjukfallet. arbetsförhållandenI med oregelbundna eller skiftande
arbetsperioder kan lägga längre period till grund förman en
beräkningen. period kan inteDenna i undantagsfallänannat sättas
längre till 12 månader.än

Bestämmelsen det arbetsinkomsten före sjukfalletäratt straxom
omräknat till årsinkomst skall ligga till grund för ersättningensom
kan i vissa fall visa sig missvisande för den försäkradesvara
normala inkomstförhållanden. fall kan medföraI några detta denatt
försäkrade får långt högre ersättning vad dennesän motsom svarar
normala inkomstnivå. blir fallet för deDetta bara iärpersoner som

Åarbete korta perioder året. andra sidan kan det förekomma fallav
där den försäkrade blir sjuk medan han tillfälligt har lägreen
inkomst normalt. Sjukersättningen skall utgångspunktän som svara

den försäkrades nonnalinkomst. Med anledning härav harmot man
Ärinfört s.k. 25-procentregel. det så den genomsnittsinkomstatten

räknats fram med hjälp fyra veckors underlag avviker medsom av
från de25 årens inkomst utifrånän deprocent tre senastemer

pensionspoäng fastställts, skall detta påverka inkomstunderlagetsom
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och sjukersättningen förändringen, eller kanuppåt nedåt, sägasom
Är förändringen tillfälligvaraktig karaktär. bara karaktärvara av av

ingen hänsyn till divergensen.tas
Om den försäkrade blir sjuk under våren är sker jämförelsen5 med

pensionspoängen för år eftersom pensionspoängen inte fastställs1-3,
förrän till hösten. Blir försäkradeden sjuk under hösten år sker
jämförelsen med de pensionspoäng fastställts för år 2-4. Detsom
blir således tröskeleffekt for sjukfall före respektive efter deten
föregående pensionspoäng fastställts.års

fastställs förnytillträdda underlaget hans normalinkomstFör
efter skönsmässig bedömning i de fall han inte har någraen
fastställda pensionpoäng och där den inkomst vid sjukfallethan har
inte kan representativ för hans inkomster.normalaantas vara

tidsbegränsat anställda anställningarFör månaderöver sex
uppfattas inte tidsbegränsade gäller undantagsregelsom en som

25-procentregeln fallinte behöver tillämpas i de densäger att
försäkrade blir sjuk anställningen.under dessa fall beräknasI
underlaget efter huvudregeln, dvs. efter fråninkomsten de fyra
veckor föregått sjukfallet. den tidsbegränsade anställningenNärsom
upphör, upphör också till beräkning sjukersättning enligträtten av
denna princip. Efter anställningens upphörande beräknas ersättning-

depå årens inkomster efter upparbetade pensions-tre senasteen
och med ersättningsnivå 65poäng procent.en om

För blir sjuka under arbetslöshet utgår ersättning medpersoner som
belopp dagpeng för arbetslösa, dvs. med 75 procentsamma som ca

lön från det sista kalenderåret före arbetslöshetsperioden. Dennaav
ersättning blir således betydligt lägre för blir sjukaän personer som
under pågående anställning.

Upplysningar inkomsten kommer från arbetsgivaren. de fallIom
inkomstuppgifterna framstår osäkra kan arbetstagarenssom pen-
sionspoäng riktlinje.vara en

grundlönenFörutom räknas vissa tillägg för obekväm arbetstid e.d.
Övertidsersättningi underlaget för sjukersättningen. ingår i

underlaget endast det fråga fast överid bestämdär ärom om som
s.k. arbetstidsbestämmelser. Semesterersättning räknas integenom

i underlaget.
Förmåner räknas i viss omfattning med i underlaget från den

tidpunkt förmånen inte längre står till arbetstagarens förfogande.
Kontanta traktamentsersättningar, helt eller delvis skall täckasom

utgifter i samband med utfört arbete skall inte räknas imed underla-
get.
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Sjukersättning till egenföretagare

Ersättningen baseras årlig arbetsinkomst dvs. historiskantagen
inkomst. Socialdepartementet föreskrifter hurnärmareger om
denna beräkning skall till.gå departementets föreskrifter framgårAv
bl.a. följande.

Ersättningen baseras de fastställdaårens pensions-tre senaste
Poängtalet omräknas till årsinkomst med hjälp sjukåretspoäng. av

grundbelopp.
nytillträdda harFör inte fått pensionspoäng fastställda för tresom

år tillbaka i tiden använder sig skönsmässig bedömning.man av en
Vid denna bl.a. hänsyn till den försäkrades faktiska inkomsttas

hansedan började förvärvsarbeta.
skönsmässig bedömningEn ersättningsunderlaget också förgörsav

försäkrade gjorthar avbrott i sin förvärvsverksamhetsom p.g.a
militärtjänst eller vidareutbildning e.d. undantagsbestämmel-Denna

kommer emellertid inte till användning för endastse personer som
periodvis yrkesaktiva och avbryter sin förvärvsverksamhetär som
för hemma. Sjukersättningen skall då fastställas efter deatt trevara

årens pensionspoäng.senaste
Vid den skönsmässiga bedömningen bl.a. hänsyn till detas

pensionspoäng kan föreligga, förexempelvis två år i stället försom
Ävenår. uppgifter från bokföringen och revisorer kan användastre

vid denna bedömning uppgifter från självdeklarationer,samt även
dessa inte fastställda skattemyndigheten.ännu ärom av

de fall den försäkradeI varit förvärvsverksam i flera år där in-men
komsterna förändrats varaktigt och väsentligt skall i stället utgåman
från den förändrade inkomstsituationen. För det skallattnya vara
fråga varaktig och väsentlig förändring krävs det vanligtvisom en

faktisk varaktig omläggning driften eller verksamhetenen av som
också väsentligt ändrade intäkter. Endast avvikelser pågett änmer

betecknas25 väsentliga och kan föranleda ändringprocent som av
beräkningsunderlaget. bestämmelseDenna kan också användas på
dem tidigare varit arbetstagare övergått till drivaattsom men som

iverksamhet.en egen
Egenföretagare har högre inkomst 50än procentsom av

grundbeloppet inte tillräckligt högt för erhålla pensions-attmen
skall ha sjukersättning beräknatpoäng på den faktiska inkomst han

uppbär.
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Erättningsperioder

sjukpenning högstbetalas under 260 dagar till arbetstagare ochut
dagar till självständiga yrkesutövare. Efter helt arbetsföra250 sex

månader börjar ersättningsperiod 260250 dagarpå löpa.atten ny
Ålderspensionärer graderadmed pension har till sjukpenning irätt

dagar.90

Finland5.5.3

Sjukförsäkringen finansieras avgifter från deni Finland genom
försäkrade och arbetsgivarna statsbidrag.samt genom

Alla i Finland bosatta i åldern 16 64 år, de redanutompersoner -
tidigare pensionerade omfattas obligatoriskadenpersonerna, av
Sjukförsäkringen.

till dagpenning försäkrade tidFör måste den underrätt treen av
månader före insjuknandet ha utfört arbete för elleregen annans
räkning. Karenstiden tio dagar inklusive insjuknandedagen.är
Inträffar sjukdom inom karenstid.30 dagar räknas intenytt ny

möjlighetNågon teckna frivillig försäkring föreligger inte.att
Dagpenningen i medeltal den beräknade årsinkom-66är procent av

minimidagpenning 1994 64,95 FIM. 1 FIMsten motsvararvar ca
SEK. Dagpenning betalas högst1,55 till utgången denut av

kalendermånad före den månad då antalet dagar för vilka dagpen-
ning betalats till försäkradeuppgår 300 den varit arbetsför iut om

före insjuknandet.år Därefter har den försäkrade i allmänhetett rätt
till pension.

Island5.5.4

Sjukförsäkringen finansieraspå Island helt och hållet Istaten.av
fråga dagpenning alla arbetstagare och företagareär samtom egna
hemmamakar i åldern 16 67 år försäkrade, invalidpensionä-utom-

Ålderspensionärer med reducerad pension från Riksförsäkring-rer.
vilka grund sjukdom slutar arbeta, ansökakan docken, av om

dagpenning.
ha tillFör sjukpenning krävs bosatt Islandpå ochrättatt äratt man

inskriven hos Riksförsäkringen. Karenstid löper de första dagar-14
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Sjukdomsfallet inträffatha den dagen konstaterasdetna. anses av
läkare.

Dagpenningen för heltidsanställd1994 526,20 ISK och 142,80var
ISK för varje barn ISK1 0,10 SEK. Dagpenning ärmotsvarar ca
oberoende lön, får aldrig överstiga det verkli-75 procentav men av

inkomstbortfallet. Dagpenning betalas i högst veckor52 underutga
24-månadersperiod.en

Tidigare utredningar5.6

Vi redovisar dettai avsnitt huvuddragen i utredningsförslagtvâ som
betydelsefulla det gäller utformningen den sjukersätt-är när av nya

Ävenningen, särskilt vad gäller ersättningsunderlag och nivåer. om
vi i detta delbetänkande inte går egenföretagarnasnärmare
sjukpenningregler redovisar vi sammanfattningsvis tidigareett
utredningsförslag sjukpenningförsäkring för egenföretaga-om en ny
re.

5.6.1 sammanfattningEn RFV Anser 1992:4av

Med anledning främst sjuklönelagen infördes den januari1attav
1992 och väntetid for SGI-ändringar samtidigt slopades haratt en

Översynarbetsgrupp inom utarbetatRFV reglernarapporten av om
sjukpenninggrundande inkomst SGI. har denRFV 14 maj 1992
överlämnat till regeringen.rapporten

föreslås iI huvudsak följande.rapporten

Kvalifikationskrav

Kvaliñkationskraven för till sjukpenning bör anknytas till lagenrätt
1991:1047 sjuklön. Dvs. den har uppbära sjuklönrätt attom som
skall också ha till sjukpenning. inte harDen till sjuklönrätt rättsom
bör dock ändå ha till sjukpenning han kanrätt sägasom vara
etablerad på arbetsmarknaden och under ramtid månaderen om sex
omedelbart före ersättningsperioden utfört förvärvsarbete i minst 60

Ävendagar, minst timmar dag. den uppfyller villkorentre per som
för till dagpenning från arbetslöshetskassanrätt eller kontant
arbetsmarknadsstöd KAS bör uppfylla villkoren för tillrättanses
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sjukpenning. dennaMed lösning blir det förhållandevis enkelt att
kvalificera försig till sjukpenning.rätt

beräkningenI ersättningsnivån, dock hänsyn tillnästa steg, tasav
anställningsforhållandet. Förslaget innebär försäkrad inte äratt som
etablerad arbetsmarknaden och får anställning vilkensom en
omfattar kortare tid dagar, inte omfattas den obligatoriska14än av

ukförsäkringen. Arbetslösa inte berättigade till ersättningärsom
från arbetslöshetskassan eller inteuppbär KAS och således harsom
något inkomstbortfall vid sjukdom bör inte berättigade tillvara
sjukpenning. Samma bör gälla dem utförsäkrade frånäven ärsom
arbetslöshetskassan. Försäkrad uppbär sjukpenning vid tid-som
punkten då hans anställning upphör skall få behålla sin sjukpenning
och sjukpenningnivå under pågående sjukperiod. inte rimligtDet är

den uppbär sjukpenning arbetslösheten inträffar skallnäratt som
ställas utanför sjukpenningförsäkringen under period då han är
förhindrad söka arbete grund sjukdom. skall dockSGI:n iatt av
sådana fall inte följa löneutvecklingen i det tidigare arbetet.

Beräkning årsinkomst och fastställande SGIav av

Beräkning SGI föreslås först kvalifikationsvillkoren förgöras närav
till sjukpenning uppfyllda. Utgångspunkt för beräkningrätt är av

SGI bör försäkringen så långt det möjligt skall kompense-att ärvara
det aktuella inkomstbortfallet. uppnå detta börFör SGIattra

fastställas först vid det tillfälle då ersättningen skall utgå. Ersättning-
skall kunnaockså förändras under sjukskrivningen för det fallen

lönebilden tjänsten förändras uppåt eller nedåt. Utgångspunkt för
den beräkningsmodell för föreslåsSGI anställningstidensärsom
längd. olikaTvå beräkningssätt föreslås beroende på anställ-om
ningstiden längre eller kortare månader. arbetslösaFörär än tre som
uppfyller till ersättning från arbetslöshetskassan eller KAS skallrätt
vid sjukfall sjukpenningerhålla motsvarande arbetslöshetsersätt-
ningen respektive SjukpenningKAS. bör för denna förutgesgrupp
fem dagar vecka i det fall den försäkrade skulle ha uppburitper
arbetslöshetsersättning under hela kalenderveckan. Någon SGI
beräknad på årsinkomst behöver inte fastställas för denna grupp.

Vid tillsvidareanställning eller anställning harsom en samman-
hängande anställning minst månader beräknas årsinkomstentre

månadsinkomsten multipliceras med tolv eller för denattgenom
har inkomst vecka, veckoinkomsten multiplicerad med 52.som per
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månaderförsäkrad har kortare anställningFör än tresom en
utifrån under sexmånaderspe-beräknas årsinkomsten inkomsten en

anställningenanslutning sjukperioden, varvid den aktuellariod i till
sexmånadersperioden. genomsnittligi sin helhet räknas in i En

sexmånadersperiod, vilken sedanmånadsinkomst beräknas för denna
multipliceras med tolv för få fram årsinkomsten.att

förloraderäntebilliga lån går i regel inteFörmåner fri bil,av m.m.
för Andrasjukfall därför inte ingå i underlaget SGI.vid och bör

reseersättningtraktamenten ochskattepliktiga förmåner t.ex.som
har hantäcka kostnader den anställde endast närattavser som

för Underlagetheller dessa bör ingå i underlaget SGI.arbetar. Inte
kontantlön.för skall således endast räknas påSGI

till årsinkomst denMånadsinkomsten ska räknas attgenomupp en
semesterlönefaktorn skall bort frånmultipliceras dvs.med 12, tas

för bedömning sjukersättningen.underlaget av

studiestödStuderande med

finnas skydd för studerandebör i fortsättningenDet även ett som
avbryta sina studier grund sjukdom eller insjuknartvingas somav

sådant fall bör,i omedelbar anslutning till studierna avslutas. Iatt
förutsättning försäkrade uppfyllde kvalifikationsvillko-under denatt

för få fastställd omedelbart före studieperioden, SGISGIattren en
den tidigare anställningen. Sådan börberäknas på inkomsten i SGI

fastställas inträffar.först i samband med sjukperioden Hänsynatt
bör till löneutvecklingen i den tidigare anställningen. Studerandetas

har anställning under studietiden och uppfyller kvalifi-somsom en
kationsvillkoren bör vid sjukdom under studietiden få SGIen
fastställd efter inkomsten i den anställning han eller hon har under

studietiden baserasstudietiden. Sjukpenning bör vid sjukdom under
regler gälla för dem måste avbrytapå denna SGI. Samma bör som

omedelbarsin värnpliktstjänstgöring eller sjukfall inträffar iom
anslutning till sådan tjänstgöring avslutas.att

sammanfattning5.6.2 ESC-rapportenEn av

för studier i offentlig ekonomi, har givitExpertgruppen ESO, en
utredare i uppdrag fram förslag till hur ettatt ta ettgrupp samman-

hållet för olika socialförsäkringar skulle kunna Ettsystem ut.se
sådant förslag har lagts fram i Social FörsäkringEnrapporten
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Ds 1994:81. Rapporten författad Jan Bröms, chefekonomär påav
SACO, Ingemar Eriksson, kansliråd i finansdepartementet och chef
för den fördelningspolitiska Inga Persson, professor igruppen,
nationalekonomi vid Lunds universitet, Göran Schubert, ESO.samt

För bibehålla omfördelning, enhetlighet, rättssäkerhetatt och
likabehandling har valt utgå från allmän obligatoriskattgruppen en
försäkring skyddar inkomstbortfall. Försäkringen skallmotsom ge
lika villkor för alla. Arbetslinjen skall vidare innebörd ochges en
försäkringsreglerna bör utformas så möjligheterna till svartjobbatt

iminskar.
förslagetI har helt samordnat reglerna kring arbetslöshetsför-man

säkringen med sjukförsäkringen. Förtidspensioneringen kopplas
med sjukförsäkringen. En sammanhållen inkomstförsäkringsamman

för sjukdom och arbetslöshet innebär emellertid inte de bådaatt
försäkringen nödvändigtvis måste hagrenarna av en gemensam

budget och helt finansiering. En skiljelinje kommeren gemensam
fortsatt finnas mellan de har arbete och de inte haratt ettsom som
det. Som indelningsgrund arbetslöshet sjukdom.övertar

ESO-gwppens förslag bygger vidare på alla arbetsgivaravgifteratt
omvandlas till skatt och egenavgifter. Betalningen till försäkringen
bör individualiseras för utgifterna skall bli synliga för allaatt
medborgare. försäkradeDen för månadsinkomstenattansvarar
registreras hos försäkringskassan. praktikenI kan detta ofta ske

arbetsgivarens försorg. Den enskilde för dengenom attsvarar
försäkrade inkomsten ligger mellan 70 och 100 deprocent av
samlade förvärvsinkomstema under året, till basbelopp.7,5 Denupp
försäkrade kan därvid själv välja inkomster skall försäkras.extraom
Egenavgiften bestäms den försäkrade inkomsten.av

denI sammanhållna försäkringen har frågornavävtman samman
kring särskilda kvalifikationskrav för erhållande sjukpenningav

beräkningsgrunden SGI. En förstärktsamt arbetslinje i försäk-av
ringen bör innebära den inkomst skall försäkrasatt som ges en
tydligare förankring i faktiska inkomstförhållanden. I rapporten
anförs dagens sjukförsäkring omfattar beräknade framtidaatt
inkomster, tillfälliga inkomster, flera heltidsinkomster, kostnadser-
sättningar, semesterlön vilket ersättningen ofta högregör att ärosv.,

inkomstbortfallet.än Arbetslöshetsförsäkringen det möjligtgör att
behålla tidigare inkomst i princip hur länge helst baraen som man
undviker tillbaka till lägre betalt arbete.att Kravet på anknyt-ett
ning till arbetsmarknaden bör skärpas och enhetligt för in-göras
komstbortfallsförsäkringen. Förslagets viktigaste komponent är
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upparbetningstid föreslås och innebärsåledes den långa attsom som
full försäkringsersätt-arbetsmarknadsanknytning innankraven på

vidare i utredningenning kan börja utgå skärps rejält. harMan strä-
inkomstförhållandenefter tydligare förankring i faktiskavat sam-en

med upparbetad levnads-tidigt arbetar med modellen ensom man
standard.

försäkringsbegrepp, nämligen:arbetar medRapporten tre nya

aktuell inkomst den försäkrade betalarFörsäkrad inkomst: en som
försäkringskas-försäkrade skall tillsammans medpremier för. Den

försäkrad månadsinkomst fortlöpandeansvarig för att ensan vara
administreras arbetsgivarenregistrerad. kan eventuellthålls Detta av

föridag registrerasexempelvis låter registrera den inkomst somsom
försäkrade inkomstentjänstepension Nivån på deninom ITP.t.ex.

flertalet fall bara behöva revideras i samband medskulle i de stora
möjlighetlönerevisioner. enskilde har inom vissaDen gränser att

förhan vill försäkra. emellertidvälja vilka inkomster Han ansvarar
understi-hos försäkringskassan registrerade inkomsten intedenatt

tillhans förvärvsinkomster under året 7,570 procent uppger av
basbelopp. Gmndprincipen bör ersättning endast utgår förattvara

arbetsförtjänst. för fyra veckors sjuklönfaktisk förlorad Inom ramen
problem företagen.hanteras detta av

den ersättning den försäkrade erhåller för dagarDagersättning: av
arbetslöshet och sjukdom. ersättning bestäms denDenna av
försäkrades inkomst 24-månadersperioden ochunder den senaste

försäkringen.nedtrappningsmekanism vid utnyttjandegenom en av
inkomstrelaterad försäkring skall täcka långtidssjukdom ochEn som

arbetslöshet bör innehålla inte alltför arbetsvillkor,ett svagtm.m.
försäkringen.bl.a. för undvika svårkontrollerad spekulationatt mot

därför de inkomstrelateradeESO-rapporten har föreslagit att
dagersättningar utgår från försäkringen grundas på 24-ettsom
månaders anmälda försäkrade inkomster.glidande medelvärde av

det således arbetsvillkorVid inträde på arbetsmarknaden innebär ett
på två år innan full inkomstrelaterad ersättning börjar utgå. Nytillträ-
dande förväntas försäkringen.således för viss fondering isvara en
Detsamma gäller i samband med försäkrad ökar sin försäkradeatt
inkomst. försäkringenAvbrott i med bibehållen upparbetad ersätt-
ningsrätt vid återinträde tillåtasmåste vid studier, militär-senare
tjänst, vård barn, utlandstjänstgöring och liknande. Underav en
sådan period, då försäkringen inte utnyttjas, kan således en upp-
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byggd ersättningsrätt hållas vilande. Den vilande inkomsten
omräknas i likhet med övriga komponenter med följsam-systemets
hetsindex, dvs. blir föremål för försiktig urholkning i förhållandeen
till den allmänna standardutvecklingen. Ersättningen utgår med 85

den genomsnittsberäknade försäkrade inkomsten.procent av
Ersättningen successivt ned med 0,8 utnyttjadtrappas procent per
månad.

Efter månaders arbete försäkradmed inkomst utgår ersättningtre
med grundbelopp. skälig nivå iEn det avseendet förefallerett vara
i storleksordningen 7 000 kr månad. För ungdomar under 24 årper
bör ersättningen kunna någon tusenlapp lägre. Ersättningsättas i
form grundbelopp bör dock inte överstiga 60 denprocentav av
inkomst försäkrad vid eller omedelbart före sjuk- ellerettsom var

arbetslöshetstillfálle.ett
Vid sjukdom och arbetslöshet sker successiv månadsvisen

nedtrappning ersättningsnivån. Denna nedräkning avbryts vidav
endera två spärrvärden. Den vid försäkringens grundbeloppärav ena
på förslagsvis 7 000 kr månad lägre för ungdomar. Denca per
andra infaller ersättningen skulle underskridanär 65 procentannars

den genomsnittliga försäkrade inkomsten under de senasteav sex
aren

Garantinivå: absolut nedersta nivå för ären personer som
etablerade arbetsmarknaden och bygger vad denvaritsom som
försäkrade inkomsten under tidigare sexårsperiod. Garantinivånen

65 inkomsten under deutgör bästa 60 månaderna inomprocent av
för 72 månader före försäkringsfallet. Inkomsterna uppin-ramen

dexeras med pensionssystemets följ samhetsindex. Garantinivån ut-
också den lägsta nivå till vilken dagersättningengör tillåts falla se

grundbeloppet.ovan om
förutsättningEn för ersättning från inkomstförsäkring skallatt

den enskilde står till arbetsmarknadensär förfogande.utges att
Grundprincipen bör ersättning endast utgår för faktisktattvara

förlorad arbetsförtjänst. Detta uppnås i de allra flesta ersättningsfall
förlänger sjuklöneperioden till fyra veckor.attgenom man

existerandeNu tillägg vid arbetsmarknadsutbildning, av
försäkringen subventionerat arbete, vid deltagande i olika rehabi-
literingsprogram avskaffas. Avsikten i ersättningssystemenetc. är att
och i de kompletterande åtgärdssystemen införa tydligareett
signalsystem markerar åtgärdemas syfte på effektivastatt är attsom
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möjliga återföra individerna till från marknaden finansieratsätt ett
arbete.

5.6.3 sammanfattningEn RFV Anser 1989:5av

Sjukpenningförsäkring för egenföretagare

har låtit utreda frågan egenföretagaresRFV sjukpenninggrun-om
dande inkomst. verket utarbetadesInom därvid Sjuk-rapporten
penningförsäkring för egenföretagare utredning och förslag.-

överlämnades denRapporten 22 juni 1989 till regeringen.
utredningenI konstaterade sjukpenningförsäkringen förattman

egenföretagare hade flera brister. svåröverblickbarDen för denvar
försäkrade och sjukförsäkringsavgiften överensstämde sällan med

förmånden försök komma tillI med bl.a.rättaett attsom gavs.
dessa problem förslog följande förändringarRFV och förslag.

förvärvsinkomsterFöretagarnas och inkomstbortfall vid sjukdom
kan inte beräknas naturliga för löntagare. Detsätt ärsamma som
därför rimligt schabloniseringar för egenföretagarnasatt acceptera
sjukförsäkring i ett nytt system.

Utgångspunkten för förändring bör bättre försäk-att etten vara ge
ringsskydd inkomstbortfall vid sjukdom. viktig förutsättningEnmot
bör dessutom avgifter och förmåner Ettatt stämmer överens.vara

bör enkelt administrera. Kraven bedömningarnytt system attvara
i samband fastställandemed sjukpenningnivå bör minimeras.av

Sjukpenning från företagarförsäkring bör bestå två delar,av en
grundsjukpenning och tilläggssjukpenning. Grundsjukpenningen
ska beräknas på den inkomst idag förunderlag debiteringutgörsom

Ändraspreliminär B-skatt och sjukförsäkringsavgift. företagarensav
inkomstberäkning kan han under inkomståret lämna preliminär dek-
laration till lokal skattemyndighet då beräknar B-skatte-nyttsom
underlag och fastställer B-skatt. Underlag för beräkningenen ny av
grundsjukpenning bör inhämtas från Riksskatteverkets ADB-re-
gister. Försäkringskassan fastställer SGI på grundval dessaav upp-
gifter. Sjukförsäkringsavgiften bör beräknas på fastställd SGI. Hel
grundsjukpenning bör 90 detta underlag delatutgöra medprocent av
365. Samtliga egenföretagare bör omfattas denna del försäk-av av
ringen.

Egenföretagares inkomstbegrepp skiljer sig markant från det som
gäller för anställda. Exempelvis ingår i rörelsens resultat både räntor
och avskrivningar. Den ekonomiska effekten bortfall denav av egna
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arbetsinsatsen vid sjukdom kan bli betydligt vadstörre än som
skattemässiga inkomstnivån. Därför bör detframgår den utöverav

egenföretagaregrundsjukpenningen finnas möjlighet för tecknaatt
försäkring för tilläggssjukpenning ovanför den obligatoriskaen

sjukpenning-grundnivån. Avgiften bör beräknas efter den valda
tilläggssjukpenningens karaktär frivillig-nivån. Med hänsyn till av

förbör liknande regler skapas gäller den nuvarandehet som
sjukpenningförsäkringen inomfrivilliga AFL.

sammanlagdaFörsäkringen kan utformas flera Densätt.
för densjukpenningnivån bör dock inte tillåtas överstiga den

sjukpenningnivån motsvarande basbelopp.anställda maximala 7,5
alternativa lösningarTre ges.

teckna tilläggs-alternativ innebär företagare får möjlighetEtt attatt
grundsjtill nivå där denna tillsammans med uk-sjukpenning upp en

anställd, dvs.högsta sjukpenning förpenningen motsva-motsvarar
rande inkomst basbelopp.7,5en

företagare med låg grundsjukpen-alternativ innebärEtt annat att
får möjlighet teckna tilläggssjukpenning till nivå därning att upp en

sjukpenningsammanlagd sjukpenning får uppgå högst till den som
inkomst fyra basbelopp.påmotsvarar en

tredje alternativ tilläggssjukpenningen ställs i relation tillEtt är att
företagarens med vissgrundsjukpenning och utges procenten av
denna, 50 har låg grundsjukpenning börDent.ex. procent. som en

ha möjlighet till nivå därdock teckna tillägssjukpenningatt enupp
sammanlagd sjukpenning inkomst fyra basbelopp.påmotsvarar en

reglerna bör påverka ersättningens storlek detDe närävennya
gäller andra socialförsäkringsförmåner för egenföretagare. De
förmåner berörs föräldraförsäkringen, havandeskapspenning,ärsom
arbetsskadeförsäkringen, dagpenning till värnpliktiga smittbä-samt
rarersättning.

Möjligheterna teckna frivillig tilläggsförsäkring bör enligtatt en
förslaget medföra begränsningsregler förvissa speciella införs attatt

förmånermotverka överutnyttjande. gäller detta andraFrämst änett
sjukpenning och planeringsbara situationer t.ex.som avser mer
föräldrapenning.

tilläggssjukpenningförsäkringen bör inte innehållaDen någotnya
hälsovillkor. föreslåsDäremot tillägssjukpenning inte längreatt

efter 65 års ålder. Avgiften för tillägssjukpenningförsäkringenutges
bör bli åldersrelaterad.
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Behov5.7 reglerav nya

Grundprincipen i den nuvarande allmänna sjukpenningförsäkringen
den skall försäkring inkomstbortfall.är Den kritikatt motvara en

förts fram beträffande ersättningsunderlaget främst attsom avser
beviskraven inkomstbortfallet alltför låga. Eftersom detär är
lätt sjukpenninggrundande inkomst kommer sjukförsäkring-att en

i vissa fall inkomster den försäkrade knappastersättaatten som
skulle haft under kortare perioder under sitt arbetsföra livänannat
och sannolikt inte han varit frisk. gäller särskiltDettaom personer

endast under mycket kort tid varit i arbete och får sjukpen-som som
ning under lång tid. kombination medI bestämmelserna SGI-om
skyddade tider förstärks detta problem. På grund av gynnsamma
regler s.k. antagandepoäng vid beräkning förtidspensionsjuk-om av
bidrag kan hög sjukpenning utgivits under lång tid ocksåen som
leda till hög förtidspensionsjukbidrag.

harDet också förts fram kritik den sjuk och arbets-ärmot att som
lös kan få högre ersättning den frisk och arbetslös ochän ären som
uppbär arbetslöshetsersättning i någon form. kanDet orättvistsynas

arbetslösa står till arbetsmarknadens förfogande. Härtillmot som
kommer högre ersättning vid sjukdom kan medföraatt över-en en
strömning arbetslösa från arbetslöshetsförsäkringen till sjukför-av
säkringen. Det också svårt rehablititera tillattanses vara en person
arbetslöshet han har högre ersättning sjuk arbetsföränom som som
arbetslös.

Eftersom arbetslöshetsersättningen under fem dagar i veckanutges
och sjukersättningen under sju dagar i veckan det i dag möjligtär att
uppbära arbetslöshetsersättning under vardagarna för sedan, iatt
allmänhet efter karensdag, uppbära sjukersättning under helgen.en

börDetta inte möjligt.vara
Behov samordning mellan sjuk- och arbetslöshetser-störreav en

sättning finns också andra skäl, nämligen ersättning felaktigtattav
kan från båda samtidigt. har bl.a.Detta påtalatsutges systemen av
RRV i sin 1995:32 Fusk.rapport
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Allmänna principer för5.8

sjukersättning i kort och

medellångt perspektiv

enligt direktiven renodlasOhälsoförsäkringens roll skall gentemot
förmånssystem. direktiven vidare den skallandra I att varaanges en

inkomstbortfall.försäkring ersättning för Några närmaresom ger
skall försäkrad och vilket inkomstbort-uppgifter om vem som vara

finns därförfall principiellt skall inte. Detersättassett angessom
allmänna huvudprinciper böranledning ställning till någraatt ta som

för försäkringen.gälla

kort och medellångt perspektivErsättning i ett

och medel-Enligt direktiven bör åtskillnad mellan kortagörasen
arbetsförmåga.sjukfall fall med varaktigt nedsattlånga resp. mer

nedsatt arbetsförmågaVidare skall ersättning vid långvarigt
sjukfrånvaro.beräknas andra grunder vidpå än temporären mer

följande redovisa deVi kommer i detta och avsnitt övervägan-att
den rörande ersättningsunderlaget i det korta och medellånga per-

kommittén hittills gjort. Till skillnad från vadspektivet som som
gäller för sjukpenning enligt dagens skall ersättning grundadsystem

underlag för bör däremotpå detta begränsad tid. Detutges en mer
inte finnas någon fastställd längsta tid för ersättning från ohälso-
försäkringen i helhet, dvs. vid sjukfall i det korta, medellångasin

långsiktiga perspektivet.och

Bortfall förvärvsinkomstav

försäkringOhälsoförsäkringen skall enligt direktiven vara en som
skall renodlasersättning för inkomstbortfall och dess rollger

förmånssystem. Enligt kommitténs uppfattning in-andragentemot
nebär detta försäkringen endast skall bortfall för-ersättaatt av
värvsinkomst, dvs. inkomst i första hand i formarbeteegetav av
anställning, Försäkringenuppdrag eller aktiv näringsverksamhet.
skall däremot inte ersättning för inkomstutge annan som en person
går miste till följd sjukdom.om av

Om har inkomst för-änatt annatman anser personer som av
värvsarbete har behov inkomsttrygghet vid korta och medellångaav
sjukfall, bör detta lösas inom det andra ersättningssystemet. Här kan
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det gäller studiestöd och utbildningsbidragnämnas näratt t.ex. utges
ersättning vid sjukdom. Detta gäller till dessäventypsamma av

utbildningen avslutats. sjukpenning grundas under tid enbartsamma
inkomsten arbete bedrivs vid sidan utbildningen.ettav som om

Kommittén redovisar i avsnitt 5.12 det för gångatt personer som en
etablerat sig arbetsmarknaden bör finnas efterskydd iett
ohälsoförsäkringen vid studier, vård barn och övriga situationerav

dagi s.k. SGI-skyddad tid. fortfarandeDetta imotsvarar ärsom
enlighet med inkomstbortfallsprincipen, eftersom i dessaman
situationer får förmoda skulle ha arbetat han varitatt personen om
frisk och inte studerat. inteOm låter denna definitiont.ex. man av
inkomstbortfall ligga till grund för regelsystemet utan t.ex.menar
för den vårdar barn inkomstförlusten består den mistadeattsom av
föräldrapenningen, skulle konsekvensen bli den förälder baraatt som
kvalificerat sig för föräldrapenning 60 kr dagen garanti-en om om
beloppet lönenivå betydligt högre skulle vid sjukdomärmen vars
få dagpenning med kr.75 60 så fallI ocksåprocent görav man

från principen endast förlust inkomst förvärvs-avsteg att egetav av
arbete ersätts.

Kommittén vidare ordning med efterskydd i dessaattanser en
situationer nödvändig för skall ha flexibel arbetsmarknadär att en
och där förvärvsarbete kan kombineras med studier. Ohälso-t.ex.
försäkringen också,måste liknande sjukförsäkringen isätt som
dag, utformas så den medverkar till småbarnsföräldrar skallatt att

kombinerakunna förvärvsarbete och vård barn. Den stannarav som
hemma från arbetet under period för vårda barn under vissatten
ålder bör därför inte förlora sin inkomsttrygghet vid sjukdom. Vi
utvecklar detta ytterligare i avsnitt 5.12.

Etablering på arbetsmarknaden krävs

tillFör SGI krävs i dag försäkradrätt på arbets-äratt en som ny
marknaden antingen har tillträtt arbete eller avtal anställ-ett att om
ning föreligger. Vi ohälsoförsäkringen inte skall utvidgasattanser

förhållandei till nuvarande ordning vad gäller ännugrupper som
inte kommit på arbetsmarknaden och inte heller har avtalut ettsom

anställning. Dessa skall således inte omfattas tillrättenom en av
ersättning från ohälsoförsäkringen vid korta och medellånga sjukfall.

4 l5-l434



Beräkningar inkomstunderlag98 SOU 1995:149av .... ..

Två modeller för ersättningsunderlag5.9

direktiven kommittén skall för- och nackdelar medI prövaattanges
två modeller för beräkning förmånsgrundande inkomst vid kortav

medellång frånvaro. redovisas vad deeller detta avsnitt tvål
modellerna innebär och förs vissa effekterna deresonemang om av
olika Effekterna belyses också med några exempel.systemen.

aktuell modellaktisk och inkomst5.9.1 F 1-

Dokumenterat inkomstbortfall eller inte

för beräkning förmånsgrundande inkomstden första modellenI av
direktiven anvisar skall ersättningsunderlaget enligt huvudre-som

geln beräknas faktisk och aktuell inkomst. Vidarepå attanges en
tidsbegränsad inkomst endast skall tidsbegränsat skyddett motge
inkomstbortfall. Saknas dokumenterat inkomstbortfall skallett
ersättningen beräknas tidigare inkomster under viss tidsperiod.en

tillämpning huvudregeln bör innebära sjukpenningunder-En attav
laget blir i princip dagens sjukförsäkring, dendetsamma i därsom
sjukpenninggrundande inkomsten i den aktuellaregel utgör
inkomsten omräknad till helårsinkomst. Enligt modell bör dettal
gälla för den tillsvidareanställning, fallhar i så längevartsom en
anställningen kvarstår.

den har tidsbegränsad inkomst skall gällaFör andra regler.som en
direktiven sådan skallinkomst tidsbegränsat skyddI att ettanges ge

inkomstbortfall. uppfattas skyddetDetta måste så skallmot att vara
detsamma för tillsvidareanställda så länge tidsbegränsadsom en
anställning föreligger, dvs. aktuell inkomst räknas till helårsin-om
komst. denna tid blir underlaget förFör således detsamma densom

har tillsvidareanställning.som en
Vad skall då gälla fr.o.m. den dag den tidsbegränsade anställningen

upphör direktiven ersättningen skall beräknas tidigareI påattanges
inkomster dokumenterat inkomstbortfall saknas. Om dettaettom

skallenbart gälla alla situationer där det inte arbetsrättsligt sett
föreligger tillsvidareanställning efterhand,måste i kanskeen man
efter några års studier eller barnledighet, kunna vilkaavgöra
anställningsförhållanden tidigare gällde.som

kan ifrågasättas inteDet också den under längre tid haftom som en
flera tidsbegränsade anställningar bör få beräknadersättning på den
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inkomsten omräknat till helår. sådana fall kanIsenaste anta attman
vederbörande skulle ha fått förlängning anställningstiden elleren av

anställning, han eller hon inte blivit sjuk. Då skulle ocksåen ny om
föreligga till efterskydd på nivå. haftFörrätt samma en person som
tidsbegränsade anställningar direkt avlöst varandra blirsom
emellertid skillnaden i ersättningsunderlag inte så stor.

kan ifrågasättasDet vad skall gälla den haräven som om som en
tillsvidareanställning blir uppsagd och arbetslös under sjukdomstid.
Skall då ersättningen beräknas på tidigare inkomsteräven

Det ovanstående innebär inkomstunderlaget kan behöva räknasatt
under sjukfall. bevakas, försäkradeDetta måste och denettom

måste skyldig anmäla tidsbegränsad inkomstnäratt t.ex.vara en
upphör eller uppsägning skett.när en

beräknaHur tidigare inkomster

dokumenterat inkomstbortfallNär saknas skall ersättningen iett
modell 1 beräknas tidigare inkomster under viss tidsperiod.en

skallHur sådan beräkning till Vi redovisar nedan innebördenen
några olika inkomstbegreppav

Taxerad inkomst: exakt uppgiftEn tidigare inkomst taxeradärom
inkomst tjänst eller motsvarande. Med taxerad förvärvsinkomstav
förstås inkomst tjänst kontant bruttolön, skattepliktiga förmåner,av
sjukpenning, delpension, skattepliktiga kostnadsersättningar m.m.
reducerad med de s.k. allmänna avdragen, dvs. till och frånresor
arbetet till den del kostnaderna överstiger kr4 000 1996 6 kr,000
utlägg under tjänsteresor kostnaden arbetsgivaren,ersattsom av
dubbel bosättning, pensionspremier övriga kostnader dessasamt om
överstiger 000 kr.l

Pensionsgrundande inkomst: Pensionsgrundande inkomst PGI
grundar sig taxeringen till statlig inkomstskatt för det aktuella

Tillåret. skillnad från taxerad inkomst ingen hänsyn till de s.k.tas
allmänna avdragen vid fastställande denna inkomst. Inkomsterav av
anställning och förvärvsarbete pensionsgrundande endastärannatav
i den mån dessa under år sammanlagt överstiger förhöjtett ett
basbelopp. det reformeradeI pensionssystemet skall PGI fastställas
för försäkrad endast inkomsten tilluppgår minst 24 procenten om

basbeloppet enligt AFL. Procentsatsen medöverensstämmerav
riksdagens beslut bet. 199495:SkU20 det allmänna avdragetatt
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skall 24 basbeloppet och följd däravprocent attvara av som
skyldigheten självdeklaration fr.0.m. 1997 års taxering skallatt avge
föreligga endast för den har inkomst överstigande dettasom en
belopp. Gränsbeloppet 24 basbeloppet tröskelutgörprocent av en

måste högsta inkomstDen kan ligga till grund :örsom passeras. som
har begränsats tillPGI basbelopp det förhöjda basbeloppet7,5

Pensionsrätter: Enligt riktlinjerna för det reformerade pensions-
skall den pensionsrätt för visst år tillgodoräknassystemet ettsom

den enskilde huvudsakligen baseras dennes pensionsgrundande
inkomster Tillgodoräknadår. pensionsrätt skall 18,5utgörasamma

den pensionsgrundande inkomsten. Beräkningenprocent av av
inkomsten skall bygga den s.k. livsinkomstprincipen, innebärsom

i princip alla pensionsgrundande inkomster livetunder har bety-att
delse för pensionsnivån. Förvärvsinkomster och sociala ersättningar
vid sjukdom och arbetslöshet skall i framtidenävenm.m. vara pen-
sionsgrundande. det reformerade skall därutöver i vissaI systemet
fall fiktiva inkomster pensionsgrundande. Så skall exempelvisvara
den uppburit sjukpenning tillgodoräknas tillägg fiktiv in-som av
komst. högsta inkomstDen kan till pensionsrätter skallrättsom ge
liksom i dag basbelopp det förhöjda7,5 basbeloppet.vara

Samtliga presenterade inkomsttyper fastställs först lång tid ef-ovan
inkomstens förvärvande. Om någon dessa inkomsttyper skulleter av

ligga till förgrund sjukersättningen innebär det för en person som
blir sjuk under våren 1996 ersättningen måste grundas deatt
uppgifter fastställda för inkomståret 1994. blir såledesär Detsom
fråga tröskeleffekter för dem blir sjuka före respektive efterom som
det taxerad inkomst, PGI och pensionsrätterna fastställts föratt
föregående års inkomster.

Ytterligare problem med inkomsttaxerad medärett att personer
höga allmänna avdrag kan få lägre taxerad inkomstavsevärt änen

faktiska.den Detta problem kommer emellertid tillrätta medman
det möjligt för försäkringskassorna vid inhämtandegörs attom av

taxerad inkomst urskilja vad borttagits i form allmännasom av
avdrag.

De inkomsternapresenterade endast hela kalenderår.ovan avser
Detta problem alltjämt skallär ha efterskydd i försäk-ett ettom man
ringen för den arbetslös, sjuk, värdar barn, värnplikt,är görsom
studerar Vid beräkning inkomstunderlaget kan dåm.m. av man
behöva hoppa sådana skattepliktigatider. Visserligen ingåröver
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ersättningar i form arbetslöshetsersättning, sjukersättning ochav
föräldrapenningförmåiter del i den inkomstentaxerade ochsom en

i ochPGI:n därmed pensionsrätterna, problemetäven kvarstårmen
for övriga Bl.a. gäller för den gått arbetslös under ettgrupper. som
kalenderår till arbetslöshetsersättning den taxerade in-rättutan att
komsten och kan bliPGlzn kr.0

Faktisk inkomst: Med faktisk inkomst den faktiskt uppburnaavser
ersättning för arbete hänsyn till avdrag för kostnadereget utan tagen

olika slag. Uppgift denna inkomst kan lämnas den försäk-av om av
rade till försäkringskassan. För den har haft anställningsom en
under ramtiden kan arbetsgivaren åläggas lämna uppgiftatt om
utbetald lön jfr motsvarande hantering i Danmark. beräkning-Om

skall grundas faktiska inkomster måste kompletteraen man
beräkningen med med överhoppningsbara tiderett system motsva-
rande dagens SGI-skyddade perioder. För det fall skulleman
använda sig faktisk inkomst skulle ramtiden kunna räknas frånav
sjukfallets början och viss tid bakåt i tiden med hänsyn tilltagenen
eventuell överhoppningsbar tid.

Normalinkomst: Med normalinkomst vi den inkomst denavser
försäkrade normalt skulle ha haft under den aktuella tidsperioden,

Ävendvs. hanhon varit i arbete i normal omfattning. uppgiftom om
normalinkomst kan lämnas den försäkrade och arbetsgivaren. Förav
den haft olika inkomstnivåer före sjukfallet får normalinkom-som

beräknas genomsnitt för perioden. gällerDen ocksåsten ettsom om
den försäkrade viss tid inte förvärvsarbetat skäl inteav som

SGI-skyddade tider.motsvarar

Med faktisk inkomst grund för ukersättningen infinner sig vis-som
administrativa problem, särskilt den försäkrade har över-sa om

hoppningsbara tider. Det ställs i det fallet relativt krav på denstora
försäkrade och arbetsgivaren med fram nödvändigtäven att ta
underlag för försäkringskassornas bedömning. längre ramtidJu som
väljs problem uppstår i detta avseende.större

Såväl faktisk inkomst normalinkomst inkomster undersom avser
period ligger sjukperioden taxerad inkomst.närmare än t.ex.en som

De på så vis den aktuella inkomstnivånmotsvarar och speglarmer
det aktuella inkomstbortfallet under sjukperioden.mer

Med underlag baserat på normalinkomst finns det inteett någon
automatisk koppling till förvärvsarbete faktiskt har utförts i sådanatt
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faktisktomfattning och inkomster förvärvsarbete har uppburitsatt av
skall skärpa kraveti sådan mån. Om tanken är att man

och för de medellånga sjukfallenarbetsmarknadsanknytning att man
upparbetad standard i viss omfattning, sigskall försäkra ter etten

sådant underlag mindre lämpat.som
samtidigt innebära ersättningInkomstbortfallsprincipen bör att

den aktuella inkomsten.aldrig skall högre underlag änutges ett
minskat sin arbetsinsats eller bytt tillgällerDet t.ex. om en person

anställningbetalt arbete. sjukfall där någon aktuell intelägre Iett
därför utredning såväl tidigare aktuellföreligger krävs en av som

inkomst.

skall beräkningen tidigare inkomsterlång tidsperiod avseHur av

för tillfälliga förändringar,Ersättningsunderlaget blir känsligtmer
period,frivilligt avstår från förvärvsarbetet.ex. en omom en person

förvärvsinkomsterna under kortberäkningen i förhållande tillgörs
Å sidan lång tid för fullt försäkrings-tid. andra krävs det uppnåatt

tidskydd förvärvsinkomsterna under längre utgångspunktenärom
för underlaget. genomsnittlig inkomst under två år blirEn t.ex.

frivilligt frånsåledes lika har avståttnästan ävenstor om en person
förvärvsarbete under månad. Skulle inkomsten under de senasteen

månaderna ligga till grund för beräkningen reduceras underlagettre
däremot med tredjedel.en

ersättningen skall grundas tidigare inkomster det inteNär är
rimligt låta inkomsterna längre tid månader föreunder 24änatt
sjukfallet överhoppningsbar tid ligga till grund förutöver ersätt-
ningen. heller inte rimligt enbart inkomsterna underDet är att
kortare tid månader underlag för ersättningen. Möjligenän utgörtre
kan välja dessutom alternativkortare period harman en om man en
beräkningsgrund där något längre tids inkomster kan beaktas. Om
tillfälliga förändringar inte skall påverka ersättnings-i arbetsinsatsen

för kortare perioder medunderlaget mycket bortse frånmåste man
betydligt betydligt inkomst. Allt detta komplicerarlägre eller högre
dock regelverket och administrationen.

Om ersättningen skall beräknas med hänsyn till inkomsterna under
längre tidsperiod före sjukfallet bör efter hittasträva atten man

metoder fallschablonberäkna den tidigare inkomsten. Iatt annat
försvåras utredningsarbetet.

längreJu period beräkningen tidigare inkomster destoav avser
viktigare det ha särregler för påär äratt personer som nya
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arbetsmarknaden inte vill risken de kan bli beroendeta attom man
socialbidrag. nytillträddaFör kan inkomstberäkningent.ex. görasav

för kortare period, begränsat till elleratten ev. avse unga personer
just avslutat utbildning.personer som en

Arbetsvillkor

den inte harFör dokumenterat inkomstbortfall medförettsom
principen ersättningen skall beräknas på tidigare inkomsteratt en
form arbetsvillkor. påtagligt dettaMest underlagetärav om
beräknas tidigarepå faktisk förvärvsinkomst. Om inkomsten skall
beräknas längre period innebär det i allmänhetöver krav påett etten
långvarigt förvärvsarbete eller omfattande förvärvsarbete undermer
del tiden för ersättningsnivån skall den aktuellaatt motsvaraav

Åinkomstförlusten. andra sidan medför kortare ramtid kravetatten
aktuell anknytning till arbetsmarknaden ökar. ramtidEn på treen

månader kräver således i princip förvärvsarbete har utförts underatt
de månaderna före sjukfallet.närmaste tre

Huvudregeln i modell tillsvidareanställd1 får sjukersättningatt en
beräknad den aktuella inkomsten innebär däremot inget krav på
arbetsvillkor. Enligt nuvarande regler ställs inte krav attens en
anställning har tillträtts, det tillräckligt anställningenär att är
avtalad. För skillnaderna mellan tillsvidareanställda och tidsbe-att

anställda inte skall bli alltförgränsat i enligt dennastora ett system
modell måste det i bör ställasöverväga ett nytt systemman om

krav anknytning till arbetslivet,större i form viss tidst.ex. av en
faktiskt arbete eller i fall arbetet har tillträtts. Arbetsvillkoretvart att

fallkan i så beräknas med hänsyn till överhoppningsbar tid. Det kan
också utformas så studier i viss jämställsmån med arbetadatt t.ex.
tid.

Löneutveckling eller indexering

För närvarande räknas SGI på aktuell inkomst. Vid SGI-skyddade
tider får SGI:n inte sänkas skall dessutom följa löneutveckling-utan
en. .modellI där underlaget i vissa situationer beräknas på aktuellen
inkomst och i övriga situationer beräknas tidigare inkomster
under viss tid kommer de skilda underlagen olika lönenivåeratt avse
eller lönekostnadslägen och detta beroende på ärom personen
tillsvidare- eller visstidsanställd. normalfallenI kommer skillnaden
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perioderberäkningen medinte så Först görs överatt stor.vara om
bör därföröverhoppningsbar tid blir skillnaderna Manmycket stora.

ellerunderlaget skall följa löneutvecklingenställning tillta om
indexberäknas form.i någon

modellUppnådd levnadsstandard 25.9.2 -

Alltid inkomst underlagtidigare som

anvisar skall försäkringenandra modell direktivenEnligt den som
inkomstbortfall motsvarandeblir sjuk forkompensera den som

förmåns-direktiven bl.a.standard. innebär enligtuppnådd Detta att
längre tidsperiodbygger inkomsten undergrundande inkomst en

och successivt upparbetas.
beräkningsgrund gälla for tillsvi-skall såledesmodell 2I samma

ersättningenanställda. båda fallen skalldareanställda och tillfälligt I
tidigare inkomster.grundas på

beräkna tidigare inkomsterHur

försäkringen skall kompensera för inkomst-direktivenI attanges
standard. Uppnådd standard bordebortfall motsvarande uppnådd

nivån de inkomster levt på underpånärmast motsvara en person
undertid, dvs. genomsnitt de faktiska inkomsterna ävenettsenare av

det skulle överhoppningsbar tid. sådanEnsom annars vara
dock knappast avsedd.innebörd begreppet uppnådd standard ärav

under avsnitt redovisatsSamtliga de inkomstbegrepp 5.9.1som
inkomsten förbeträffande modell för beräkning den historiskal av

inkomstbortfallden inte längre har något dokumenterat ärsom
aktuella för beräkning inkomstunderlaget enligt modelläven av

dock generellt, dvs. såväl forsådan beräkning skall gällaEn
tillfälligt anställda.tillsvidareanställda forsom

möjlighetVilket inkomstbegrepp bör välja beror mycket attman
vilkenanvända sig schablonberäkningar, fråganävenav men om

anpassning bör ske tidigare inkomster till löneutvecklingen.som av
Vilket vilkainkomstbegrepp väljs blir också beroendesom av
särlösningar kan finna for dem arbetsmarknadenärman som nya
och för dem studerat.t.ex.som

övrigt hänvisas till de de olika inkomstbegreppenI resonemang om
förts under fåravsnitt 5.9.1. Valet inkomstbegrepp docksom av
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betydelse i modell 2 där dennastörre inkomstberäkning skall gälla
för samtliga försäkrade de har anställning underoavsett om en
sjukperioden eller inte. skillnadEn också den historiskaär att
inkomsten skall tillämpas i samtliga sjukfall redan från första dagen
med ersättning från försäkringskassan.

Liksom beträffande modell gällerl ersättning aldrig skallatt utges
på högre underlag den aktuella inkomsten. gällerett än Det t.ex. om

minskat sin arbetsinsats eller bytt till lägre betaltetten person
arbete. För varje sjukfall krävs därför utredning såväl tidigareen av

aktuell inkomst.som

långHur tidsperiod skall beräkningen tidigare inkomster avseav

Liksom i modell 1 blir ersättningsunderlaget känsligt förmer
tillfälliga förändringar beräkningen i förhållande tillgörsom

Åförvärvsinkomsterna under kort tid. andra sidan krävs det lång tid
för uppnå fullt försäkringsskydd förvärvsinkomstemaatt underom

Ävenlängre tid utgångspunkten för underlaget.är här kan docken
där inkomstberäkningenövervägas förett kortaresystern görs en

period för den arbetsmarknaden.ärsom ny
Även i denna modell gäller det inte rimligt beakta inkoms-äratt att

under längre period 24 månader utöverterna överhoppnings-änen
bar tid. Det inte heller rimligt inkomsternaär under kortareatt en
tid månader underlag förän ersättningen,tre utgör änannat som en

flera beräkningsregler.av

Arbetsvillkor

Principen ersättningen skall beräknas tidigare inkomsteratt
innebär form arbetsvillkor. Mest påtagligt dettaären av om
underlaget beräknas tidigare faktisk förvärvsinkomst. Om
inkomsten skall beräknas längre period innebär det,över liksomen
i modell i allmänhet krav långvarigt förvärvsarbete ellerett ett

omfattande förvärvsarbete under del tiden för ersättnings-mer attav
nivån skall Åden aktuella inkomstförlusten.motsvara andra sidan
medför kortare ramtid kravet aktuell anknytning tillatten en
arbetsmarknaden ökar. Eftersom ersättning inte skall beräknas ett
högre underlag den aktuella inkomstenän innebär också detta ett
krav på aktuell anknytning till arbetsmarknaden.en
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indexeringLöneutveckling eller

under vissinkomsterberäknas tidigareunderlagetmodell därI en
löneläge. Omlägregrundas påersättningentid kommer ettatt

överhoppningsbar tid,med mycketperioderberäkningen görs över
efterskydd, blirefter tid medskallersättningsärskilt utgesom

aktuella inkomstendenlöneläge jämfört medskillnaderna i stora.
ellerlöneutvecklingenskall följaunderlagetbörMan överväga om

generellt ellerskall skedettaform ochindexberäknas i någon om
efterskydd.vidi vissa fallendast t.ex.som

på tillämpningExempel5.9.3

båda modellernadeav

ersättningsunderlagetexempel hurnedan någraVi redovisar stort
de olikatillämpningvidi olika situationerskulle bli aven
kr förlön 000exempel utgår från 15Samtligamodellerna. atten

situationerna.mellan de olikaocksåjämförelser skall kunna göras
modellernautifrån renodlingutformadeExemplen ocksåär aven

enligt detreglerkompletterandesärlösningar elleroch de som
beaktats.har inteföregående bör övervägas

Exempel 1
arbetat flerasammanhängande årtillsvidareanställdEn person som

fåttharhan insjuknar. Hanmånadslön 000 krhar 15 när nyssen
från kr.lönen höjd 14 000

eller 180 000 kr.000 krSjukersättningen grundas på 12 15Modell x
eller kr.kr 168 000grundas 12 14 000Modell Sjukersättningen2. x

Exempel 2
arbete harsitt förstabörjattillsvidareanställdEn enperson som nyss

efter månader.insjuknar 2kr hanmånadslön 00015 när
eller 000 kr.000 kr 180grundas 12 15Modell Sjukersättningen x

grundasModell Sjukersättningen2:
krellerkr 30 000månaders ramtid: på 2 15 00012 xom

kr.eller 120 000månaders ramtid: på 2 15 000 43 xxom

Exempel 3
vikariatmånaders medjust fått sitt första arbete, 6harEn ettperson

månader.insjuknar efterkr, han 4månadslön på 15 000 nären
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Modell Sjukersättningen grundas under 2 månader 12 x
kr15 000 eller 180 000 kr och därefter

12 månaders ramtid: 4 15 000 kr eller 60 kr000om x
3 månaders ramtid: 3 15 000 4 eller 180 000 kr.om x x

Modell 2. Sjukersättningen grundas
12 månaders ramtid: på 4 15 000 kr eller 60 kr000om x
3 månaders ramtid: 3 000 eller15 4 180 000 kr.om x x

Exempel 4
En har fått vikariat 6 månader med månadslönett påperson en
15 000 kr han insjuknar efter månad.när 1 harHan tidigare under
många år vikarierat, tid med månadslön på kr.14 000senare en
Modell J: Sjukersättningen grundas under 5 månader 12 x
15 kr000 eller 180 000 kr och därefter

12 månaders ramtid: 1 kr15 000 11 14 000 eller+om x x
169 000 kr

3 månaders ramtid: på 1 15 000 2 00014 eller4+om x x x
172 000 kr.
Modell 2. Sjukersättningen grundas

12 månaders ramtid: på 1 15 000 kr 11 14 000 eller+om x x
169 000 kr

månaders3 ramtid: 1 15 000 2 14 000 4 eller+om x x x
172 000 kr.

Exempel 5
En har fått vikariat 6 månader medett månadslönperson en
15 000 kr han insjuknar efternär 2 månader. harHan under många
år vikarierat, tidigare månadslön kr,14 000 har på grundmen av
flyttning inte arbetat den månaden före detnärmaste senaste
vikariatet.
Modell Sjukersättningen grundas under 4 månader 12 x

kr15 000 eller 180 000 kr och därefter
12 månaders ramtid: 2 kr15 000 9 14 000 eller 156 kr000+om x x

månaders3 ramtid: 2 15 eller000 4 120 000 kr.om x x
Modell 2. Sjukersättningen grundas

12 månaders ramtid: 2 00015 kr+ 9 14 000 eller 156 000 krom x x
3 månaders ramtid: på 2 15 000 4 eller 120 000 kr.om x x
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Exempel 6
med inkomstunder många århalvtidarbetatharEn enperson

studiestöd får hanstudier medårsmånad. Efterkr6 000 tre enper
Efterkr.000månadslön 15medtillsvidareanställning enen

insjuknar han.arbetemånads
eller 000 kr.kr 180000grundas 12 15SjukersättningenModell 1: x

grundassjukersättningenModell 2:
kreller 000000 81kr 6000 11ramtid: på 1 15månaders12 + xxom

eller000 46000 2ramtid: på l 15månaders +3 xxxom
000 kr.108

modellernade tvåtillKommentarer

Modell 1
anställningsdagen.förstafr.0.m.uppkommerförsäkringsskyddFullt

dock baragäller detanställningtidsbegränsadhardenFör ensom
ellersjukersättningenDärefter sänksbestår.anställningenlängeså

helt.bortfaller
ersättningfåtillsvidareanställdmodell kommer1 attI personen

Särskilt föri dag.underlagprincipberäknad på i somsamma
skillnadenmodellblir i dennaarbetsmarknadennytillträdda stor

denanställdatidsbegränsattillsvidareanställda och närmellan
situationenupphört. Eftersomanställningentidsbegränsade
tidsbegränsadealltövergång tilltycksarbetsmarknaden mervara en

allt flergällaersättningenden lägrekommeranställningar att

personer.
gällerfrån vadtill skillnadsjukpenningenkommermodell 1I som

dagenssjukfall. Enligtpågåendeundersänkasdag kunnai ettatt
löneutveck-medhöjs i taktunderlagetsåregler det i ställetär att

lingen.
integälla demendastkommerhistoriska inkomstenDen att som

arbetslösapraktikeninkomstbortfall, dvs. idokumenterathar ett
arbetssökande. Omanmäldade inte äräven somompersoner

viddessasåarbetslösainförs försärregler attt.ex.personer,
arbetslöshetsersätt-sjukersättning derasfårsjukdom inte högre än

likamodell intei dennahistorisk inkomstblir medning, systemet
betydelsefullt.

Modell 2
arbetsmarkna-etableradvälmodell kommer2I ären person som

visstidsanställd, itillsvidare- ellerhanden, attäroavsett om



SOU 1995:149 Beräkningar inkomstunderlag 109av .... ..

huvudsak få ersättningsunderlag i dag. tillsvidarean-Ensamma som
ställd arbetsmarknaden får däremotär väntaperson som ny

tid fulltlängre tills forsäkringsskydd iuppnåtts modell i modell2 än
gäller i modellDetta nytillträdd2 visstidsanställd underäven en

den avtalade anställningstiden. möjlighet beräknaEn underlagetatt
kortare tid for nytillträdda arbetsmarknaden skulle minskaen

problemet.

5.10 ohälsoforsäkringenDen nya en-

skiss till beräkning
ersättningsunderlagav

Omedelbart10.1 försäkringsskydd

läge därI sjukersättningen endast skall uppgå till 75ett procent av
inkomstunderlag det särskilt viktigt underlaget beräknas såärett att
det så bra inkomstskydd möjligt för detatt ett storager som

flertalet. Sjukdom drabbar i regel mycket och hastigt.oväntat
Många förvärvsarbetande har i dag små marginaler för oväntade
utgifter eller oväntade inkomstminskningar. Möjligheterna att
påverka den ekonomiska situationen sjukdomsfallet väl inträffatnär

också små. Levnadsutgiftema har visserligen sinär grund i tidigare
års inkomster löneökningar täcks många gånger omedel-men nya
bart fasta utgifter.av nya

Direktiven inte hur kommitténs förslag börnärmareanger
utformas vad gäller inkomstunderlaget. Där endast attanges
kommittén skall redovisa två olika modeller, vilket också har skett

föregåendei avsnitt. Vi kan konstatera båda modellerna haratt
såväl fördelar nackdelar. allvarligasteDen invändningen motsom
modell 1 det skillnad mellan tillsvidareanställdaär ochgörsatt en
tidsbegränsat anställda i det ögonblick den tidsbegränsade anställ-
ningen upphör. Med hänsyn till den alltmer ökande omfattningen av
tidsbegränsade anställningar arbetsmarknaden sådanär en
ordning knappast önskvärd. Beträffande modell invändningen2 är
särskilt det alltför lång tid innan upparbetaratt tar etten person
fullgott inkomstskydd vid sjukdom, det gäller såväl vid nytillträdan-
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de arbetsmarknaden vid utökning eller förändringsom en annan
arbetsinsatsen.av
Enligt kommitténs uppfattning det viktigt denär att nya

ohälsoförsäkringen, på liknande dagens sjukförsäkring, såsätt som
långt möjligt de förvärvsarbetande inkomsttrygghet i här.-ger en
delse sjukdom inträder direkt anställning påbörjasnärav som en
eller skulle ha påbörjats. bör således huvudprincipenDetta ivara
den försäkringen och detta skall gälla för alla heltänannatnya som
tillfälligt förvärvsarbetar.

ohälsoförsäkringenSkyddet i den i det korta och medellånganya
perspektivet skall därför inte förutsätta viss tids försäkring eller viss
storlek inbetalda avgifter.på Genom inte ställa någotatt upp
särskilt arbetsvillkor i ohälsoförsäkringen, liknande dett.ex. som
gäller i arbetslöshetsförsäkringen, kommer försäkringsskyddet att
gälla för den har deltidsarbete mindre omfattning.även ettsom av

Med hänsyn till kompensationsnivån i ohälsoförsäkringen skallatt
inkomstunderlaget75 det viktigt inkomstför-ärprocent attvara av

lusten möjligt begränsas till 25 det aktuella inkomst-procentom av
bortfallet. Ersättningsunderlaget bör därför, i fall till början,vart en

långtså möjligt spegla det aktuella inkomstbortfallet. Eftersom
ersättningen från ohälsoförsäkringen lika väl från dagenssom
sjukförsäkring måste beräknas schablonmässigt underlag, börett
med aktuell inkomst den beräknade årsinkomsten medavses
bortseende från tillfälliga ökningar eller minskningar arbetsinsat-av

förvärvsinkomsten. Vid förändringvaraktigsen resp. en mer av
förvärvsinkomsten kan årsinkomsten dessutom oförändradvara
enligt de utgångspunkter vi redovisar i avsnitt 5.12 och som

dagens s.k. SGI-skyddade tider.motsvarar
För komma till med de problem kan uppstårättaatt attsom genom

får SGI relativt lätt måste krav ställas vad gällerstörreman en
inkomstskyddet i form ersättning från ohälsoförsäkringen vidav
längre perioder. Vi det lämpligt förväntadeden framtidaattanser
inkomsten därvid i någon form i relation till de förvärvsinkom-sätts

den försäkrade haft under angiven period före sjukfallet. Detster en
torde i och för sig lättare för sjuk klaraattvara en person en
tillfällig inkomstminskning långvarig sådan dettaän ärmeren -
också anledningen till har karensdag och för närvarandeatt man en

lägre kompensationsnivå i inledningen sjukfall. Samtidigtetten av
kommer ersättningen vid sjukfall varaktiga ellerärsom varar
avsevärd tid i högre grad dagens sjukbidragförtidspensionänatt än
bli beroende storleken tidigare inkomster. därförDet ärav av
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rimligt ersättningen inledningsvis sjuklönen föratt motsvararmer
sig beräkningsgrundema för månadsersättningen.närmaatt senare

Genom låta tidigare inkomster helt eller delvis påverkaatt stor-
leken sjukersättningen vid något längre sjukfall, dvs. sjuk-närav
fallet månader inkl. sjuklöneperiod, uppnåränvarat tremer ev.

bl.a. följande effekter. inför form arbetsvillkorMan förman en av
sjukersättning vid längre sjukfall. Eftersom sjukersättningens nivå

sådanai fall kommer i vissstå relation till tidigare förvärvsin-att
komst kommer sjukförsäkringsavgifter normalt ha betalats föratt

sådan ersättningsnivå. bör ökad stabilitet beträffandeDettaen ge
relationen inkomster och utgifter för försäkringen och således också

ökat samband mellan förmåner och avgifter.ett
den enskildeFör rimlig tid i förekommande fall, stäl-att att,ge en

in sig lägrepå ersättningsnivå och för inte belasta ad-atten
ministrationen med krävande inkomstberäkningar iänannat ettmer
mindre antal fall vi förändringen ersättningsunderlagetattanser av
bör sjukfall pågått månader. Samtidigt innebärgöras när ett tre en
sådan lösning ersättningen i allmänhet blir något lägre vid längreatt

vid korta sjukfall, i fall inte den historiskaän vart om man anpassar
inkomsten till löneutvecklingen. ekonomiska drivkraftenDen att
vilja återgå i arbete kommer därför förstärkas.att

Vi bedömer det lämpligt ersättningen efter det sjukfalletatt att
månader i relation till inkomsterna det förvärvsar-sättsvarat tre av
denbete försäkrade utfört under viss tid före sjukfallet. Oavsettsom

sådanhur beräkning skall använder vi beteckningengörasen
historisk inkomst för ersättningsunderlag anknyter tillett som

inkomster.tidigare Viss tid för bamledighet, studier skall intem.m.
få minska ersättningsunderlaget överhoppas. samtliga fallI börutan
gälla det historiska underlaget inte skall få överstiga den aktuellaatt
årsinkomsten, beräknad enligt vad angivits. I avsnitt 5.10.4ovan
redovisar vi de överväganden ligger till förgrund dennasom
uppfattning.

Tillfälligt5.10.2 anställda

Enligt modell där inkomstskyddet huvudregel inträdersom
direkt, behandlas tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda
olika. Tillsvidareanställda får där fullt försäkringsskydd redan från
början och begränsning till viss tid medan tidsbegränsatutan
anställda endast får skydd i förhållande till sina tidigare inkomster
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aktuella anställningen med hänsynden upphör. Särskilt tillnär
reglerutvecklingen på arbetsmarknaden vi börattanser samma

gälla alla arbetstagare och avseende anställningsform.utan
fast till ochAntalet anställda uppgår 3 010 000 anta-ca personer

tidsbegränsat anställda till tilllet 650 000 I rapportpersoner. en
kommittén upprättad vid Sociologiska institutionen vid Umeå
universitet, Arbetsrehabilitering referensram och forsknings-en-

arbetsmarknadenöversikt, beskrivs den pågående förändringen
innebär fasta anställningarförskjutning från till ett systemsom en

just-in-time anställningar. Kring kärna tillsvidareanställ-av en av
da knyts tillfälligt anställda projektmedarbetare,grupper av som

uppstårpraktikanter, säsongsanställda, vikarier tvåDetetc.
arbetsvillkor.kategorier anställda med vitt skilda deI temporäraav

och kvinnor överrepresenteradejobben ochär yngre personer
anledningar yrkesbana. Kvalifikationer-olika byttpersoner som av

for denna varierar kraftigt och det gällerdena grupp personer
anställs i regel produktionspressen hög samtidigt denär är som
måste räkna med först vid nedgång i konjunkturen.att

Kommittén den anställningsttygghet följersämreattanser som av
utveckling skall få leda till fårdenna inte dessutom att personerna

skydd inkomstbortfall grund sjukdom. Mansämreett mot av
kan inte heller bortse från har tillsvidarean-också denatt som en
ställning kan bli uppsagd från anställningen. skillnadernaOm i
sjukersättning blir beroende anställningsform kan detta istora
efterhand sjukdomsfallet väl inträffat leda till utrednings-när
problem.

gällerSåvitt ersättning för den del sjukfall pågår längreettav som
tid månader kommer, med sådan lösning vi skissar,än tre en nu
omfattningen tidigare etablering arbetsmarknadenav en persons

försäkringsskyddets omfattning, och dettaavgöraatt oavsett om
tillfälligt sjukfalletanställd eller tillsvidareanställdär närpersonen

inträffar. Vi kommer dock nedan i avsnitt redovisa våra5.11 att
diskussioner ohälsoförsäkringen bör innehålla särregler förattom
arbetslösa. Sådana särregler kommer få effekt främst foratt em
tillfälligt anställd.
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sjukfalletsAktuell inkomst under5.10.3

månaderförstatre

sjukfallet bör underlaget såledesförsta månadernaUnder de tre av
inkomsten. Underlaget bör såberäknas den aktuella nära som

inkomstbortfal Fortfarande måstedet faktiska let.möjligt motsvara
aktuellaschablonmässig beräkning där dendet dock bli fråga om en

tillfälliga ökningar eller minsk-med bortseende fråninkomsten -
förutom de första dagarna,ningar omräknas till helår och, 14-

kalenderdag.fördelas jämnt på varje
kontantlönDagersättningen under denna tid bör grundas på men

rimligt flertaletskattepliktiga förmåner.inte andra Det är anta att
sjukfall.kvarstår vid kortareskattepliktiga förmåner i huvudsak För

skattepliktigahanterlig regel vifå enkel och attatt anseren
under de första månader-förmåner aldrig skall ingå i underlaget tre

förmånerna i det enskilda falletsjukfallet, och oavsett omna av
heller skattepliktigaUnder tid skall intekvarstår eller inte. samma

vikostnadsersättningar inkomstunderlaget. Enligt vadingå i
gälla vidredovisar följande bör dettai avsnitt 5.10.4 även

beräkning historiskt underlag.ettav
genomsnittligt normala kontantlönenGenom räkna den settatt om

med tolvtill helår, dvs. genomsnittlig månadslön multiplicerasen
effekten ersättning från ohälsoför-och veckolön med nås52, atten

för semesterlönen högresäkringen inte kompenserar att ger
ersättning vad skulle ha varit förför semesterledighet lönenän

skall däremot förutfört arbete under lika lång tid. underlagetI som
obekvämlighetstilläggnärvarande ingå ersättning för jourtid och

regelbundet återkommande.övertid eller mertid ärsamt som
ersättningsunder-Eftersom skattepliktiga förmåner inte skall ingå i

anpassning nuvarande s.k.laget de första månaderna krävstre en av
minskningsregel.

månaders sjukfallHistorisk inkomst efter5.10.4 tre

Allmänt

Tanken sjukersättningssystem använda sigmed iatt ett av en upp-
nådd levnadsstandard i form historisk inkomst bl.a. detär attav

låta den enskilde individen för delar sinsättet ta eget ansvar av
försäkring. sker för fullDetta då lämpligast ersätt-attgenom man
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ning kräver den försäkrade skall ha uppfyllt arbetsvillkor iatt ett
någon form. Ett sådant villkor kan bestå i försäkradeden skallatt

förvärvsarbetatha under viss tid före sjukfallet och atten man
lägger inkomsterna under denna tid ramtid -till grund för ersätt--
ningens storlek i något skede.

ersättning baseradEn historiska inkomster leder vanligtvis till
lägre ersättning och detta indexering inkomstenoavsetten om en av

sker eller inte. Vi därför, vilket redovisats i föregåendeanser
avsnitt, den försäkrade under inledande sjukperiod böratt en
uppbära ersättning på aktuellt inkomstunderlag för omställning-att

till något lägre ersättning inte skall bli för kraftig. Uren en ev.
administrativ synvinkel det också lämpligare övergå tillär att
beräkning ersättning historiskt underlag först efter tidsav en

ukfall. Kommittén har i denna del för tidspe-närmast stannat en
riod månader. Endast 1,7 samtliga sjukfalltre procentom ca av som
avslutades under år 1994 varade längre tid månader.än tre

Vid sjukfall till månader tanken således ersättningenärtre attupp
skall basera sig på aktuell kontantinkomst, medan fören man
sjukfall längre tid månader skall övergå tillän ersättningtre en
baserad på historisk inkomst, denna exklusive skattepliktigaäven
förmåner och kostnadsersättningar. Genom på detta föra inatt sätt

historiskt underlag vid beräkning ersättning vid medellångaett av
sjukfall harmoniseras reglerna för sjukersättning i dessa fall med
ersättningssystemet vid varaktiga sjukfall i högreännumer som
grad skall ha någon form historisk inkomst underlag förav som
ersättningen. På detta det möjligt alltjämt låta sjukför-sätt är att
säkringen enkel komma i medan det uppställs krav påattvara
arbetsmarknadsanknytning i viss omfattning för den försäkradeatt
skall kunna behålla till ersättning eller fullrätten ersättning.

Vilket inkomstbegrepp bör användas

I avsnitt har5.9.1 redovisats olika inkomstbegrepp skullesom
kunna användas vid beräkningen den försäkrades tidigareav
inkomst skall ligga till grund för sjukersättningen. dessaAvsom
inkomstbegrepp kommittén den försäkrades faktiska för-attanser
värvsinkomster under viss tidsperiod den rättvisa bildenmesten ger

den försäkrades etablering arbetsmarknaden vad gäller arbets-av
insatsens omfattning. Denna inkomst kan beräknas för tiden som
direkt ansluter till sjukperioden, dvs. eftersläpningar i tiden. Enutan
sådan inkomstberäkning kan också så perioder i formgöras att av
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inkomsten dessapåverkarvård barn intearbetslöshet, utanm.m.av
tid. avsnittöverhoppningsbar Iifrån såsomperioder kan bortseman

uppgiftermed hjälpförsäkringskassanangivithar5.9.1 att av
denarbetsgivare kan beräknadennesfrån den försäkrade och

gäller i dettidsperiodfaktiska inkomster under denförsäkrades som
enskilda fallet.

faktiska inkoms-räkna densig metodanvänderOm attenman av
skillnadenarbetsmarknadenden väl etableradblir för ärten som

under sjukfallet,i ersättningsunderlag vid början omsenareav resp.
löneför-denendast delinte löneuppräkning sker, så senastestor av
bli falletberäkningsperioden. Så tordefaller utanförhöjningen som

andel sjukfallenEftersom endast litenför flertalet försäkrade. aven
tidigare inkomst beräknasmånader behöverpågår längre än tre

endast för litet antalett personer.
enligtfaktisk inkomstinkomstberäkning grundar sig påEn ärsom

försäkrades upparbeta-denuppfattning den bästvår motsvararsom
hantering-vi konstaterasjukersättningsrätt. Emellertid måstede att

medför rad administrativasådant inkomstbegreppett enen av
efter hitta metodproblem. bör därförMan sträva attatt en mer

inkomstunderlag såschablonmässigt beräkna näraett somsom
ramtiden.möjligt den faktiska inkomsten undermotsvarar

komma i fråga de i avsnittinkomstbegrepp skulle kunnaDe ärsom
Nackdelenbeskrivna begreppen taxerad inkomst och PGI.5.9.1

fastställs först lång tid eftermed dessa emellertid bl.a. deär att
kalenderår. Eftersläp-inkomstens förvärvande och endast för hela

för den blir sjuk under våren 1996ningen innebär attt.ex. som
blirersättningen grundas inkomsten under år 1994. Dettamåste
ochsärskilt problematiskt för den nyligen börjat förvärvsarbetasom

här krävs särreglering.en
till sådanNågon möjlighet enkelt hänsyn över-sättatt ett ta

skattepliktig inkomstersättninghoppningsbar tid intesom genererar
sig taxerad inkomstheller inte finnas användersynes om man av

form specialregle-eller detta ske någonPGI, måsteutan genom av
frånring, för arbetslösa till ersättning arbets-särskilt rättutan

begreppetlöshetsförsäkringen, studerande och värnpliktiga. Med
pensionsrätter förhåller sig delvis annorlunda. kommerdet Där även
s.k. plikttjänstgöring Avsikten ocksågrunda pensionsrätt. är attatt
studier berättigar till studiemedel skall pensionsgrundan-som vara
de. Frågan höja bidragsdelen studiemedlen, dengöraattom av
skattepliktig och pensionsgrundande utreds för närvarande av
Studiestödsutredningen dir. 1994:48.
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Vi i det fortsatta utredningsarbetet försöka finnaattavser en
lämplig metod schablonmässigt beräkna inkomstunderlagetatt mer
så det så möjligt den faktiska inkomstenatt nära motsvararsom
under ramtiden.

Hur lång skall ramtiden för den historiska inkomsten vara

Vid bestämmandet ramtidens längd bör inledningsvisav man
beakta korta ramtider känsligt för tillfälligaatt gör systemet
förändringar i anställningsförhållanden medan längre perioder inte
får denna känslighet. En genomsnittlig inkomst under två årt.ex.
blir således lika frivilligtnästan även avstått frånstor om en person
förvärvsarbete under månad. Skulle inkomsten under de senasteen

månaderna ligga till grund för beräkningen reducerastre emellertid
underlaget i förevarande exempel med tredjedel.en

långEn ramtid innebär också ställer krav arbets-störreatt man
marknadsanknytning och det således längre tid uppnå fullttar att
försäkringsskydd. Detta innebär i med längreatt ett systemman en
ramtid får uppmärksam hur detta slår dem ärmotvara som
nytillträdda arbetsmarknaden så inte dessa missgynnas i allt-att
för omfattning. Med tankegångarnastor viss upparbet-om en
ningstid torde det oundvikligt de nytillträdda inledningsvisattvara
kommer få något lägre ersättning deatt arbetat underänen som en
längre period. Med kortare ramtid torde det inte lika aktuellten vara
med särreglering för de nytillträdda, i fall inte vid kombi-varten en
nation tidigare inkomst och aktuell inkomst underlag efterav som

viss tids sjukskrivning. sådanEn lösning redovisas nedan.en
Med längre ramtid kan undvika kortvariga höga in-atten man

komster, kanske från dubbla anställningar, ligger självständigtsom
underlag för sjukpenningen endast del underlagetutgörutan en av
under den längre perioden.

Val ramtidens längd torde beroende vilkenävenav typvara av av
tidigare inkomst väljer lägga underlag vidareseattman som
angående de olika inkomstbegreppen avsnitt 5.9.1. de fallI man
väljer faktisk inkomst det inte administrativt lämpligten attvore
låta ramtiden sträcka sig 12 månader, särskiltöver inte om man
alltjämt skall tillåta obegränsad period överhoppningsbar tid.en av
Med schablonartat underlagett torde ramtiden kunna sättasmer
längre.

För med historiskt inkomstunderlagatt ett system skall fungera på
administrativt smidigtett börsätt efter schablon-strävaman en
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sådan kundehjälpMedinkomsten.beräkningmässig av enav
medföraskulledettalängresannolikt ramtiden sättas attutan

underlagetskulledettasvårigheter. Påadministrativa sätt mer
levnadsstandard.invandupparbetad ochspegla en

l träddaytilN

ersättningenunderlag förhistorisk inkomstEtt somresonemang om
fårdelinnebärasjukdom kanviss tidsefter att enpersonerenen

alls efterersättningfall ingenersättning, i vissakraftigt sänkt tre
förvärvsin-har hafttidigaredensjukskrivning. Förmånaders som

skälförvärvsarbetatramtiden inteunderkomster somavmen som
effekttid dennaöverhoppningsbarreglernaomfattas ärinte omav

det skallinriktningenden allmännaföljeravsedd. Detta att varaav
detinkomstskydd vid sjukdominledningsvis fålätt attettatt men

det.behållasvårareskall attvara
förhållandena dockarbetsmarknadenden på ärFör är nysom

börjar arbetadenexempel kanannorlunda. Som nämnas att som
åldervid 19-20 årsgymnasiestudiemaefterdirekt men somca

efterarbete fårmånadersefter kanske tvålängre tidinsjuknar för en
diskuterade modellen,med densjukskrivningmånaderstre om

grundar sigersättningtill månader,ramtiden bestäms 12 somen
skulle med dagenssådanmånadsinkomster. Enenbart två person

drygt tolvårslön motsvarandeberäknadfå sjukpenningregler en
Å fått sittintejämnårigandra sidan harmånadslöner. ännusomen

från ohälsoförsäk-ersättning allstill någonförsta arbete inte rätt
ringen.

läggerohälsoförsäkringenrimligt ifår ettDet att mananses
under vissagarantinivå, för denskydd, kanske i form somav en

nytillträdd påskallförutsättningarangivnanärmare somanses
detskulle kunnasådan nivåförslag tillarbetsmarknaden. Ett varaen

till 000dag uppgår 5iarbetsmarknadsstödet, KAS,kontanta casom
skulle såledesunderlaget,dvs.Ersättningen, 75krmån. procent av

bli lägre KAS.tillåtasinte än
kunna tillämpas påbestämmelse skulleDenna t.ex. personer som

avslutatföre års ålder harinsjuknandet och 25föreinom två år en
yrkesut-studiestöd eller innebärtillutbildning rättgett ensom

värnplikt ellerbamledig eller gjortvaritbildning. Har personen
motsvarande mån.förlängas iliknande kan tvåårstidennågot

visshaftstudierna harkunna krävaMöjligen skulle att enman
bestämmel-exempelvis år.varaktighet Förkvalitet eller attetten
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skall kunna tillämpas för den genomgår längreävensen som en
högskoleutbildning kanske också studier pågår vid 25 års åldersom

avslutas därefter bör omfattas.men
sådanEn garantinivå skulle endast tillämpas trättpersoner som

arbetsmarknaden i sådan omfattning de blivit berättigadeatt
till inkomstunderlag för den del sjukfalletett högst treav som avser
månader.

Ett alternativ där underlaget består kombination aktuellav en av
och tidigare inkomst

Ovan har gjorts försök hitta lämplig definitionett att en
nytillträdda med förslag till särreglering för dennaett Medgrupp.
denna definition kommer huvudsakligen ungdomar att anses som
nytillträdda inte andra kategorier försäkrade. Exempelvis demen av

valt hemma för vård barn under antalatt år eller desom ettvara av
någon anledning gjort uppehåll i förvärvsarbetetsom av annan

kommer således inte omfattas särregleringen ochatt denav
diskuterade garantinivån. Om vidgar definitionen deman av
nytillträdda risken definitionen blirär så vid fårstor att att man

försäkringen inte särskilt bör Systemet blirvärnagrupper som om.
dessutom svårhanterligt och mindre överblickbart för denmer
enskilde. Sådana särregler bör möjligt undvikas.om

Kommittén har därför också diskuterat alternativ till beräkningett
historiskt underlag efter månaders sjukfall skulle gällatreav som

lika för alla och kan medföra behovet särlösningar förattsom av
nytillträdda skulle kunna undvaras eller i fall minska betydligt.vart

Detta alternativ går på beräkningen sjukersättningenut efteratt av
månaders sjukfall baserar sigtre kombination aktuell ochen av

tidigare inkomst, låt med 50 vardera inkomsten.säga Påprocent av
detta förbättrar sjukersättningsskyddetsätt vid sjukfall ärman som
längre månader därigenomän bort behovettre och möj-utan att ta
ligheten för den enskilde förvärvsarbete förbättra sittatt genom
sjukersättningsskydd. sådanEn beräkning skulle innebäraäven ett
förbättrat skydd vid nytillträde i livet och vid återinträde påsenare
arbetsmarknaden, vid ökning omfattningen förvärvsarbetet,av av

från deltid till heltidt.ex. vid inkomstökningar, vidsamt t.ex.
efter kompetensutveckling. Det skulle innebäraavancemang även

ställer kravatt äldre.man samma yngre personer som
Kombinationen leder till ersättningenäven anpassad tillatt är mer
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jämställdhets-delinkomstbortfallet. harDenaktuelladet även en
kapiteli 5.16.redovisasvilket ocksåfördelar,mässiga

återinträtt påhemarbeteflera årsefterharExempel: En person
sjukfallVid000 kr.månadslön 15medarbetsmarknaden omen

ersättningsunderlaghenneshans ellermånader blirlängre än tre
lång tidberoende hurungefär följandesjukersättningresp.

beräkningen harVidsjukfallet. använtsarbetat förehanhon en
ersättningsnivå 75ochmånaderramtid 12 procent.omenom

SjukersättningErsättningsunderlagArbetad tid
ink.tidigareaktuell ink.

krmånkr 6000 5kr90 000mån0
krmånkr 500000 7kr 3090 000mån4
krmån400kr 8kr 45 000000906 mån
krmån300000 kr 10kr 7590 000mån10
krmånkr 11 20090 000kr90 000mån12

inkomstaktuelltill högsthistoriska inkomstendenBegränsning av

inkomst-försäkringohälsoförsäkringen skallEftersom motvara en
inkomstenframräknade historiskafråga sig denbortfall bör man om

exempelviskaninkomsten.den aktuella Detfå högreskall änvara
sedanheltidunder många år arbetatförsäkradså att enmenenvara

sjuk.han eller hondärefter blirhalvtid. Straxgått påtid tillbaka ner
använder sigmodeller däri deinnebäraskulleDetta att avmanman

faktiskavad detsjukersättningfår högrehistorisk inkomst änen
svårtkan dessutominkomstbortfallet Det attutgörs varaav.

kanskeVissa väljeraktuell inkomst.har lågrehabilitera dem som en
historiskhögbaserad påsjukersättninguppbärahellre att en

lägre inkomst.anställning medtillåtergåinkomst än att enen
högretorde sannoliktarbeteför återgång iIncitamenten vara

ersättningharsjukförsäkringssystemetiallmänt sett enom man
tid sjukfallet pågått.längreavtarsom

Å framföra den synpunktenandra sidan kan att person somenman
en också skall fåheltidsanstållningbetalat avgift påunder många år

ersättningfå fulldetta vid sjukfallfrukternanjuta att utgenomav
inkomsten.baserad den historiskapå
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För inte utvidga ohälsoförsäkringensatt syfte till någotatt vara
försäkring inkomstbortfallänannat vi den histo-moten attanser

riska inkomsten, dvs. ersättningsunderlaget i de fall sjukfallet varar
längre månader, inte fårän högretre den aktuella in-änvara
komsten, den försäkrade skulle ha uppburit han varit frisksom om
och arbetsför. Med aktuell inkomst härvid den beräknadeavses
årsinkomsten med bortseende från tillfälliga ökningar eller minsk-
ningar arbetsinsatsen förvärvsinkomsten på angivits isättav resp.
avsnitt 5.10. aktuellaDen inkomsten beräknas på vidsättsamma
motsvarigheten till dagens s.k. SGI-skyddade tider.

Arbetslösa5.1 1

direktivenI inte något särskilt ersättningen till denanges om som
arbetslös underär sjukfallet modell föreskriverän lannat att en

ordning där den har tidsbegränsad anställning skall fåsom en
ersättning grundad tidigare inkomster anställningen upphört.när

5.1 1.1 Behov ökad samordning mellanav en

sjukersättning och arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetsförsäkringen och den nuvarande sjukförsäkringen är
helt olika ersättningssystem med olika syften. Reglerna for
inkomstberäkning, arbetsvillkor skiljer sig mellan systemen.m.m.
I regel torde kunna säga har lön översti-attman en person som en
gande basbelopp5,5 enligt de regler gäller fr.o.m. år 1996ca som

vid 1995 års basbelopp får högre ersättning från sjukförsäk-men
ringen från arbetslöshetsförsäkringen.än Skillnaderna blir naturligt-
vis friskstörre endast har till KAS eller interättom personen som
har till arbetslöshetsersättningrätt alls. Antalet arbetslösaöppet som
ligger utanför arbetslöshetsförsäkringen och KAS för närvarandeär
drygt l00 000 i genomsnitt månad. Andelen arbetslösa medper
ersättning från arbetslöshetskassa 68 med KASprocent,var
7 och ersättning 25procent utan uppgifterna årprocent avser
1994. Det främst ungdomarär under 25 år inte haft tillrättsom
ersättning. Drygt fjärdedel de försäkrade SGI-en av som var
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placerade har SGI under 180 kr motsvarande000 5,2en ca
basbelopp.
Vid sjukperiodermycket korta blir sjukersättningen dock jämförel-

sevis lägre ersättningen från arbetslöshetskassan, här bortsettän
från löner basbelopp, eftersom det5,5 normalt karensdagöver är en
i sjukersättningen. Visserligen gäller fem karensdagar i arbets-
löshetsförsäkringen, dessa dagar räknas i börjanmen av av en

uppfattningersättningsperiod. Vår ersättningen från ohälsoför-att
säkringen första månadernade sjukfall bör grundas endasttre ettav
på kontantlön leder till sjukersättningen kan bli lägre änatt

från arbetslöshetskassanersättningen eftersom arbetslöshetsersätt-
ningen beräknas också andra skattepliktiga förmåner lön. Medän
hänsyn till den högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringenatt

årsinkomst basbelopp och till5,5 andramotsvarar atten om ca
skattepliktiga förmåner lön vanligt förekommande i hög-än är mer

inkomstlägen torde dock frågadet knappast bli några störrere om
skillnader i ersättningsunderlaget vid inkomster under denna nivå.

införaEtt skäl begränsningar i arbetslösas till sjukersättningatt rätt
det skall fåinte löna sig för arbetslös sjukskrivenär att atten vara

jämfört med arbetsför. Det kan upplevas orättvist för denatt vara
arbetsför den sjuk får högre ersättning. Omär ärattsom som er-

sättningen vid sjukdom högre arbetslöshetsersättningen kanär än
detta också medföra överströmning arbetslösa från arbets-en av
löshetsersättning till sjukersättning. ocksåDet svårare attanses
rehabilitera till arbetslöshet han har högre ersättningen person om

sjuk arbetsför arbetslös. detta sammanhangI måsteänsom som
hålla i minnet prövningen arbetsförmågan kommeratt attman av

ske på grundligare föreslårKommittén i kapitel 12sätt.ett nya
kriterier för till sjukersättning för den inte kan återgå tillrätt som
sitt tidigare arbete. Möjlighet mellan inteatt systemensaxa om man

sjuk kommer därigenom minska betydligt, falli vidär att vart mer
kortaenstaka perioder.än

Man måste samtidigt räkna med kostnaden för de sjuka i vissatt
mån kvar på arbetsmarknadssidan den enskilde finnerstannar om
det onödigt sjukskriva sig. effektenDen har redan uppstått vidatt
korta sjukfall och har förstärkts införandet karensdaggenom av en
i sjukersättningen.
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Allmän inriktning på5.11.2 en

särlösning för arbetslösa

För trygghetssystemen rättvisa och motverka onödigagöraatt mer
sjukskrivningar bör ersättningen från ohälsoförsäkringen vid kort
och medellång sjukfrånvaro så långt möjligt utformas så att
ohälsoförsäkringen inte högre ersättning arbetslöshetsförsäk-änger
ringen. gällerDetta särskilt i inledningen sjukfall. Någonettav
fullständig samordning och undanröjande ekonomiska incita-av

längre sikt dock svår uppnå. Man måste komma ihågärment att
arbetslöshetsersättningen utformad för arbetsföra ochatt är personer

det torde betydligt svårare något sin arbetslöshetgöraattvara om
sjuk. Härtill kommer den arbetslös harär äratt störreman som

möjligheter leva billigt, inslag självhushåll,störreatt t.ex. genom av
reparationer i det privata livet, den sjuk. Denän äregna m.m. som

sjuk har inte heller möjligheter friskärsom samma som en person
minska sina levnadsutgifter, byta bostad.att t.ex. attgenom
inledningen sjukfallI kan relativt säkert konstateraettav man om

redan arbetslös han insjuknar, får högreär nären person, som
ersättning sjuk. Beträffande den blir sjuk under längresom som en
tid det kanske rimligt han eller hon skulle hunnit fåär haanta att ett
arbete under tiden hanhon varit frisk. Fr.o.m. sådan tidpunktom en
måste därför hanhon i själva verket går misteattman anse om
inkomsten från sådant arbete. Det för övrigt vilket ocksåärett -
tidigare antaganden förlust sådan bakomliggan-nämnts om av en-
de inkomst grunden för efterskyddet i ohälsoförsäkring-utgörsom

Om dessutom beaktar arbetslös varit sjukatten. man en person som
längre period efter tillfrisknandet säkerligen måste tidväntaen en

få arbete, föruppstår den fortfarande arbetslösatt ett nytt ärsom
inkomstbortfall efter friskskrivningen egentligen beror påett som

det tidigare sjukfallet.
De synpunkter här anfört leder till det knappast rimligtatt är att

särreglering för arbetslösa de första månadernaän treen avser mer
sjukfall.ettav

Särreglema skall i första hand gälla för dem redan arbets-ärsom
lösa. Om inte också den blir arbetslös under sjukfalletsom om-
fattas, blir skillnaden i ersättningsnivå beroende på sjuk-stor om
fallet inträffar före eller efter det anställning upphör. kanDetatt en
också leda till den riskerar arbetslöshet hellre sjukanmäleratt som
sig någon de sista arbetsdagarna försöker arbeta tidenän ut.av
Särregler för arbetslösa bör därför tillämpas denäven vars
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anställning upphör under sjukfallet och fr.0.m. anställningens
upphörande.

5.11.3 arbetslöshetsersättning fortsättaBör

vid sjukdomatt utges

Kommittén har lösning fördär ersättning den vidövervägt en som
sjukdom går miste arbetslöshetsersättning, i fall för tidvartom en
motsvarande sjuklöneperioden, regleras i dessa andra Visystem.
har därvid jämfört med reglerna för utbildningsbidrag. gällerDär att
den uppbär utbildningsbidrag får behålla utbildningsbidragetsom
vid ledighet grund sjukdom, sedan anmälan gjorts tillav
försäkringskassan. karensdag gäller. UtbildningsbidragEn får
behållas också vid ledighet för tillfällig vård barn iav samma
omfattning till tillfällig föräldrapenning. Samtidigt harrättsom en
sådan inte till sjukpenning så länge utbildningen pågår,rättperson

sjukpenningen grundar sig inkomster vid sidanänannat om om
utbildningen.

Fördelarna med arbetslöshetsersättning, avräkningatt utan mot
antalet dagar i ersättningsperioden, under sjukfalläven ärutges ett

ersättningens storlek blir densamma vid sjukdom. bör dåDetatt
också möjligt samordna de olika karensdagar ochatt systemensvara

hantera sjukersättning i samband med avstängningstider. Detatt
finns emellertid också del svårigheter med sådan lösning.en en
Bl.a. måste beaktas den arbetslösa perioden inte likaöppetatt är
tydligt avgränsad period med arbetsmarknadsutbildning.som en
Personen kan under vecka ha utfört arbete vissa tider ocht.ex. en
uppburit arbetslöshetsersättning tider.andra Tiden för arbets-en
marknadsutbildning dessutom bestämd i Vidareförväg. ökar ad-är
ministrationen Sjukanmälan skall till försäkrings-göras ävenom
kassan.

Om arbetslöshetsersättningen, efter erforderliga regeländringar,
skall fortsätta under sjukfall bör tidsbegränsningutgesatt ett en

motsvarande sjuklöneperioden. Särskilda regler bör igöras, såt.ex.
fall gälla också oförsäkradutförsäkrad under, i fall,varten person
lika lång tid och detta måste regleras i ohälsoförsäkringen.

förslagEtt arbetslöshetsersättning skall under viss tidatt utgesom
sjukfall lades fram Utredningen arbetslöshetsför-ettav av om en ny

säkring i betänkandet SOU 1993:52. föreslogsDär försäkradatt en
blir sjuk under arbetslöshetstiden skall för de första dagarna14som
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arbetslöshetsförsäkringensjukdomsfall få ersättning från ochettav
Ersättningeninte från sjukförsäkringen. skall lämnas på sättsamma

med belopp sjukdomsfallet inte hadeoch ägtsamma som om rum.
ersättningsperioden.första sju dagarna skall alltid räknas i DeDe

får till ersättningsperiodenföljande sju dagarna läggas personenom
skulle bli utförsäkrad. Ersättning vid sjukdom i sambandannars

får försäkringskassan.med arbetslösheten inträder hanterasatt av
utredningen arbetslöshetser-betänkandet i övrigt föreslog bl.a.I att
grundförsäkring med 80sättning skulle procentutges som en av

för statlig inkomstskatt,inkomstbortfall till brytpunkten 16 500upp
och tilläggsförsäkring med viss del inkomster tillkr, av uppsom en

Tilläggsförsäkringen inledningsvisbasbelopp. skulle 207,5 vara
inkomstbortfallet.procent av

Utredningsförslaget fortsatt arbetslöshetsersättning underom
därför intesjukdom har inte lett till någon Förändring, och vi avser

fortsattasådan lösning kommer i detytterligareatt utanen
sjukersättningkoncentrera hur tillutredningsarbetet att oss

arbetslösa skall lösas inom ohälsoförsäkringen.

frånBegränsning sjukersättning5.11.4 av

ohälsoförsäkringen vid arbetslöshet

Enligt de allmänna principerna särregleringbörovan en av
sjukersättningen de förstaför arbetslösa inte än treavse mer

tidmånaderna sjukfall. Särregleringen bör under gällaett sammaav
fr.o.m.också den blir arbetslös under sjukfallet dåmensom

anställningens upphörande.
inteden blir arbetslös under sjukfall kommer detFör ett attsom

finnas uppgift eller hennes formella tillnågon hans rättom
eventuell arbetslöshetsersättningsarbetslöshetsersättning och en

därförstorlek. Svåra utrednings- och bedömningsproblem kan
tänktuppstå sjukersättningen skall nivån påmotsvara enom

arbetslöshetsersättning. grund sjukfallet kan det händaJust attav
till,skulle ha arbetat månad intet.ex.personen, som annars en

hunnit uppfylla arbetsvillkoret för arbetslöshetsersättning. kanDet
också fråga tillsvidareanställd blivitvara om en person som

Ävenuppsagd och föranställning upphör under sjukfallet. denvars
redan arbetslös inte hunnit anmäla sig till arbetsfönned-ärsom men

lingen eller inte arbetslöshetsersättningbörjat uppbära kanännu
problem uppstå. ha för regleraMan måste också hurett system att
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karensdagar i arbetslöshetsersättningen och avstängningstider t.ex.
vid uppsägning skall påverka sjukersättningens storlek.egen

bakgrund häravMot vi det lämpligast ersättningen frånattanser
ohälsoförsäkringen beräknas i övriga fall den aktuellasom
inkomsten, vilket för arbetslös kommer in-atten person vara
komsten fore arbetslösheten, och i övrigt på den historiska in-
komsten, underlaget begränsas till basbelopp5,5 for deattmen ca

första månaderna sjukfallet. En sådan bestämmelse skulletre av
minska utredningsproblemen samtidigt den leder tillsom samma
ersättning den sjuke omfattas arbetslöshetsförsäk-oavsett om av
ringen eller inte. följande avsnittI redovisar uppfattningvår att
timsjukpenningreglerna bör tillämpas vid arbetslöshet. Denäven

inte går miste arbetslöshetsersättning får således ingensom om
ersättning alls för de första 14 dagarna sjukfall.ettav

Kommitténs överväganden grundar sig på de reglerovan som nu
beslutade beträffande arbetslöshetsersättningen.är Om ytterligare

förändringar sker dessa regler eller den pågående utredning-av om
arbetslöshetsersättningen dir. 1995:92 lägger fram förslagen av

härom, kan den skisserade lösningen behöva till sådanaanpassas
förändringar.

Särskilt5.11.5 timsjukpenningsystemetom
för arbetslösa

de förstaFör dagarna14 sjukfall gäller for den inteettav som
omfattas till sjuklön sjukpenningrätten endast för tid dåatt utgesav
någon skulle ha förvärvsarbetat han eller hon inte varit sjuk,om
detta enligt s.k.de timsjukpenningreglerna. För den helt ellerärsom
delvis arbetslös och anmäld arbetssökande arbetsförmedlingsom

beredd erbj udet arbete iär omfattningsamt att anta en som svarar
den tidigare inkomsten beräknas sjukpenningen däremot förmot

varje kalenderdag, bortsett från den första karensdagen, och grundar
sig 1365 SGI:n.av

Eftersom arbetslöshetsersättning för fem dagar veckautges per
och sjukersättning till den anmäld arbetslös och står tillärsom som
arbetsmarknadens förfogande för sju dagar vecka, kanutges per
ersättningsformerna kombineras så kan få fullatt en person
arbetslöshetsersättning under vecka och dessutom sjukersättningen
under veckoslutet, dock med karensdag. skallDetta naturligtvisen
inte kunna få förekomma i den försäkringen.nya
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inkomstunderlagetden begränsningdärförVi utöveratt, avanser
redovisatsbasbeloppsjukersättningen till högstför 5,5 som ovanca

underskall få sjukersättning deden arbetslösför arbetslösa, ärsom
inkomstsjukfall han gått mistebaraförsta dagarna14 ett omomav

Medmiste arbetslöshetsersättning.förvärvsarbete eller gått omav
karensdag förskulle ha utgjortdag skall jämställas dagsådan som

skulledag då den försäkradearbetslöshetsersättningen eller utgjort
grundarbetslöshetsersättningvarit avstängd frånha t.ex. av egen

uppsägning.
arbetslösa på dettatimsjukpenningreglernatillämpaGenom att

arbetslöshetsersättning kanförhindrar den situationensätt attman
underoch sjukersättningfem dagar veckanunder t.ex.utges av

tidigareförstärkt effekt denSamtidigt fårövriga dagar. en avman
bestämmelsen tak på 5,5redovisade schablonmässiga ett caom

denförsta månaderbasbelopp under sjukfallets atttre genom som
får ersättning frånarbetslöshetsersättning inte allshar tillinte rätt

sjukfallet.under de första dagarnaohälsoförsäkringen 14 av
timberäkningföreslår i kapitel regler sådanKommittén 15 att om

januariinförs fr.o.m. densjukpenning till arbetslösa i AFL 1av
1997.

vid studierEfterskydd5.12 m.m.

sänkas förEnligt nuvarande regler får SGI:n inte görpersoner som
vård barnuppehåll förvärvsarbete för bl.a. vissa studier, ochi av

grund sjukdom fårvärnplikt. avbryter studiernaDen t.ex. avsom
kunna haberäknad tidigare SGI.sjukpenningen För att ett

studier vårdkan kombineras med ochflexibelt arbetsliv där arbete
inkomsttrygghet vidbarn människormåste garanteras enav m.m.

ohälsoförsäk-därför isjukdom. Enligt mening finns detvår även
efterskydd för i huvudsakringen behov ett gruppersamma somav

i dag har SGI-skydd.
inkomstbortfallsprincipen itidigare innebärSom nämnts att man

förmodar tidigare varit etablerad pådessa fall att en person, som
fått försäk-arbetsmarknaden i sådan omfattning hanhon har ettatt

förvärvsarbete iringsskydd, skulle ha haft inkomst sammaav
omfattning hanhon studierna hade varitvid avbrytandet etc.om av
frisk.
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Vi har efterskyddet skallövervägt begränsas förhållandei tillom
vad gäller i dag för så inte börnärmast ske.stannat attsom men

dag uppstårI problem för efter period medpersoner som en
sjukbidrag eller förtidspension arbetslösa och står till arbetsmark-är
nadens förfogande eftersom de inte har kvar sin SGI och således
inget inkomstskydd vid sjukdom. Vi därför efterskyddet iattanser
den försäkringen bör utvidgas till också gälla den i detattnya som

får månadsersättning. Efterskyddet innebärsystemet attnya
inkomstnivån före sjukperioden s.k. aktuell inkomstutgör när en
period med månadsersättning upphör. Den får månadsersätt-som
ning ha anknytning till arbetsmarknaden i anslutningutan att tillen
sjukperioden bör däremot inte få något sjukersättningsskydd i kort
och medellångt perspektiv. Vi lägger i kapitel fram15 förslag om

liknande ordning skall införas fr.o.m. den januariatt 1 1997 fören
dem haft sjukbidrag eller förtidspension.som

Med hänsyn till förälder i princip har heltatt rätt atten vara
tjänstledig för vård barn till dess barnet 18 månader, kan detärav
finnas skäl i det fortsatta utredningsarbetet också denatt överse
nuvarande bestämmelsen den vårdar barn har ha kvaratt rätt attsom
sin tillSGI dess barnet fyller år. övrigtI räknar vi inte medett att
det bör några utvidgningar,göras vad gäller självfmansieradet.ex.
studier inte yrkesområde sådana studieregetsom avser resp. som

yrkesområde längre tider vadeget änavser men varar som nu
godtas. Om inkomstunderlaget i det inte kommersystemet attnya

till löneutvecklingen eller på indexeras, kommersättannatanpassas
efterskyddet emellertid minska i värde vid långa efterskyddspe-att
rioder.

Efterskyddet innebär sjukersättningen under sjukfallsatt ett tre
första månader beräknas lägst den inkomst kontantlön som var
aktuell efterskyddsperioden inleddes. tidnär För därefter knyts
sjukersättningen i någon form till den tidigare inkomsten under viss
tid före sjukfallet där den efterskyddade tiden får hoppas över.

Särregleringen för arbetslösa, dvs. sjukersättning grundas påatt ett
underlag till högst basbelopp,5,5 bör gälla i efter-ävenupp ca
skyddssituationer. Således bör den vårdat barn och inte ärsom
tjänstledig från arbete arbetslös vid beräkningett anses som av
sjukersättningen. Detsamma bör gälla den avbryter studier påsom
grund sjukdom och inte tjänstledig.ärav som
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studietidunderSärskilda regler5.13

Värnpliktoch

och värnplikts-SGI,s.k. studietids-SGImeddag finnsI ett system
inkomstersjukpenning beräknasinnebär stu-att ensomsom

eller Värnplikts-studiernaVärnpliktig har vid sidanderande eller om
inte kansjukpenningsamtidigtReglerna innebärtjänstgöringen. att

studiernavärnplikten förränföreanställningsinkomsternautges
gäller för denMotsvarandeavbrutits.dessa avslutats eller ärsom

arbetsmarknadsutbildning. Igenomgårinskriven vid ellerAMI
sjukpenningen undergrund förligga tillfall kan tidigare SGIvissa

sommarferier.
ohälsoförsäk-denbör gälla idenna ordningVi ävenatt nyaanser

dagdärvid liksom iInkomstunderlaget skall utgörasringen. av
isidan utbildningen,utförs vidi det arbeteinkomsten menavsom

de kontantaberäknas påde principerna endastenlighet med nya
förtimsjukpenningreglerna tillämpasskalli dagfönnånema. Som

första dagarna.efter de 14ersättningsperioden, dvs.hela även

skisseradekommitténsExempel på5.14

beräkningsmodell

med kom-först beräkningarexempelnedanstående sjuI presenteras
inkomstunderlag redo-utifrån huvudmodell tilldenmentarer som

ocksåexempelavsnitten varjevisat i 5.10-5.11. För presenteras
beräkningsmetodenalternativaanvändande denutfallet vid avav

där inkomst-i avsnitt 5.l0.4,inkomsthistorisk presenteratssom
ochaktuella inkomsten 50denunderlaget består 50 procentav av

månader harramtid 12inkomsten.den tidigare Enprocent omav
genomgående i exemplen.använts

Anställda

inledandesjuklön under densamtliga exempelförsäkrade har iDe
förblir underlagetkarensdag. exemplenperioden med Ien
förunderlagetprincip detsammasjuklöneersättningen i som
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sjukpenning från försäkringskassan under den inledande sjuk-
perioden, dvs. sjukfallvid till månader.treupp

Exempel 1
tillsvidareanställdEn sammanhängande arbetat flera årperson som

har månadslön kr15 000 han insjuknar. har fåttHannären nyss
lönen höjd från 14 000 krmån.

till månaders3 sjufall: 12 15 000 kr kr180 000 75 %upp x x
eller135 000 kr krdag370

efter 3 månaders sjuldall: 12 14 000 kr 168 kr000 75 %x x
126 000 kr eller krdag345

Kommentar. Ersättningen under de första månadernatre motsvarar
i huvudsak 75 det inkomstbortfall den försäkradeprocent av som
har under den tiden. längreFör tids sjukfall används upparbetaden

till ersättning. En löneförhöjning medför således interätt en
omedelbar höjning ersättningsbeloppet vid sjukfall längre än treav
månader får fullt genomslag först efter det tolv månaderutan att

tillgått ända dvs. hela ramtidens längd. demFör undersom en
längre tid arbetat på tjänst med förändring endast såvittsamma

lönebilden efter årliga löneförhöjningar blir skillnaden iavser
ersättning vid sjukfall till månader respektive längretre än treupp
månader inte särskilt stor.som synes
Alternativt efter 3 månaders sjuldall:
50 % 180 000 50 % x168 000 174 000 75 % 130+ 500x x
kr eller krdag357

Kommentar: får denHär högre inkomsten viss genomslags-nya
kraft, eftersom vid beräkningen hänsyn till 50tar procentman av
den höjda lönen. Full genomslagskraft får inte den högre lönennya
förrän den försäkrade haft den under 12 månader före sjukfallet.

finns fortfarandeDet inslag krav på arbetsmarknadsanknyt-ett av
ning i och med full ersättning för sjukfall längre månaderatt än tre
inte uppkommer förrän den försäkrade har visst antal månaderett

förvärvsarbete bakom sig.av

Exempel 2
försäkradeDen har under det haftåret två olika anställning-senaste

Under de åtta första månaderna hade han anställning medar. en en
lön 22 000 krmån. Därefter beslutade han sig för endastom att
arbeta 75 arbetstiden i anställning medprocent av en annan en

5 154434
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ikrmån. Efter fyra månader denmånadslön 16 000 senasteom
insjuknar han.anställningen

sjuVall: 000 kr 000 kr 75 %till månaders 12 16 1923 x xupp
krdagkr eller 395144 000

krmånaders sjukfall: kr 64 000 8 22 000efter 3 4 16 000 + xx
kr eller krdag.kr 000 kr % 180 000 493176 000 240 75x

emellertid maximerad till den aktuella ersättningenErsättningen är
krdag.varför han inte kan få högre inkomst 395än

inkomstunderlagetbegränsa det historiskaGenomKommentar: att
den aktuella inkomsten, dvs. den inkomst dentill inte överstigaatt

haft han inte varit sjuk, betonarförsäkrade skulle ha manom
inkomstbort-ohälsoförsäkringens roll försäkringatt motvaraav en

för den försäkrade återgåfall. skapar incitamentDessutom attman
delta i rehabiliteringsprogram. Det kani arbete eller aktivt ettatt

inkomstrehabilitera till lägre densvårare änattvara en person en
uppbär sjuk.han som

efter månaders sjudall:Alternativt 3
kr000 50 240 000 50 % 216 000 75 %192 % + xx x

kr eller krdag. Ersättningen baseras dock högst162 000 444
aktuell inkomst varför högre ersättning krdag inte kan utgå.395än

Exempel 3
lönförsäkrade har tidigare varit anställd med 12 000Den en om

erhållit olika anställningar medkrmån. har tvåHan en samman-nu
insjuknar haninkomst krmån. Efter månader22 000tagen treom

blir helt arbetsoförmögen.och
till månaders sjukfall: kr 264 000 kr %3 12 22 000 75upp x x

kr eller krdag198 000 542
efter månaders .sjulçfalls 9 12 000 000 kr3 3 22 000 174+x x

eller krdag75 % 130 500 357x

automatiskt högtTillfälliga höga inkomster inteKommentar: ger
tidsperiodskydd obegränsad tid. efter längre medunder Försten en

inkomst blir denna inkomst avgörande för ersättningen förhögen
sjukfall förstås alltjämtlängre månader. kravEttär än ärtresom
jfr exempel den aktuella inkomsten, dvs. den skulle ha2 att man
haft arbetsförmögen, historisktvarit inte lägre denär änom man
framräknade. På det upprätthåller kravet påsättet ersätt-attman
ningen skall faktiskt inkomstbortfall, vidare betonarmot ettsvara
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tillfälliga höga inkomster endast fåskall spelaän attman mer en
begränsad roll vid beräkningen sjukersättningen.av
Alternativt efter månaders3 sjulçfall:
264 000 50% 144 000 50 % 204 kr000 75 %+x x x

kr eller153 000 419 krdag

Kommentar: Se kommentaren under exempel

Exempel 4
tillsvidareanställdEn omedelbart efter avslutadeung person som

studier påbörjar sitt första arbete har månadslön 15 000 kr nären
han insjuknar efter 2 månader.

till 3 månaders gulçfall: kr12 15 000 180 kr000 75 %upp x x
kr135 000 eller krdag369

efter månaders sjulçfall:3 grundskydd med 164 krdag motsvaran-
de KAS-nivån 000 krmån eller5 230 krdag vid femdagarsersätt-
ning
med historisk inkomst hade ersättningen blivit 2 15 000 30 000x

eller75 % 22 500 kr krdag62x ca

Kommentar: Eftersom den försäkrade förevarandei fall nytill-är
trädd och således inte har någon historisk inkomst tala bliratt om
den förmånligaste ersättningen i förevarande fall grundskyddet
motsvarande KAS-nivån. dagI erhåller försäkraden som nyss
börjat arbeta har för avsikt fortsätta arbeta eller stå tillattmen som
arbetsmarknadens förfogande ersättning under hela sjukperioden
med krdag369 motsvarande årsinkomst kr.180 000 Tankenen om
i vår modell det visserligen skall lätt kommaär iatt attvara
försäkringen det skall krävas viss anknytning till arbets-attmen en
marknaden för under längre tid erhålla fullt skydd. Avatt en
statistiken framgår det endast mindre del de sjukaatt är en av som

sjuka längre tid månader. nytillträdda,De huvudsakli-är än tre som
människor tidigare inte haft någon anknytningär tillgen yngre som

arbetsmarknaden, sannolikt mindre andel demutgör ären av som
sjuka längre tid månader. detta följerAv dessaän tre att grupper
endast i fåtal fall kommer behöva använda sig beräknings-ett att av
metoden med historisk inkomst alternativt grundskyddsnivån.
Alternativt efter månaders3 .gudall:
180 000 50 % 30 000 50% 105 000 kr 75 %+ 78 750x x x

ellerkr 6 krmån562 eller 216 krdag
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beräkningsmodell i det här falletalternativaKommentar: Denna ger
Ävengrundskyddsalternativet. bakom-bättre skydd än utanett

för denförvärvsarbete hade ersättningenliggande månader av
KAS-nivån krmånförsäkrade blivit högre med nämligen 5 600än

krmån.KAS-ersättningen ligger 5 000 Genommot ensom
fördylik kombinationsmodell minskar behovet särregleringarav

sin förenklarnytillträdda vilket i tur systemet.

Arbetslösa

Exempel 5
tillbaka uppbärarbetslös sedan månader ochEn ärperson sex

från med högsta beloppersättning arbetslöshetskassa på 190 000ca
basbeloppår han insjuknar. harkrår motsvarande Han5,5 närca

månadslön kr.tidigare i många år varit anställd med 21 000en om
de första dagarna: Ersättning, karensdagen, utgår med14 utöver

arbetslöshetsersättning.belopp den försäkrade har isamma som
sigdärefter till månaders sjuldall: Ersättningen baserar3upp

dock denna begrän-hans skyddade inkomst 21 000 krmån, attom
den inte överstiger basbeloppår. Ersättningenså 5,5attsas ca

baserar sig således i princip underlag arbetslöshets-samma som
krår ellerersättningen eller på 190 000 % 142 500 kr 39075x

krdag
efter månaders sjuifall:3 12 21 000 252 000 % 189 00075x x
kr eller krdag517

första sigGenom under de dagarna användaKommentar: 14att av
reglerna timsjukpenning arbetslösa blir sjukapå så sätt attom som

får från ohälsoförsäkringen hadeinte högre ersättning vad hanän
fått från arbetslöshetsförsäkringen han varit frisk motverkarom

försäkringssystemen.spekulationer och saxningar mellanman
begränsa tiden med lägre tak hänsyn tillGenom ävenatt tar attman

sjuk arbetslös eventuellt hade kunnat skaffa sig enen person
anställning och varit frisk.högre inkomst hanhon Motsvar-en om
ande regler kan tillämpas på dem blir arbetslösa underäven ettsom
sjukfall där någon arbetslöshetsersättning inte fastställts.ännumen
Alternativt efter månaders sjuVall:3

blir ersättningen densamma eller krdag.Här 517som ovan
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Exempel 6
En har efter kortare anställning blivit arbetslös rättutanperson en
till arbetslöshetsersättning i någon form. Under arbetslösheten blir
han sjuk. Anställningen, pågick i 4 månader månadsin-som gav en
komst kr.19 000om
de första dagarna:14 Ingen ersättning från ohälsoförsäkringen,
eftersom den försäkrade inte har något inkomstbortfall.
därefter till månaders3 sjukfall: Ersättningen baserar sigupp
den aktuella inkomsten med begränsningsenast taket till 5,5av
basbelopp eller 190 000 kr.ca
190 000 75 % 142 500 kr eller 390 krdag.x
efter 3 månaders sjulçfall: Om utgår i från i frågaattman personen

nytillträdd blirär det för honom förmånligastatt anse attsom
använda altemativregeln med grundsskydd 164 krdag motsvaran-
de KAS-ersättningen 5 000 krmån eller krdag230 vid femda-ca
garsersättning
med historisk inkomst blir beräkningen: 4 19 000 76 000 krx x
75 % 57 000 kr eller krdag156

Kommentar: dag fårI i denna situation sjukpenningpersoner
baserad månadsersättning 19 000 kr eller med 468 krdag.en om
Ohälsoförsäkringen skall i första hand faktiskt inkomst-ersätta ett
bortfall. Har inget bortfall inkomst skall någon ersättningman av
inte utgå. För inte ställa dessa heltatt ersättning frånutanpersoner
ohälsoförsäkringen, något skulle belasta kommunernassom
socialtjänst, bör perioden ersättning begränsas. Genomutan att
samordna dessa regler med de nuvarande reglerna timsjukpen-om
ning där alltså ersättning endast utgår under de inledande 14
dagarna för tid då arbete faktiskt skulle ha utförts blir ersättningen
för den inledande perioden i förevarande fall kr.0 Därefter uppbär
hanhon sjukersättning med begränsning taket till 5,5av ca
basbelopp på de arbetslösasätt har ersättningsamma som som en
från arbetslöshetsförsäkringen. Genom denna modell begränsar man
utbetalningen sjukersättning för den tidigare haft högreav som en
inkomst vid arbetslöshet inte har till arbetslöshetser-rättmen som
sättning. Samtliga i den beskrivna situationen fårpersoner genom
denna lösning inkomsttrygghet vid sjukdom. Reglerna kan ävenen
användas i de fall sjuk blir arbetslös under sjukperioden,en person

exempel 7 nedan.se
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sjufall:Alternativt efter månaders3
152 000 krx 75 % 114 000228 0OOx 50 % 76 000 50 %+ x

kr eller krdag312

får här använda sigaktuell inkomstSomKommentar: senastavman
Även den historiskakrmån.skyddade inkomst 19 000ärsom

krdag,ersättning,krmån. 312inkomsten uppgår till 19 000 Denna
i motsvarandeskulle utgåjämföras med den ersättningskall som

krdag baseratnämligen 469fall enligt nuvarande regler, en
uppställa denkravårsinkomst kr. Genom228 000 attatt ettom

föreantal månaderutfört förvärvsarbete visstförsäkrade skall ha ett
försäkraderamtiden, låter densjukfallet, dvs. egetta ett ansvarman

denna upparbetnings-storlek.för försäkringsersättningens Först när
falleti det härersättning med fullt beloppfullgjorts utgårtid har

krdag.469

Exempel 7
månadertidsbegränsad anställning 3inneharEn omenperson som

sjukskrivit sigsista veckan. han inte hadesjukskriver sig den Om
till arbetslöshetsersättning.han blivit arbetslöshade rättutan

krmån.anställningen uppgår till 000Inkomsten från 19
karensdag: Eftersom hansjuklön medde första dagarna:sju en

basera sig 12 19 000anställd skall ersättningenalltjämt är x
krdag.kr eller 468kr % 171 000228 000 75x

denna perioddagarna: Eftersom han underde nästföljande ärsju
inget inkomst-till arbetslöshetsersättning har hanarbetslös rättutan

ohälsoför-ersättning frånbortfall. skall således inte ha någonHan
säkringen.

medsjufall: Liksom för arbetslösatill månadersdärefter 3 rättupp
för inkomsteni form sänks takettill arbetslöshetsersättning någon

basbelopptilltill grund för ersättningen 5,5skall ligga casom
Sjukersättningen blir 190 000 75 %kr.motsvarande 190 000 xca

kr eller 390 krdag.142 500
månadersmed endast drygt 2sjuldall: Nytilltråddefter månaders3

grundskyddet meddet alternativahistorisk inkomst. kommerHär
krmån ellermotsvarande KAS-ersättningen 000krdag 5164 ca

krdag vid femdagarsersättning,230
kr eller% 28 500 78historisk inkomst: 2 19 000 38 000 75x x

krdag.



SOU 1995:149 Beräkningar inkomstunderlag 135av .... ..

Kommentar: dag harI i denna situation sjukpenningen person
under i princip obegränsad tid med krdag,468 det kan fastslåsom

den försäkrade haft för avsikt stå till arbetsmarknadensatt att
förfogande efter den tidsbegränsade anställningens upphörande.
Liksom påpekats skall det ersättningssystemet lätt attovan nya vara
komma i det ska svårare behålla inkomstskydd.att ettmen vara

denFör arbetslös till arbetslöshetsersättningär skallrättutansom
under de första 14 dagarna sjukfallet sjukersättning endast utgesav
för tid då den försäkrade skulle ha arbetat han varit frisk. Omom
han inte skulle ha arbetat skall således någon sjukersättning inte
utgå. Genom begränsa perioden ersättning till de första 14att utan
dagar sjukfallet förhindrar övervältring kommunernasav man en
socialtjänst. förevarandeI fall blir perioden ersättning endastutan
sju dagar, eftersom den försäkrade för den inledande sjudagarspe-
rioden uppbär sjuklön.
Alternativt efter månaders sjuldall:3
228 000 50 % 57 000 50 % krx142 500 75 % 106 875+x x

ellerkr 292 krdag.

Kommentar: Som aktuell inkomst får här använda sig senastman av
Ävenskyddade inkomst krmån.19 000 den historiskaärsom

inkomsten uppgår till 19 000 krmån. Denna ersättning, 292 krdag,
skall jämföras med den ersättning skulle utgå i motsvarandesom
fall enligt nuvarande regler, nämligen krdag469 baserat på en
årsinkomst 228 kr.000 den försäkradeFörst har utfört för-om om
värvsarbete erforderligt antal månader före sjukfallet utgår ersätt-
ning med sistnämnda belopp.

administrativa5.15 Det förfarandet

5.15.1 förhandsregistreringIngen
inkomstunderlagav

Enligt nuvarande regler skall fastställasSGI skrivsnär en person
i försäkringskassan. Sjukpenningförsäkringen skall sedan ändras när
försäkringskassan får kännedom ändrade inkomstförhållandenom

Formellt skall SGI:n alltid registrerad i förväg,settm.m. vara men
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enskildes skyldighetdenjuliändringar fr.o.m. den 1 1994 avgenom
förhands-liknande harochinkomstförhållandenanmäla ändradeatt

upphört.i praktikenregistreringen
anmälningsskyldighet har motiveratsändrade reglernaDe avom

storlekenfastställainte skall behövaförsäkringskassorna ettatt av
begärainte kommeralla deinkomstunderlag för attsompersoner

minskningNågonfrån försäkringskassan.ersättningnågon av an-
redovisats.dock inteSGI-prövningar hartalet

med denfördelar i ochvissaförhandsregistrering SGI har attEn av
sjukpennng-omfattning hansförsäkrade vilkentill denbeskedger

aktuella inkomstenskulle den s.k.detskydd har. I systemetnya
deni dag. Förfastställas i förvägkunna sätt somsomsamma

inkomsten intehistoriskadenkommer däremotförvärvsarbetar att
medinträffat.har Isjukfall välberäknas förränkunna ett systemett

eller endast vidförsäkrade aldrigflertaletdetsjuklön kommer stora
försäkrings-sjukersättning frånfåbehövaenstaka tillfällenågot att

historiskaktuellvihärtillMed hänsynkassan. att resp.anser
skall påsjukersättningförstbör beräknasinkomst när utges resp.

underlageteffektenfår också densådan ordningunderlag. En att
grundval dåtillfälle för sig ochvid varjeberäknaskommer att av

vid varjekan såledesFörsäkringskassanuppgifter.föreliggande
omfattningenbedömningtillfälle göra personsav enavnyen

vidbetydelsekan fåinkomster.förvärvsarbete och Detta t.ex.
anställ-fleraför den harinkomstunderlagetfastställande somav

heltidssysselsättning.vida överstigerarbetstidningar och envars
Även ersättning beräknadsjukfall fåttvid tidigareettpersonenom

SUl-vidersättningenanställningarna kande dubbla ett senare
omfattningi dennaförvärvsarbetati praktikenfall, personenom

anställningamaintesärskilt de bådatid ochendast under kort omen
arbetstidför denberäknas inkomstenlängre består, som perso-

inte ladeutföra hanhonkommitsannolikt skulle ha att omnen
fattats påtidigare beslutetdetblivit sjuk. Något krav på t.ex.att

fö:ställs inteofullständigt underlagelleruppenbart felaktigt att
vidannorlundaskall kunna beräknasinkomstunderlaget senareen

sjukdomsperiod.
statstikförhandsregistrering ocksåslopadproblem medEtt är att

inte kan framförsäkrades inkomsterde försäkrade och de tasöver
försäkringsutgifter Medunderlag för bedömning m.m.avsom

inkomstuppgifter ochalltid ha aktuellahänsyn till svårigheten att
inte statistikbcho-medför vi dockden administration detta attanser

förhandsregistrering inkomstunderlaget.motiverarvet aven
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Till följd det ovanstående har vi i vår skiss till bestäm-av nya
melser beräkning inkomstunderlag från för-utgått någonattom av
handsregistrering ersättningsunderlaget inte skall ske i fortsätt-av
ningen.

först vidEftersom inkomstunderlaget kan beräknas det aktuella
tillfället finns heller införa generell möjlighet tilldet inte skäl att en
förhandsbesked till den försäkrade sjukersättningsskyddetsom om-
fattning. speciella situationer, särskilt där den försäkradeI gör

förvärvsarbete, försäkrade vilja förvissa siguppehåll i kan den om
uppfattninghuruvida sjukpenningskyddet kvarstår. Enligt vår kom-

behovet förhandsbesked främst sig gällande igöraattmer av
samband med föräldraledighet och intresset från den enskilde torde

storlek. för-då gälla den framtida föräldrapenningens Denärmast
ändringar för sjukersättningen vi här redovisat kommer inte attsom

ordning fördirekt kunna tillämpas föräldrapenningen. En ny
föräldrapenning torde därför bli nödvändig. Vid såda-beräkning av

överväganden bör beakta de försäkrades intresseäven attna man av
förutse storleken föräldrapenningen.kunna

Med hänsyn till det anförda vi det tillräckligt denäratt attanser
enskilde hos försäkringskassan kan få information gällandeom

Eftersomregler. underlaget ändå skall beräknas med utgångspunkt
de omständigheter gäller vid tillfälle skulle förhands-i varje ettsom

intebesked kunna få någon avgörande betydelse.
Kommittén lägger i kapitel fram förslag härden redo-15 attom

visade ordningen skall införas i fr.o.m. den januariAFL 1 1997.

Beräkningen inkomstunderlaget5.15.2 av

inkomstunderlag i den skissade modellen kallas aktuellDet som
inkomst och skall tillämpas i alla sjukfall för de förstatresom
månaderna innebär i huvudsak försäkringskassorna skall göraatt

bedömning den försäkrades förvärvsarbete och inkomstersamma av
dag.i Beräkningen skall dock endast gälla kontant lön. Någonsom

beräkning värdet andra skattepliktiga förmåner behöver iav av
fortsättningen inte ske. Storleken skattepliktiga kostnadsersätt-av
ningar och regelbundenheten sådana ersättningar behöver inteav
längre Någon omräkning med den s.k. semesterlönefaktomprövas.
skall heller inte ske.

Samtliga dessa förändringar kommer underlätta försäkrings-att
kassomas hantering sjukpenningärendena. förenkladeDenav
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beräkningen kommer felaktigaockså minska antalet inkomatt stun-
derlag, särskilt de försäkrade i inte alltid tilldag kanske kännersom

skattepliktiga förmåner och kostnadsersättningar skall ingå iatt
blir i fortsättningen därför korrektSGI:n. och rättvisan-Det ett mer

inkomstunderlag.de
antalet avslutade sjukpenningfall år dvs. med bortse-Av 1994,

ende från de sjukfall avslutats inom sjuklöneperioden,som var ca
eller fallen avslutade inom dagar. det770 000 83 90 Iprocentca av

helt sjukfall försäkringskassornaövervägande antalet hanterarsom
bli fråga beräknakommer det således endast aktuellatt attom

inkomst angivetpå sätt.
resterande fall 162 avslutade fall år 1994 ellerI ca 000 17ca

sjukpenningfallen kommer det kallas historiskprocent av som
inkomst behöva beräknas. kan innebära komplice-Dettaatt en mer

Ävenrad handläggning således bara antal fall.i begränsatettmen
här gäller endast kontanta ersättningar skall beaktas. Viatt avser
dock fortsätta försöka finnautredningsarbetet i denna del ochatt en
metod schablonmässigt beräkna den historiska inkomsten.att mer

Vid s.k. efterskydd situationerna i huvudsak identiska medär
dagens SGI-skyddade efterskyddtider. vidDet motsvararsom
aktuell inkomst utredas också i dag grund förhands-måste attav

Ävenregistreringen i praktiken har upphört. här blir det nya
underlaget enklare beräkna eftersom endast gällerdet kontant-att
förmåner. sjukfalletOm i dessa situationer pågår måna-än tremer
der skall dessutom beräkning de historiska inkomsterna.göras en av

redovisadeDe särreglerna för arbetslösa medför försäkradeatt
med s.k. aktuell inkomst basbelopp alltid måste5,5över ca uppge

de har löpande anställning eller pågående uppdragsförhål-ettom en
falllande. skall sjukpenningen för förstaI de månadernaannat tre

beräknas inkomstunderlag basbe-begränsas till 5,5ett som ca
lopp. den arbetslös sjukfallet inträffar, eller blirFör detär närsom
under de första 14 dagarna, måste försäkringskassan dessutom ut-
reda har till ersättning från arbetslöshetskassa ellerrättom personen
KAS. Så gäller för övrigt redan i dag beträffande tillfällig föräldra-
penning. Om arbetslösheten inträtt just före sjukfallet det möjligtär

beslut i frågan har till arbetslöshetsersättningrättatt om personen
och dagpenningens storlek föreligger.inte Försäkringskassanännu
kan då inte omedelbart slutlig ställning till ersättningen för deta
första dagarna.14
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Effekter den skisserade5.16 lösningenav

i perspektivet kvinna man-

enlighet med direktiven bör ohälsoförsäkringenI den nya vara en
Försäkring ersättning för inkomstbortfall, där sjukersätt-som ger
ningen i proportion inkomstbortfallet.till Eftersom detutges
fortfarande råder skillnader i genomsnittlig inkomstnivå förstora
kvinnor kommer detta få genomslag också sjuk-män attresp.

Åtgärderersättningen. för minska dessa skillnader dock iäratt
första hand arbetsmarknads- och utbildningsmässig fråga.en

Vid låg kompensationsnivå kommer inkomstförlusten, dvs. deen
25 inkomstförlusten inte medföraersätts, störreprocent attav som
påfrestningar för den redan tidigare har låg inkomst föränsom en
den har högre inkomst. Också denna anledning drabbassom en av
i första hand kvinnor, inte heller detta frågakan förmen vara en
kommittén.

Vi inkomstunderlaget endast skall kontant lön ochattanser avse
således inte andragrundas på skattepliktiga förmåner eller skatte-
pliktiga kostnadsersättningar. sådan förändring kommerEn att
främst drabba i omfattning har sådana skattepliktigamän störresom
förmåner och kostnadsersättningar. Borttagandet den s.k.av se-
mesterlönefaktorn gäller båda könen blir i kronor räknatmen en

minskning underlaget förstörre män.av
Vi också tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställdaattanser

bör behandlas Som tidigare redovisatssätt. ärpersoner samma
det fler kvinnor har tillfälliga anställningar. Dennaän män som
utgångspunkt således till fördel för kvinnorna. Reglerna förär ar-
betslösa, också skall tillämpas dem under sjukfallettsom som
blir arbetslösa, kan omfattningenpå grund den störreav av
tillfälliga anställningar komma gälla fler effektenkvinnor,att men

taket ersättningen då till basbelopp torde5,5sättsattav ca
knappast drabba dessa kvinnor i regel har låga inkomster.som

tillfälligOm föräldrapenning i den ordningen kommer attnya
grundas den aktuella inkomsten, vilket naturligt, kommersynes
kvinnan i huvudsak i situation i dagens vadsystemsamma som

Ävengäller själva inkomstunderlaget. här gäller begränsningenatt
avseende andra skattepliktiga förmåner lön kostnadsersätt-än samt
ningar minskar underlaget för män.mer

Ordningen sjukersättningen vid längre sjukfall beräknas på denatt
historiska inkomsten skall tillämpas för såväl kvinnor ochmänsom
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innebära skillnad könen.bör normalt inte någon mellan I vissasett
fall kan dock kvinnor drabbas något jämfört medän mänmer

beror kvinnor oftare arbetar deltid,dagens påDet attsystem.
i övrigt vårdar barn eller grundantingen på grund hon påattav av

omfattning. honhon inte lyckats få arbete i Om gårstörreatt upp
till heltidsarbete har hon under den tid väljs ramtid, t.ex.som som

sjukdomsfallmånaderna, skydd vid längrede 12närmaste sämreett
sedan tidigare arbetat heltid. tidigare heltidsar-den Denän somsom

sitt sjukersättnings-betat deltidsarbetslös har dock kvarärmen
får också den vårdat barn under längreskydd. skyddEtt sämre som

försäkringen däreftertid vad till efterskydd i ochrättän som ger
ersättningsunderlaget efteråtergår i förvärvsarbete. Om måna-tre

aktuell och tidigareders sjukdom bestäms till kombinationen av
för kvinnorinkomst, proportionerna förbättras skyddet50-50,t.ex.

går från deltid till heltid.som upp

fortsatta arbeteKommitténs5.17

särskilt iAvsikten de förts avsnittenär att resonemang som ovan,
och de diskussioner vi där redovisat skall ligga till grund5.10-5. 13,

för kommitténs fortsatta arbetet.
diskutera ställning tillKommittén bl.a ytterligare ochatt taavser

hur och för vilken tid beräkningen tidigare inkomst bör görasav
hur ersättningsunderlaget bör till sådan tidigareknytassamt en

inkomst. Vi behöver också ytterligare hur underlaget föröverväga
beräkning den tidigare inkomsten skall kunna fram ochtasav
försöka finna lösningar möjligt beräkna den histo-detgör attsom
riska inkomsten schablonmässigt sätt.ett

för beräkningslutliga utformningen ordningDen en avav ny
sjukersättning bör avvakta den utformningen denockså närmare av

underlaglångvariga ersättningen, särskilt vad gäller det må-som
nadsersättningen skall övergångberäknas hur och tillnärsamt en
sådan månadsersättning skall ske.

det underOm kommitténs fortsatta utredningsarbete visar sig
lämpligare sjukersättningsunderlaget konstrueras påatt ett annor-
lunda vad här har redovisat, kommer vi naturligtvissätt än att
känna oförhindrade välja sådan bättre lösning påattoss en annan
frågan.
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också utformningendet fortsatta arbetet kommerI övervägaatt
sjukersättningen för egenföretagare.av
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Månadsersättning6

grundskissen-

Bakgrund

pensionssystemet.delidagFörtidspensioneringen utgör en av
i huvudsakförmånerregler för beräkningPrinciper och ärav

Reformeringenålderspensionssystemet.gällerfördesamma, avsom
kommermedför ålderspensionenålderspensionssystemet attatt

Ålderspensionssystemet kommerenligt principer.beräknas nya
från andrafinansielltlagteknisktdärmed såväl utgöraatt ettsom

och arbetsskadekom-avskilt Sjuk-socialförsäkringsgrenar system.
ordning för inkomst-har därför i uppdragmittén övervägaatt en ny

sjukdom,arbetsförmåga till följdlångvarigt nedsattersättning vid av
härvid utforma dennaInriktningenskada och funktionshinder. är att

ohälsoförsäkring. Sjukpen-allmänersättningsfonn, del av ensom en
förenas i ersättnings-därmedning och förtidspension kommer ettatt

system.
förslagi nuläget ingahar inom detta områdeKommittén utan

närvarande diskuteras.och idéer förredovisar de tankar som

Idé till uppläggning

innebär den,till uppläggningdiskuterar idéKommittén attsomen
skall efter år övergåfår arbetsförmågan nedsatt,varaktigt ettcasom

ersättnings-sjukpenning.ersättningsform Dentill än nyaen annan
det skallTankenmånadsersättning.formen har arbetsnamnet är att

inkomst-förmån storlek beräknasinkomstrelaterad varsvara en
sjukfallet inträffade.innan Detförhållanden under visst antal årett

i princip börskall dessutom finnas grundnivå motsvarasomen
till ersättning bör i principdagens folkpension. Kriterierna för rätt

skälsjukpenningtid. den, olikadesamma under För som avvara som
arbetsmarknaden, skall dethaft möjlighet etablera siginte att

månadsersättning.finnas möjlighet ansökaatt om
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Övergång till månadsersättning

När det gäller övergången från sjukpenning till månadsersättning
diskuterar kommittén två alternativa tillvägagångssätt. möjlighetEn

låta övergången ske vid fast tidpunkt något specielltär att utanen
prövningsförfarande. En möjlighet flexibeltär attannan se mer
övergången och försäkringskassanlåta fastställa tidpunkt efter en
prövning till ersättning bedömning sjukfalletsrätten samtav av
varaktighet och rehabiliteringsmöjligheter.

En övergång vid fast tidpunkt bygger på tanken någon formatten
vård-, behandlings- och rehabiliteringsinsatser alltid skall pågå.av

ersättningsformByte skall alltså inte påverka insatserna för attav
återställa individens hälsa och arbetsförmåga. Något speciellt pröv-
ningsförfarande bör därmed inte behövas enbart kommuni-utan en
cering inkomstunderlag och beräkning ersättningens storlek.av av
Kommittén har diskuterat övergång efter sjukpenningdagar365en
inom period 450 dagar. Eftersom det fråga månadser-ären om en
sättning måste viss framförhållning finnas. kan exempelvisDeten
inte rimligt försäkringskassan påbörjar utredningattvara en om
inkomstunderlag för månadsersättning sedan endast skallatt utges
under del månad.av en

Det andra tillvägagångssättet låta försäkringskassan beslutaär att
tidpunkten för övergången till månadsersättning. Beslutet bör dåom

bygga på prövning till ersättning bedömningrätten samten av en av
sjukfallets längd och rehabiliteringsmöjlighetema. övergång börEn
dock ske endast i de fall sjukfallet beräknas pågå ytterligare en

Övrigalängre period. fall står tills vidare kvar i sjukpenningsyste-
Även i för detta alternativ förutsätts, före beslut,met. ramen en

kommunicering beslutsunderlag.av

Ansökan månadsersättningom

Dagens ersättningar i form sjukbidrag förtidspensionochav
tillgodoser behov ekonomiskt skydd för den,även inte haftav som
möjlighet etablera sig arbetsmarknaden. Det bör därföratt även
framöver finnas möjlighet ansöka månadsersättning. Detatten om
gäller förlorat sin arbetsförmåga grund medföddpersoner som av
eller i år förvärvad sjukdom, skada eller funktionshinder. Detunga
kan gälla andraäven exempelvis utangrupper, som personer
sjukpenninggrundande inkomst, blir sjuka under längresom en
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börjat inte sjukfallet inträffat.period och skulle ha arbetasom om
fortsatta bl.a. kon-detta område kommittén i det arbetetInom avser

vilka kriterier skall föreligga för till ersättningkretisera rättsom
finnas den nedsatta arbetsför-vilka krav, skall ifrågasamt som om

mågans varaktighet.

Fastställande inkomstunderlagav

inkomstförhållandenMånadsersättningens storlek skall grundas
kommitténs diskussioner finns härvidunder längre period. I enen

inriktning fyra Vidare har diskussioner förts det skallpå år.ca om
finnas krav aktuell anknytning till arbetsmarknaden.på

kommitténs utgångspunktVad gäller inkomstunderlaget så är att
den försäkradedetta bör fram schablonmässigt sätttas ett attmen

vid möjlighet kompletteringar. Kommitténsbehov har göraatt
förfaringssätt underlättar såväl för denbedömning sådantär att ett

fortsattaförsäkrade för försäkringsadministrationen. detlsom
medarbetet kommer kommittén därför bl.a. pröva systemet attom

reformerade ålderspensionssystemetberäkna pensionsrätter i det
månadsersättning.kan användas underlag vid beräkningsom av
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Samordnad rehabilitering7

för utsatta grupper

Bakgrund7.1

blandningfall nedsatt arbetsförmågamånga orsakasI av en av
arbetsmarknadsrelaterade problem.sociala ochmedicinska,

komplexindivider, har dennaRiskerna är att typstora avsom
olika ersättningssys-problemsituation, i gränslandet mellanhamnar

samlatSektorstänkandet leder till inget tastem. att grepp
myndighetIstället försöker varje lösaindividens situation. pro-

perspektiv och sina förutsättningar.blemen utifrån sitt eget egna
individen förflyttar sigResultatet blir inte sällan rundgång dären
ersättningssystem.olika myndighetsområden och olikamellan

skalldirektiven till sjuk- och arbetsskadekommitténEnligt rätten
renodlas. Arbetsförmågebe-till ersättning i ohälsoförsäkringen ny

medicinska kriterierdömningen skall baseras utan attrent
sociala förhållanden in.särskilda arbetsmarknadsmässiga eller vägs

förstagrunden inte medicinskt betingade skall iProblem i ärsom
socialpolitiska medel.hand hanteras med arbetsmarknads- och

Syftet hävda och förstärka arbetslinjen.är att
framhålls direktiven de krav, med utgångs-Samtidigt i att som -

får drivasfrån arbetslinjen ställs den enskilde, inte såpunkt -
försäkring.socialförsäkringen upphör Enlångt att att vara en

roll kan också medföratydligare avgränsning ohälsoförsäkringensav
arbetsmarknadspolitik ochökade ifrågakrav på insatser om

särskildKommittén skall därförarbetslöshetsförsäkring. ägna
uppmärksamhet samspelet mellan olika ersättningssystem. En

harmonisera reglerna i olikabör på bättre sättsträvan att ettvara
delar trygghetssystemet. klargöra dessa gränsdragningarFör attav

kommit-bör beredningen samarbeta med Arbetsmarknadspolitiska
upprätthålla helhetssyntén A 1994:01. Målet skall attvara en

individens situation effektiva arbetslivsinriktade rehabilite-så att
ringsinsatser kommer till stånd.
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Målgrupp7.2

Sjuk- och arbetsskadekommittén och Arbetsmarknadspolitiska
kommittén har med utgångspunkt från kommittédirektiv och-
ovanstående bakgrund tillsammans påbörjat arbete finnaett att-
lösningar på redovisade förstaproblem. åtgärd harEn härvid varitnu

genomföra kartläggning med särskilt behovatt en av grupper av
stöd. del befinnerEn dessa sig i gränslandet mellan sjukför-stor av
säkring, arbetslöshetsförsäkring och socialbidrag. del demEn av
uppfyller inte kravet medicinska kriterier för bli berättigadeatt
till sjukpenning. Vissa återfinns bland de arbetslösa sjukskrivna.
Troligen har ganska många psykosociala problem. Många har en

anknytning till arbetsmarknaden och uppfyller heller intesvag
medlems- ocheller arbetsvillkor för få till arbetslöshetsersätt-rättatt
ning. sinI kartläggning har kommittéerna målgruppen föravgränsat
det fortsatta arbetet följande sätt:

Arbetslösa sjukskrivna

Kommittéema har konstaterat andelen arbetslösa bland de sjuk-att
skrivna högre bland befolkningen i övrigt. Vidare psykiskaär än är
diagnoser vanligare hos denna bland sjukskrivna medängrupp en
anställning. Sjukperioderna ofta längre och det längre tidär tar att
initiera rehabiliteringsinsatser. Risken också högre för arbetslösaär

sjukskrivningen avslutas med förtidspension. Gruppens storlekatt
beräknas 15 000 Hypotesen delär att storvara ca personer. en av
denna saknar fast förankring arbetsmarknaden och vandrargrupp

mellan samhällets olika stödsystem.runt

med funktionshinderhandikappPersoner

Personer med arbetshandikapp registreras arbetsför-särskilt vid
medlingarna. Enligt uppgift från Arbetsmarknadsstyrelsen AMS
har antalet arbetshandikappade arbetssökanden arbete ökat frånutan

månadsgenomsnitt 199192 på till drygt28 000 46 underett 000ca
1994. AMS emellertid antalet arbetshandikappade medattanser
behov stöd från AFAMI underskattas, vilket bero attav anses
många förtidspensioneras medan andra inte registreras handi-som
kappade påtagliga arbetshinder. svårigheternaTrots påtrots
arbetsmarknaden har antalet arbetshandikappade, kunnatsom
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Varje månad underupprätthållas.arbete eller åtgärd kunnatberedas
arbetshandikap-fick genomsnitt 2 100199394 iverksamhetsåret ca

jämfört med 600 underAFAMI 1arbete med stödpade caav
199192.

bedömer kom-uppgifterna från AMSMed utgångspunkt från
storlek 000.45mittéerna äratt gruppens ca

handikappadeUnga

för handikappadesärskilda insatserverksamhet medAFAMI:s unga
under åren 1986 1990.försöksverksamhetutvecklades engenom -

sjukbi-ungdomar medförsöksverksamhetenforMålgruppen var
Syftet erbjudai åldern 16-29 år.dragförtidspension attvar

utbild-till arbete ochmöjligheterförAFAMI-kompetens prövaatt
från social-undvika ersättninghelt eller delvismed måletning att

genomfördes samarbeteiFörsöksverksamhetenförsäkringen. nära
rehabiliteringsaktörer.och andraförsäkringskassornamed

tagits till ochförsöksverksamheten harfrånErfarenheterna vara
del den199091verksamhetsåretvidarutvecklats och sedanär aven

har volymmäs-Verksamhetenverksamheten vid AFAMI.reguljära
sjukbidragförtidspension,ungdomar medsigt ökat och antalet som

ochverksamhetsåren 199091verksamheten, har mellanomfattas av
199495Under budgetåretfrån till 2 400.199495 ökat 1 300 caca

åtgärder d.v.s. fåtttill aktivaeller gåtthar 53,6% 1 284 personer
praktik eller utbildning.arbete,

Psykiskt störda

konstateradesdelbetänkande SOU 1992:72PsykiatriutredningensI
service, stödviktig del densocialförsäkringen mycketäratt aven

störningar drabbartill psykiskt störda. Psykiskavård, riktasoch som
leder tillvanligt sjukdomenmänniskor tidigt i livet.ofta Det är att

bestående under lång tid. Mångafunktionshinder, blirsvåra som
socialförsäkringendärför bidrag frånpsykiskt sjuka beroendeär av
socialförsäkringenförsörjning. Ersättningar frånför klara sinatt

och vårdkostnaderna för den service, stöddeutgör största som
uppdragpsykiskt långtidssjuka. Psykiatriutredningensriktas till

psykisk sjukdom.gällde främst de, har långvarig och svårsom en
förtidspensionUtredningen initierade särskild studie beslutav omen

sjukbidrag med psykisk första eller andra diagnos. Studieneller en
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gällde beslut under oktober och november 1991. Utvecklingsstör-
ning har i undersökningen inte psykisk sjukdom. Ungefärsetts som
7-8 000 får varje år beslut sjukbidrag ellernyttpersoner om
förtidspension med psykisk diagnos. samtligaAv förtidspen-en nya
sionersjukbidrag svarade de psykiska störningarna för 15ca pro-

fjärdedelEn besluten gällde hadecent. psykos-av personer som en
diagnos och fjärdedelar gällde de relativt lindrigare diagnosernatre

neuros.

Personer med psykosocial ohälsa

Begreppet psykosocial ohälsa refererar dels till sociala riskfaktorer
i form vissa livssituationer och problem dels till viss symto-av en
mologi i form framför allt psykiska vissa somatiskaävenav men
besvär. primäraDet individens upplevelse och begreppetär kan
således förstå mångfald tillstånd och livssituationer i denen av
enskilda människans liv.

MalmöhusI län har studie gjorts psykosocial ohälsa i primär-en av
vården och allmänläkamas bedömning patienter medavser av
psykosocial problematik.

Studien stöd tidigare undersökningar, visat psykoso-attger som
cial ohälsa vanligt förekommande bland patienterär i primärvården.
Det emellertid omöjligtär kvantiñera dennanärmareatt Igrupp.
studien redogörs för analys antal läkarbesök Kushnerett storten av
1981. Resultatet visar i hälften antalet besök finneratt ca av man en
patologisk orsak medan den andra hälften patienterna saknarav
objektiva sjukdomstecken. Av denna hälft domineradesenare
psykosociala problem 35 procent.

Studien visar också patienter i primärvården med psykosocialatt
ohälsa uppvisar heterogen bild med blandning somatiska,en en av
psykologiska och psykosociala problem manifesterassom genom
diffusa läkarna iAtt hög utsträckning klassificeratsymptom.
patientens besvär i form symptomdiagnoser kan innebära attav

till det onda hamnar utanför det både läkareroten och patientsom
fokuserar på, vilket hindrar problemlösningen. bestyrkerDet också

erfarenhet hos försäkringskassorna detta svårrehabilite-äratten en
rad där rehabiliteringen ofta misslyckas bl.a. grundgrupp attav
patientens egentliga problem inte kunnat klarläggas.
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Mål7.3

redovisade målgruppviktig utgångspunkt för arbetet medEn ovan
Ärgälla. den grundläggan-ställning till vilket mål skallär att ta som

syftei rehabiliteringsaktiviteter ide målsättningen hållaatt gruppen
formtill förvärvsarbete eller till syssel-nå återgångatt annan aven

Ärersättning målet enbartsättning under tiden attsamt att gege
starkt arbetslinjen skallgrundfråga blir alltså hurersättning En

härvid starkt hävda ochutgångspunkthävdas Kommittéemas är att
förstärka arbetslinjen.

Riksförsäk-regeringen från generaldirektörema iskrivelse tillI en
Arbetsmarknadsstyrelsen,ringsverket, Arbetarskyddsstyrelsen,

Arbetslivsfonden föreslås mål för deSocialstyrelsen och ett sam-
bör mål för härverkande myndigheterna också kunna utgöra ettsom

berörda målgrupp:

huvudmål bör iEtt att utsatta grupper, somvara personer
arbetsmarknaden, utsträck-saknar fast förankring i så stor

befinna sig i aktiva åtgärder i syftening möjligt, skall attsom
få arbete.

Behov bättre samordning7.4 av

arbetsmarknadspolitiskaKommittén diskuterar tillsammans med
individens situationkommittén hur utifrån helhetssyn påman en

effektivisera den arbetslivsinriktadedels kan bättre samordna och-
rehabiliteringen för utsatta grupper

fylla lucka uppstår vid försörjningdels kan den personersom av-
mellan försäkringssystemen befinner sig ihamnar mensom

aktiva åtgärder under rehabilitering

byggerSamarbetet med arbetsmarknadspolitiska kommittén
erfarenheterna från olika försöksverksamheter med lokal samverkan

grundidé första hand de bidrar tillpågår. En då iär attsom som
samverka för få tillmänniskors försörjning har intresseett att attav

effektivare rehabiliteringsinsatser och lägre kostnader.stånd
arbetsformedlingarbetslöshetskassa och kom-Försäkringskassa,

finns lokal nivå och admi-institutioner påär ärtre som sommun
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nistratörer i olika skeden bidrar till människorssystemav som
försörjning. Genom flexibel och finansiell samverkan undernära,en
friare former i nuläget bör effektivare verksamhet kunnaän en
skapas.

En sådan lokal samverkansorganisation skall försvara gemensam
inventering, utredning, planering och beställning rehabiliterings-av
och sysselsättningsåtgärder. Det viktigt denna lokalaär att notera att
samverkan skall enbart de riskerarutsatta attavse grupperna som
hamna mellan myndigheterna och varje myndighet har basrollatt en
i sköta sitt sektorsansvar.att

genomföraFör aktivt rehabiliteringsarbete behöver denatt ett
också tillgång till professionella rehabiliteringsaktörer. Det är
sannolikt fråga mångfald producenter. Redan i dag finnsom en
många alternativ både offentlig och privat natur.av

samarbetetI mellan Sjuk- och arbetsskadekommittén och Arbets-
marknadspolitiska kommittén sker f.n. kartläggning olika för-en av
söksverksamheter med bl.a. samfmansiering lokal nivå. Kom-
mittéerna också undersöka hur bästa kanatt sättavser man
tillgodose de lokala samverkansorganisationernas behov profes-av
sionella rehabiliteringsaktörer. Förslag i dessa frågor kommer att

i slutbetänkandet.presenteras
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påOhälsoförsäkringens krav8

samverkan medbehovoch av

sjukvårdenochhälso-

Bakgrund8.1

haft behovalltidarbetsskadeförsäkringarna harSjuk- och ett stort av
behandlings-vård-,effektivasjukvård. Tidiga ochfungerandevälen

fåsnabbtför arbetetgrundenrehabiliteringsinsatseroch attutgör
utlåtanden viktigaoch andraarbete. Läkarintygmänniskor åter i är

Folkhälso-bedömningar.försäkringsmässigaunderlag för göraatt
skadorsjukdom ochhindrauppgift förväsentligarbetet att attär en

uppstår.
förebyggandemedarbetslinjensatsning påde årensGenom senaste

rehabiliteringsinsatseroch tidigasjukfallshanteringaktivinsatser,
fåsnabbtsjukvård Ökat. Måleteffektivbehovethar attav en

arbetsförmågan,fokuseringinnebäri arbetemänniskor åter en
rehabiliteringbehandling ochvård,Vid sidanoförmågan.inte om

arbetsplats ochkontakter medsjukskrivning,därför frågorhar om
betydelse.företagshälsovård fått ökad

samverkan mellanstarkareförväntningarSamtidigt finns en
för deförståelseförsäkringskassa liksomsjukvård och störreen

beroende påförsäkringarnauppstå ikostnadseffekter, kansom
intresseområ-prioritering. Gemensammastyrning ochsjukvårdens

ochökadför skapalyftas frammålsättningar behöverochden att en
försäkring.vård ochmellanintegrerad samverkanmer

komplice-alltmersituation blirvisar patienternasUtvecklingen att
eller mindreutsträckningalltsig irad. Det störrerör merom

sociala ochenskildesdenmellan sjukdom,sambandkomplexa
motivationlivsmål ochindividensekonomiska situation, samt

tillvara indivi-Möjligheternaarbetsplatsen.förhållanden att ta
och intehelhetssynfråndärför utgådens arbetsförmåga måste en

viktigorganiskt Ensjukdomsbegrepp ellerenbart från synsätt.ett
rehabilitering skallochbehandlingfråga blir därför hur vård,

denarbetsförmågautveckla dentillvara ochbedrivas för att ta som
individen kan ha.enskilde
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Samtidigt ökad insikt vikten helhetssyn framväxersom om av en
håller sjukförsäkringen på renodlas med avseende på olikaatt
faktorers möjligheter påverka till sjukpenning. direktivenrätten Iatt
till Sjuk- och arbetsskadekommittén bl.a.: tillRätten ersätt-anges
ning från ohälsoförsäkringen skall baseras medicinskarent or-
saker. Vidare Kommittén skall hur rehabiliterings-prövaanges:
arbetet bör organiseras för uppnå högre effektivitetatt en genom en
ökad samverkan mellan ohälsoförsäkringen, arbetsmarknadsmyndi g-
heterna, hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

8.2 Samverkansområden

Det viktigt framhållaär nuvarande samverkan i mångaatt att
avseende fungerar bra. harDet under 1990-talets första hälft skett
kraftiga förbättringar i såväl formerna för samverkan i desssom
innehåll. alltsåDet utifrån denna positivaär grundsyn, börman se
på möjligheterna effektivisera samverkan. försäkringensUratt
synpunkt härvid följande områden viktigaär diskutera.att

Förebygga sjukdom och arbetsoförmåga

effektivasteDet minska den sjukdomsorsakadesättet frånvaronatt
Åtgärderförebygga den.är måsteatt i efterhandsättas ärsom som

regel kostsamma och dessutom riskerar resultaten åtgärdernamer av
försämras längre det dröjer innan deatt in.sätts

Hälso- och sjukvården har viktig roll i primärpreven-atten genom
tiv verksamhet förebygga sjukdom och därmed medverka till att
förhindra arbetsoförmåga uppstår. Det gäller informations- ochatt
utbildningsinsatser och individnivå för öka kunska-attgrupp-

risker med vissa levnadsvanor beteendemöns-ochtyperperna om av
Exempel på viktiga områden arbetsmiljö, alkoholter. ochär

narkotika rökning.samt
Ett problem för uk- och arbetsskadeförsäkringarnastort är

sjukdomar i rörelseapparaten. Insatser inom detta område därförär
speciellt vikt. kanDet sig generella insatser förstor röraav attom

förebygga sjukdomar. kanDet också handla insatser för attom
förebygga arbetsoförmåga hos dem redan fått sjukdom ellersom en

Åtgärderfunktionsnedsättning. inom detta område bör ofta kopplas
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till förhållandena arbetsplatsen. Hälso- och sjukvården förväntas
därmed ha kunskap arbetsmarknad och individensortensom ar-

företagshälsovårdenbetsförhållanden. samverkan medEn nära tor-
sådan informationhärvid möjlighet för få tillgång tillde attvara en

och kunskap.
alkohol och narkotika börmed förebygga bruketArbetet att av

förtidspensionerförstärkas. de sjukskrivningar ochFörutom som
hänföras till missbruk alkohol så finns detta doltkanöppet av m.m.

förtidspensionsfall. Rökningen ytterli-mängd sjuk- ochi ärstoren
förtids-riskfaktor det gäller sjukskrivning ochnärstorengare

andningsorganenspensionering. Rökningen påverkar inte bara
allmäntsjukdomar flertal andra bl.a. till följdävenutan ett av en

motståndskraftnedsatt hos kroppen.
för regelmässigainom vården kan bygga in rutinerOm man

frågeställningardiskussioner med patienterna kring ovanstående
för såvälklara indikationer finns torde positiva effekter uppståinnan

individen ohälsoförsäkringen sjukvården.ochsom

Bedömningar och utlåtande

för tillSjukvårdens uppgift fram underlag bedömning rättenatt ta av
olika slags ersättningar betydelsefull för försäkringen. Det ärär

struktureratviktigt intygsutfárdande läkare på sättatt ettman som
vid behöver i sambandkan de ställningstaganden görasresonera som

för försäkrings-med utfárdande intyg skall ligga till grundav som
beslut sjukpenningkassomas om m.m.

Medicinsk behandling och rehabilitering

meds.k. rehabiliteringspotentialen sjunker tidenDen ärom man
fall. Onödigpassivt sjukskriven. gäller i de flestaDetta väntan

ocksåinnebär således inte bara kostnader under väntetiden attutan
resultatet den genomförda åtgärden riskerar bli sämre.attav

vårdgarantinstudier de skrivits rörandeGenom rapporterav som
och snabbenkät till antal försäkringskassor framstårettgenom en

prioriteranedanstående områden särskilt angelägna ettattsom ur
försäkringsperspektiv. dessa områden står flest försäkrade i kö.Inom
Skillnaderna kan dock mellan olika regioner.storavara
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Konsultationer inom specialiteterna Ortopedi, reumatologi,
neurologi och psykiatri
Psykiatrisk behandling, genomförd såväl läkareav som annan
personal
Operationer knä, diskbråck inom ortopedin handki-samtav mm
rurgi
Medicinsk rehabilitering
Helhetsbedömningar
Sjukgymnastik

frågaEn viktig i detta sammanhang också läkarnas tidsmässigaär
för undersöka, bedöma, diagnostisera, rekommendera,utrymme att

skriva utlåtande föra dialog patienten.med kompli-Isamtm.m. en
cerade sjukfall med psykosocial problematik det viktigt redanär att
vid något de första läkarbesöken möjlighet tid åtägnaattav ges
patienten och dennes situation. Därmed skapas förutsättningar för att
redan från början hitta insatser och minska behovet vård ochrätt av
behandlingsinsatser liksom sjukskrivning.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Idag sker hel del arbetslivsinriktad rehabilitering medverkanutanen
den behandlande läkaren. roll fårDennes dock inte underskattasav

i detta sammanhang. Läkaren måste klartecken förge de åtgärder
planeras för de inte skall leda till patienten försämras tillatt attsom

följd rehabiliteringen eller olämpligt arbete efter rehabilite-ettav
ring. behöver läkarenDessutom kunskap de krav rehabilite-om som
ringen ställer på individen för kunna motivera fortsättadenneatt att

det ibland känns Brist på kunskap kan ledaäven tilltungt.om annars
läkaren för säkerhets skull meddelar övriga rehabili-aktöreratt att

teringen bör avbrytas eftersom patienten inte orkar. Läkaren har
således två viktiga funktioner i detta sammanhang. Dels att stoppa
olämpliga rehabiliteringsâtgärder, dels till lämpligaatt attse
åtgärder inte stoppas.

F orsknings- och urvecklingsjiågor

FoU-frågor kring ohälsoförsäkringen kräver intresse och medverkan
från sjukvården. Okade insatser inom detta område vikt.är storav
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Utbildning

Försäkringens kostnader i form sjukpenning basis ettav av
läkarintyg ligger i genomsnitt 10 kr månads000 en ersätt-ca
ning. förEtt utlåtande förtidspension kan innebära kostnad etten

miljoner kr. ochIntyg utlåtanden med andra ord mycketärpar
viktiga handlingar för både den enskilde och samhället. Den ut-
bildning läkare och sjukvårdspersonal får i försäkrings-som annan
medicinska frågor står inte i proportion till de konsekvenser in-
tygsskrivandet har.

bör därförDet diskuteras hur den forsäkringsmedicinska kompeten-
skall kunna stärkas. få utställa intyg och utlåtan-För rättatt attsen

den till grund för försäkringsmässiga bedömningar bör säkerställas
läkarna möjlighet god försäkringsmedicinskupprättaatt attges en

kompetens.
ÄvenkompetensDenna skall inte enbart intyg och utlåtanden.avse

de arbetsförmågebedömningar ligger till grund för dessa ärsom
väsentliga.

läkarnaGenom har till uppgift söka orsaken till patientensatt att
sjukdom finns fara i arbetet inriktas felsökeri,ettatten som av-

till organiskt där bortser från patientensgränsas synsätt,ett man
och möjligheter. Vården riskerar medikalisera socialaattresurser

och arbetsmarknadsmässiga problem bl.a. grund ersättnings-av
konstruktion och allmänna attityder till uppbärasystemens att

socialbidrag.
Kulturen inom sjukvården omhändertagande, vilket iblandär

kolliderar med behovet enbart relatera sjukskrivning tillattav
begreppen arbetsförmåga och sjukdom.

komplementSom till utveckla läkarnas kompetens gälleratt egen
det också de kan utnyttja andrasatt .

Primärvårdens och sjukhusens läkare har ofta inte tillräckliga
kunskaper arbetsförhållanden för kunna bedöma arbetsfor-attom
mågans nedsättning. På många håll saknas kompletterande kompe-

för hjälpa läkarna arbetsförmågebedömningar,tens göraatt att
exempelvis arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer och sjukgymnas-

Dessutom saknas samverkan med företagshälsovården.ter. näraen
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för samverkan8.3 Former

del i detoch landstingsförbundet har sedan 1990, s.k.Staten som en
årligen tecknat överenskommelserDagmarsystemet, avsättaattom

och behandlingsinsatser-i syfte förstärka rehabiliterings-attresurser
sjukvården. Formellt har konstruktion inneburitinom systemetsna

medel till sjukvårdshuvudmännen, vilka inte fåttanslagitatt staten
försäkrings-använda medlen först med länetsöverensutan att vara

hur medlen skall användas. Såväl sjukvårdshuvudmännenkassa om
erfarenheter dettaförsäkringskassoma har redovisat positiva avsom

effektivitetsför-arbetssätt och bidragit tillatt systemet enmenar
och sjukvårdenbättring samverkan mellan hälso- samtav

försäkringskassan.
förbeslutade regeringenSommaren 1992 pröva ett systematt

finansiell mellan socialförsäkringen hälso- ochsamordning samt
Försöksverksamheten benämns Syftet medsjukvården. F INSAM.

verksamheten få båda tillsammans fungeraär att systemen att
effektivare. Målet människor skall få bättre vård ochär att en
rehabilitering kostnader för socialförsäk-samtidigt samhälletssom
ring hälso- och sjukvård skall minska. Försöksverksamhetensamt
bedrivs på i landet. bedrivs sedanDessutomortersex sommaren

socialtjänstenytterligare försök i Stenungsund där1994 ävenett
medverkar SOCAM.

förutsätterSåväl INSAM och SOCAMDagmarsystemet F attsom
fördelarförsäkringskassan och ukvårdshuvudmannen gemensamt

i förväg beslutad Både vårdens och försäkringensen summa pengar.
intressen skall därvid tillvara. Modellerna kräver gotttas ett samar-
betsklimat och skapar också förutsättningar for detta.

Kommittén kommer tillsammans med diskuteraHSU 2000att en
utvecklad finansiell samverkan. Diskussionen bygger ettmer

sjukvården bördär insatserna inom hälso- och bl.synsätt a. ses som
åtgärder för minska behovet utbetalningarna inom sjuk- ochatt av

försäk-arbetsskadeförsäkringarna. kan därför diskuterasDet om
ringskassan bör frihet dispo-under resultatansvarstörre attges en

för inom hälso- ochinsatser sjukvården. Kostnadernanera resurser
för dessa resursinsatser ska försäkringskostnader och inteses som
finansieras särskilda medel. Resultatansvaret kräver ävenattgenom

kostnadsökning sker hälso- och sjukvården så skallgentemotom en
totalkostnaderna kunna minskas.
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Kommittén i samarbete med HSU 2000 arbeta framattavser
förslag till hur samverkansformerna mellan försäkring hälso-samt
och sjukvården kan utvecklas och effektiviseras.

Riksförsäkringsverkets8.4 sjukhus

samband med samverkansformernaI mellan försäkringatt samt
hälso- och sjukvården diskuteras bör det uppmärksammas att
Riksförsäkringsverket idag driver två sjukhus belägna i Tranås resp.
Nynäshamn.

Sjukhusens verksamhet inriktad dels biträda försäkrings-är att
kassorna med utredningar där diagnoserna oklara och sjukskriv-är
ningstiden lång dels erbjuda aktiva rehabiliteringsinsatser i internat-
form genomföra insatser inom områdena forskning, utvecklingsamt
och utbildning.

Även fortsättningsvis kommer det finnas långtids-att storen grupp
sjuka, vilka har behov avsevärda stödinsatser för kunna återgåattav
i arbete. Erfarenheterna visar denna i allt utsträck-att störregrupp
ning kommer ha komplicerad problembild. Sjukdomssitua-att en
tionen ofta kombinerad med sociala och arbetsmarknadsinriktadeär
orsaker. Stödåtgärderna kräver helhetssyn och inriktning påen
arbetsförmågebegreppet sjukdom. Ofta inte problemetän ärsnarare

konstatera sjukdom eller andra hinder föreliggeratt att utan att
skapa motivation på de möjligheter, sjukdom,att trotsgenom se som
ändå finns för utnyttja arbetsförmågan. många fall kommerIatt
behovet dessa stödinsatser inte klaras med den kompetens ochattav
de finns lokal nivå, behov finnsutan expertresur-resurser, som av

och specialkompetens.ser
De åren har försäkringskassornas ökat sin samverkan medsenaste

hälso- och sjukvården. Genom systematiskt samarbete lokalpå och
regional nivå har sjukvården i utsträckning kunnat tillgodosestörre
behoven medicinsk behandling, vård och rehabilitering. Samtidigtav
har detta förändrat roll- och ansvarsfördelningen. Kassorna har

fåttdelvis beställarroll med krav på kunna precisera förvänt-atten
ningar och krav på sjukvården. Försäkringskassornas behov av
sjukvårdskompetens har därmed ökat. Förtroendeläkarresursema har
stärkts och dess roll förändrats. Från enbart haft rådgivandeatt en
roll vid bedömning läkarintyg och läkarutlâtande har rollenav
kompletterats med medverka i samarbetet med sjukvården.att
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Även i allt ökad utsträckningSocialförsäkringens behovom
behov. Svårighetersjukvården uppstår hela tidentillgodoses nyaav

metodutveckling och vårdinsatserfå förfinns härvid att resurser
frågaordinarie Ofta detinom den sjukvården. äravsatta om

samhällsekonomisktoch rehabiliteringsinsatser,utvecklings- ärsom
prioriteras.sjukvårdsperspektiv kanlönsamma, inte i ettmen som

överviktsproblem,sådana områden i nulägetExempel på är
specialområden inom rörelseorganensinfarktrehabilitering och

sjukdomar.
tillvara erfaren-möjligheternaviktigt områdeEtt rör att taannat

ståndoch få tillarbetet med långtidssjukskrivnaheter enav
insatserlöpande uppföljning dekunskapsuppbyggnad. En av som

förforskning underlagutvärdering ochliksom systematiskgörs ger
speciell metodutveckling inomutvecklingsinsatserallmänna samt

vissa områden.
social-fortsatta kommittéarbetet diskuterasbör därför i detDet om

skall ha tillgångförsäkringsadministrationen fortsättningsvisäven
Kommit-nuvarande sjukhustill formden utgör.expertresurs somav

för den RRVtorde härvid betydelseténs arbete översyn somvara av
sjukhusens verksamhet.för närvarande gör av
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9 lagstiftningNy skiss-

till struktur och innehåll

Utgångspunkten bör den ohälsoförsäkringen regleras iattvara nya
särskild lag, lag allmän ohälsoförsäkring. Därigenom kanen om

bestämmelser ersättning och rehabilitering vid ohälsa såväl i detom
medellångakorta, långsiktiga perspektivet återfinnas samlat.som

Vid utformningen lag finns också möjlighet tydligareattav en ny
markera betydelsen tidigt och aktivt rehabiliteringsarbete.ettav

till frånlön arbetsgivarenRätten vid sjukdom skall dock fortfarande
regleras särskilt, varför bl.a. den nuvarande sjuklönelagen skall
bestå. sannoliktDet smittbärarpenning och andra ersättnings-är att
förmåner vid smitta fortfarande bör regleras i särskild lag. Vaden

bör hända med frivilligaden sjukpenningförsäkringensom som
regleras i kap.21 AFL kan få anledning återkomma till.

den lagenI skall omfattas bestämmelserna.nya anges vem som av
bör också tydligareDär i dag regleras den enskildes rättigheterän

och skyldigheter vad gäller rehabilitering liksom försäkringens krav
arbetsgivarens medverkan i rehabiliteringsprocessen. Vidare skall

regleras hur arbetsförmågan och nedsättningen arbetsförmåganav
skall bedömas vilka ersättningsformer den försäkrade harsamt rätt
till i olika situationer och vilket underlag sådan ersättning skall
beräknas. lagenDen kommer häri bestämmel-ersättaattnya genom

i 13 och 22 kap. AFL.serna
betydelseAv för lagens tillämpning blir regler i 18 och 20även

kap. försäkringskassorAFL och återbetalning,RFV samtom om
överklagande liksom bestämmelser samordning i kap.17m.m. om

EftersomAF L. dessa regler för de olika försäk-är gemensamma
ringssystemen kan det lämpligt ha dessa regler samlade. Iattvara
lagen allmän ohälsoförsäkring kan då hänvisa till dessaom man

regler.gemensamma
Beroende hur den långvariga ersättningen utformas kan vissa

regler bli för denna ersättning och ålderspensionssys-gemensamma
gällerDet bestämmelser i lO och kap.16temet. AFL.t.ex.

Eftersom det reformerade ålderspensionssystemet inte fått sinännu

6 15-1434
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lagtekniska utformning får återkomma frågantill hur de gemen-
bestämmelserna regleras.börsamma

förberedande lagstiftningsarbetet fördet det reformerade ålders-I
pensionssystemet utgångspunkten ålderspensionsbestämmel-är att

skall brytas och regleras i särskilda lagar.AFL Det ärutserna ur
troligt blir fallet efterlevandeförmånema.så med iKvarävenatt
lagen allmän försäkring kommer således i huvudsak endastattom
återstå föräldraförsäkringen i kap. kan därför tänka sig4 Man att
denna försäkringsgren framtiden bör regleras särskildi i lag,en
möjligen tillsammans med andra familjepolitiska förmånermer som

Vårdbidrag.t.ex.
Vad gäller den utformningen den lagen allmännärmare av nya om

ohälsoförsäkring i lagförslag efterskall vi kommande sträva att
lagen långt möjligt blir lättläst och överskådlig.så Det över-som

syftet tydliga för tilläm-gripande måste dock reglerna blirattvara
och leder till korrekta beslut. de ställningstaganden vi hittillsIpama

gjort till olika materiella regler har vi beaktat intresset och värdet av
enhetliga och enkla regler. avvägningar samtidigt måsteNär göras
mellan sidan ha rimlig ekonomiskå regleratt ena som ger en
trygghet vid sjukdom å andra sidan ha regler hindrarsamt att som
överutnyttjande och fusk, har utfallet emellertid alltid kunnatinte

till enklaleda och enhetliga regler. Vi har därvid viktenansett att av
den ekonomiska tryggheten generellt fått och iövervägasett att,
stället för enkel enhetlig regel, lösningen ofta har blivit atten
undantag frångjorts huvudregel för hindragenerösare atten
överkompensation i särskilda situationer.

Även vi i andra avseenden kan åstadkomma regler kanom som
utformas lättläst och överskådligt påpekapå vill visätt,ett att en
lagstiftning skall omfatta skilda individuellakunna så mångasom
situationer med nödvändighet inte kan eller bör allför detalje-vara
rad. örarbeten till de olika lagparagrafema, liksom författningsföre-F
skrifter råd, därförlägre dignitet och allmänna kommerRFVzs attav

därförfå betydelse. i för sig lättläst lagparagraf kan ändåEn ochstor
inte helt och hållet ledning till enskild hur bedöm-ge en person om
ningen hans eller hennes ersättningsrätt kan komma görast.ex. attav
i enskilt fall.ett
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Tilläggsförsäkring Vid10

arbetsskada

Förutsättningar enligt direktiven10.1

Enligt i direktiven arbetevad uttalas bör kommitténssom vara
inriktat nuvarande ordning bibehålls med allmän försäkringpå att en

tilläggsförsäkringarersättning till viss nivå ochsom ger somupp en
i vissa fall kompletterande ersättning därutöver. direktivenAvger
framgår utredningsuppdraget finnsvidare det inom föratt ramen

för för sådanagranska förutsättningarnanärmareutrymme att
tilläggsförsäkringar vid sjukdom och arbetsskada.

direktiven det finns starka skäl för det organisatoris-I att attanges
ka och finansiella för sådana tilläggsförsäkringar skall liggaansvaret

arbetsmarknadenspå Därigenom skulleparter. parterna ettges
delför det samlade försäkringsskyddet och omfatt-attavansvar en

ningen detta det tillgängliga löneutrymmet. Vidare börvägs motav
ha så frihet möjligt utforma villkoren iparterna stor attsom

tilläggsförsäkringar statlig inblandning.utan
Beträffande tilläggsförsäkring vid arbetsskada uttalas dock vis-att

skall lösasfrågor lagstiftning. direktiven framgårAvsa genom
skallsålunda det finnas lagstadgad skyldighet teckna sådanatt atten

försäkring. kommittén tolkats så det arbetsgivareDetta har ärattav
skall skyldiga teckna sådan försäkring till förmån förattsom vara

sina anställda. framgår särskilda överväganden kanVidare att
för egenföreta-behöva gäller ersättning vid arbetsskadasåvittgöras

och uppdragstagare.gare
fråga arbetsskadebegreppet direktiven nuvarandeI attom anger

regler bör för vad skall godtasutgångspunkttas som som ar-som
betsskada. försäkringen bör ha generellt ska-Därmed att ettavses
debegrepp. följdIdag med arbetsskada skada till såvälavses av
olycksfall inkl. fárdolycksfalls.k. skadlig inverkansom annan
arbetssjukdom.

Inriktningen skall, enligt direktiven, den grundläggandeattvara
försäkringsvillkoren för tilläggsförsäkringen vid arbetsskada skall
läggas fast i Vidare tilläggsförsäkringenlag. vid arbetsska-attanges
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da skall försäkring för inkomstbortfall. Därmed skulle denvara en
komma komplement till frånersättningen ohälsoför-utgöraatt ett

Ävensäkringen. i fråga försäkringens finansiering skallom
inriktningen formerna för denna skall läggas fast i lag.attvara

10.2 Kommitténs arbete

Den tilläggsförsäkring vid arbetsskada i direktiven skiljersom anges
sig, enligt kommitténs uppfattning, från dagens kompletteringar
enligt kollektivavtal bl.a. det materiella innehållet i till-attgenom
läggsförsäkringen till vissa delar skall läggas fast i lag. Detsamma
skall också gälla formerna för finansiering och administration. Kom-
mitténs diskussioner har därför i huvudsak kommit gälla de frå-att

kring utformningen försäkringsskyddet skulle behöva bligor av som
föremål för lagstiftning. Kommittén har granskat frågor försäk-om
rad personkrets, skadebegrepp, ersättningsregler, finansieringsfor-

alternativ till Övergångsbestämmelser. Vidare har kommit-samtmer
tén diskuterat vilka krav ställerEG-rätten på formerna fört.ex.
administration sådan försäkring.av en
Övriga frågor har kommittén överlåtit till diskussion mellan de rep-

för arbetsmarknadens ingår sakkunnigaresentanter parter som som
i kommittén. Denna har också anvisats i kommitténs direktiv,väg
där det arbetsmarknadens bör bilda särskildatt parteranges en re-
ferensgrupp under ledning kommitténs ordförande bl.a. gi-som av
vits uppgiften söka finna kring för tilläggs-att en samsyn ramarna
försäkringar.

Vid sammanträde i referensgruppen kunde konstatera attgruppen
den frågai tilläggsförsäkringar nödvändig förär attsamsyn om som
bedriva arbete inom saknas. den anledningen harAvett gruppen
kommittén inte funnit det meningsfullt fortsätta arbetet medatt att
utreda förutsättningar och former för den tilläggsförsäkring vid
arbetsskada angivits i direktiven.som
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Kommitténs fortsatta arbete10.3

Kommittén kan alltså konstatera förstahandsaltemativdetatt som
angivits i direktiven inte visat sig framkomligerbjuda väg.en
Kommittén därför istället huruvida det särskildaprövaattavser
skyddet vid arbetsskada bör bibehållas organiseradstatensom en av
försäkring eller huruvida obligatorisk försäkring tecknasen som av

försäkringsgivare föredra.arbetsgivare hos konkurrerande är att
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Förslag rörandeB

tillkriterier för rätt

ochersättning
beräkning inkomstav
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Författningsförslag1 1

tillFörslag11.1

ändring i lagen 1962:381Lag om

allmän försäkringom

Härigenom föreskrivs i fråga lagen allmän1962:381om om
Försäkring

kap. ochdels 3 2 4 7,10-10 13, 165-5att a,
kap. och kap. kap. kap.17 §§, 4 14 14 §§, 7 3 13 2 21a

skall följande lydelse,kap. 8 § hal § 22samt
dels det i lagen skall införas två paragrafer, kap.3 5att cnya

följandeoch d lydelse.5 §§, av

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

3 kap.
§1

allmän försäkringskassa allmän försäkringskassaHos Hos
försäkrad enligtinskriven försäkrad enligt inskrivenäger äger

vad nedan till sjukpen-vad nedan till sjukpen-sägs rätt sägs rätt
sjukpenninggrun- ning, han har sjukpen-ning, hansom om en

inkomst minstdande uppgår till ninggrundande inkomst som,
kronor. beräknad enligt och d §§,2 5-5sextusen

till minst kro-uppgår sextusen
nor.

Villkoret inskrivning hos försäkringskassa för till sjuk-rättom
åldersregeln i kap.penning uppfyllt det har berott 1anses om

villkoret inte har kunnat uppfyllas.§4 att

l Senaste lydelse 1992:1702
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till sjukpenningRätt enligt detta kapitel föreligger inte på
grundval anställningsförmåner för tid ingår i sjuklönepe-av som en
riod, under vilken försäkradesden arbetsgivare har föratt svara
sjuklön enligt lagen 1991:1047 sjuklön.om

2§2
Sjukpenninggrundande Sjukpenninggrundandein- in-

komst den årliga inkomst komsti den årliga inkomst iär är
eller andra skattepliktiga försäkrad kanpengar pengar som en

förmåner försäkrad fåkan för arbete på-antas egetsom en som
få för arbete, går eller beräknas pågå minstantas eget

antingen såsom arbetstagare i månader följd elleri ärsex
allmän eller enskild tjänst årligen återkommande, antingen
inkomst anställning såsomeller på arbetstagare i allmänav

grund inkomst eller enskild tjänst inkomstannatannan av av
förvärvsarbete. Med anställninginkomst ellerav annan
anställning likställs kostnadser- grund inkomst annatav

§enligt förvärvsarbete.sättning 10 inkomstinte Somsom
uppbördslagen 1953:272 anställning räknas dock inteav
undantas vid beräkning ersättning från arbetsgivareav en
preliminär A-skatt. Som in- bosatt utomlands ellerärsom en
komst anställning räknas utländsk juridiskav person, om
dock inte frånersättning arbetet har utförts i arbetsgiva-en ar-
betsgivare bosatt verksamhet riket.är Iutom- utomsom rens
lands eller utländsk juridisk fråga arbete utförsen om som

arbetet har utförts i utomlands denperson, om av som av en
arbetsgivarens verksamhet statlig arbetsgivare tillutom sänts ett
riket. frågaI arbete land för arbete förannatom som
utförs utomlands den arbetsgivarens räkning bortsesav som av

statlig arbetsgivare till vid beräkningen sjukpen-säntsen av
land för arbete för ninggrundande inkomst frånett annat

arbetsgivarens räkning bortses sådana lönetillägg betingassom
vid beräkningen sjukpen- ökade levnadskostnader ochav av
ninggrundande inkomst från andra särskilda förhållanden i
sådana lönetillägg betingas sysselsättningslandet. in-Somsom

ökade levnadskostnader och komst anställning eller in-av av
andra särskilda förhållanden i komst förvärvsarbeteannatav
sysselsättningslandet. in-Som räknas inte heller intäkt som av-
komst anställning eller in- i 32 första stycket§ 1av ses mom.

2 Senastelydelse 1994:746
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komst Förvärvsarbete h och i kommunalskattelagenannatav
räknas inte heller intäkt 1928:370 eller sådan ersätt-som

i första32 § ning i första1 l §avses mom. som anges
stycket h och i kom- stycket 2-6 och fjärde stycket
munalskattelagen 1928:370 lagen 1990:659 särskildom

sådaneller ersättning löneskatt vissa förvärvsin-påsom an-
i första stycketl § 2-6 och komster. inkomstSom annatges av

fjärde stycket lagen 1990:659 förvärvsarbete räknas inte sådan
särskild löneskatt på vissa ersättning enligt gruppsjukför-om

förvärvsinkomster. Som inkomst säkring eller trygghetsförsäkring
förvärvsarbete räknas vid arbetsskada enligt 2 §annatav som

inte sådan ersättning enligt första stycket lagen särskildom
gruppsj ukförsäkring eller löneskatt på vissa för-trygg-
hetsförsäkring vid arbetsskada värvsinkomster underlagutgör

enligt första2 § stycket för nämnda skatt. Inkomstsom av
lagen särskild löneskatt anställning och inkomstom av an-
vissa förvärvsinkomster förvärvsarbete skall förutgör nat var
underlag för nämnda skatt. sig avrundas till lägreDen närmast
sjukpenninggrundande hundratals kronor.inkoms-

fastställs försäkringskas-ten av
Inkomst anställning ochsan. av

inkomst förvärvsarbeteannatav
skall därvid för sig avrundasvar
till lägre hundratalsnärmast
kronor.

Vid beräkning sjukpen- Vid beräkning sjukpen-av av
ninggrundande inkomst ninggrundandebortses inkomst bortses
från sådan inkomst från inkomstanställ- sådan anställ-av av
ning och förvärvsarbete ning och förvärvsarbeteannat annat

överstiger sju och halv överstiger sju och halvsom en som en
gånger basbeloppet. Det belopp gånger basbeloppet. beloppDet

sålunda skall undantas skall sålunda skall undantas skallsom som
förstai hand räknas från in- i första hand räknas från in-av av

komst förvärvsarbete. komst förvärvsarbete.annat annatav av
Ersättning i eller andra Ersättning i för utförtpengar pengar
skattepliktiga arbete i formförmåner för pensionänut- annan
fört arbete i form räknas inkomst anställ-än somannan avpen-

räknas ning, såvida ersättningen undersion inkomstsom av
år till minstanställning, såvida ersättningen uppgår 0001ett

kronor,under år uppgår till ävenett mottagarenom
minst kronor, inte anställd hos den1 000 äräven somom
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inte anställd hos ersättningen. angivnaIärmottagaren utger nu
den ersättningen. fall skall den utför arbetetIutgersom nu som
angivna fall skall den utför såsom arbetstagare ochsom anses
arbetet såsom arbetstagare den ersättningen så-utgeranses som
och den ersättningen arbetsgivare. Kan ersätt-utgersom som

arbetsgivare.såsom ning för arbete förKan någonersätt- an-
ning för arbete för någon räkning under inteåretan- nans

räkning under året inte uppgå till minst 1 000antasnans
uppgå till minst kronor, skall ersättningen från1 000antas

kronor, skall ersättningen från denne inte med vid beräk-tas
denne inte med vid ningenberäk- den sjukpenning-tas av
ningen den sjukpenning- grundande inkomsten i annatav
grundande inkomsten falli då den inkomstän utgörannat av
fall då den inkomst näringsverksamhet. beräk-Vidän utgör av
näringsverksamhet. Vid beräk- ning sjukpenninggrundandeav
ning sjukpenninggrundande inkomst anställning skallav av
inkomst anställning skall bortses från ersättningav som en-
bortses från ersättning ligt 2 § skall in-som en- a anses som
ligt 2 § skall in- komst förvärvsarbeteannata anses som av
komst förvärvsarbete ersättning idrottsut-annat samtav som

ersättning idrottsut- får från ideell före-sådanövaresamt som
får från sådan före-ideell ning i 7 § 5övare som avses mom.

ning i § lagen 1947:576 statlig7 5som avses mom. om
lagen 1947:576 statlig in- inkomstskatt och har tillom som
komstskatt och har till huvudsakligt syfte främjaattsom
huvudsakligt syfte främja idrottslig verksamhet ersätt-att om
idrottslig verksamhet ningen från föreningen underersätt-om
ningen från föreningen under inte kan tillåret uppgåantas

inte kan tillåret uppgå minst halvt basbelopp. Vidantas ett
minst halvt basbelopp. Vid beräkning sjukpenninggrun-ett av
beräkning sjukpenninggrun- dande inkomst anställningav av
dande inkomst anställning bortses från ersättning frånävenav
bortses från ersättning från stiftelse har tilläven väsent-en som

stiftelse har till ligt ändamål tillgodose eko-väsent- atten som
ligt ändamål tillgodose eko- nomiska intressen hos dematt som
nomiska intressen hos dem eller har varit anställda hosärsom

eller har varit anställda hos arbetsgivare lämnat bi-är en som
arbetsgivare lämnat drag till stiftelsen vinstan-en som

bidrag till stiftelsen vinstan- delsstiftelse, ersättningenom
delsstiftelse, ersättningen sådan anställd och inteom avser en

sådan anställd och inte ersättning för arbete förutgöravser en
ersättning för förarbete Stiftelsens räkning. gällerDettautgör
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bidragendast degäller dockstiftelsens räkning. Detta ar-om
till stiftelsenbetsgivaren lämnatbidragdock endast de ar-om

bundnaavseddatill stiftelsen varitbetsgivaren lämnat att vara
kalenderår ochunder minstbundnavarit avsedda treatt vara

villkor till-likartadekalenderår ochunder minst atttre
debetydande delkommalikartade villkor till-att aven

arbetsgivarenanställda. Ombetydande del dekomma äraven
få-fåmansföretag ellerarbetsgivarenanställda. Om är ettett

handelsbolag skall vidfå-fåmansföretag eller mansägtettett
fråninte bortsesvid beräkningenhandelsbolag skallmansägt

stiftelsen lämnarersättningfrånberäkningen inte bortses som
företagsledare ellertill sådanstiftelsen lämnarersättning som

dennei företaget ellereller delägareföretagsledaretill sådan
inärståendeföretaget eller dennedelägare i person som avses

tillanvisningarnai punkt 14närstående avsom avsesperson
kommunalskattelagen. Vidanvisningarna till 32 §punkt 14 av

sjukpenninggrun-Vid beräkningkommunalskattelagen.32 § av
anställningdande inkomstsjukpenninggrun-beräkning avav
frånskall alltid bortsesanställningdande inkomst ersätt-av

vinstandelsstiftelsefrånfrån ningskall alltid bortses ersätt- en
bidraghärrör frånvinstandelsstiftelsening från ar-somsomen

under årenbetsgivaren lämnatfrån bidraghärrör som ar-som
under 1988-1991.betsgivaren lämnat åren

1988-1991.
arbete förInkomstden sjukpen-Beräkningen egenavav

får beräknas högreräkningskall,ninggrundande inkomsten än
avlöningskäligkändaförhållandenadär inte motsvararär som

förliknande arbeteförgrundasför försäkringskassan, annans
Semesterlön fårräkning.kassan intede upplysningarpå som

beloppberäknas till högreden försäkradekan inhämta änav
lönvad skulle haellereller dennes arbetsgivare utgivits isom

för utförtden försäkradeden tillkan framgå avsom
motsvarande tid.arbete underviduppskattning, taxeringsom

försäkradesden in-gjorts av
förInkomst arbetekomst. av

räkning får beräknasegen
skälighögre än motsvararsom

arbete föravlöning för liknande
inkomstenräkning. Omannans

delvishelt eller utgörs av
deförmåner skallskattepliktiga
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till värde be-tas ettupp som
enlighet medi 8 § för-1stäms

järde och styckenasjättesta -
uppbördslagen 1 95 3 :2 72. När
skäl föreligger får avvikelse ske
från förmånsvärde skatte-som
myndigheten bestämt enligt §5
andra stycket lagen 1984:668

uppbörd socialavgifterom av
från arbetsgivare.

2b§3
Årsarbetstid Årsarbetstidberäknas för- det antal tim-ärav

säkringskassan för försäkrade försäkrad kan antasmar som en
har sjukpenninggrun- ha ordinarie arbetstid ellersom en som

dande inkomst helt eller motsvarande normal arbetstid isom
delvis hänföra till det förvärvsarbeteär att liggersom
anställning detta till grund förnär sjukpenninggrun-är av
betydelse för beräkning dande inkomst anställning.av er- av

Årsarbetstidsättning. det Vid beräkningenär årsarbets-av
antal timmar år tiden inräknas ledighetävenper som en
försäkrad kan komma enligt 10 § andra stycket.antas att
ha tills vidare ifrågavarandei

förvärvsarbete ordinariesom
arbetstid eller motsvarande
normal arbetstid. Vid beräkning-

årsarbetstiden inräknasen av
ledighet enligt 10 § andraäven

stycket.

Årsarbetstiden avrundas till hela timtal,närmaste varvid halv
timme avrundas uppåt.

Beräkningen årsarbets-av
tiden skall, där förhållandena

kända förinte försäkrings-är
kassan, grundas depå upplys-

kassan kanningar inhämtasom
från den försäkrade eller dennes

3 Lydelse enligt bet. l99596:SfU2
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uppdrags-ellerarbetsgivare
givare.

Riksförsäk-bemyndigande,efter regeringenseller,Regeringen
schablonberäkning års-föreskriftermeddelaringsverket får avom

arbetstid.

4§
b §§,inte följer 10-10sjukperiod gäller,idagarFör annat avomen

ochför den första dagen,sjukpenning inte utgesatt

desjukpenning förhelför desjukpenning 2.hel attatt
fördagarnadärpå följandeför utgörföljande dagarnadärpå utgör

sjukpen-dendagfastställ- 75dendag 75 procentprocent avav
deladinkomsten,ninggrundandesjukpenninggrundande in-da

Sjukpenningenmed 365.Sjuk-delad med 365.komsten, avrun-
krontal.helatilldastillavrundas närmastepenningen när-

krontal.helamaste

oavbrutenförsäkrad ivilkentid, undersjukperiodSom enanses
sjuk-tilleller hari §sjukdom 7lider rättföljd som avsesav

enligt 22 kap. 7rehabiliteringspenningb ellerpenning enligt 7 §
enligttill sjukpenningförsäkradeUppkommer för den rätt

enligt lagensjuklöneperiodtillanslutningi omedelbarkapitlet en
lagsjukperioden enligt dennaskallsjuklön,1991:1047 ansesom

sjuklöneperioden.omfatta också
tidigarefrån detfem dagarbörjar inomsjukperiodOm enen

första stycket 4bestämmelserna iskallavslutatssjukperiod samt
sjukperiodenden utgörtillämpasoch 10 ensenareomsomaa

sjukperioden.tidigaredenfortsättning
följd be-tillsjukpenningmisteförsäkrade gåttdenOm avom

förförsta stycket 1eller 10 §i första stycket lstämmelserna a
tolv månadernaunder detio dagarsammanlagt utgessenaste

medi första stycket l 75för dagsjukpenning procentavsessom
meddelad 365.sjukpenninggrundande inkomstendenav

4 l99596:SfU2199596169 och bet.Lydelse enligt prop.
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4a§5
Om den försäkrade arbets- Om den försäkradeav av ar-

givaren erhåller skattepliktiga betsgivaren erhåller lön under
förmåner form lön, bil, sjukdomi för tidav samma som
bostad eller helt fri kost under sjukpenningen skall sjuk-avser,
sjukdom för tid penning till och medutgessamma som som
sjukpenningen skall den nittiondesjuk- dagen i sjukperio-avser,
penning till och denmed minskas med det belopputgessom
den nittionde dagen i sjukperio- lönen under sjukdom över-som
den minskas med det belopp stiger 10 vad denprocent av

förmånerna under sjukdom försäkrade skulle ha fått i lönsom
överstiger 10 vad han varit i arbete och sjuk-procent av om
den försäkrade skulle fåttha i penning för tid där-utgessom
motsvarande förmåner han efter minskas med hela lönenom
varit i arbete och sjukpenning under sjukdom. Till den del

för tid därefter min- lönen under sjukdomutges isom utges
skas med förmânerna under förhållande till lön i arbete som
sjukdom. Till den del förmå- för år räknat överstiger den hög-

under sjukdom i sjukpenninggrundande in-utges stanerna
förhållande till förmåner komsti arbe- kan beräknas enligtsom

för år räknat skallöverstiger 2 § minskningte dock endastsom
den högsta sjukpenninggrundan- ske med belopp överstigersom
de inkomst kan beräknas 85 lönen i arbeteprocent närsom av
enligt skall2 § minskning dock sjukpenning från och medutges
endast ske med belopp den andra till och med den nit-som
överstiger 85 förmå- tionde dagen och 75procent procentav av

i arbete sjukpenning lönen i arbete för tidnär därefter.nema
från och med den andrautges

till och med den nittionde dagen
och 75 förmånernaprocent av
i arbete for tid därefter.

Vid tillämpning bestämmelserna i första stycket skall ersätt-av
ning på grund förmån fri gruppsjukförsäkringutgessom av av som
âtnjuts enligt grunder fastställs i kollektivavtal mellan arbets-som
marknadens huvudorganisationer lön under sjukdom frånanses som
arbetsgivare.

5 Lydelse enligt l99596:69 och bet. l99596:SfU2prop.
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varmed minsk-varmed minsk- beloppbelopp DetDet
avrundas tillavrundas till ning skallning skall görasgöras

hela krontal.krontal. lägre Av-lägre hela Av- närmastnärmast
skall i första handförsta hand räkningräkning skall i görasgöras

sjukpenningvid utbetalningsjukpenningvid utbetalning avav
tid dentid de som avser samma somsamma somsom avser

föran-sjukdom lön under sjukdomförmåner under somsom
minskningen får ocksåminskningen får lettföranlett menmen

vid följandevid följan-också närmastgörasgöras närmast ut-
sjukpenningsjukpenning. betalningutbetalningde avav

5§°
försäkrings-allmännaDen

samband medskallkassan i
försäkrad be-inskrivning av en

den försäkrades till-sluta om
sjukpenningförsäk-hörighet till

försäkradpågåIringen. om en
§ första stycket1iavsessom

samtidigt fastställaskall kassan
försäkrades sjukpenning-den

fast-grundande inkomst. Sådan
ske förför--ställelse skall också

säkrad § andra1isom avses
anmälanstycket så snart om

inkomstförhållandenhans gjorts
skallhos kassan. beslutetAv

vad mån den sjuk-framgå i
penninggrundande inkomsten är

hänföra till anställning elleratt
förvärvsarbete. Sjuk-till annat

skallpenningförsäkringen om-
prövas

kassan fått kännedoma när
försäkrades inkomst-denattom

förhållanden eller andra om-
änd-har undergåttständigheter

betydelse för tillring rättenav

6 1995:586Senaste lydelse
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sjukpenning eller för sjukpen-
storlek,ningens

b förtidspension ellernär
särskild efterlevandepension
enligt denna lag beviljas den

försäkrade eller redan utgående
sådan ändras med hän-pension

till ändring den försäkra-isyn
des arbetsförmåga, eller vid
särskild efterlevandepension,
förmåga eller möjlighet be-att
reda inkomstsig arbete.genom

delpensionc enligtnär sär-
skild lag beviljas den försäkrade
eller redan utgående sådan pen-

ändras medsion hänsyn till
ändring den försäkradesi ar-
bets- eller inkomstförhållanden,
samt

d bevil-tjänstepensionnär
den försäkrade.jas

Ändring förstaisom avses
stycket skall gälla från ocha
med den dag då försäkringskas-

fått kännedom de änd-san om
rade omständigheterna. Om
anmälan ändrade omstän-om
digheter anslutning tilligörs en
period med sjukpenning eller

beräknasersättningannan som
dag betalasoch för-utper av

säkringskassan, skall ändringen
stället gälla från och medför-i

dagen med ersättningen.sta
Ändringen får dock gällainte
från och med tidigare dagen

den då de omständigheterän
föranlett ändringen inträf-som

Ändringfade. skall falli annat
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första stycketiän asom avses
dåoch med den daggälla från

till ändringenanledning upp-
kommit.

den för-period dåunder UnderUnder tid ensom anges
förvärvsarbetarsäkradeförsta stycketfår, inte1-6 inteom

förvärvs-minskateller hartillämpligt, den sitteller d ärc
nedanarbete skälsjukpenninggrundan-fastställda angesav som

sjukpenninggrundandeskall densänkas tillinkomsten lägstde
lägst den årli-inkomstenvad skulle haden utgöravarit närmast

§beräknad enligtinkomst 2försäkringskas-dessförinnan gaom
försäkrade kundedenförhål-känt till samtligadå antassomsan

omedelbartfå för arbetegäller tid då denlanden. Detta eget
fleraperiod ellerföre sådanförsäkrade en

perioderperioder.sådana Devilkastudier, förbedriver
försäkradedå denstudiehjälp, studie-uppbärhan ärsom avses

särskilt vuxenstudie-medel eller
studiestödslagenstöd enligt

studiestöd enligt1973:349,
särskiltlagen 1983:1030 om

vuxenstudiestöd för arbetslösa
enligt förordningeneller bidrag

utbildningsbi-1976:536 om
för doktorander,drag

kommunalgenomgårkommunalgenomgår vuxe-vux-
komvux,nutbildningenutbildning komvux, vuxen-vuxen-

för psykiskt utveck-utbildningutbildning psykiskt utveck-för
ellerlingsstörda Särvuxlingsstörda ellerSärvux

för invand-svenskundervisningför invand-svenskundervisning
timersätt-sfi och uppbärtimersätt-sñ och uppbär rarerare

för studierna,ningning för studierna,
vid arbets-inskrivenär

genomgårellermarknadsinstitut
arbetsmarknadsutbildning som

arbetsmarknads-beslutats enav
myndighet eller

och avbryter ellergravidgravid och avbryter ärär
förvärvsarbeteinskränker sittförvärvsar-eller inskränker sitt

före bar-månadertidigastmånader företidigastbete sexsex
beräknadefödelse eller denberäk-födelse eller denbarnets nets

härför,tidpunktentidpunkten härför,nade
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helt eller delvis ledigär helt eller delvis ledigär
från förvärvsarbete för vård från förvärvsarbete för vårdav av
barn, den försäkrade för- barn, den försäkradeär för-ärom om
älder till barnet eller likställs älder till barnet eller likställs
med förälder enligt föräldrale- med förälder enligt föräldrale-
dighetslagen 1995:584 och dighetslagen 1995:584 och
barnet inte har fyllt år. Mot- barnet inte har fyllt år. Mot-ett ett
svarande gäller vid adoption svarande gäller vid adoptionav av
barn fyllt tio år eller vid barn fyllt tio år eller vidsom som
mottagande sådant barn i mottagande sådant barn iav av
avsikt adoptera det, min- avsikt adoptera det,att min-attom om
dre år har förflutitän sedan dre år har förflutitett sedanän ett
den försäkrade fick barnet i sin den försäkrade fick barnet i sin
vård, vård,

uppbär föräldrapenning i
omfattningminst samma som

han ledig från förvärvsarbeteär
för vård barn,av

fullgör tjänstgöringannan
enligt lagen 1994:1809 om
totalförsvarsplikt grundut-än
bildning längre 60är änsom
dagar,

förvärvsarbetarinte eller
har minskat förvärvsarbetesitt

anledning berättigar tillav som
enligt kap.3ersättning 22samt

kap. lagen allmän försäk-om
ellerring motsvarande ersätt-
enligt lagstiftningenning om

arbetsskadeförsäkring eller om
jämförbar ekonomiskannan

förmån,
fullgör tjänstgöring enligt arbetslös före ingångenär

lagen 1994:1809 totalför- den månad då han jjzller 65om av
svarsplikt. år och anmäld arbets-är som

sökande på arbetsförmedling
beredd erbju-ärsamt att anta

det arbete omfattningi en som
föregåendenärmastmotsvarar

förvärvsarbete,
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fall ii änannat avsessom
anställ-frånledig§5 är enc

detför studier inomning egna
eller,yrkesområdet attutan

anställning,frånledig envara
århögststudier förbedriver ett

yrkesområdet.detinom egna
sjukpen-beräkningVid av

enligtninggrundande inkomst
frånskall bortsesstycketförsta

förvärvsar-inkomster avsersom
förtids-bete motsvaras avsom
efterle-särskildellerpension

denna lagenligtvandepension
särskildenligtdelpensioneller

försäkra-denbeviljatslag som
beviljatsförsäkradede. denOm

särskildagällertjänstepension
bestämmelser enligt 5 a

sjukpenninggrundandeDen
tillskallinkomsten anpassas

för-denlöneutvecklingen inom
yrkesområde för för-säkrades

år.fyllt 65säkrad intesom
försäkrad iFör avsessomen

skall för-ellertredje stycket 1 3
vid sjukdomsäkringskassan,

beräknautbildningstiden,under
sjukpen-påsjukpenningen en

harinkomstninggrundande som
enbartgrundvalfastställts på av

arbeteinkomstden eget somav
fåförsäkrade kanden antas un-

därvid dentid. Omder denna
sjukpenninggrundande inkoms-

hän-delvishelt eller är attten
skall års-till anställning,föra

grund-beräknas påarbetstiden
antal arbets-detenbartval av

försäkrade kandentimmar som
för-ifrågavarandeha iantas



182 örfattningsförslagF SOU 1995:149

värvsarbete under utbildnings-
tiden.

försäkradFör får så-en som
dan behandling eller rehabilite-
ring b §7 elleri 22som avses
kap. §7 och under dennasom
tid får livränta enligt lagen
1976:380 arbetsskadeför-om
säkring eller motsvarande er-

enligtsättning författ-en annan
skall försäkringskassan,ning

vid sjukdom under den tid då
livränta betalas beräknaut,
sjukpenningen på sjukpen-en
ninggrundande inkomst harsom
fastställts på grundval enbartav
den inkomst arbeteegetav som
den försäkrade kan fåantas
under denna tid.

För försäkraden som avses
§10 förstai stycket 1 eller 2c

skall dock under studieuppehåll
mellan vår- och höstterminen,
då den försäkrade uppbärinte
studiesocial förmån som anges

tredje stycketi sjukpenningen
beräknas denpå sjukpenning-
grundande inkomst följersom

första-tredje styckena,av om
sjukpenningen blir högre än
sjukpenning beräknad på den
sjukpenninggrundande inkoms-

enligt förde stycket.ten
Fjärde stycket tillämpas även

för försäkrad tredjeisom avses
stycket 6 den försäkradenär ge-
nomgår grundutbildning ärsom
längre 60 dagar.än
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5a§7
till vilkenförsäkrad,försäkrad, till vilken FörFör enen
i formtjänstepensioni formtjänstepension utgesutges avav

där-ålderspension ellerdär-ålderspension eller annanannan
pension förejämställdföre medpensionjämställdmed ut-ut-

vil-månad underdenvil- gångenmånad underdengången avav
beräknasfyller 65 år,ken hanskall sjuk-fyller 65 år,ken han

sjukpenninggrundandeden in-inkomst fast-penninggrundande
inkomstden årligakomsten påförvärvs-han harställas ettom

i förvärvs-fåhan kanpågå underberäknasarbete ettantassom
underberäknas pågåföljd. arbetemånader i Denminst somsex

i följd.månader Denminstsjukpenninggrundande inkoms- sex
sjukpenninggrundande inkoms-därvid enligt 2beräknasten

enligtdärvid 2beräknasten
ÄrÄr med sådanförsäkradförsäkrad med sådan enen

i för-tjänstepensioni för-tjänstepension avsessomavsessom
delvisstycket helt ellerdelvisstycket helt eller stasta ar-ar-

arbetssökande,betslösarbetssökande,betslös samtsamt
sjukpenninggrundandeskallsjukpenninggrundandeskall

endastberäknasinkomstendastfastställasinkomst omom
understiger 60tjänstepensionenunderstiger 60tjänstepensionen

förelönenförelönen närmastnärmast procentprocent avav
sjukpen-pensionsavgången. Densjukpen-pensionsavgången. Den

inkomsten be-ninggrundandebe-inkomstenninggrundande
grundvalräknas därvidgrundvaldärvidräknas avav
pensionsav-förepensionsav- lönenförelönen närmastnärmast

försäkradeeller, dengångeneller, den försäkradegången omom
förvärvs-för avsiktinte harför avsikt förvärvs-harinte attatt

omfattningiomfattning arbetaarbeta i somsammasomsamma
han kanden inkomsttidigare,inkomst han kantidigare, den

få arbetefå arbete antas svararantas somavsvararsomav
arbetsut-föreliggandedetföreliggande arbetsut-det motmot

skallberäkningenbudet. VidskallVid beräkningenbudet.
fårinteiakttas inkomstenfårinkomsten inteiakttas attatt

sju och halv gångeröverstigahalv gångeröverstiga sju och enen
skall in-Vidarebasbeloppet.skall in-Vidarebasbeloppet.

med tjänste-minskaskomstenminskas med tjänste-komsten
fårMinskningenfår pensionen.Minskningenpensionen.

till resultatdock intetill resultatdock inte attatt engeenge

7 lydelse 1994:46Senaste
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försäkrad endast delvis försäkradär endast delvisärsom som
arbetslös erhåller lägre sjukpen- arbetslös erhåller lägre sjukpen-
ninggrundande inkomst ninggrundande inkomstän änom om
beräkning skett enligt första beräkning skett enligt första
stycket. stycket.

5b§
För försäkrad För försäkraden som av en som av

Svenska kyrkan, svenskt Svenska kyrkan,ett svensktett
trossamfund, trossamfund,ett är ett ärorgan som organ som
knutet till sådant samfund knutet tillett sådant samfundett
eller svensk ideell organisa- eller svensk ideell organisa-en en
tion bedriver biståndsverk- tion bedriver biståndsverk-som som
samhet varit sänd till samhet varit sänd tillett annat ett annat
land för arbete för arbetsgiva- land för arbete för arbetsgiva-

räkning, skall den sjukpen- räkning, skall, utlands-rens rens om
ninggrundande inkomsten vid vistelsen högst år, denvarat tre
återkomsten till Sverige faststäl- sjukpenninggrundande inkoms-
las till lägst det belopp vid återkomsten till Sverigetensom
utgjorde hans sjukpenninggrun- beräknas enligt 5 Bestämmel-
dande inkomst omedelbart före i denna paragraf gäller ävensen
utlandsresan, utlandsvistel- den medföljande maken. Medom

högst år. Bestäm- make likställs denvarat tresen utan attsom
melsen i denna paragraf gäller gift med den utsände levervara

den medföljande maken.även tillsammans med denne, deom
Med make likställs den tidigare har varit gifta ellersom ge-

gift med denutan haratt eller har haft barn.ut- mensamtvara
sände lever tillsammans med
denne, de tidigare har varitom
gifta eller har ellergemensamt
har haft bam.

5c§
Under period då den för-en

säkrade förvärvsarbetarinte
eller har minskat förvärvs-sitt
arbete skäl nedanav som anges
skall sjukpenningen beräknas på

8 Senaste lydelse 1993:355



örfattningsförslag 185F1995:149SOU

sjukpenninggrundande in-en
beräknad enbart påkomst

inkomstengrundval egetavav
försäkrade kanarbete densom

under denna tid.få Deantas
då denperioder ärsom avses

bedriverförsäkrade stu-
uppbärdier, för vilka han stu-

diehjälp, studiemedel eller sär-
vuxenstudiestöd enligtskilt stu-

diestödslagen 1973:349, stu-
lagendiestöd enligt

särskilt1983:1030 vuxen-om
ellerstudiestöd för arbetslösa

förordningenbidrag enligt
utbildningsbi-1976:536 om

drag för doktorander,
inskriven vid arbets-är

genomgårmarknadsinstitut eller
arbetsmarknadsutbildning som

arbetsmarknads-beslutats av en
myndighet,

grundutbildninggenomgår
enligt lagen 1994:1809 om

längretotalförsvarsplikt ärsom
eller60 dagarän

ellersådan behandlingfår
b §rehabilitering 7isom avses

undereller kap. § och22 7 som
enligtdenna tid får livränta

arbetsska-lagen 1976:380 om
eller motsvarandedeförsäkring

för-enligtersättning annanen
fattning.

mellanUnder studieuppehåll
höstterminen, då denvår- och

uppbär studie-försäkrade inte
för-social förmån isom anges

skall sjukpenning-stycketsta
sjukpenning-beräknas påen en

beräknadgrundande inkomst
blir högreenligt den5 änom
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sjukpenning beräknad enligt
första stycket

den försäkrade heltärom
eller delvis arbetslös och an-
mäld arbetssökande påsom
arbetsförmedling be-ärsamt
redd erbjudet arbete iatt anta

omfattning moten som svarar
tidigare förvärvsarbete eller

den försäkrade skallom
uppbära sjukpenning för tid då

havandeskapspenningannars
eller rehabiliteringspenning
skulle ha uppburits.

Vid utgången periodav en
första stycketi 1 3som avses -

skall den sjukpenninggrundande
inkomsten beräknas enligt 5

5d§
Vid utgången periodav en

då den försäkrade haft förtids-
eller sjukbidragpension enligt

denna lag skall den sjukpen-
ninggrundande inkomsten be-
räknas enligt § han5 ärom
beredd erbjudet arbeteatt anta

omfattningi moten som svarar
föregående förvärvs-närmast

arbete.

6
försäkradEn skall, han försäkradEn skall till dennär

anspråk på sjukpenning, till allmänna försäkringskassangör läm-
den allmänna försäkringskassan uppgift sina inkomst-na om
anmäla sådan ändring sina förhållanden elleri andra omstän-
inkomstförhållanden eller andra digheter, påverkar rättensom

9 Senastelydelse 1994:46
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omständigheter, påverkar till sjukpenning eller sjukpen-som
till sjukpenning eller ningens storlek.rätten

sjukpenningens storlek.
Allmän försäkringskassa

skall den utsträckning det skä-i
ligen påkallas förfråg-genom

hos försäkradede ellerningar
lämpligt inhämtapå sättannat

uppgifter den försäkradesom
inkomstförhållanden, arbetstid
och andra omständigheter som
har betydelse för sjukpenning-
försäkringen.

§107
Sjukpenning sjukdomvid ned den försäkradessätterutges som

arbetsförmåga med minst fjärdedel. Vid denna bedömning skallen
bortses från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och
liknande förhållanden. Med sjukdom jämställs tillståndett av
nedsatt arbetsförmåga, orsakats sjukdom för vilkensom av
sjukpenning och fortfarande kvarstår efter detutgetts attsom
sjukdomen upphört.

Saknar den försäkrade arbetsförmåga hel sjukpenning. Omutges
arbetsförmågan inte saknas helt nedsatt med minstär tremen

Ärfjärdedelar fjärdedels sjukpenning. arbetsförmåganutges tre
i mindrenedsatt grad med minst hälften halv sjuk-utgesmen

penning. I fall fjärdedels sjukpenning.annat utges en
Vid bedömningen arbetsförmågan fullständigt nedsattärav om

skall, den försäkrade kan kunna till vanligaåtergå sittantasom
arbete, särskilt beaktas den försäkrade på grund sjukdomenom av

stånd utföra sitt vanliga eller lämpligt arbeteär att annatur som
arbetsgivaren tillfälligt erbjuder försäkradeden anställde. Om den

grund sjukdomen från förvärvsarbetepå behöver avstå underav
minst fjärdedel sin normala arbetstid viss dag, skall hansen av en
arbetsförmåga nedsatt i minst motsvarande mån den dagen.anses

Om den försäkrade inte kan den försäkrade inte kanOm
kunna återgå till sitt kunna återgå till sittantas antasvan- van-

° Senastelydelse 1995:508
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liga arbete, skall försäkrin gskas- liga arbete eller till arbeteannat
undersöka hos arbetsgivaren,den försäkra- skall vidsan om

de efter sådan åtgärd, bedömningen arbetsförmå-som avses av
i b § eller kap. kan försör- nedsättning beaktas7 22 särskiltgans

sig själv förvärvsarbe- den försäkrade efter sådanomgenom
arbetsförhållandena åtgärd, i bänd- 7 § ellerte somom avses

kap.eller 22 kan försörja sig självlämpligtannatras om ar-
bete erhålls. Därvid arbete hos arbets-skall be- genom
aktas vad rimligen kan givaren.som
begäras honom med hänsynav
till sjukdomen, hans utbildning
och tidigare verksamhet samt
ålder, bosättningsförhållanden
och andra sådana omständig-
heter.

den försäkradeOm kaninte
försörja själv arbetesig genom
hos arbetsgivaren eller genom

förvärvsarbeteannat ärsom
normalt förekommande på ar-
betsmarknaden skall vid bedöm-

arbetsförmågans ned-ningen av
särskilt beaktas densättning om

försäkrade efter sådan åtgärd,
b § eller kap.,7 22isom avses

med hänsyn till vad rim-som
ligen kan begäras honom,av
kan försörja självsig genom
sådant förvärvsarbete ärsom
normalt förekommande på ar-
betsmarknaden eller förannat
honom tillgängligt lämpligt ar-
bete.

Bedömningen arbetsför-av
mågans nedsättning enligt fjär-
de och femte styckena skall

förhållande högsttilligöras ett
heltidsarbete.

Vid prövning den försäkrades till sjukpenning för tidrättav
under vilken han skulle ha uppburit föräldrapenning, skallannars
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arbetsförmågan nedsatt endast i den utsträckning denanses som
försäkrades förmåga vårda barnet nedsatt grund sjukdo-äratt av
men.

försäkradeOm den uppbär förtidspension eller särskild efter-
levandepension enligt denna lag, skall vid prövning denav
försäkrades till sjukpenning bedömningen hans arbetsförmå-rätt av

ske med bortseende från den nedsättning förmågan ellerga av
möjligheten bereda sig inkomst arbete ligger tillatt genom som

förgrund utgående pension.

10
förstade dagarna i de förstaFör 14 För 14 dagarna i

sjukperioden sjukpenning sjukperioden sjukpenningutges utges
sjukpenninggru- sjukpenning-mot motsom svarar som svarar

ndande inkomst anställning grundande inkomst anställ-av av
endast under förutsättning ning endast förutsättningunderatt

försäkrade för-den skulle ha den försäkrade skulle ha för-att
värvsarbetat han inte hade värvsarbetat han inte hadeom om
varit sjuk. För försäkrad varit sjuk. försäkradFören som en som

§i 5 tredje stycket eller i §1 första stycket skall5avses avses c
femte eller sjunde stycket vad har gälla ävensagtssom nu

skall vad har gälla för tid efter de första dagar-14sagtssom nu
för tid efter de första 14 sjukperioden. sjuk-Föräven na av

dagarna sjukperioden. penningen skallFör 10 ochav a
sjukpenningen skall och b tillämpas.10 10a

tillämpas.10 b

Med tid för förvärvsarbete förstaenligt stycket jämställs
ledighet för dock inte försäkradeden uppbärsemester, om

semesterlön enligt semesterlagen 1977:480 och, enligt §15 sam-
lag, kan begära dag oförmögendå han till arbeteärattma

grund sjukdom inte räknas semesterdag,av som
ledighet under studietid för vilken löneförmåneroavkortade

utges,

ledighet under tid då den ledighet under tid då den
försäkrade försäkradegenomgår sådan genomgår sådanut- ut-

Senastelydelse 1993:752
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bildning eller undervisning bildning eller undervisningsom som
i tredje stycket5 § 2 eller i första stycket5 § 1 elleranges anges

uppbär korttidsstudiestöd enligt uppbär korttidsstudiestöd enligt
studiestödslagen 1973:349, studiestödslagen 1973:349,
och

ledighet För ferier eller för ledighet för ferier eller för
motsvarande uppehåll för lärare motsvarande uppehåll för lärare

anställda inom utbild- anställda inom utbild-är ärsom som
ningsväsendet. ningsväsendet, och

då den försäkradedag
gått dagpenning fånmiste om
arbetslöshetskassa eller det kon-

arbetsmarknadsstödet, dagtanta
skulle ha karensdagutgjortsom

för arbetslöshetsersättning och
dag då den försäkrade skulle ha

avstängd från arbetslös-varit
hetsersättning.

§10 a
den försäkradesOm sjukpenning i fall i 10 §som avses svarar

sjukpenninggrundande inkomst enbart anställning, gällermot av
för dagar i sjukperioden den försäkrade skulle ha utfört för-som
värvsarbete han inte hade varit sjuk,om

sjukpenning förinte den första dagen, ochatt utges
hel sjukpenning för därpå följandede dagarna 75utgöratt

den sjukpenninggrundande inkomsten och beräknasprocent av
enligt styckena.andra och tredje

förSkall sjukpenning endast dag skall till grund förutges en
beräkningen läggas det tal erhålls angiven procentandelnärsom av
den sjukpenninggrundande inkomsten delas med årsarbetstiden.
Talet till krontal.avrundas hela multipliceras därefterDetnärmaste
med antalet timmar ordinarie arbetstid eller däremot svarandeav
normal arbetstid. Produkten hel sjukpenning for dagen.utgör

Skall sjukpenning för dag medänutges mer en samma pro-
centandel skall, vid beräkning sjukpenning för dessa dagar, detav
tal erhållits enligt andra stycket andra meningen multiplicerassom
med det sammanlagda antalet timmar ordinarie arbetstid ellerav

Z ochLydelse enligt 199596:69 bet. l99596:SflJ2prop.
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däremot svarande normal arbetstid belöper på dagarna. Detsom
tal därvid erhålls delas med antalet dagar med sjukpenning.som

beloppetKvoten hel sjukpenning för dag. Skall sjuk-utgör av
penning efter olika grader nedsatt arbetsförmågautges av samman-
läggs dock de timmar grad för sig. Sjukpenningsom avser samma
beräknas för varje sådan period för sig.

Om antalet timmar eller det sammanlagda antalet timmar enligt
andra och tredje styckena inte uppgår till helt timtal skallett
avrundning ske till hela timmar, varvid halv timmenärmaste
avrundas uppåt. sjukpenning avrundas till hela krontal.närmaste

försäkradeOm den gått miste sjukpenning till följdom av
bestämmelserna i första stycket eller § första stycket för1 4 l
sammanlagt tio dagar under de tolv månaderna,senaste utges
sjukpenning för dag i första stycket med1 75 procentsom avses

den sjukpenninggrundande inkomsten och beräknas enligt andraav
och tredje styckena.

För dag §10isom avses
andra stycket hel sjuk-5 utgör

högst det belopppenning som
den försäkrades dagpen-utgör

från arbetslöshetskassaning
eller det kontanta arbetsmark-
nadsstödet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksförsäk-
ringsverket får meddela föreskrifter schablonberäkningom av
ordinarie arbetstid och däremot svarande normal arbetstid.

b10
försäkradesOm den sjukpen- Om den försäkrades sjukpen-

ning falli i 10 § ning i fall i 10 §som avses som avses
ukpenninggrundan- sjukpenninggrundan-mot motsvarar svarar

de inkomst såväl anställning inkomstde såväl anställningav av
förvärvsarbete beräk- förvärvsarbete beräk-annat annatsom som

beloppet hel sjukpenning beloppet hel sjukpenningnas av nas av
för dag enligt följande. del förDen dag enligt följande. Den del

sjukpenningen sjukpenningenav som svarar av som svarar
inkomst anställning be- inkomst anställning be-mot motav av

3 Senastelydelse 1992:1702
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första-tjär-räknas enligt 10 räknas enligt 10 § första-fjär-§a a
delde styckena. Den de och styckena. Den delsjättesom svarar

inkomst förvärvs- inkomstmot annat motav som svarar av an-
arbete beräknas enligt första§ förvärvsarbete beräknas4 nat en-
stycket. ligt första stycket.4 §

§10 c
hinder föreskrifterna hinder föreskrifternaUtan Utanav av

i b beräknas sjukpen- i b beräknas sjukpen-10-10 §§ 10-10 §§
ning enligt första ning första4 § stycket enligt 4 § stycket

den försäkrade den försäkrade skall uppbäranär när
helt eller delvis arbets- sjukpenning for tid dåär annars

havandeskapspenning, föräldra-lös och anmäld arbets-som
penning eller rehabiliteringspen-sökande på arbetsförmedling

uppburits.beredd ning skulle haerbju-ärsamt att anta
det arbete omfattningi en som

den fastställda sjuk-motsvarar
penninggrundande inkomsten,
eller

skall uppbära sjukpenning
för tid då havandeskaps-annars

föräldrapenningpenning, eller
rehabiliteringspenning skulle ha
uppburits.

beräkningVid sjukpenning på sjukpenninggrundandeav en
inkomst omfattar for sådan 12ersättning vård i §som som avses

enligtskall sjukpenning denna ersättning beräknasmotsom svarar
första stycket.4 §

tid efter de förstaFör 14 da-
beräknassjukperiodenigarna

§ förstasjukpenningen enligt 4
stycket den försäkrade ärom

delvis arbetslöshelt eller och
anmäld arbetssökande påsom
arbetsförmedling be-ärsamt
redd erbjudet arbete iantaatt

omfattning moten som svarar

Senaste lydelse 1993:745
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den fastställda sjukpenninggrun-
dande inkomsten.

§1513
enligtförmåner enligt Frågor förmånerFrågor omom

den all-kapitel den all- detta kapiteldetta prövasprövas av av
försäkringskassa hosförsäkringskassa hosmänna männa

inskri-den försäkrade inskri- vilken den försäkradevilken ärär
ha varit inskri-eller skulle ha varit inskri- eller skullevenven

uppfyllt åldersvill- han uppfyllt åldersvill-hanven, om ven, om
för-i kap. för- koret i kap.koret l 4 Denna 1 4 Denna

får säkringskassa får dock uppdrasäkringskassa dock uppdra
försäkringskassa försäkringskassaatt attannanen annan en

sådana frågor.frågor med undan-sådana prövapröva
frågor 5itag avsesav som

fråga förtidspensionBestämmelserna i och 8 i5 om
försäkrade skulle ha erhållit sådan pension,tillämpas där denäven

bestämmelserna ihan hade haft till folkpension enligt 5rättom
kap.

försäkrad, bestämmelserna i kap. § till-3 3Har ärutan atten
sextiofemlämpliga, efter ingången den månad då han uppnåddeav

etthundraâttio dagar, får denålder, erhållit sjukpenning underårs
besluta sjukpenning inte längre skallallmänna försäkringskassan att

utgå.

16
enligthar till lön under sjukdom statli-Om arbetstagare rätten

eller landstingskommunala bestämmelser, kankommunalaga,
föreskriva undantag helt eller delvis från bestämmel-regeringen

till sjukpenning.rättserna om
får arbetsgivarenmån undantag inte har föreskrivitsI den sådant

ordning regeringen uppbära arbetstagarensi den bestämmer
till utbetalda lönen.sjukpenning den del den inte överstiger den

överenskommelse, innebär arbetsgivare harEn att somsom en
lön till arbetstagare sjukdom har uppbärautgivit under rätt atten

5 lydelseSenaste 1993:355
° Lydelse enligt 199596:69 bet. 199596:StU2ochprop.
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dennes sjukpenning, bindande för försäkringskassan den harär om
form kollektivavtal och på arbetstagarsidan har slutits ellerav
godkänts organisation huvudorganisa-är attav en som anse som
tion. sådant kollektivavtal fårEtt arbetsgivare bundenären som av
avtalet efter överenskommelse åberopa i fråga arbets-även om

inte omfattas avtalet sysselsätts i arbetetagare som av men som
i det. Regeringen får meddela föreskrifter sjukpenning-avses om

beräkning och handläggning sjukfall för arbetstagare hos statenav
omfattas sådant avtal.som av

Regeringen får meddela föreskrifter sjukpenningbe-även om
räkning för arbetstagare med statligt reglerad anställning ärsom
anställda hos arbetsgivare och omfattasän statenen annan som av
sådant kollektivavtal i tredje stycket.som anges

försäkradHar drabbats sjukdom riket och därvidutomen av
erhållit underhåll utrikesförvaltningens försorg får för-genom
valtningen i den ordning regeringen bestämmer från försäkringskas-

erhålla den försäkrades sjukpenning, i den mån den intesan
överstiger vad har utgivits i underhåll.som

sjukpenning betalas Sjukpenning betalasut utsom som
enligt denna paragraf till enligt denna paragraf tillen ar- en ar-
betsgivare skall minskas betsgivaremed skall minskas med
skattepliktiga förmåner lön under sjukdomform arbets-i som

lön, bil, bostad och helt givaren tillfri arbetstagarenutgerav
förkost under sjukdom tid sjukpenning-arbets- sammasom som

givaren till arbetstagaren dock endast med denutger en avser,
för tid sjukpenning- del lönen under sjukdomsamma som av

dock endast med den överstiger 85 procenten avser, som av
del förmånerna sjuk- lönen i arbete sjukpenningunder närav
dom överstiger från och med85 den andrautgesprocentsom

till och med den nittiondemotsvarande förmåner i da-av ar-
bete sjukpenning från och lönen75 inär utges procentgen av
och med den andra till arbete för tid därefter.och med Härvid
den nittionde dagen har bestämmelsernaoch i75 4 § and-apro-

ochförmånerna för tredje styckenai arbetecent motsva-raav
tid därefter. rande tillämpning.Härvid har bestäm-
melserna i andra tred-4 § ocha

styckena motsvarande till-
lämpning.
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17
får,sjukpenning omständigheterna motiverar det, drasom

eller ned försäkradsättas om en
a besök fått i uppdragvägrar att ta emot av en person, som av

försäkringskassan utreda till sjukpenning eller behoveträttenatt av
rehabiliteringsâtgärd,

b underlåter meddela försäkringskassan sin vistelseadressatt
sjukdomsfallhan under vistas tillfälligtnär änannat annan

adress den till kassan,än angettssom

c underlåter enligt underlåter enligt6 § c 6 §att att
första stycket anmäla sådan första stycket lämna sådana
ändring, betydelse uppgifter betydelseär ärsom av som av
för till sjukpenning föreller till sjukpenning ellerrätten rätten
för sjukpenningens storlek. för sjukpenningens storlek.

kap.4
6

föräldrapenningHel lägst kronor60 dagen garan-utgör om
tinivå.

Föräldrapenning för de första förstaFöräldrapenning för de
180 dagarna med belopp dagarna180 med belopputges utges
motsvarande förälderns sjukpen- motsvarande förälderns sjukpen-

beräknadning, enligt femte ning, beräknad enligt femte
stycket, föräldern under stycket, föräldern underom om

dagarminst 240 i följd före minst följd före240 dagar i
födelsebarnets eller den beräk- barnets födelse eller den beräk-

nade tidpunkten härför har varit nade tidpunkten härför har varit
försäkrad för sjukpenning försäkrad för sjukpenningen en

garantinivån och skulle ha garantinivån. denFöröver över som
det försäkringskassan 3 kap. § förstavarit 5i styc-om avses c

känt till förhållanden.samtliga ket skall beaktas tidl 3 även-
då den försäkrade skulle ha

försäkrad för sjukpen-varit en
garantinivån be-ning över om

räkningen skett enligt tredje
stycket nämnda lagrum.

17Senaste lydelse 1987:223
18Lydelse enligt 199596:69 och bet. l99596:SfU2prop.
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vad iUtöver andra stycket Föräldrapenning förutgessom anges
180 dagar med belopp föräldernsmotsvarande sjukpenning,
beräknad enligt femte stycket, och 90 dagar med belopp enligt
garantinivån.

Vid flerbamsbörd föräldrapenning enligt 3 § andra stycketutges
för dagar90 med belopp motsvarande förälderns sjukpenning,
beräknad enligt femte stycket, och 90 dagar med belopp enligt
garantinivån.

föräldrapenningNär enligt föräldrapenningNär enligt
fjärdeandra styckena skall fjärdeandra styckena skall- -

med belopp motsvarande med belopp motsvarandeutges utges
förälderns sjukpenning, skall föräldernsbe- sjukpenning, skall be-
räkningen ske enligt 3 kap. med räkningen ske enligt kap. med3
undantag § fjärde §5 undantagsjun- 5 10samtav av c a-
de styckena och b och b Därvid skall dock10 10 10 §§.samt a

Därvid skall dock föräldra- föräldrapenning§§. för dag beräk-
förpenning dag beräknas efter efter 85 denprocentnas av

85 den fastställda sjukpenninggrundande inkoms-procent av
sjukpenninggrundande deladinkoms- med 365,ten,

delad med 365,ten,

för föräldrara har vårdnaden eller,barngemensamt ettsom om
vid flerbamsbörd, förbarnen, de första dagarna för vardera30
föräldern,

förb förälder har vårdnaden barn eller,etten som ensam om
vid flerbamsbörd, barnen, för de första 60 dagarna, eller

den andra föräldern den föräldernc c andraom om
grund sjukdom eller handi- sjukdomgrund eller handi-av av
kapp varaktigt saknar förmåga förmågakapp varaktigt saknar

vårda barn eller, fler-vid vårda barn eller, vid fler-att ett att ett
bamsbörd, för förstabarnen, de bamsbörd, för debarnen, första
60 dagarna. Föräldrapenning för 60 dagarna. Föräldrapenning för
tid därutöver skall för dag be- tid därutöver skall för dag be-
räknas efter den räknas efter75 75 denprocent procentav av

fastställda ukpenninggrundan- sjukpenninggrundande inkoms-
inkomsten,de delad med delad med365. 365.ten,

hinder fö- hinderUtan vad Utan vad fö-av som av som
reskrivs i andra fjärde reskrivs fjärdestycke- i andra stycke-- -

föräldrapenningenskall, förälderns sjukpen- skall tillna naom
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fyllerninggrundande inkomst har dess barnet två år beräk-
sänkts § lägstenligt 3 kap. tredje på grundval den5 nas av
stycket föräldrapenningen sjukpenninggrundandetill inkomst
dess barnet fyller beräk- försäkradetvå år den hade föresom

lägst grundval den utgången den tidnas av av som anges
sjukpenninggrundande inkomst kap. § första stycket3 5 3i

gällde sänkningen eller den högre inkomstinnansom som
skedde den inkomst löneutvecklingen inom yrkes-eller högre

området därefter föranleder,löneutvecklingen inom omsom yr-
därefter föranleder, föräldern avstår från förvärvs-kesområdet

Ärförföräldern avstår från för- arbete vård bam.avom
Ärvärvsarbete för kvinnan gravid på innanvård bam. nyttav

kvinnan gravid innan barnet uppnått år och niopå ettnytt
månaders skall föräldra-barnet uppnått år och nio ålder,ett

månaders skall föräldra- penningen fortsättningsvisålder, även
beräknaspenningen fortsättningsvis på motsvarandeäven sätt.

gäller vid adoptionberäknas motsvarande Detsammasätt.
barn inomgäller vid adoption sker två årDetsamma av som

och månader efter detbarn sker inom två år attsexsomav
föregående föttsoch månader efter det det barnet ellerattsex

fötts adopterats.det föregående barnet eller
adopterats.

§1914
tillfälligHel föräldrapenning till förälder avstårutges en som

förvärvsarbete.från Halv eller fjärdedels tillfällig föräldrapenning
till förälder arbetar högst hälften respektive högstutges treen som

fjärdedelar den tid han skulle ha arbetat han inte vårdatav om
barnet. Bestämmelserna i andra stycket gäller i tillämpliga7 §
delar i fråga tillfällig föräldrapenning.även om

följerOm inte tred- Om inte följer tredjeannat annatav av
eller fjärde stycket eller eller fjärde stycket eller14 14 §a a

beräkningenskall till grund för beräkning- skall till för§ grund
beloppet för hel tillfällig för tillfälligbeloppet helen av av

föräldrapenning för dag läggas föräldrapenning för dag läggas
det tal erhålls det erhålls75 tal 75när närsom pro- som pro-

den sjukpenninggrun- den sjukpenninggrun-cent centav av

9 Lydelse enligt 199596:69 och 199596:SfU2bet.prop.
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dande inkomsten anställning dande inkomsten anställningav av
delas med årsarbetstiden. Vid delas med årsarbetstiden. Vid

tillämpasberäkningen 3 kap. beräkningen tillämpas kap.10 3 10
andra fjärde§ styckena på fjärde§ andra och sjättea a- -

motsvarande för den tid styckena på motsvarandesätt sätt
förmånen för den tid förmånensom avser. som avser.

Skall tillfällig föräldrapen- Skall tillfällig föräldrapen-
ning på grundval in- ning grundval in-utges utgesav av
komst förvärvsarbete komst förvärvsarbeteannat annatav av
beräknas hel förmån för dag beräknas hel förmån för dag
efter fastställ- efter75 den den sjukpen-75procent procentav av
da sjukpenninggrundande ninggrundande inkomsten,in- delad
komsten, delad med med 365. Beloppet avrundas till365. Be-
loppet avrundas helatill krontal.närmaste närmaste
hela krontal.

Skall tillfällig föräldrapenning grundval sjukpen-utges av
ninggrundande inkomst såväl anställning förvärvs-annatav som
arbete beräknas förmånenden del inkomstmotav som svarar av
anställning enligt andra stycket den del förmånenmedan av som

inkomst förvärvsarbete beräknas enligt tredjemot annatsvarar av
stycket.

14 a
Tillfällig föräldrapenning beräknas enligt tredje stycket14 §

den försäkrade skall tillfällig föruppbära föräldrapenningnär
tid då havandeskapspenning, föräldrapenning rehabili-ellerannars
teringspenning skulle ha uppburits, eller

i fall i kap. fall3 i i 3 kap.som avses som avses
första10 stycket 10 andra stycket.§ 1 §samtc c

andra stycket.

kap.7
3

Vid bedömande vad Vid bedömningenmåni av om ar-
arbetsfönnågan nedsatt betsförmâganskall nedsatt skallär är
beaktas den försäkrades förmåga beaktas den försäkrades förmåga

20 Senaste lydelse 1993:745
Zl Senaste lydelse 1995:508 from. ljanuari 1997.



SOU 1995:149 örfattningsförslagF 199

vid den nedsättning med hänsyn till vadatt att,av pres- som
tationsförmågan, frå- rimligen kan begäras honom,ärvarom av

bereda inkomst försörjasig själv sådantsigga, genom genom
sådant arbete, arbete normalt förekom-ärmotsvararsom som
hans krafter och färdigheter och mande på arbetsmarknaden

rimligen kan begäras eller för honom tillgäng-annatsom av
honom med hänsyn till hans ligt lämpligt arbete. Bedöm-
utbildning och tidigare verk- ningen skall eftergöras samma
samhet ålder, bosättnings- grunder densamt oavsett arten av
förhållanden och därmed föreliggande nedsättningenjäm- av
förliga omständigheter. Bedö- prestationsförmågan. Med in-
mningen skall efter komst arbete likställs i skäliggöras av

grunder omfattning värdet hus-oavsett artensamma av av
den föreliggande nedsättningen hållsarbete i hemmet.

prestationsförmågan. Medav
inkomst arbete likställs iav
skälig omfattning värdet hus-av
hållsarbete i hemmet.

Är den försäkrade föremål för åtgärd beskaffenhet,av som
i kap. b3 § eller kap. skall7 22 7 arbetsförmågan underanges

tiden för åtgärden nedsatt i den mån den försäkrade påanses
grund åtgärden hindrad utföra förvärvsarbete.är attav

13 kap.
§222

pensionspoängHar tillgodo- pensionspoängHar tillgodo-
räknats den försäkrade för minst räknats den försäkrade för minst
två år de fyra år två år de fyra årnär- när-av som av som

föregått det år då föregått det år dåmast mastpen- pen-
sionsfallet inträffar, skall för- sionsfallet inträffar, skall för-
tidspension med tillämp- tidspension med tillämp-utges utges
ning bestämmelserna i andra ning bestämmelserna i andraav av
stycket. Detsamma skall gälla stycket. Detsamma skall gälla

viddå tidpunkten för pensions- då vid tidpunkten for pensions-
fallet den försäkrades sjukpen- fallet den försäkrades sjukpen-
ninggrundande inkomst eller ninggrundande inkomst uppgår

inkomstden då skulle till lägstha beloppett motsva-som som
hans sjukpenninggrun-utgjort

22Senastelydelse 1994:46
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det vid ingång gällandeinkomst försäkrings- åretsdande rarom
basbeloppet.hade känt till samtligakassan

förhållanden, till lägstuppgår
belopp detett motsvararsom

vid ingång gällande basbe-årets
loppet.

formförtidspension den tilläggspension iHel motsvarar av
den försäkrade, sådanålderspension, skulle tillkomma omsom

från och med den månad varunder hanpension skulle börja utgå
beräknas underfyller sextiofem Härvid skall ålderspensionenår.

försäkrade för varje år från och med det dåantagande denatt
hanförtidspensionen börjar utgå till och med det då uppnår

pensionspoäng motsvarandesextiofyra års ålder tillgodoräknats
honomde pensionspoängtal, vilka tillgodoräknatsmedeltalet av

föregått det då pensionsfalletunder de fyra år årnärmastsom
inträffade pensionen därigenom blir under samtligaeller, större,om

fyllt till detfrån och med det då han år och medår sexton som
pensionsfallet. Vid beräkningen nämndaföregåttnärmast av

hälften, för vilkamedeltal bortses från de år intill antalett av
den försäkrade eller för vilkapensionspoäng tillgodoräknats

poängtalet lägst.är
paragraf försäkrade vidPension enligt denna får utgå, denom

berättigad till ålderspension enligtsextiofem års ålder inte kan bli
kap.12

kap.21
l
allmän försäkringskassa, inteinskriven hosDen är en mensom

beräknad enligt kap.försäkrad för sjukpenning 3 4 §är som,en
frivilligaförsta uppgår till kronor, skall kunnastycket 60 genom

sig för erhållande sjukpenning eller sjuk-avgifter försäkra av
penningtillägg.

sjukpenning enligt fårinte har till 3 kap. 1 §Den rättsom
för sjukpenning uppgår till lägst kronor ochförsäkra sig 20som

till sjukpenning enligt kap.högst kronor. har 360 Den rättsom
får försäkra sig för sjukpenningtillägg, tillsammans med1 § som

23 bet. 199596:SfU2Lydelse enligt
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förstaenligt kap. §berättigad till 3 4sjukpenning handen ärsom
högst kronor.kronor och 60uppgår till lägst 20stycket 2

påver-frivillig Försäkringförsäkring påver- EnfrivilligEn
försäkradesinte denförsäkrades kaskas inte den attatt avav
kap., undersjukpenning enligt 3enligt kap., undersjukpenning 3

be-angivna förutsättningar,be- därangivna förutsättningar,där
§tillämpning§ räknas med 5tillämpningräknas med 5 av cav

eller eller 10andra stycket 10eller eller 10stycket 10sjätte aa
kapitel.b § nämndanämnda kapitel.b §

medval gällaefter den försäkradesFörsäkringen skall en
karenstid.sådandagar ellerkarenstid 3 eller 30 utanav

förkortningfrivilliga försäkringen ellerinträde i dentillRätt av
dentillkommer endastenligt fjärde stycketgällande karenstid som

under år.55är
efter ingångeninte för tidparagrafErsättning enligt denna utges

hel förtids- ellerbörjar uppbäradå den försäkradeden månadav
ålderspension.

kap.22
§248

rehabiliteringspenningHelrehabiliteringspenningHel
denden för dag 75för dag 75 utgör procentutgör procent avav

inkom-sjukpenninggrundandefastställda sjukpenninggrundan-
Rehabilite-delad med 365.medinkomsten, delad 365.de sten,

tillavrundasringspenningenRehabiliteringspenningen avrun-
krontal.helahela krontal.tilldas närmastenärmaste

Äldre bestämmelserkraft den januari 1997.träder i 1lagDenna
ikraftträdan-tid föreersättningfortfarandetillämpas avsersom

det.

24 l99596:SfU2199596:69 och bet.Lydelse enligt prop.
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11.2 Förslag till

ändringLag i lagenom

1988:1465 ersättning ochom

ledighet för närståendevård

Härigenom föreskrivs 8 och lagen9 1988:1465att om
ersättning och ledighet för närståendevård skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8§
Ersättning beräknas för hela Ersättning beräknas för hela

den tid förmånen den tid förmånensom avser som avser
enligt 3 kap. 10 § lagen enligt 3 kap. 10 § lagena a
1962:381 allmän försäk- 1962:381 allmän försäk-om om
ring ersättningen på ringnär ersättningennär påutges utges
grundval sjukpenninggrun- grundval sjukpenninggrun-av av
dande inkomst anställning dande inkomst anställningav av
och enligt 10 b § nämnda kapi- och enligt 10 b § nämnda kapi-
tel den grundval telnär den grundvalutges när utgesav av
sjukpenninggrundande inkomst sjukpenninggrundande inkomst

såväl anställning såväl anställningannatav annatsom av som
förvärvsarbete. Ifall förvärvsarbete. Vid beräkningsom avses

kap.3 §5 stycketi sjätte tillämpasersättningen 3intesam- av
lag beräknas kap. §5 andra stycketersättningenma c samma

dock på grundval den lag.inte av
sjukpenninggrundande inkomst

följer första tredjesom av -
styckena den paragrafen.i

Ersättning grundval enbart inkomstutgessom annatav av
förvärvsarbete beräknas enligt 3 kap. första4 § stycket lagen om
allmän försäkring.

l Senastelydelse 1993:333
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9
hinder föreskrifternaUtan i första stycket beräknas8 §av er-

sättning enligt första3 kap. § stycket lagen 1962:3814 om
allmän försäkring

någon skall uppbära ersättning för tid då havande-när annars
skapspenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning skulle
ha uppburits, och

i fall i kap. i fall i kap.3 2. 3som avses som avses
§ första stycket och andra stycket lagen10 1 3 10 §c omc

allmän försäkring.andra stycket lagensamt om
allmän försäkring.

tid efter de förstaFör 14
dagarna ersättningsperiodeni
beräknas närståendepenning

kap. § första stycketenligt 3 4
lagen allmän försäkringom om
vårdaren helt eller delvisär
arbetslös och anmäld som ar-
betssökande på arbetsförmed-
ling bereddärsamt att anta
erbjudet arbete omfattningi en

tidigare för-motsom svarar
värvsarbete.

Äldrejanuarilag träder i kraft den 1997. bestämmelserDenna 1
tillämpas fortfarande ikraftträdan-ersättning tid föresom avser
det.

2 Senaste lydelse 1991:1980
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Förslag till11.3

ändring i lagenLag 1976:380om

arbetsskadeförsäkringom

Härigenom föreskrivs kap. och4 5 6 lagen 1976:380att
arbetsskadeförsäkring skall ha följande lydelse.om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.4
§5

För den sjukpenning- den sjukpenning-Förär ärsom som
försäkrad enligt 3 kap. lagen försäkrad enligt 3 kap. lagen
1962:381 allmän försäk- 1962:381 allmän försäk-om om
ring livränteunderlaget ring livränteunderlagetutgörs utgörsav av
hans sjukpenninggrundande in- hans sjukpenninggrundande in-
komst enligt 3 kap. nämnda komst enligt2 § kap. nämnda3 2 §
lag vid den tidpunkt från vilken lag vid den tidpunkt från vilken
livräntan skall eller den livräntan skall Vid beräk-utges utges.
inkomst då skulle ha den sjukpenninggrun-ningut-som av

hans ukpennin ggrundan- dande inkomsten skallgjort in-som
de inkomst, försäkringskas- komst för arbete be-ävenegetom

hade känt till samtliga för- aktas andra skattepliktiga för-san
hållanden. måner Med inkomstän pengar.

anställning skall lik-därvidav
ställas kostnadsersättning som

enligt § uppbördslagen10inte
1953:272 undantas vid beräk-

preliminär A-skatt. Vid-ning av
skall beräkning semester-are av

lön begränsas enligt tredjeinte
stycket nämnda lagrum.

l Senaste lydelse 1993:331
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6§2
sjukpen-intedensjukpen- Förden inte ärFör är somsom
kap. la-ningförsäkrad enligt 3enligt kap. la-ningförsäkrad 3

allmän för-för- l962:381allmän1962:381 omgenomgen
inkomstlikväl harsäkringlikväl har inkomstsäkring menmen

livrän-förvärvsarbetelivrän-förvärvsarbete utgörsutgörsav av
inkomstteunderlaget deninkomstteunderlaget den avav

§ skulleberäknad enligtsjukpen- 5skulle ha utgjort somsom
sjukpenninggrundan-för ha utgjortinkomst ho-ninggrundande

hanför honomnämnda de inkomst§enligt 3 kap. 2 omnom
sjukpenningförsäkrad,hade varitvarit sjukpen-lag, han hadeom

kronor.dock lägst 6 000dock lägst 6 000ningförsäkrad,
kronor.

Äldre bestämmelserjanuari 1997.i kraft denlag träder 1Denna
ikraftträdan-tid föreersättningfortfarande påtillämpas som avser

det.

2 lydelse 1993:331Senaste



206 F örfattningsförslag SOU 1995:149

11.4 Förslag till

Lag ändring i lagen 1981:691om

socialavgifterom

Härigenom föreskrivs kap.1 2 2 kap. 3 § och kap.3att 4 §
lagen 1981:691 socialavgifter skall ha följande lydelse.om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.l
§2

Avgifterna arbets- Avgifternautgörs arbets-utgörsav av
givaravgifter och egenavgifter. givaravgifter och egenavgifter.
Arbetsgivaravgifter skall betalas Arbetsgivaravgifter skall betalas

den arbetsgivare ochär den arbetsgivareär ochav som av som
egenavgifter den för- egenavgifterär den för-ärav som av som
säkrad enligt lagen 1962:381 säkrad enligt lagen 1962:381

allmän försäkring och har allmän försäkring och harom om
inkomst förvärvsarbete inkomstannat förvärvsarbeteav annatav

i kap.3 2 eller 2 § i kap.3 eller2 2 §som avses a som avses a
eller kap.ll 3 § nämnda lag. eller kap.11 3 § nämnda lag.

Med inkomst förvärvs-annatav
arbete 3 kap. §i 2som avses
och 2 § lagen allmäna om
försäkring skall beaktasäven
inkomst för arbete formieget

andra skattepliktiga förmå-av
Med lön skallänner pengar.

därvid likställas kostnadsersätt-
enligtning §inte 10som upp-

bördslagen 1953:272 undantas
vid beräkning preliminärav
A-skatt.

Vid tillämpning denna lag Vid tillämpning denna lagav av
skall, anställnings-även skall, anställnings-ett ävenom ettom
förhållande inte föreligger, den förhållande inte föreligger, den

har sådan ersättning harutgett sådan ersättningsom utgettsom

Senaste lydelse 1992:683
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ibestämmelserna 3enligtenligt bestämmelserna i 3 somsom
andra stycket eller llstycket eller kap.andra 2 §kap. 2 § 11

andraförsta stycketkap.första stycket andra 2 §kap. 2 § m,m,
lagenoch femte stycketfemte stycket lagen stycketstycket och

försäkringförsäkring hän- allmänallmän är attär att omom
hänföra till inkomsttill anställningföra inkomst av an-av

arbetsgiva-ställningarbetsgivare. Vid anses somanses som
denna lagVid tillämpningtillämpning denna lag gäller avre.av

ividare vad 22 §gällervidare vad i 22 § lagen som csom c
uppbörd1984:668uppbörd lagen1984:668 omav so-om
arbetsgi-socialavgifter frånarbetsgivarecialavgifter från av

iakttagandeiakttagande för- sägssägs avvare omom av
inkomstförhandsbesked. Medhandsbesked. av
kap. §anställning enligt 23

försäkringlagen allmänom
skall beaktas inkomst iäven

skattepliktigaform andraav
lönMedförmåner än pengar.

kostnads-skall därvid likställas
§enligt 10ersättning intesom

uppbördslagen 1953:272 un-
preli-dantas vid beräkning av

A-skatt.minär

kap.2
3

beräkningUnderlag förberäkningUnderlag för avav
vadavgifternavadavgifterna ärär summan av ar-summan av

harbetsgivaren under åretunder hararbetsgivaren året utgett
i ellerlönlön i ellerutgett annanpengarpengar somsom

ellerför utfört arbeteersättningersättning för utfört arbe-annan
anledning tjäns-medeljest med anledning eljestellerte avav

pension, ellerintepension, docktjänsten, dock inte eller ten,
förmånerskattepliktigaförmåner andraskattepliktigaandra

i kap.i fall 3i fall i kap. eller,eller, 3 som avsessom avses
lagenandra stycketstycketandra lagen 2 §2 §

försäk-allmän1962:381allmän försäk-1962:381 omom
utförtersättning förring,ersättning för utförtring, annanannan

2 enligt bet. l99596:StU2Lydelse
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arbete. Bidrag i 11 arbete. Bidrag i 11som avses som avses
kap. första2 § stycket lagenm kap. första2 § stycket m lagen

allmän försäkring likställs allmän försäkring likställsom om
med lön. Vidare likställs med med lön. Vidare likställs med
lön garantibelopp enligt lönega- lön garantibelopp enligt lönega-
rantilagen 1992:497. Med lön rantilagen 1992:497. Med lön
likställs kostnadsersättning likställsäven kostnadsersättningäven

inte enligt 10 § uppbörds- inte enligt uppbörds-10 §som som
lagen 1953:272 undantas vid lagen 1953:272 undantas vid
beräkning preliminär A-skatt. beräkning preliminär A-skatt.av av

Med fall kap. §3 2isom avses
andra stycket lagen allmänom
försäkring fall dåävenavses

formersättning utgivits i av
andra skattepliktiga förmåner

Med lön skall därvidän pengar.
likställas sådan kostnadsersätt-
ning nämnts.som nyss

Med lön likställs också ersättning arbetsgivare tillutgersom en
allmän försäkringskassa följd bestämmelsen i 24 §en som av

Första stycket lagen 1991:1047 sjuklön.om
Ersättning i andra stycket skall ersättningsom avses anses som

till arbetstagare vid tillämpning 4 och 5 §§.av

kap.3
4

Grunden För beräkning Grunden för beräkningav av
avgift enligt 1 § 5 och avgift6 enligt och1 § 5 6ut- ut-

inkomst för-görs inkomst för-görsannat annatav av av av
värvsarbete i kap.3 värvsarbete i 3 kap.som avses som avses

eller2 2 § lagen 1962:381 eller2 2 § lagen 1962:381a a
allmän försäkring. allmän försäkring. Med in-om om

komst förvärvsarbeteannatav
enligt kap. §3 och2 2 §a
lagen allmän försäkringom

andra skattepliktigaävenavses
förmåner Med lönän pengar.

3 Senastelydelse 1995:514
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kostnads-därvid likställasskall
enligt §10inteersättning som

uppbördslagen 1953:272 un-
preli-vid beräkningdantas av

A-skatt.minär

avgift enligt 4beräkning 1 § 2för utgörsGrunden avav -
lageni kap. 3 §förvärvsarbete llinkomst annat omavsessomav

försäkring.allmän

januari 1997.träder i kraft denlag 1Denna
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11.5 Förslag till

Lag ändring i lagen 1993:747om

sjukförsäkringsregister hos deom

allmänna försäkringskassorna

Härigenom föreskrivs lagen2 § 1993:747 sjukförsäk-att om
ringsregister hos de allmänna försäkringskassorna skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§
Ett sjukförsäkringsregister Ett sjukförsäkringsregister

får användas för försäkringskas- får användas För försäkringskas-
handläggning ärenden handläggning ärendensans av sans av

inskrivning hos försäkrings- inskrivning hos försäkrings-om om
kassan, fastställande sjuk- kassan, beräkning sjukpen-av av
penninggrundande inkomst ninggrundande inkomstsamt samt

till och utbetalningrätt till och utbetalningrättav av

sjukpenning, sjukpenningtillägg, ersättning för merutgifter vid
till och från arbetet och rehabiliteringsersättning enligt lagenresor

1962:381 allmän försäkring,om
sjukpenning enligt lagen 1976:380 arbetsskadeförsäk-om

ring, lagen 1977:265 statligt personskadeskydd, lagenom
1977:267 krigsskadeersättning till sjömän och motsvarandeom
äldre bestämmelser,

ersättning för kostnader för sjuklön i 16 lagen§som avses
1991:1047 sjuklön ersättning vid tvist sjuklön enligtsamtom om
20 § lag.samma

Denna lag träder i kraft den januari1 1997.
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tillFörslag11.6

uppbördslagenändring iLag om

1953:272

föreskrivs uppbördslagen 1953:272Härigenom 4 § 2att mom.
lydelse.skall ha följande

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

4
i första, andra och femteinkomst2 För avsesmom. som

kommunalskattela-anvisningarna till §styckena i punkt 3212 av
för Vårdbidrag enligt lagenmed undantag1928:370,gen

för preliminärförsäkring, skall avdragallmän1962:381 om
skattetabeller. gällerledning särskilda DettaA-skatt medgöras av

från dagpenning från arbetslös-i fråga skatteavdragockså om
arbetsmarknadsstöd.hetskassa och kontant

beräkning skatteavdrag påsärskilda tabellerna förDe av
skall förförsta stycket första meningenersättning isom avses

kap. lagensjukpenninggrundande inkomster enligt 3olika om
preliminära skatt skall påförsäkring denallmän tas utsomange

tabellernaersättningen.viss ersättning uttryckt i Iprocent aven
dels försärskilda kolumner medskall det finnas procentsatser

sjukpenninggrundandeersättningar grundas hela densom
grundas ellerdels för ersättningar på 75, 80, 85inkomsten, som

sjukpenninggrundande inkomsten. Ersättningden90 procent av
enligt lagenförsäkringskassa lämnar 20 §allmänsom en

densjuklön skall grundad 751991:1047 procent avom anses
sjukpenninggrundande inkomsten.

skall grundasefter vilka skatteavdrag skallprocenttalDe göras
skattskyldi-årlig motsvarande denför inkomstskattesatsen en

ersättningen grundassjukpenninggrundande inkomst eller, omges
sjukpenninggrundandedeneller 9080, 8575, procent av

inkomstensjukpenninggrundandeden andel deninkomsten, av
beräknas på.ersättningensom

l 199596:SflJ2199596:69 och bet.Lydelse enligt prop.
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Om någon sjukpenninggrun- Det underlag utgörsom
dande inkomst har fast-inte grund för ersättningen skall an-
ställts för den skatteslgøldige, sjukpenninggrundandeses som
skall det underlag inkomst skatteavdragetutgör be-närsom
grund för ersättningen stäms.anses

sjukpenninggrundande in-som
komst skatteavdraget be-när
stäms.

Avdrag för preliminär A-skatt på föräldrapenning endastgörs
den sjukpenninggrundande inkomsten uppgår till lägst 6 000om

kronor. Skattetabellen för skatteavdrag för dagpenning från arbets-
löshetskassa skall grundas för landet genomsnittlig skattesats till
kommunal inkomstskatt under beskattningsåret. Skattesatsen
bestäms med tillämpning avrundning enligt 5av

Denna lag träder i kraft den januaril 1997.
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ersättningtillforKriterier12 rätt

direktivochInledning12.1

vilkadiskuteratdirektivenutgångspunkt imedKommittén har
iförsäkringsersättningför tillgällaskallkriterier rätt en nysom

under vilkaställning tillhaftKommittén harohälsoförsäkring. att ta
iarbetsformåganpåverkaskallsjukdomomständigheter ansesen

försäkringen uppkom-frånersättningtillsåomfattningsådan rättatt
föreligga.skallsådan intevilka falloch i rätt ansesmer

direktivenredovisa vadinledningsvisanledningfinnsDet att an-
fråganarbete medkommitténsutgångspunkt för rättenomsomger

detfunktionsnedsättning. Närellerskadavid sjukdom,ersättningtill
mellanintedirektivenskiljertill ersättningförkriteriergäller rätt

varaktig sjukfrånvaro.ochmedellångkort,
för detUtgångspunkterrubrikenunderdirektivkommitténsI anges

förskallSocialförsäkringen ersättningarbetetfortsatta att: ge
funktionsned-skada ellersjukdom,orsakatsinkomstborzfall avsom

nedsätt-arbetsförmågansbedömningeninnebärDetsättning. att av
påskall baserasförsäkringsersättningtilldärmedochning rätten

ellerarbetsmarknadsmässigasärskildamedicinska kriterier attutan
medi-grundenProblem inteförhållanden i ärsociala in.vägs som

arbetsmarknads-medhand hanterasskall förstabetingadecinskt i
redanmed åtgärderlinjemedel. Detsocialpolitiskaeller iär som

ellervidtagits aviserats.
medkravdeunderstrykaviktigtsamtidigtDet attär att som

försäkrade fårdenställs på intearbetslinjenfrånutgångspunkt
försäkring.upphörsocialförsäkringenlångtdrivas så attatt vara en

följdoch tillfunktionshindersjukdom ellerdrabbasDen avsom
tillskall havillkorrimligapåförsörja rättkanhärav siginte en

rättigheterenskildesdensåvälDärför måstetryggad ersättning. som
försäkringenallmänna preciseras.idenskyldigheter noga

direktiven:ohälsoförsäkringallmänUnder rubriken En anger
skallohälsoförsäkringenfrån den allmännatillRätten ersättning

arbetsskadebered-ochSjuk-kriterier.medicinskapåbaseras rent



214 Kriterier för tillrätt ersättning SOU 1995: 149

börningen skärpning kriteriernapröva för tillrätt ersättningen av
jämfört med idag.

12.2 Allmänna förutsättningar

Begreppen sjukdom och arbetsförmåga centrala iär ett system som
skall ersättning för inkomstförlust försäkrad förhindradnär ärge en

arbeta på grund sjukdom.att Avgränsningarna för tillrättav
ersättning måste formulerade på sådant den försäkra-ett sätt attvara
de allmänheten förstår reglerna och tillämpningen måste sådanvar

den skapar tilltro tillatt Definition och tillämpningsystemet.en av
begreppen sjukdom och arbetsfönnåga vidare försäkring-avgör om

kostnader skall kunna förutses och hållas inom rimliga samhälls-ens
ekonomiska De regler tillavgränsar ersättningrättenramar. som
måste alltså så långt möjligt klara och otvetydiga försom attvara
skapa förutsättningar för rättvis och konsekvent tillämpningen av
försäkringen.

12.3 Begreppet sjukdom

12.3. l Nuvarande definition

Avgörande för till sjukpenningrätten den försäkrade liderär att av
sjukdom och det sjukdomenär orsakaratt nedsättningensom av
arbetsförmågan. Innebörden begreppet sjukdom har därför, vidav
sidan begreppet arbetsförmåga, avgörande betydelse vidav en
bedömningen till ersättning.rättav

Begreppet sjukdom inte definierat iär AFL. Den har till-attsom
lämpa sjukpenningförsäkringen får söka stöd i lagens förarbeten och
den praxis utvecklats området. Socialvårdskommittén skrevsom
följande i sitt betänkande Lag allmän försäkring SOUom
1944: 15:

Man vid bedömande huruvida sjukdom föreliggersynes av
eller inte i första hand ha hålla sig till vad enligtatt som
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läkarvetenskaplig uppfattningvanligt språkbruk och gängse
utgångspunkt tordeMedsjukdom. dennasåsomär att anse

ellervarje onormalt kropps-kunna betecknassåsom sjukdom
normalamed denvilket inte sammanhängersjälstillstånd,

kvarblivande miss-Efter sjukdomsprocesslivsprocessen. en
sjukligasamband medstympningarbildningar eller utan

sukdom. kroppslyteräknas Ettbör dock ickesymtom som Ä
ickeandra sidan börsjukdom.alltsåbör somanses

sådansåsomsjälva sjukdomsprocessenendast ävenutan en
nedsättning ellerkvarståendeefter sjukdomsprocessen

tillståndet kunna räknaseller psykiskarubbning det fysiskaav
förändringarfysiologiskastörningar ochsjukdom. Desom

åldrandet eller meddet naturligasammanhänga medsom
betraktatydligen ickebamsbördhavandeskap och äro att som

med den normala livspro-sambandsjukdomar, de stå ienär
cessen.

sjukdom skerbegreppetdefinitionenGenom att genom enav
gällandespråkbruk ochvanligthänvisning till vad enligtsom

försäkrings-sjukdom kanläkarvetenskaplig uppfattning anses vara
landvinningarvetenskapensersättningen till attutananpassas

också genomgåttsjukdom harbehöver ändras.reglerna Begreppet
utvecklades1980-taletlopp. Undervissa förändringar under årens

sjukdomsbegreppetersättningsberättigandepraxis så detattt.ex.
samband med graviditet,vissa tillstånd ikan inrymmaäven

trötthetstillstånd.operativa ingrepp ochsamt sorg-
tydliggjorts densjukdomsbegrepp har nyligenGällande genom av

första stycketkap AFLbeslutade ändringen 3 7 §riksdagen somav
har följandeparagrafen den oktober 1995fr.o.m. 1innebär att

lydelse:
försäkradesned densjukdomsjukpenning vid sätterutges som

skallVid denna bedömningminst fjärdedel.arbetsförmåga med en
ekonomiska, sociala ocharbetsmarknadsmässiga,bortses från

tillståndjämställsförhållanden. Med sjukdomliknande ett av
för vilken sjukpen-sjukdomarbetsförmåga, orsakatsnedsatt som av

efter det sjukdomenfortfarande kvarstårning och attutgetts som
upphört.

motivering till sitt förslag.följande allmännaRegeringen lämnade
avvägningar mellaninnebär svåradefiniera sjukdomsbegreppAtt ett

dockeller inte. Regeringen harskall sjukdomvad anses somsom
hardomstolspraxisfunnit den utvidgning skettinte att genomsom

för Problemetinneburit begreppet generellt blivit generöst.att sett
hos läkare,tillämpningen skettistället den glidning iär som

innebäroch inom socialförsäkringsadministrationen.patienter Den
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såväl sjukpenningförsäkringen förtidspensioneringenatt som
riskerar på bli allmän inkomstbortfallsersättning.vägatt attvara en
Det angeläget motverkaär ersättning från sjukförsäkringenatt att

för sociala och generella livsproblemutges sådanutan att en
utvidgning det försäkringsrättsliga ukdomsbegreppet har skettav

domstolspraxis eller lagändring. Regeringen framhöllgenom att
avsikten med den föreslagna förändringen inte skulle sigses vare

inskränkning eller utvidgning sjukdomsbegreppet.som en en av
Förändringen skulle istället förtydligande detett ärses som av en
sjukförsäkring regleras i AFL.som

12.4 Begreppet arbetsförmåga
i sjukförsäkringen

12.4.l Nuvarande definition

föregåendeI avsnitt konstaterades begreppet sjukdom saknaratt en
definition i AF L. Inte heller for begreppet arbetsförmåga finns
någon i lagtexten bestämd betydelse. I avhandling Sjukdomen om
och arbetsoförmåga från år 1983 skriver Lotta Wästerhäll följande.

Innehållet i begreppet arbetsoförmåga i högre gradär än än
innehållet i begreppet sjukdom mångtydigt och harJagvagt.
i undersökningen utgått från innehållet i det sjuk-att
försäkringsrättsliga arbetsoförmågebegreppet utgörs av
faktisk arbetsoförmåga och profylaktisk arbetsoförmåga.
Eftersom det inte finns några fasta hållpunkter för när man
ska använda det eller det andra, finns alltid möjlighetenena
för det rättstillämpande kräva faktisk arbetsoför-organet att
måga. Faktisk arbetsoförmåga regel för handen iär som
mycket väl avgränsbara fall. I övrigt kan ofta med fog göras
gällande den försäkrade faktiskt kan utföra åtminstoneatt rent

visst mått arbete. förMen sjukdomensett botande detärav
inte lämpligt den försäkrade arbetar. Regeln iatt AFL- - -har3:7 likheter med generalklausul.stora Generalklausuleren
brukar ibland uppfattas hot rättssäkerheten. En regel,motsom

uppbyggd kring rekvisitenär arbetsoförmåga och sjuk-som
dom, kan aldrig tillämpas med exakthet, såvida inte destörre
faktiska omständigheter, skall inordnas undersom man menar
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ochellersystematiserasochkonkretiserasfråga,ibegreppen
preciseras.tillgodosesskallvärdende menarsom man

enligtskall,arbetakunnasjukdomförsäkrads förmågaEn att trots en
sjukdomensberoendeskildaregler, bedömas sättnuvarande

skulleperspektivetdet kortai tiden. Ivaraktighetochprognos
endastoktober 1995,denföre 1reglernaenligtarbetsförmågan,

jämförli-därmednormala ellersjukesförhållande till denibedömas
sjukdomkortvarigdrabbatsdenkravNågotyrke. att enavsomga

intealltsåansågspassande arbetehelstvilketskulle varevarata som
bli,kundeellerblev,sjukdomenlämpligt. Om antasellerskäligtsig

arbetsför-försäkradesdenvilkenden inomvidgadeslångvarig ram
bedömningengjordesfallet ävendetIskulle bedömas.måga senare

nödvän-kunderehabiliteringbehovtill detmed hänsyn varasomav
dig.

långaochkortamellanförsäkringeninomAvgränsningen
skullesjukpenningtillbetydelsesjukfall alltså när rättenstorvar av

bedömas.
kortvarigbegreppen199495: 147föreslog iRegeringen attprop.
propositio-bort i AF L. Iskullesjukdomlångvarigrespektive tas

bedömasskulleställetiarbetsförmåganföreslogs attnen
ellerkan,sjukdomengrundförsäkradegrundval den avav om

harRiksdagenarbete.vanligatill sittåtergåkunnakan,inte antas
harkap. § AFLi 3 7bestämmelsernaoch deförslagetantagit nya

oktober 1995.kraft deni 1trätt

reglerNuvarande12.4.2

grundpåarbetsförmågansjukpenningtillförsäkrad harEn rätt om
bedömningenVidfjärdedel.med minstsjukdom nedsattär avenav

arbetsmarknadsmässiga,frånskall bortsesföreliggersjukdomom
sjukdomMedförhållanden.liknandeochsocialaekonomiska,
kvarfinnsfortfarande närarbetsförmåganedsattjämställs som

fjärdedels, halvhel,sjukpenningsjukdomen upphört. treutges som
ersättning.fjärdedelseller en

arbetevanligatill sittåtergåkunnaförsäkrade kandenOm antas
förhållande tilleller itill dettaförhållandeiarbetsförmåganbedöms

erbjuder.tillfälligtarbetsgivarenlämpligt arbeteannat som
till sittåtergåkunnainte kandäremotförsäkradedenOm antas

denarbeteklarakanoch inte hellervanliga arbete ett annatantas
denförsäkringskassanarbetsmarknaden skall prövaöppna om
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försäkrade efter rehabiliteringsåtgärder kan försörja sig själv genom
förvärvsarbete arbetsförhållandena ändras ellerom annatom
lämpligt arbete erhålles.

Vid bedömning rehabiliteringsåtgärder skall vidtas skallav om
försäkringskassan beakta vad rimligen kan begäras densom av
försäkrade med hänsyn till sjukdomen, hans utbildning och tidigare
verksamhet ålder, bosättningsförhållandensamt och andra sådana
omständigheter.

finnsDet inte i lagtexten uttalat angivet hur till sjukpemingrätten
och därmed arbetsförmågan skall bedömas den försäkradenär inte
kan återgå till sitt vanliga arbete. Tillämpningen har därför skett med
stöd motsatsvis tolkning lagtexten.av en av

12.4.3 Bakgrunden till nuvarande regler

I AFL vad arbetsförmågan skall bedömas förhållandei tillanges
om den försäkrade kan kunna återgå till vanliga arbeteantas sitt .
Motsatsvis har lagtexten tolkats så arbetsförmågan i övriga fallatt
skall bedömas med hänsyn till möjligheten klara arbete.att ett annat

Under 1980-talet gjordes prövningen arbetsförmågan i för-av
hållande till hela arbetsmarknaden och utifrån yrken som var
någorlunda vanliga. Om den försäkrades arbetsförmåga inte var
nedsatt med minst hälften vid denna tid halv sjukpenning denvar

.lägsta graden ersättning, fjärdedels sjukpenning infördes denav en
1 juli 1990 och han kunde erhålla förvärvsinkomstantas mot-en
svarande minst hälften vad han tidigare hade haft han varkenav var
berättigad till vanlig sjukpenning eller till sjukpenning under
rehabilitering. Bedömningen grundades inte på de reella möjlighe-

skaffa inkomstterna att förmågan utföra arbeteutanen att som
inkomst.gav

Rehabiliteringsberedningen konstaterade i sitt betänkande Tidig
och samordnad rehabilitering SOU 1988:41 praxis beträffandeatt

till sjukpenningrätt under rehabilitering åtgärd enligt kap.2 §
AFL under 1980-talet blev försäkrings-generösare attgenom

FÖDöverdomstolen publicerade prejudicerande domar som an-
måste hänsyn tillatt lägetta på arbetsmarknadengav man att med-

för särskilda svårigheter för arbetshandikappade få lämpligtatt ett
arbete.

I propositionen Rehabilitering och rehabiliteringsersättningom
prop. 199091 141 betonades i samband med införandet de: av nya
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den anställde skallinriktningenjanuari 1992reglerna from den 1 att
alternativoch andraarbete hos arbetsgivarenberedas fortsatt prövas

andra stycketuttömda. kap. 8 §möjligheter 3först dennes ärnär
blisjukdomen kanlydelsen: Omfick då den ändradeAFL antas

återgå tillkunnaförsäkrade bedöms sitteller denlångvarig inte
undersöka den försäkra-försäkringskassanskalltidigare arbete, om

kap. kanrehabiliteringsåtgärd, 22 7efter sådan ide som avses
arbetsförhållandenaförvärvsarbetesjälvförsörja sig omgenom
Därvid skall beaktaserhålles.lämpligt arbeteändras eller annatom

sjukdomen,med hänsyn tillhonomrimligen kan begärasvad avsom
bosättningsför-verksamhet ålder,och tidigarehans utbildning samt

specialmotiveringenomständigheter.sådana Ihållanden och andra
arbetelämpligtförfattningsförslaget begreppettill ettsägs att ges

omständigheter skallvilkainnehåll angivandesakligt somavgenom
för bedömningenkonstaterades reglernaVidarebeaktas. att av

därmed kommer bätt-sjukdomsfallenarbetsförmågan i de långa att
förtids-motsvarande regler inommedöverensstämmare

pensioneringen.
lydelsen 3 kap. 8 §vid denna tidpunkt föreslagna ändradeDen av

behandladePropositionensikte rehabiliteringsfallen.påAFL tog
till ersättning förskallfrågan hurinte rätten enom man se

beredasvanliga arbete, inte kanförsäkrad inte kan återgå till sittsom
rehabiliteringsåtgärdsin arbetsgivarearbete hos utan men som

arbetsmarknaden.bedöms kunna utföra arbete pådäremot annat
199091:StIJ medbetänkande 16socialförsäkringsutskottetsI
ändringen i kap. 8 §propositionen angående 3anledning sägsav

denna paragrafandra styckeföreslårRegeringen iAFL: iatt ettnu
skall bedömas vidarbetsförmåganhur nedsättningenskall anges av

andra styckedettaEnligt utskottetslängre .sjukfall mening är
för försäk-föreskriftförsta hand innebärutformat så det iatt en

vidtas.rehabiliteringsåtgärder börutredaringskassan att om
lydelse.föreslagenlagrummet fårUtskottet tillstyrker att

förhållande till andraarbetsförmågan iMöjligheten prövaatt
till sittförsäkrade inte kan återgåarbetsmarknaden då denarbeten
fannsbehov rehabiliteringoch inte bedöms ivanliga arbete vara av

motsatsvis tolkning 3med stödalltså kvar, fick göras en avmen av
socialförsäkringsutskottets kommen-framgårkap. Som7 § AF L. av

punkt.inte helt tydlig på dennablev lagtexten i 7 8tar resp
oktober i kap. ochförändringarna fr.o.1n. den 1995 3 7Genom 1

tidigarearbetsförmågan, i dethar bedömningen8 §§ AFL somav
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benämndes korta sjukfall, förtydligats. Gränsen mellan korta och
långa fall har också klarlagts.

Tidigare oklarheter det gäller arbetsförmågebedömningennär i
långa sjukfall, dvs fall då den försäkrade inte kan återgå till sitt
vanliga arbete, har enligt kommitténs uppfattning däremot snarare
förstärkts.

Den 7 § omfattar tidigare och7 8 §§. Första stycket harnya nu-
inledningsvis följande lydelse: Sjukpenning vid sjuk-mera utges

dom ned den försäkrades arbetsförmåga medsätter minstsom en
fjärdedel. Vid denna bedömning skall bortses fån arbetsmark-
nadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden.

Lagtexten har här fått svårtolkad formulering. Andra meningenen
Formuleringen ...denna bedömning...är måste med stödny. av

motivuttalandena kunna tolkas så det begreppet sjukdomatt avser
formuleringen kan också uppfattas den syftar påmen som om

begreppet arbetsförmåga.
Fjärde stycket innehåller de delar tidigare andra8 § stycketav som

vid bedömning rehabiliteringsbehov ...skall beaktasattanger av
vad rimligen kan begäras honom med hänsyn till sjukdomen,som av
hans utbildning och tidigare verksamhet ålder, bosättningsför-samt
hållanden och andra sådana omständigheter.

Paragrafen i dess lydelse fr.o.m. den oktober1 1995sammantagna
har därmed blivit mycket svårtolkad och skulle kunna tolkas så att
den inte kan återgå till sitt tidigare arbete får till ersättningrättsom
i vidare utsträckning idag.än

Socialförsäkringsutskottet har emellertid i sitt betänkande
199495:SfU 10 gjort följande klarläggande: Utskottet vill

framhålla sådan undersökning den försäkrades eventuellaatt en av
behov rehabiliteringsåtgärd förslaget till ändringiav som avses av

kap.3 § fjärde7 stycket liksomAFL, enligt tillämpningen av nu
gällande regler, förutsätter den försäkrade kan direktplace-inteatt

arbete på deni arbetsmarknaden. Någon ändringannat öppnaras
detta avseendei avsedd.inteär

Kommittén har denna bakgrund funnit det angelägetmot att
klargöra och lämna förslag hur arbetsförmågan skall bedömas när
den försäkrade inte kan återgå till sitt vanliga arbete.
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för bedömningUnderlaget12.4.4

till sjukpenningrättav

kap. och §§den oktober 1995 har i 3 8 8a1 AFLFr.o.m. även
tillförbättra underlaget för beslutinförts regler med syfte rättatt om

sjukpenning.
tydligare skyldighet så-reglerna den försäkradeDe attennya ger

sjukfall ii börjanväl i den försäkran ettav som ensom ges
efter fyra veckors sjukskrivning, påsärskild försäkran, senast ange

arbetsförmåga.vilket sjukdomen påverkar hanssätt
särskiltskall efter fyra veckor också lämna införsäkradeDen ett

ochuppgift pågåendeUtlåtandet skall innehållaläkarutlåtande. om
övrigrehabiliteringsåtgärd, behovetplanerad behandling eller av

funktionstönnå-återstående tid med nedsattrehabilitering, beräknad
bedömning i vilken gradgrund sjukdom läkarenspå samt avga av

rollarbetsfönnågan. Läkarensnedsatta funktionen påverkarden
försäkradesalltså första uttala sig denskall i hand att omvara

sjukdomen orsakarmedicinska och vilka funktionshinderstatus som
försäkrade.den

den särskilda försäkran särskilda läkarutlåtandetMed och det som
skall hört försäkringslä-underlag försäkringskassan, efter ha sinatt

arbetsförmåganbedömning i vilken månkare, göra ären av om
grund sjukdom rehabilitering eller ytterligarenedsatt på samtav om

utredningsåtgärder behövs.
den försäkradeFörsäkringskassan också krävarätt attattges

genomgår kompletterande undersökning och utredning hos t.ex.
till sjukpenning. densjukvårdsenhet för få Omrättattannan

skallkompletterande utredningförsäkrade inte medverkar i en
sjukpenningen.försäkringskassan kunna minska eller dra
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12.5 arbetsförmågaBegreppet
i förtidspensioneringen

12.5. l Nuvarande regler

försäkradEn har till förtidspension arbetsfönnågan på grundrätt om
sjukdom eller nedsättning den fysiska eller psykiskaav annan av

prestationsförrnågan nedsatt med minst fjärdedel och nedsätt-är en
ningen bedöms varaktig. Om nedsättningen inte bedömssom som
varaktig bestående för avsevärd tid, normalt minst år,ettmen
beviljas sjukbidrag alltid tidsbegränsat. l det fall denärsom
försäkrade ansöker fortsatt förmån till fortsattprövas rättenom
ersättning då sjukbidragstiden löper Förutsättningarna förnytt ut.

till sjukbidrag måste då uppfyllda.rätt förtidspensionEnnytt vara
inte begränsad i tiden kan minskasär eller dras denmen om

försäkrades arbetsförmåga väsentligt förbättras.
Vid prövningen till förtidspension skall försäkringskassanrättav

bedöma den försäkrades förmåga ...bereda inkomstsigatt: genom
sådant arbete, hans krafter och färdigheter ochmotsvararsom som
rimligen kan begäras honom med hänsyn till hans utbildning ochav
tidigare verksamhet ålder, bosättningsförhållanden och där-samt
med jämförliga omständigheter. 7 kap. 3 § försäkradAF L. För

fyllt 60 år skall bedömningen främst förmågan ochsom avse
möjligheten skaffa sig inkomst sådant arbete han eller honatt genom
utfört tidigare eller något tillgängligt lämpligt arbeteannatgenom
Denna regel upphör med vissa fr.o.m.övergångsregler den 1januari
1997

Förtidspension kan beviljas efter ansökan den försäkrade.av
Försäkringskassan har möjlighet tillerkänna försäkradäven att en
förtidspension han eller hon gjort ansökan pension. Detutan att om

blir aktuellt försäkringskassan byter sjukpenningnär ut motsenare
pension.

Den har fått sin förtidspension indragen eller minskadsom
grund han har börjat förvärvsarbeta kan, enligt kungörelsenattav
1962:394 med vissa bestämmelser rörande ansökan pensionom
enligt AF L under vissa förutsättningar ansöka förmå-attm.m., om

åter skall läkarutlåtande behövs. Syftet med denutges utan attnen
s.k. vilande förtidspensionen stimulera med förtids-är att personer
pension och sjukbidrag arbetsförsök led i rehabilitering.göraatt som
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Bakgrund till nuvarande12.5.2 regler

till förtidspensionsjRätten ukbidrag har, liksom sjukpenningrätten,
förändrats tiden. I propositionen med förslag1962:90 till lagöver

försäkringallmän klargjordes den principiella grunden förom
förtidspensioneringen. Syftet med pensionen tillförsäkraattvar
medborgarna till ekonomisk trygghet vid förtida förlust ellerrätt
nedsättning arbetsförmågan. skullePensionen kompensa-av vara en

försörjningsekonomiskation för konsekvenser, beror påsom
sjukdom eller skada. skulle inte lytesersättning.Den vara en

till denGrunden bristande arbetsförmågan skulle medicinskavara
faktorer och dessutom fordrades den medicinska defektenatt
medförde förlust eller betydande nedsättning arbetsförmågan.en av

Förtidspensionssystemet reformerades i betydande omfattning
under 1970-talet. Fr.o.m. den juli infördes1 1970 prop. 1970:66 de
s.k. äldrereglema. Möjligheterna för äldre förvärvsarbetande att
erhålla förtidspension vidgades kraven nedsättningattgenom av
arbetsförmågan i medicinskt hänseende mjukades Efter indi-upp.
viduell prövning förtidspensionskulle kunna till medutges personer

eller pressande arbete vilka på grund bristande krafter hartungt av
svårt orka med sina arbetsuppgifter och därför önskar iatt
pension. Särskild hänsyn skulle till svårigheterna för demtas som
friställs på arbetsmarknaden få lämpligt arbete. Samtidigtatt annat
skapades också förutsättningar för mindre restriktiv bedömningen

möjligheterna till förtidspension för hemarbetande. för-Dessaav
ändringar medförde lagtexten 7 kap. ändrades från1 § AFLatt att
ha haft lydelsen sjukdom, psykisk efterblivenhet, vanförhet eller

lyte till sjukdom eller nedsättning den fysiska ellerannat annan av
psykiska prestationsförmågan. Dessutom fick kap.7 3 § AFL
följande tillägg: fråga äldreI försäkrad skall bedömningenom
främst hans förmåga och möjlighet bereda sig fortsatt in-attavse
komst sådant arbete han tidigare utfört ellergenom som genom

för honom tillgängligt arbete.annat
den juliFr.o.m. l 1972 prop. infördes för1972:55 äldre arbets-

lösa försäkrade erhålla förtidspension på arbetsmark-rätt att rent
nadsmässiga grunder, dvs. medicinsktnågon betingad ned-utan att
sättning arbetsförmågan förelåg. Möjligheten bevilja förtids-attav
pension på arbetsmarknadsskäl upphörde den oktoberl 1991.rena

denFr.o.m. l januari 1977 prop. 197677:44 infördes ändrade
principer för bedömning frågan förtidspension vidav om m.m.
alkoholmissbruk och andra former missbruk blandformersamtav
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eller fall där det förekommer sociala anpassningssvårigheter eller
psykopati. skulle kunna till pension den försäkra-Detta rättge om
des prestationsfönnåga nedsatt i tillräckligt hög grad. Lagtextenvar
7 kap. fick följande tillägg: Bedömningen skall3 § AFL göras
efter grunder den föreliggande nedsättning-oavsett artensamma av

prestationsförmågan.en av
Därefter avmattades reformtakteng och förändringar be-några av

genomfördes förrän innebartydelse inte under 1990-talet. iDessa
huvudsak begränsningar tilli ersättning.rätten

den januari 199293:31 begränsades möj-Fr.0.m. 1 1992 prop.
ligheten tillämpa de s.k. äldrereglerna till uttryckligen gällaatt att
endast försäkrade fyllthar 60 år.som

den juli ändrades nivåerna inom förtidspen-Fr.0.m. 1 1993
sioneringen. Tidigare fanns hel, tredjedels och halvnivåerna två
förtidspension. halv ochhel, fjärdedels,Dessa ersattes tre enav
fjärdedels pension. för till hel förtidspension skärptes såKraven rätt

tidigaredet krävs arbetsförmågan helt nedsatt,äratt attnumera var
det tillräckligt arbetsförmågan nedsatt med minst fematt var
sjättedelar för till hel pension. tidigare möjlighetenDenrätt att
uppbära hel förtidspension viss inkomst förvärvsarbetetrots av
upphörde därmed i princip vissa övergångsregler finns. Nivån en
fjärdedels förtidspension bör, enligt uttalanden förarbetena,i an-
vändas med restriktivitet och komma ifråga främst det efternär en
längre tids sjukskrivning och rehabilitering konstateras varaktigen
eller för avsevärd tid nedsatt arbetsförmåga sjukdompå grund av
eller skada. harDäremot skall nedsatt prestationsfönnåga som
samband med förtidspensionnormalt åldrande inte till pårättge
denna nivå. Genom denna förändring nivåerna inom förtidspen-av
sioneringen anpassades dessa till nivåerna finns inomsom
sjukpenningförsäkringen.

Äldrereglerna inom förtidspensioneringen12.5.3

Vid bedömningen arbetsförmågan nedsatt på grundärav om av
sjukdom för försäkrad fyllt skall hänsyn främst60 år tilltasen som
den försäkrades förmåga och möjlighet skaffa sig inkomstatt genom
sådant arbete han eller hon tidigare utfört eller annatsom genom
tillgängligt lämpligt arbete. äldre försäkrade krävs alltså inteFör att
de skall genomgå rehabilitering eller omskolning.
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de nuvarandeföreslog i propositionen 199495: 147Regeringen att
för fyllttill förtidspensionsärreglema vad gäller rätten personer som

detskall avskaffas. Regeringens bedömning60 år äratt storavvar
sjukdom eller arbetslöshetkostnader grundvikt uppkomnaatt av

socialförsäkringenutsträckning inommöjliga hanterasi största
underlättar,arbetsmarknadspolitiken. Dennarespektive inom strävan

politikområ-prioriteringar mellan olikaregeringen, politiskaenligt
Enligt regering-tilltron tillbidrar till stärkaden systemen.samt att

renodlingförstafanns det skälbedömning steg motatt ta ett enens
nedsatt arbetsför-till ersättning vidförtidspensioneringen att geav

medicinska faktorer.måga på grund av
avskaffasförslaget de s.k. äldrereglernaRiksdagen har antagit och

ljanuarifr.o.m. den 1997.
planerad särskildaviserades ocksåpropositionen 1994951147I en

för underlätta försysselsättningspolitisk proposition. Insatser att
arbete skulle komma be-arbetslösa komma tillbaka iäldre attatt

handlas i detta sammanhang.
effektivare arbetsmarknads-propositionen 1994952218 EnI

halva lönekostna-föreslogs lönebidrag med tillpolitik att uppm.m.
långtidsarbets-anställerden får lämnas till arbetsgivare, som enen

från arbets-fyllt och får ersättninglös 60 årperson som som
första lokalt bundna sökandelöshetskassa. Bidraget skall i hand avse

målgruppen för lönebidragmed kortare utbildning. Utvidgningen av
199596åtgärd och budgetårenföreslogs tillfälligvara en avse -

för lönebidrag. Riks-och inom tidigare medelsram1997 rymmas
förslaget.dagen har antagit

1994952150 aviseradeskompletteringspropositionen prop.I att
samråd mellan social-särskild utredning kommer tillsättas iatten

för bred analys deoch arbetsmarknadsministrarna göraatt aven
och rörlig arbetsmarknadäldres situation alltmer krävandepå en

ohälsoprövningentill förtidspensioneringalternativ närsamt avav
förtidspension skärps.

för bedömningUnderlaget12.5.4 av

till förtidspensionrätt

Även det gäller förtidspension har, i likhet med vadnär som ovan
redovisats, införts regler med syfte förbättra underlaget föratt

försäkringskassorna givitsbeslut. den 1 oktober 1995 harFr.o.m.
vidgade möjligheter och ökade skyldigheter infordra komplette-att

8 15-1434
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rande utredning i samband med prövning förtidspension.tillrättav
Reglerna återfinns i kap.7 3 § AFL.a

Försäkringskassan skall, det kan nödvändigt för bedöm-när anses
ningen till förtidspension föreligger, begärarätt denattav om
försäkrade genomgår undersökning viss läkare eller genomgårav

utredning såsom arbetsprövning eller arbetsträning förannan
bedömning den försäkrades medicinska tillstånd, arbetsförmågaav
och behovet möjligheternaoch till rehabilitering. detNär kanav

nödvändigt för bedömning till förtidspension skallrättanses av
försäkringskassan i övrigt kunna infordra utlåtande vissäven av
läkare eller sakkunnig, förfrågan hos försäkradeden ellergöraannan

kan kunna lämna nödvändiga uppgifter, besöka denantasannan som
försäkrade undersöka den försäkrade efter rehabiliteringsamt om
helt eller delvis kan försörja sig själv arbete.genom

Vid beslut förtidspension försäkringskassanskall bedömaom om
det finns behov förnyad utredning arbetsförmågan efter vissav av
tid. Försäkringskassan skall, förtidspensionsedan elleräven
sjukbidrag börjat införskaffa sådan utredning i varjeutges, som
särskilt fall nödvändig för bedömning den fortsatta rättenanses av
till förtidspension. försäkringskassanInnan fattar beslut om
medicinsk utredning skall kassan inhämta försäkringsläkarens
bedömning.

Regeringsuttalanden12.6 angående rätten

till ersättning från socialförsäkringen
vid sjukdom och arbetsoförmåga

direktiven den inriktningI kommittén skall ha det gällernäranges
till ersättning vid sjukdom och arbetsoförmåga. dessa frågorrätten I

har regeringen också i olika propositioner under verksamhetsåret
199495 preciserat sin på dessa frågor. följernärmare Härsyn en
kort sammanställning vad regeringen anfört.av
I regeringens proposition Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.

prop. 199495:25 redovisas planerade besparingar miljarder3om
kronor inom området förtidspension och sjukförsäkring.netto En
kommande proposition med departementspromemorian Ds
1994:91 Rätten till sjukpenning förtidspensionoch grundsom
aviseras. miljarder1,3 kronor beräknas de förslagsparas genom
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regeringen därvid kommer lämna. och i så fall vilkaOmatt
ytterligare åtgärder behövs inom området förtidspension ochsom
sjukförsäkring kommer regeringen bedöma i samband medatt

förslagen från arbetsskadeberedningenberedningen Sjuk- ochav
under hösten Regeringen i 199495:25 också1995. gör prop.
Följande bedömning: flera skäl centralt förtidspensio-Det är attav

fungerar på sådant förtidspension förstneringen sättett att utges
försäkrade arbetsförmågan haralla möjligheter återge dennär att

och den renodlas syfte vid nedsattersättningiprövats utgöraatt att
arbetsförmåga medicinska orsaker.på grund av - - -

centralt för tilltron till förtidspensioneringen den fun-Det är att
på sådant förtidspension först allanärsättett att utgesgerar

försäkrade arbetsförmågan harmöjligheter återge den prövats.att
socialförsäkringssystemetsvikt för bibehållandetDet är storav av

socialförsäkringarnaslegitimitet hos allmänheten de olikaatt
Härvidlag det betydelsefulltrespektive uppgifter renodlas. är att

vid nedsatt arbetsförmågaförtidspensioneringen ersättningutgör en
på grund medicinska orsaker. Arbetsmarknadsskäl bör inteav ge

förtidspension. tydlighet ochtill uppnåsHärigenomrätt störreen
kostnader kommer bokföras där de uppstår. Regeringensatt
uppfattning sådan ordning underlättar politiska priorite-är att en

mellan välfärdspolitikens områden. kommerolika Regeringenringar
därför syfte minska utgifterna för ohälsa Sjuk- ochi attatt ge
arbetsskadeberedningen tilläggsdirektiv med innebörd prövaatt

förgrunderna och beräkningen förtidspension och sjukersättning.av
Bl.a. bör ändrade kvalifikationsvillkor och förändradövervägas
beräkning inkomst vid förtidspension.antagenav s.

199495 budgetproposition 1994952100 bil.I års prop. 6 anges
följande skäl för de där föreslagna förtidspensio-besparingarna på

ekonomiska läget landet innebär besparingarDet i att storanema:
flesta aviserademåste de områden. Regeringeninomgöras att- w -

med förslag syfte bl. förbättra beredningenproposition i atten a. av
beslut sjukpenning och förtidspension kommer föreläggasattom
riksdagen den kan underså behandlas våren 1995. Ytterligareatt
åtgärder syfte stärka de ojfentliga finanserna nödvändi-docki äratt
ga.

Utvecklingen förtidspensioneringen har under tidlång karak-av
ökande andel befolkningen uppbär sådantäriserats attav en av

innebär allt flerDetta människor hamnarpension. att permanent
utanför arbetsmarknaden och kostnaderna för förtidspensionenatt
stiger.
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I propositionen Rätten till förtidspension och sjukpenning samt
folkpension för gifta prop. 199495: lämnar147 regeringen följande
motivering till avskaffandet äldrereglerna: Regeringens bedöm-av

detning vikt uppkomna kostnader på grundär äratt stor attav av
sjukdom eller arbetslöshet möjliga utsträckning hanterasi största

socialförsäkringeninom respektive arbetsmarknadspolitiken.inom
Denna underlättar politiska mellan olikasträvan prioriteringar
politikområden bidrar till stärka tilltron tillsamt att systemen.
Särskilt viktigt detta de olika förär ersättningssystemennär utsätts

ekonomiskt tryck under de årens lågkonjunktur.ett stort senastesom
likhetRegeringen med flertaleti eventuellaremissinstanser attanser

förändringar arbetsförmågebedömningen förtidspensione-inomav
bör behandlas Sjuk- och arbetsskadeberedningen.ringen av

Sammantaget finns det emellertid enligt bedömningregeringens
skäl redan första renodlingatt ta ett steg motnu en av
förtidspensioneringen till vid nedsatt arbetsförmå-ersättningatt ge

på grund medicinska faktorer.ga av
kompletteringspropositionenI prop. 199495: bil150 5 avise-

rades också, tidigare särskild utredning kommernämnts, attsom en
tillsättas i samråd mellan social- och arbetsmarknadsministramaatt

för bred analys de äldres situation på alltmergöraatt en av en
krävande och rörlig arbetsmarknad alternativ till förtidspen-samt av
sionering ohälsoprövningen förtidspension skärps.när av

överväganden12.7 och förslag

Vårt förslag: Försäkringsersättning bör baseras medicinska
kriterier särskilda arbetsmarknadsmässiga eller socialautan att
förhållanden in. Kriterierna för bedömning arbetsförmå-vägs av

bör desamma och längdenoavsettga vara prognosen
arbetsförmågans nedsättning. den försäkradeNär kan antas
kunna återgå i arbete hos sin arbetsgivare skall bedömningen
dock med beaktande hans arbetsförmågagöras i sådantav
arbete.

Kommittén har diskuterat förslagets försörjningsekonomiska
konsekvenser för enskilda försäkrade. Kommittén förutsätter därvid
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försörjningsfrågorna ingår i de överväganden regeringenatt som
skall i samband med förslagen beträffande hur arbetslinjengöra
inom arbetsmarknadspolitiken bästa skall främjas och hursätt
fömyelsen arbetsmarknadspolitiken i övrigt skall utformas.av

Inledningl2.7.1

sjukdomBegreppen och arbetsförmåga centrala iär ett system som
skall ersättning för inkomstförlust försäkrad förhindradnär ärge en

arbeta på grund sjukdom. Avgränsningarna för tillatt rättav er-
sättning måste formulerade sådant den försäkradesättett attvara
allmänheten förstår reglerna och tillämpningen måste sådan attvar
den skapar tilltro till Definition tillämpningochsystemet.en av
begreppen sjukdom och arbetsförmåga vidare försäkring-avgör om

kostnader skall kunna förutses hållasoch inom rimliga samhälls-ens
ekonomiska De regler till ersättningavgränsar rättenramar. som
måste alltså så långt möjligt klara och otvetydiga för attsom vara
skapa förutsättningar för rättvis och konsekvent tillämpningen av
försäkringen.

Kommittén har diskuterat förändringarde beträffande tillrätten
förtidspension och sjukpenning riksdagen antagit efter förslagsom

regeringen i proposition 199495:l47. Propositionen innehållerav
bl.a redovisade åtgärder för förtydliga regelsystemet förattovan
aktörerna inom socialförsäkringssystemet och för förbättra detatt
underlag ligger till grund för beslut förtidspension ochsom om
sjukpenning. Kommittén har inte funnit skäl lämna förslag tillatt
ytterligare förändringar i denna del.

Kommittén har därefter diskuterat hur arbetsförmågan skall
bedömas hos den drabbats sjukdom eller nedsättningsom av annan

den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. det fortsätt-Iav
ningen kommer begreppet sjukdom användas sammanfattan-att som
de benämning för detta.

Kommittén arbetsförmåga skall bedömas utifrånattanser mer
renodlat medicinska kriterier. innebärDetta inte kommittén äratt
omedveten de svårigheter förknippade med bedömningenärom som

arbetsförmågan i enskilt fall. Komplexiteten i frågordessa kanettav
också såväl läkarkåren anställda inom socialförsäkringsadmini-som
strationen vittna Det emellertid kommitténs förhoppningär attom.
klarare regler skall medverka till tydliggöra för vadgränsernaatt
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därmed underlättaskall från socialförsäkringen och vidersättassom
ibland mycket avvägningar därvid ändå måstede svåra göras.som

bedömningen arbetsförmåganhögre grad renodlingEn av avav
grundvaltill del försäkrade, påkommer leda attatt som aven

ersättning från socialför-nuvarande regler och tillämpning, beviljas
uppfylla kraven. Resultatetsäkringen inte längre kommer att av en

till samhället lämnarregeländring får emellertid inte ledasådan att
Kommittén har därför samrått med denden enskilde stöd.utan

Enligt kommit-Arbetsmarknadspolitiska kommittén i dessa frågor.
förslag häruppfattning genomförande dekommerténs ett somav

arbetsmarknadspoli-fram kräva särskilda åtgärder inom detläggs att
ställa ytterligare kravområdet. Bland kommer dettiska annat att

åtgärder.samordna sina Vidarede ansvariga myndigheterna att
Kommitténmyndigheternas ansvarsområden klargörs.kräver det att

förslag angående detta i slutbe-redovisa diskussioner ochattavser
problembeskrivning.översiktligtänkandet. kapitel lämnasI 7 en

arbetsförmågaKriterier för bedömning12.7.2 av

Arbetsfönnåga begrepp allra högsta grad relativt.i Detärär ett som
med omfattande ochfinns idag glädjande exempel där även personer

handikapp, efter anpassning arbetsplatser och med stödsvåra av av
utföra förvärvsarbete. för vadtekniska hjälpmedel, kan Gränsenett

möjligt detta sammanhang flyttas ständigt framåt bl.a.iärsom
utvecklas arbetslivetden tekniska utvecklingen. Samtidigt sågenom

lämpade kanskejämförelsevis enkla och okomplicerade arbeten,att
funktionsförmåga,för med begränsad fysisk eller psykiskpersoner

försvinner från Privata offentliga arbetsgivaremarknaden. och
fall organisationer,effektiviserar och krymper i vissa sina utrymmet

för dem förmår fulltminskar inte ut.att presterasom
beträffande för bedömningKommitténs direktiv kriterierna av

skall baserasarbetsförmåga entydiga, till ersättning påär rätten
medicinska kriterier särskilda arbetsmarknadsmässiga ellerutan att

också tillsociala förhållanden in. inriktning kommerSammavägs
uttryck i de propositioner kommittén citerat Det ärovan.som
kommitténs uppfattning den anvisade skall följas. Envägenatt
renodling kriterierna förutomför till ersättning kommer,rätt attav
leda till minskning försäkringens kostnader, också atten av ge
underlag för bild kostnader inomrättvisande samhälletsen mer av
olika problemområden. kommer kostnader till följd ohälsaT.ex. av
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redovisas inom för socialförsäkringen, medan kostnaderatt ramen
uppkommer till följd arbetslöshet eller grund andrasom av av

problem för försäkrad finna arbete hanteras inomatt ett att atten
arbetsmarknadspolitiken. Om försäkrad har svårigheter tillatt taen

den arbetsförmåga han eller hon har kvar, sin sjukdom till trots,vara
detta i första hand arbetsmarknadsproblem.är tillRätt ersättningett

från den allmänna försäkringen kommer alltså inte föreligga iatt ett
sådant fall. Ett skulle, enligt kommitténs uppfattning,synsättannat
leda till låter arbetsmarknadsproblem medikaliserasatt attman man

individnivå.
Vid genomförande de klarare gränsdragningar anvisasett av som

i kommitténs direktiv kan alltså förvänta sig de verkliga,attman
eller huvudsakliga, problemen på bättre tydliga.sätt görsett
Kommittén fördelar med sådan ordning. Genom kostnaderattser en
redovisas inom det politikområde de hör hemma de bättreger
underlag för framtida politiska beslut och prioriteringar.

När det gäller den konkreta utformningen renodlat arbets-ettav
förrnågebegrepp i den allmänna försäkringen anlägger kommittén
dock något Om i författningstextett synsätt.nyanseratmer man
skulle definiera begreppet arbetsförmåga i enlighet med kommitténs
direktiv skulle detta leda till bedömningen medikaliseras så långtatt

det överhuvudtaget låter sig Resultatet slopagöras. attsom av
samtliga de förhållanden, social eller arbetsmarknads-t.ex. naturav
karaktär ...utbildning och tidigare verksamhet ålder,samt
bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter ,

idag tillåts påverka bedömningen kan enligt kommittén kommasom
leda allt för långt. En regel bokstavligen följeratt vadsom som

i kommitténs direktiv skulle i försäkradsutmynna attanges en
arbetsförmåga uteslutande skulle bedömas i förhållande till hur
sjukdomen ned förmågan arbeta.sätter att

En sådan strikt avgränsning i lagtexten skulle enligt kommitténs
uppfattning kunna leda till resultat blir direkt stötande. Reglernasom
i den allmänna försäkringen får inte leda till tillämpning inteen som
finner stöd hos den försäkrade allmänheten eller i det allmänna
rättsmedvetandet. Om bedömningen arbetsförmågan hos sjukaav
försäkrade skulle leda till rad beslut såväl mänskligtetten som, ur

ekonomiskt perspektiv, framstår oförsvarliga och oförklar-som som
liga riskerar såväl lagstiftning administration förloraattsom
allmänhetens förtroende.

Kommittén har därför funnit de kriterier vid sidan denatt som, av
begränsning arbetsförmågan sjukdomen upphov till,av som ger
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avseende. fråga harbeaktas idag inte helt kan lämnas Dennautan
vattendelare.principiell betydelse och kan på sitt sättstor ses som en

bedömning nödgas inskränka sig tilltillämparen vid sinOm att
arbetsförmågan,sjukdomens inverkan påbedöma enbart utan att

individuella förutsättningar,hänsyn till vissarimliga även tas
socialförsäkring helti ordetriskerar betoningen på social att

försvinna.
förgranskat FörutsättningarnaKommittén har därför ingående att

rimlighetbe-för bedömning arbetsförmågan såutforma regeln attav
påverka utfallet. Tanken har därvidi viss mån kan tillåtasdömningar

i viss möjlighetregeln få utformning månvarit låtaatt gersomen
förhållanden det gällermedicinskain närväga än rentatt annat

möjlighet,förmåga, ellerbedömningen den försäkrades attav
det kanförvärvsarbete. Kommitténförsörja sig attansergenom

ellermildra sådana bristerfinnas situationer då det nödvändigtär att
försäkrade, i samhället eller arbets-ofullkomligheter hos den

till svårigheter för den försäkrademarknaden kan upphov attsom ge
försörja sig.

alternativ granskats.kommittén har därför olika modifieradeInom
möjlighet i någon mån intillämparen skallFör även vägaattatt ges

förutsättningar arbeta,kan påverka den försäkrades attannat som
följande utformning:sådan alternativ regel förslagsviskan en ges

förhållande till vad rimligen kanBedömningen skall ske i som
normalt förekom-honom i relation till arbetenbegäras ärsomav

bedömningarbetsmarknaden. Enligt kommitténsmande ger
utvidgning i enlighet med vad härdirektiven förutrymme somen

drabbas sjukdomföreslås. direktiven nämligen: DenI anges som av
och till följd härav kan försörja påeller funktionshinder siginte

villkor skall ha till tryggadrimliga ersättning.rätt en
förslaget till rimlighetsbe-Kommittén vill dock understryka att

skalltillämparen i varje ersättningsfalldömning inte innebär vägaatt
faktorer. förslag tillsociala eller arbetsmarknadsmässiga Det nya

arbetsförmåganfram innebärkriterier kommittén lägger attsom
grunder. Dock kanbedömas renodlat medicinskaskall enmer

i enskilt fall undantagsvissamlad bedömning förhållandena ettav
sig rimliga villkorleda till den försäkrade inte kan försörjaatt

ersättning föreligga. rimlighetsbe-och därmed kan alltså till Denrätt
säkerhets-kommittén föreslår skall alltsådömning som ensom ses

ärenden därventil, eller möjlighet till balanserat isynsätt,etten mer
kriterier skullebedömning grundval enbart medicinska geen av

icke acceptabelt resultat.ett
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de sjukför-peka på tvåsammanhangetKommittén vill i nytt
Wästerhäll iarbetsoförmågebegreppsäkringsrättsliga tar uppsom

Wästerhäll talaravsnittredovisningen i 12.4.l.avhandlingsin se
använder iprofylaktisk kommitténocharbetsoförmågafaktiskom

Vid faktiskarbetsoförmåga.terapeutiskfortsättningen termen
sjukdomen integrundförsäkradearbetsoförmåga kan den av

det förkännetecknasarbetsoförmåganterapeutiskaarbeta. Den attav
komplikationer,för förhindrabotande, eller ärsjukdomens att

sig från arbete.avhållerförsäkradeeller lämpligt dennödvändigt att
medicinsktrenodlatalltsåarbetsoförmågan harterapeutiskaDen ett

uttalad vadmyckettill sjukdomenAnknytningen äninnehåll. är mer
Sjuk-arbetsoförmåga.faktiskbedömningenfallet vidär avsom

behandlingvilkenbetydelse föravgörandedomsbilden är somav
skickade intygabästdein. Läkarnaskall är attärsättas som

föreliggerarbetsoförmågaTerapeutiskarbetsoförmåga.terapeutisk
behandlingenmedicinskaled i den störstaalltså det ärnär ett avsom

sig från arbete.försäkrade avhållervikt denatt
bedömningenuteslutandeöverväganden behandlarKommitténs av

terapeutiskadenfinns kvararbetsförmågaden faktiska närsom
bedömningen denhandi förstaarbetsoförmågan upphör. Det är av

arbets-renodlingpåverkas denarbetsförmåganfaktiska avavsom
socialförsäkringen,fråntill ersättningochförmågebegreppet, rätten

föreslås.som nu

trygghetssystemArbetsförmåga i olika12.7.3

ochtrygghetssystemanvänds i olikaarbetsförmågaBegreppet av
definition.givits klarinnebörden alltidskilda tillämpare utan att en
kan finnaförsäkradeenskildaförvånaDärför det inte ägnatär att att

ochkonsekventframstårtillämpningen inte alltid ävenattatt som
fattas inombeslutförståelse försaknatillämpare ibland kan som

trygghetsområden.andra
inomarbetsförmågabegreppetdärför betydelseDet störstaär attav

klardefinition.otvetydig Utanohälsoförsäkringen enges en
förförutsättninggrundläggandebegreppet saknasinnebörd enav en

sedan längesocialförsäkringenkonsekvent tillämpning. Inom anses
förmågasjukdom, hararbetsförmåga han,försäkrad ha när trotsen

entydigdefinitionförvärvsarbete.försörja själv Denna ärsig genom
kunna renodlassocialförsäkringen skallupprätthållasoch måste om

direktiv.förutsätts i kommitténsdet sätt som
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Arbetsförmågebedömningen dockär på det arbets-en annan
marknadspolitiska området. En fingervisning skillnaden i be-om
dömningen socialförsäkringen fårgentemot studerarman om man
de olika mål uppställts för den arbetsmässiga rehabiliteringensom
i dessa trygghetssystem. Inom socialförsäkringen målet denär att
försäkrade skall återfå sin arbetsförmåga han drabbatsäven om av
sjukdom. Om sådan förmåga finns sjukdomen, ellertrots nären
förmågan återställts, föreligger inte längre till ersättning.rätt
Bedömningen hänsyn till den försäkradegörs de factoutan kanom
få anställning. arbetsmarknadsmyndighetemaFör målet förären en
åtgärd högre den arbetslöse skall kunna få och behållasatt, ett
arbete. Inom arbetsmarknadspolitiken syftar därför åtgärd ofta tillen

stärka den arbetslöses konkurrenskraft.att
Även arbetslöshetsförsäkringen finns viss skillnadgentemot ien

bedömningen. Inom denna erbjudet arbete inteär ett att anse som
lämpligt lönen med 10 understiger a-kasseersätt-procentom mer
ningen. Någon sådan jämförelse inte i sjukpenningförsäkringen.görs
Som försäkrad inom socialförsäkringen,sagts enligtovan anses en
föreliggande förslag, ha arbetsförmåga han har förmåga försörjanär
sig själv förvärvsarbete. Detta dock inte sin utgångspunkttargenom
i något skall jämföras med bedömning ekonomisksom en av
invaliditet. Här den försäkrade bedöms ha arbetsförmågaattavses

förmågan skaffaäven inkomst försämrats till följdattom av
sjukdomen.

12.7.4 Arbetsförmågan bedöms i förhållande

till normalt förekommande arbeten

Som framgått föreslår kommittén till ersättning frånrättenattovan
socialförsäkringen skall förbehållas de fall där det sjukdom, ellerär
vid förtidspension nedsättning den fysiska eller psykiskaannan av
prestationsförmågan, ned den försäkradessätter förmåga attsom
försörja sig arbete. Nedsatt arbetsförmåga andra skälgenom änav
sjukdom skall alltså inte till ersättning.rättge
Bedömningen till sjukpenningrätten den försäkrade intenär kanav

återgå till sitt vanliga arbete skall, tidigare redovisats i avsnittsom
12.4.2, idag i förhållandegöras till den försäkrade kan klara ettom

arbete arbetsmarknaden.annat Detta framgår dock inte tydligt av
lagtexten. Bedömningen till sjukpenningrätt har därför i dessaav
fall till viss del kommit påverkas de faktorer skallatt beaktasav som
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rehabiliteringsåtgärderefterden försäkradevid prövningen av om
skall beaktas vadbedömningsjälv. Vid dennaförsörja sigkan senare

tillförsäkrade med hänsyndenbegärasrimligen kan avsom
verksamhet ålder,tidigareutbildning ochhanssjukdomen, samt
omständigheter.andra sådanabosättningsförhållanden och

förmågaförsäkradesinnebär det denförslagKommitténs är attatt
skall värderas.arbete Enförsörja sigsjukdomsintrots somgenom

varjekunna skevärdering skulle givetvissådan typgentemot av
skullearbetsmarknaden. Dettaförekommandearbete ärsom

kretsallt för långt.dock leda Denkommitténs uppfattningenligt av
iskall bedömasarbetsförmågaförsäkradesdenarbeten som

avgränsning.rationellpraktisk ochförhållande till måste ges en
arbetsförmåganbibehållnabör denkommitténs uppfattningEnligt
förekommandenormaltarbetsmarknadenrelation till påställas i

arbeten.
förteckninglista ellerfastvill omedelbart slåKommittén att en

för denmöjlig, ellerarbeten intenormalt förekommande äröver
Vad kansammanställa.heller lämplig,delen inte att varaansessom

faktorer intepåverkasförekommande arbetennormalt ärsomav
förekom-normaltövergripande benämningenMed denstatiska.

förändringarnatilltillämpningenmande arbeten kan anpassas
ändras.reglerna behöverarbetsmarknaden utan att

sjuk-värdet, denförvärvsmässigaOmfattningen, och det trotsav
beroende vilkennaturligtvisbibehållna arbetsförmågandomen är av

förvärvsför-försäkrade.eller skada drabbat den Densjukdom som
ikan behöva bedömassjukdomenfinns kvarmåga trotssom

uppfyller fysiskarad skildatill arbetenförhållanden sättsom en
möjligtdet inte hellerden anledningeneller psykiska krav. Av är att

förekommandenormaltgenerellt vad är att anse somange som
arbeten.

utgångspunkt i denmedfallBedömningen i enskilt måste görasett
föreliggervilken sjukdomförsäkrades sjukdom. Avgörande blir som

försäkradesinskränker dendenna sjukdompå vilketoch sätt
konsekvenserfår andrafysisk sjukdomfömiåga utföra arbete. Enatt

konsekvensersjukdom och desspsykisk sjukdom. När ärän enen
arbetsförmå-den bibehållnafastställda skall tillämparen bedöma om

försörja sig självutnyttjas försäkrade förkan den att genomgan av
arbetsmarkna-förekommandeförvärvsarbete vanligtärett som

den.
bedömningkommittén tidigare konstaterat skulleSom ärsomen

fådvs. omfattar normalt förekommande arbeten,vidare, änmer
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konsekvenser inte kan acceptabla. Om sjukdomensom anses vara
medför den försäkrade enbart kan klara speciellt arbeteatt ett som
endast förekommer i mycket begränsad utsträckning kan det inte

rimligt bedöma hans arbetsförmåga i förhållande tillatt dettavara
arbete med mindre han faktiskt erbjuds detän arbetet.att

Bedöms den försäkrade kunna klara normalt förekommandeett
arbete föreligger inte längre till ersättning. försäkradeKan denrätt
inte få sådant arbete han arbetslös.ett är Avgränsningenatt anse som
innebär alltså inte den försäkrades bibehållna arbetsförmågaatt
enbart skall bedömas i förhållande till de arbeten finns direktsom
tillgängliga. Vidare ligger i begreppet normalt förekommande
arbete den försäkrades arbetsförmåga skall bedömas i förhållan-att
de till den nationella arbetsmarknaden. Någon begränsning till att
låta bedömningen endast omfatta arbetsmarknaden lokal eller
regional nivå skall alltså inte ske. Det normalt förekommande
arbetet bör emellertid inte alltför geografiskt begränsat.vara

12.7.5 Särskilda överväganden detnär

gäller förtidspensioneringen

12.7.5.l Sjukdomsbegreppet och den medicinska
grunden för rätt till förtidspension

kommitténSom redovisat har begreppet sjukdom gjortsovan
tydligare nyligen genomförd lagändring. Syftet attgenom en var
komma tillrätta med den glidning skett i tillämpningen.som
Kommittén konstaterade den genomförda lagändringen kanatt
medföra vissa tolkningsproblem. Formuleringen Vid denna
bedömning skall bortses från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska,
sociala och liknande förhållanden kan med stöd motivuttalande-av

inte tolkas det begreppet sjukdom.sätt änannat Menattna avser
formuleringen kan också uppfattas den syftar på begreppetso1n om
arbetsförmåga. Trots denna oklarhet finner kommittén sjukdoms-att
begreppet fått utformning väl uppfyller de krav kanen som som
ställas.

Även i fråga till ersättning vidrätten varaktig arbetsoförmågaom
kommittén begreppet sjukdom bör ha den innebördattanser som

riksdagen slagit fast. Enligt kommitténs uppfattning bör dock det
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för-genomslag inomfåkunnasjukdomsbegreppet ävenrenodlade
i lagtexten.särskilt skrivsdettidspensioneringen utan att

emellertidmåstearbetsoförmåganvaraktigadet gäller denNär
sjukdomgrundbarainteockså kunnaersättning utanutges av

funktionsnedsätt-skada ellerberorarbetsoförmågaföräven som
medföddabl.a.grund i sjukdom. Härsininte harning avsessom

liknande.skador och
formulering användasdagensuppfattning kankommitténsEnligt

de fallbeskrivningenmedicinskatäcka denframdeles för attäven av
nedsättning denellersjukdomBeskrivningen avannanavses.som
redovisar dagensprestationsförmåganpsykiskaellerfysiska

täcker välidagfinnsavgränsning ävengrund. Denmedicinska som
vilaersättning börtillframtidadengrundmedicinska rättenden som

andraför tolkafögai sigFormuleringenpå. attutrymmeger
avseendeavsedda effektentidigaremedicinska. Dendekriterier än
formule-mellansamspeluppnåsförvärvsarbetandeäldre genom

arbetsfönnåganbeskrivning hurdenochi kap. § AFLringen l7 av
formuleringenkapitel. Enbartifinns i 3 §skall bedömas sammasom

detför äni kan inte väga annatl § attutrymme som avanses ge
grunder.medicinska Envetenskapenmedicinskaden anses vara

liknandeeller någonbeskrivningtill tidigareåtergång annan
uttryckssättDirektivensbehövas.därför intetordeformulering

hellertorde intefunktionsnedsättningskada ellersjukdom, ge
dennanuvarande lagtext. Motfinns idetresultat änannat som

det gäller denformuleringdagenskommittén närbakgrund attanser
behållas.kantill ersättningförmedicinska grunden rätt

arbetsförmåga inomBedömningl2.7.5.2 av
förtidspensioneringen

tillliggeridagkriterierdiskuterat deingåendeKommittén har som
förtidspensioneringen.arbetsförmåga inomför bedömninggrund av

vidtillämparenskallAFLi kap. 3 §nuvarande regler 7Enligt
tillhänsynnedsattarbetsförmåganvadi månbedömningen är taav

försäkrades:den
bedömningtanken tillkanskehand leder dettaförstaKrafter, i en

nedsätt-skallGivetvisförsäkrade.krafterna hos dende fysiska enav
beaktas.sjukdom Menföljdkraftenfysiskaning den är avsom enav

kraftfysisksjuklig, nedsattskall ickebetydelsevilken annan,
förförutsättningnödvändigfysisk styrkatillmätas Och attär en



238 Kriterier för till ersättningrätt SOU 1995:149

kunna konkurrera dagens arbetsmarknad Det tveksamtär om en
icke sjukligt betingad bristande fysisk kraft skall tillåtas påverka
bedömningen till ersättning. Detta särskilträtt brister i denav som
fysiska styrkan ofta kan kompenseras med hjälpmedel och därmed
sannolikt inte har någon avgörande betydelse i konkurrensen om
flertalet arbeten dagens arbetsmarknad.

Nedsatt psykisk kraft betingad fysisk ellerär psykisk sjuk-som av
dom skall självfallet i bedömningen. hurvägas Men skall annan
personlig svaghet, kan den psykiska ellersägas mentalatangerasom
styrkan, låg motivation, oföretagsamhet ocht.ex. bristande enga-

bedömas Frågan också sådanaär personliga egenska-gemang, om
per låter sig kvantitativt och kvalitativt.mätas, Sannolikt har
diskussionen behovet renodlad bedömning arbetsför-om av en av
mågan till viss del sitt i uppfattning just bristen påattursprung en

eller delaktighet i arbetslivet viktig faktor bakomärengagemang en
den ökande förtidspensioneringen. Problem sådan existentiellav

skall alltså inte få resultera iart långa sjukskrivningar och
förtidspensionering.

Färdigheter kriterium innebördär inte så lätt låterett sigvars
definieras. Färdigheten kanske ligger utbildningen och tidigare
erfarenheter Eller ocksånära. speglar ordet samspelet mellan
utbildning och erfarenheter å den sidan och den fysiska ochena
mentala styrkan denå andra Eller kan färdighet jämställas med
händighet, dvs. allmän fallenhet klara praktiskt manuelltatten ar-
bete inte innefattar alltför problemlösningstorasom moment av
Kriterierna krafter och färdigheter tycks spegla sådananärmast
personliga eller vid avsaknad dessa hinder,resurser, av som var-
betydelsefulla i vårt samhälle del arbetskraftennär storen av
sysselsattes inom manuellt arbete såsom jordbruk, hantverk ocht.ex.
industri.

Utbildning och tidigare verksamhet. På denna punkt får direktiven
klara. Brister i detta avseende skall inte beaktas vidanses vara

bedömningen till ersättning. Om förmåganrätt försörja sigattav
arbete beror på avsaknad utbildning skall detta åtgärdasgenom en av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.genom

Ålder. Beslutet slopa de s.k. äldrereglerna får uppfattasatt som en
klar markering åldern inte skall tillåtas påverka bedömningenatt av

till ersättning.rätt förhållandeDet försäkrad har uppnåttatt en en
hög ålder kanske minskar arbetsmarknadens intresse delar hansom
med många andra. Den minskade attraktionskraften behöver inte
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arbetsmark-påverkastillstånd, den kanstationärtett genomvara
åtgärder.nadspolitiska

försäkradesdenförhållandetBosättningsförhållanden. Det att
bosatteller hongrund hanbegränsad påarbetsmarknad ärattär av

uppkommerflyttning. Härpåverkaglesbygd gåri att engenom
skallekonomisktsocialt ochvadkollision mellan anses varasom
arbetsförmåganbedömningenoch hur striktskäligtrimligt och av

påverka bedöm-bosättningsförhållandenenbartske. låtaskall Att
långtleda försäkringenskulleförsäkrads arbetsförmåganingen av en

arbetsförmåga påförlustvidförsäkringmåletfrån att avvara en
kan möjligenBosättningsförhållandenmedicinska orsaker.grund av
underordnat,dockmed,kombinationfaktor i mensomses som en
leda bedöm-kanutbildning,ochålder sammantagett.ex.annat som
diskussionersinaKommittén har isaknas.arbetsförmåganingen att

nedöverordnade faktorersådanabetydelsenkonstaterat tonasatt av
skallarbetsförmågebegrepprenodlatbortfallereller i när ettstort sett

särskild hänsynförutsättningarsaknastillämpas. Därmed även att ta
bosättningsförhållanden.försäkradestill den

för bedömningkriterierde olikaockså diskuteratKommittén har
idag finns inomersättningdärmed tillarbetsförmåga och rätt somav
Kommittén harförtidspensioneringen.respektivesjukförsäkringen

försäk-bedömningkriterierna förfram tilldärvid kommit att av en
ochdesammaskallarbetsförmågarads oavsett prognosenvara

försäkrade kandennedsättning. Närarbetsförrnåganslängden på
bedömningenskallsin arbetsgivarei arbete hoskunna återgåantas

arbetei sådant searbetsförmågamed beaktandedock göras av
alltsåarbetsförmågebegrepp börnedan.avsnitt 12.7.6 Samma

bedömningvidtill sjukpenningbedömninganvändas vid rätt somav
inte kunnaförsäkrade kanförtidspension dentill antasnärrättav

ställ-för kommitténsarbetsgivaren. Grundenhosåtergå i arbete
riksdagregering ochinriktningdel denningstagande i denna är som

skall baserasförsäkringsersättningtillnämligenslagit fast, rättenatt
arbetsmarknadsmässigasärskildakriteriermedicinskapå attutan

in.förhållandeneller sociala vägs
till förtids-vid prövningArbetsförmågebedömningen rättenav

vidstegbedömningenligtdärmedpension kan göras somsamma
avsnitt l2.7.6.3.sjukpenningrättenprövning seav

ellersjukpenningförsäkradegäller försäkrade intedetNär ärsom
förvärvsarbete kom-försörja sig självinte har möjlighet att genom

medicinska kriteriernamed detill ersättning prövasrätten attmer
utgångspunkt.varaktighetarbetsoförmågansoch som
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12.7.6 Arbetsförmågebedömning i praktiken

Kommittén diskuterar här hur arbetsförmågan i den praktiska
tillämpningen skall bedömas hos den drabbats sjukdom ellersom av

nedsättning den fysiska eller psykiska prestationsförmå-annan av
gan.

12.7.6.1 Inledande förutsättningar

dettaI avsnitt kommittén beskriva hur tillnärmareatt rättenavser
ersättning skall bedömas. Utgångspunkten de kommitténär av ovan
föreslagna kriterierna för bedömningen bibehållen arbetsförmågaav
avsnitt 12.7.2 i förhållande till vilka arbeten denna förmågasamt
skall bedömas avsnitt 12.7.4.

Kommittén har valt i form steg-för-steg-bedömningatt av en
redovisa de ställningstaganden tillämparen skall göra när rättensom
till ersättning skall Innan kommittén gåravgöras. denna
redovisning diskuterar kommittén principiellt viktig fråga. Omen
den försäkrade inte kan återgå till sitt vanliga arbete, vilken
betydelse skall arbetsgivarens möjlighet erbjuda arbeteatt annat
tillmätas den anställde rehabiliterande åtgärder kan klarautanom ett

på arbetsmarknaden vanligt förekommandeannat arbete Vid en
bokstavlig tolkning direktiven skulle den försäkrade i sådanav en
situation betraktas arbetsför, och ersättning under rehabiliteringsom
skulle inte kunna utges.

12.7.6.2 Bedömning arbetsförmåga den försäkradenärav
återgåinte kan till sitt vanliga arbete

Huruvida försäkrad drabbas sjukdom har möjlighet atten som av
återuppta sitt vanliga arbete beror alltså i hög grad vilket arbete
han har. Sjukdomens inverkan den försäkrades möjligheter att
utföra sina arbetsuppgifter har avgörande betydelse för bedöm-en
ningen arbetsförrnågan. Arbetsförmåga inte något statiskt,ärav
objektivt påvisbart tillstånd, arbetsförmåga måste bedömas i
förhållande till visst arbete eller vissa arbetsuppgifter.ett

dennaMot bakgrund har kommittén diskuterat vad den försäkrades
arbetsförmåga skall relateras till i de fall han inte kan återgå till sitt
vanliga arbete. Denna fråga där det för närvarande saknas lagregle--
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kan naturligtvis inteställningstagandenoch uttaladering och klara -
rehabilitering.skilt från frågorbehandlas helt rörsom

kommit-behandlarrenodlai möjligaste månFör att resonemangen
nedsattersättning vidtilldock enbartinledningsvistén rätten

dettarehabilitering iersättning undertillarbetsförmåga. Rätten tas
till arbets-direkt kopplingde fall det harendast isammanhang upp

överväganden ersättningtilli frågaförmågebedömningen. rättenom
avsnittsärskilt 12.7.7.redovisas serehabiliteringunder

bedömningenförtvå alternativhar diskuteratKommittén av
bedömsarbetsförmåganalternativ därAarbetsfönnågan. Först ett

arbetsmarkna-utföra arbeteförmåganförhållande tilli annatatt
första handarbetsförmågan idärdärefter Bochden ett annat

hos arbetsgivaren.till arbeterelateras annat
arbeteutförabegreppet kananvänder sigkommittén annatNär av

har för-försäkradedensituationenarbetsmarknadenpå attavses
förekommandenormaltarbetsmarknadenutföramåga annatatt

dockbehöverArbetetrehabiliteringsinsatser.föregåendearbete utan
försäkrade.för dendirekt tillgängligtfinnasinte

betydel-sammanhang idettarehabilitering används iBegreppet
liknande,utbildning ochrehabilitering, dvs.arbetslivsinriktadsen

benämningeningår irehabilitering.medicinsk Deninte senare
behandling och konvalescens.nödvändig

förmåganarbetsförmågan utföratillrelaterasAlternativ A, att
på arbetsmarknadenarbeteannat

arbetsförmågan hosbedömningendiskuteratKommittén har enav
till sittkan återgåsin sjukdom, integrundförsäkrad på avsom,

striktförsta handarbetsförmåga iarbete. Skall dennesvanliga
utföra arbetetill förmåganbedömas i förhållande annatatt

arbetsplatsensdensärskilt beaktandearbetsmarknaden, utan egnaav
arbetsförmågebedömningmöjligheter sådanarbetsgivarens Eneller

fall dåi deförsäkringen inteersättning frånskulle leda till utgesatt
arbeteutföraförmågaklarlagt den försäkrade hardet att annatär att

arbetsmarknaden.på
försäkrade skulleallaskullemed detta alternativfördelEn attvara

ersättningtillförsäkringen.till ersättning från Rättenlika rättges
elleranställnings-det enskildainte beroende hurskulle vara av

sjukdomeni fall endastförvärvsförhållandet eftersom det så ärutser
tillarbetsoförmågandärav föranleddaoch den rättenstyrsom

insjuknandet skulle inteutförts föreersättning. vilken form arbetel
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påverka till ersättning.rätten Det skulle i dessa fall alltså inte ha
någon betydelse den försäkrade anställd hos ellerär litenstorom en
arbetsgivare eller han företagare ellerär uppdragstaga-t.ex.om egen
re.

Alternativ kanA dessutom välsägas med direk-stämma överens
tivens uttalanden bedömningen arbetsförmågans nedsätt-attom av
ning och därmed till ersättning skallrätten baseras på medicinska
kriterier särskilda arbetsmarknadsmässigautan elleratt sociala
förhållanden in. Alternativet uppfyllervägs också direktivens krav
på kommittén skall skärpning kriteriernaatt pröva för tillrätten av
ersättning jämfört med idag.

Alternativ skulleA enligt kommitténs uppfattning bygga på en
konsekvent genomförd medicinsk bedömning arbetsförmågan. Enav
strikt tillämpning alternativet skulle få till följd i de fall därattav
det klarlagt försäkrad,är inte kan återgå till sitt vanligaatt en som
arbete, har förmåga utföra på arbetsmarknaden normaltatt annat
förekommande arbete så har han inte till ersättning frånrätt
försäkringen. försäkradeDen bedöms arbetsför och får i ställetsom
hänvisas till söka sin försörjning andra arbeten.att genom

Sådana regler för bedömningen arbetsförmågan skulle vidareav
innebära idag uppbär sjukpenningatt eller ersättningpersoner som
under rehabilitering för sedan återgå till arbete hos sin arbetsgi-att

inte skulle till ersättning frånrätt socialförsäkringen.vare ges
Därmed skulle arbetsgivarens rehabiliteringsansvar för dem kansom
utföra arbete hos sig minska. Reglernaannat skulle helleravsevärt
inte stå i överensstämmelse med arbetsgivares omfattadeen
omplaceringsskyldighet enligt lagen anställningsskydd seom
avsnitt 13.4.2.1.

Kommittén dock det viktigt försäkringen behålleräratt attanser
den koppling till det förstahandsansvar för rehabilitering åvilarsom

arbetsgivare. Arbetsgivarens möjligheter medverka tillen att
återgång i arbete hos denne bör uttömda innan den försäkradesvara
arbetsförmåga arbetsmarknadenprövas utanför den nuvarandemot
arbetsplatsen. dennaMot bakgrund har kommittén valt förkastaatt

utformning arbetsförmågebedömningen i enlighet med vaden av
diskuteratssom ovan.

Kommittén väljer istället vidare och diskuterar i avsnittatt nästa
möjligheten i första hand bedöma arbetsförmåganatt i förhållande
till arbete hos arbetsgivaren.annat
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arbetsförmågan tilli första handrelaterasAlternativ B, annat
hos arbetsgivarenarbete

där arbetsför-alternativ Bavsnitt redovisar kommitténdettal ett
i arbetetill möjligheten återgåhand relaterasmâgan i första annatatt

de diskussionerKommitténhos arbetsgivaren. att om ar-anser
fördes propositionenirehabiliteringsansvarbetsgivarens som

rehabiliteringsersättning kanrehabilitering och199091 141 tas: om
detskallför bedömningenutgångspunkt hur närgörasävensom

bedömningsärskilt viktigt dennaarbetsförmåga. blirgäller Detta när
medicinska.kriterier debeaktande andraskall än rentgöras utan av

rehabilitering skallvidinriktningen199091I 141 sägs att varaprop. :
arbetsgivaren ochfortsatt arbete hosskall beredasden anställdeatt

möjligheter uttömda.först dennesalternativandra ärprövas när
ersättningtillalternativ kannackdel med dettaEn rättenattvara

förvärvsförhållanden och arbets-blir beroendefrån försäkringen av
försäkra-arbete. Allamedverka tillförutsättningargivarens annatatt

ersättning undertilltill sjukpenning ochde får inte lika rätträtt
kopplas till sjukdomeninte enbartrehabilitering, eftersom denna rätt

också till vilkaarbetsoförmåganföranleddaoch den därav utan
Försäkradearbetsgivaren.finns hosmöjligheter till arbete somsom

arbete hos sinerhållaefter rehabilitering har möjlighet annatatt
hanförsäkringenfår till ersättning frånarbetsgivare ävenrätt om

arbetsmarkna-arbeteskulle kunna utförarehabilitering annatutan
till arbete hosmöjlighetenförsäkrad saknarden. En annatsom

situationi motsvarandeanställning hararbetsgivaren eller saknar
han kan utförafrån försäkringen,till ersättninginte annaträtt om

arbetsmarknaden.arbete
anställning,försäkrad medalternativ förFördelen med detta är, en

tilltill arbete hos arbetsgivarenalla rimliga möjligheter tasatt vara.
rehabiliteringsansvarkoppling till arbetsgivarensFörsäkringens

be-anställning möjlighetbibehålls och har attgesperson som enen
det förstahands-vidareAlternativet bygger alltsåhålla denna.

anställda.har för sinaarbetsgivareför rehabilitering som enansvar
och den anställdearbetsgivarenförstärker kopplingen mellanDet

tillsjukdom inte kan återgåi det fall den anställde grundäven av
alternativ påKommittén finner också dettasitt vanliga arbete. ettatt

åvilarde skyldigheterbättre står i samklang medsätt som en
anställningsskydd.arbetsgivare enligt lagen om

enligt de reglertill ersättning,Kommittén konstaterar rättenatt som
medicinska kriterier,här diskuteras, enbart kan baserasinte
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arbetsgivarens möjligheter erbjuda arbete måste ocksåatt annat
in. alternativDetta medförvägas enligt kommitténs uppfattning en

viss utvidgning i förhållande till dagens regler för till ersättning.rätt
Med den utgångspunkt finns i alternativ B den försäkradesom ges

till ersättning från försäkringenrätt i avvaktan på och under reha-
biliteringsåtgärder skall leda till arbete hos arbetsgivaren.annatsom
Även vid genomförande detta alternativ begränsas denett tidav
under vilken ersättning vid rehabilitering kan lämnas till de idag
gällande riktlinjerna. Kommittén har funnit direktivenatt utrym-ger

för utvidga till ersättning på dennarätten punkt.attme
diskuteradeDet alternativet innebär rehabiliteringsinsatsema,attnu

i det fall försäkrad inte kan återgå till sitt vanliga arbete, inled-en
ningsvis fokuseras enbart på arbetsgivarens utbud andra arbets-av
uppgifter. Detta kan möjligen också uppfattas nackdelsom en om
det innebär andra ändamålsenliga rehabiliteringsinsatser fåratt mer
stryka foten.på Möjligheten för den försäkrade i första hand fåatt
behålla sin anställning får dock betydligt i dettaväga tyngreanses
sammanhang.

Saknas möjligheter till arbete hos arbetsgivaren, eller kräverannat
sådant alltför långvariga eller orimligaett rehabiliteringsinsatser,

skall den försäkrades arbetsförmåga arbetsmarknaden iprövas mot
övrigt.

Kommittén har vid sina överväganden funnit fördelarna med
alternativ ochB den därav följande anknytningen till arbetsplatsen
och arbetsgivaren mycket värde. Kommittén har vidstortvara av en
sammanvägning samtliga konsekvenser funnit detta alltatt trotsav
väl motiverar det från försäkrades lika till ersättningavsteg rätt som
alternativet kan innebära. Kommitténsägas föreslår därför att
arbetsförmågan i första hand skall bedömas i förhållande till annat
arbete hos arbetsgivaren.

12.7.6.3 Steg-tör-steg-bedömning arbetsförmåganav

Med utgångspunkt i det alternativ B redovisats gårsom ovan
kommittén vidare och diskuterar hur bedömning arbetsför-nu en av
mågan skall för den hargöras anställning grundsom en men som

sjukdom och arbetsoförmåga inte kan återgå till sitt vanligaav
arbete. Kommittén därvid den steg-för-steg-bedömningtar som
redovisas i Rätten till förtidspension och sjukpenning Ds
1994:91 utgångspunkt för sina fortsatta diskussioner.som
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i steg-för-steg-olikaöversiktligt deInledningsvis redovisas stegen
de olikabedömningarna iDärefter diskuterasbedömningen. stegen

ingående.mer
bedömningvidbeskriva hur tillämparenStegen att avavser

olika arbetenbedömning medskall dennaarbetsförmåga göra som
prövning inteytterligarebehöveri 1grund. Om ärsvaret t.ex. steg

tillnej går vidareOm nästaär steg,göras. svaret osv.man
klarlagtgivetvis detdiskussionen ingårförförutsättningarna ärI att

dennadetsjukdom,liderden försäkrade ärsamt attatt av en
arbetsförmåga.försäkradesned densjukdom sättersom

har kom-konvalescensbehandling ochnödvändigUttrycket av
arbetsofönnågaför terapeutiskbeteckna tidenförmittén använts att

oberoende densjukdomen kräversjukskrivningstideller avsom
under punkt 12.7diskussionenarbetsförhållanden seförsäkrades

ovan.

nödvändigeftervanliga arbeteutföra sina sittden försäkradeKan
konvalescensbehandling och

sjukpenningJa utges.-

Nej

efterarbetsuppgifternuvarandeförsäkrade utföra sinaden2. Kan
arbetsuppgifternaanpassningrehabilitering ellerviss av

behandling ochnödvändigundersjukpenningJa utges-
rehabili-nödvändigunderersättningkonvalescens, utges

tering.

Nej

arbetsuppgifter hoserhålla andrautföra ochförsäkradeden3. Kan
insatserarbetsgivaresin extrautan

konvale-behandling ochnödvändigsjukpenning underJa -
arbetet blirsjukpenning i avvaktanIngen attscens.

tillgängligt.

Nej
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Kan den försäkrade erhålla andra arbetsuppgifter hos sin arbetsgi-
efter viss utbildning, anpassning arbetsuppgifter ellervare av

liknande rehabiliterande insatser

sjukpenningJa under nödvändig behandling konvale-och-
Ersättning under tid för nödvändig rehabilitering cascens. ett

år eventuellt kostnaden för visssamt anpassning av ar-
betsplatsen. Ingen sjukpenning i avvaktan arbetet bliratt
tillgängligt.

Nej

Kan den försäkrade klara på arbetsmarknaden normaltannat
förekommande arbete, insatserutan extra

sjukpenningJa inte den försäkrade arbetsförutges ochär-
kan betraktas arbetslös Socialförsäkringens synvinkel.som ur

Nej

Kan den försäkrade klara på arbetsmarknaden normaltannat
förekommande arbete efter vissa rehabiliterande insatser t.ex.
utbildning eller omskolning

Ja sjukpenning under nödvändig behandling och konvale--
Ersättning under tid för nödvändig rehabilitering cascens. ett

år eventuellt kostnaden för visssamt anpassning denav nya
arbetsplatsen. Ingen sjukpenning i avvaktan arbetet bliratt
tillgängligt.

Nej

Är den försäkrade varaktigt eller för avsevärd tid arbetsoför-
mögen

förtidspensionJa eller sjukbidrag utges.-

Denna steg-för-steg-bedömning tillämplig vid bedömningär även av
till ersättningrätten för förvärvsarbetar under andrapersoner som

förhållanden i traditionellaän anställningar. Bedömningen får då
med bortseendegöras från de gäller möjligheterna tillsteg som
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Även arbetsför-arbetsgivaren. bedömningi arbete hosåtergång av
kommit iolika skäl aldrig har påhosmågan personer som av

steg-för-steg-modellen.arbetsmarknaden kan enligtgöras
där steg-för-steg-departementspromemoria 1994:91den DsI

ytterligare längreursprungligen presenterades gickmodellen änman
departementspromemorian föreslogsenligt kommitténs förslag. I

bara i förhållande tillbedömningen skulle intenämligen görasatt
arbetsmarkna-dennormalt förekommandearbeten öppnaärsom

särskiltsysselsättning anordnasförhållande tillden iävenutan som
försäkrade erbjudsarbetsförmåga, denför med nedsatt ompersoner

sådant arbete.bedöms klaraoch ett
uppfattning, leda tillkommitténssådan regel skulle, enligtEn att

grundvalarbetsförmågebedömningen kom görasatt avmer
blir falletmedicinska kriterier. såarbetsmarknadsmässiga Attän

förskyddat arbete, i ställettillgången sådantberor på det bliratt
ersättning. Kommitténtillförmågan utföra arbete, rättenatt styrsom

denförkastat detta alternativ. Omslutligenhar granskatnoga men
arbete skall detmöjlighet få skyddatförsäkrade faktiskt har ettatt

får möjlighet tillhannaturligtvis, på sätt när ett annatsamma som
ersättning frånhar tillmedföra han inte längrearbete, rättatt

försäkringen.
de olika ingårdenna övergripande presentationEfter steg somav
för bedömningförordade ordningeni den kommittén enavav

kommittén tillförsäkrads arbetsförmåga övergår närmareatt
vid bedömning-bör vägledandeutveckla de överväganden som vara

till ersättning.rättenen av

vanliga arbete efterförsäkrade utföra sittSteg Kan den
konvalescensbehandling ochnödvändig

arbetsför-skallredovisatsförsta i den modelldetI steget ovansom
utsträckningförhållande till i vilkenhand bedömas ii förstamågan

vanliga arbete ellerutföra sittden försäkrade har förmåga annatatt
anställde.tillfälligt erbjuder denarbetsgivarenlämpligt arbete som

vanliga arbete bedömsinte utföra sittden försäkrade kanOm men
sjukpen-konvalescenskunna det efter behandling ochgöra utges

nmg.
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Steg Kan den försäkrade utföra sina nuvarande arbetsuppgif-
efter viss rehabiliteringter eller anpassning arbetsuppgifter-av

na

gällerHär frågan i första hand den försäkrade kan kunnaom anses
återgå till sitt vanliga arbete. Bedömningen blir beroende vilkaav
åtgärder för återgång krävs och hur omfattande dessa är.som

detNär sig de former rehabiliteringrör ligger påom av som
mellan medicinsk och arbetslivsinriktadgränsen rehabilitering, t.ex.

ryggskola, och fysisk anpassning arbetsplatsen, exempelvis iav
form anpassad arbetsstol eller liknande, kan dettaav en anses vara
åtgärder sådan begränsad omfattning den försäkradegör attav som
kan bedömas i förhållande till återgång till sitt vanliga arbete.
Sjukpenning från försäkringen under nödvändiga åtgärder.utges

Kommittén rehabilitering för återgång till det vanligaattanser
arbetet inte alltid skall det alternativ kommer före nästavara som
alternativ enligt3 vilket den försäkrades arbetsförmåga bedöms i
förhållande till arbete den försäkrade kan omplaceras tillannat som

rehabiliteringsåtgärder. Direkt omplaceringutan till arbete kanannat
å andra sidan inte heller alltid det alternativ skall kommavara som
först. Omständigheterna i det enskilda fallet får avgörande förvara

ersättning under rehabilitering skall kunna Vid bedöm-utges.om
ningen vilket alternativ lämpligast bör såväl den försäkra-ärav som
des och arbetsgivarens önskemål kostnaderna för försäkringen,som

in. Om arbetsgivaren erbjudervägas omplacering bör tillrätten
ersättning under sådan rehabilitering begränsad i tiden.en vara
Kommittén har vid sina överväganden diskuterat möjligheten att

riktlinje ersättning under till månader skulleatt tresom ange upp
kunna godtas.

Kommitténs diskussion i detta skiljer sig inte i någonsteg avgö-
rande mån från dagens regler eller tillämpning. Preciseringen av
försäkringens ersättningsansvar vid rehabilitering försäkradav en

i och för sig har arbetsförmåga inom arbets-som en som ryms
givarens utbud arbetsuppgifter kan dock sägasav vara ny.

Steg Kan den försäkrade erhållautföra och andra arbetsupp-
gifter hos sin arbetsgivare insatserutan extra

I och med det blir klarlagt den försäkrade inte kanatt återgå tillatt
sitt vanliga arbete skall arbetsförmågan bedömas förhållandei till
möjligheterna få arbete, dvs omplaceras hosatt arbetsgiva-ett annat
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bedömas iarbetsförmågaförsäkradesdenfallet börsåOm ärren.
nödvändigundersjukpenningarbete.till dettaförhållande utges

konvalescens.ochbehandling
princip inteiförsäkringenersättning frånytterligare utgesNågon
arbetekan klararehabiliteringförsäkrade ettdeneftersom utan som

erbjuder.arbetsgivaren
kommittén detemellertidföregående avsnittframgårSom anserav

och 3mellan 2väljamöjlighet stegfinnas stegfall böri vissa atten
detiomständigheternaBeroende påsteg-för-steg-bedömningen.i

lämpligareibland 2 änkan stegenskilda fallet, steg vara

arbetsuppgifter hoserhålla andraförsäkradedenKanSteg
arbetsupp-anpassningutbildning,vissefterarbetsgivaresin av

insatserrehabiliterandeliknandegifter eller

utgångspunkt i denmedskefår förutsättasdeli dennaPrövningen
rehabilitering kanvidersättning utgesunder vilkenbegränsade tid

inte änrehabiliteringsinsats ettinnebär taridag. Det camersomen
försäkrade efterdenklarlagtskall detanspråk. Vidare attår i vara

arbetsgivaren.hosarbeteerbjudsprincipirehabiliteringsinsatsen ett
framti-iskervadmöjligtvisserligen inte garanteraDet attär som

skalldetmål ochklartskall harehabiliteringsinsatserna ettden, men
mål kan nås.dettatroligt attvara

möj-klarlagd,inteönskad,syftar tillRehabilitering menensom
tillbör inte ersätt-arbetsgivaren rättarbete hoslighet till annat ge

försäkringen.frånning
dagensfrånsig inteskiljerdiskussion i dettaKommitténs steg

skallrehabiliteringenkravetuttaladetillämpning. Deteller attregler
uppnåsockså kansannolikhetgradmed vissmålha ett avensom

fall.vissaskärpning iinnebäramöjligenkan en

på arbetsmarknadenförsäkrade klara annatdenSteg Kan
insatserarbete,förekommande extranormalt utan

någotfinnsverksamhet intearbetsgivarensfördet inomOm ramen
arbetsmarknadenarbetsförmåganskalllämpligt arbete prövas mot

anställning.försäkradesutanför den
klarahar, kansjukdom handen annatförsäkrade, ettdenOm trots

intehanarbete harförekommande rättnormaltarbetsmarknaden
arbetsförobjektivt ävenförsäkringen. Hanersättning fråntill är, sett,

för honom.tillgängligtfinns direktarbete intelämpligtettom
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De föregående två i kommitténs redovisningstegen enbart siktetar
försäkrade har anställning. För försäkrade saknarsom en som

arbetsgivare, arbetslösa, uppdragstagaret.ex. och egenföretagare
bedöms tillrätten ersättning direkt enligt reglerna i detta Ensteg.

redovisningnärmare kommitténs bedömningenav syn av ar-
betsfönnågan hos arbetslösa lämnas i avsnitt l2.7.8.5.

Steg Kan den försäkrade påklara arbetsmarknadenannat
normalt förekommande arbete efter vissa rehabiliterande
insatser utbildningt.ex. eller omskolning

Även i detta skall prövningen skesteg med utgångspunkt i de
tidsramar för rehabilitering idag står till buds. Det innebärsom en
rehabiliteringsinsats inte år iän anspråk.tar ettsom mer ca

Rehabiliteringsinsatserna skall syfta till den försäkradegöraatt
rustad klara lämpligt arbeteatt arbetsmarknaden.ett Om något
lämpligt arbete inte finns tillgå efter avslutad rehabilitering,att men
den försäkrade har förmåga utföra sådant, inteatt längreett utges
ersättning från försäkringen.

ÄrSteg den försäkrade varaktigt eller för avsevärd tid
arbetsoförmögen

Den prövning skall i dettagöras den idagstegsom motsvarar som
sker den försäkradenär ansöker förtidspension sjukbidrag ellerom

försäkringskassannär byter den försäkrades sjukpenningut mot
sådan pension.

En utförligare redovisning hur kommittén bedömningenpåav ser
tillrätten ersättning i dessa fall lämnas i avsnitt l2.7.5.av

12.7.7 Rätt till ersättning under rehabilitering

De kriterier för bedömning arbetsförmågan kommitténav som
för och redovisasstannat ligger förgrund bedömningsom ovan, som

tillrätten ersättning från försäkringen under sjukdom.av Enligt
kommitténs uppfattning bör bedömningsgrunder användassamma
vid prövning till ersättningrätt under rehabilitering. Dettaav ger en
konsekvent och logisk tillämpning arbetsförmågebegreppet.av

En arbetsförmåga nedsatt i sådanär utsträckningperson vars detatt
krävs rehabiliteringsinsatser för han skall kunna utföra fortsattatt
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steg-för-steg-ioch 6alternativen 4iarbete, på sätt angessom
underförsäkringenfråntill ersättninghabör ocksåmodellen, rätt

försäk-inomrehabiliteringsinsatser,nödvändigasådana rymssom
ringens ram.

förhållande-utgångspunkt imedersättning börtill avgörasRätten
kanrehabiliteringsåtgärdervilkafallet ochenskildai det somna

syfta tillskallåtgärdernamåsteInriktningenlämpliga. attvaravara
realistiska ochskallRehabiliteringsinsatsernaarbete.iåtergång vara

medtillsammansplaneringingå imål görsha klart samtett somen
andraellerarbetsgivaredenneseventuellt ocksåförsäkrade,den

iskall dokumenterasplaneringmedverkande. Denna gemensamma
rehabiliteringsplan.en

föregående avsnittochi dettaövervägandenDe presenterassom
ersättningmedrehabiliteringsinsatserriktlinjer fördeutgått frånhar
beslutriksdagensfastställdessocialförsäkringenfrån omgenomsom
Socialför-1992.fr.o.m. årrehabiliteringsinsatserochrehabilitering

:SfU 16199091betänkandedå i sittskrevsäkringsutskottet

skallrehabiliteringsersättningföreslagitharRegeringen att
synnerliga skälinteår,under högstkunna ettutges om
rehabiliterings-inriktningen påUtskottetföreligger. attanser

arbetsför-sinha återfåttförsäkrad skallbörarbetet attvara en
börutbildningeventuellfalloch iårmåga inom att vartett en

bör enligttidsgränstid. Någonavslutad inom dennavara
och utskottetlagen,idock intemeningutskottets anges

del.propositionen i dennaavstyrker - - -
praxisdenuppfattningregeringensdelarUtskottet att som

utbild-undersjukpenningtillvad gällerutvecklat sig rätten
börmeningutskottetsEnligtbehöverning stramas enupp.

arbetslösomskolaförtillräckligutbildning att ensom anses
grundtillräcklig för denregeli även avsomvaraperson

eftergymnasialgällersig. Vadomskolasjukdom behöver
inteförslagregeringensmedi enlighetutbildning bör däremot

skallutbildningenkravuppställas något att vara
dennainnebärmeningutskottetsEnligtnäringslivsinriktad.

bekostnadsjukförsäkringensutbildningbegränsning av
sinåterfåttskall haprincipenfråninte attett avsteg personen

arbetsgivar-rehabiliteringen. Genomarbetsförmåga efter att
rehabiliteringsansvariga ioch andraförsäkringskassornana,

kommerrehabiliteringsâtgärderskall tillfortsättningen attse
möjligtbör detstadiummycket tidigaretill stånd ett vara

tid.kortarearbetsförmågaåterställaatt en persons
skallrehabiliteringsersättningföreslårRegeringen utgesatt

förskäl talarsynnerligaföljd inte365 dagar iunder högst om
Utskottettid.för längreersättning skall attutgesatt anser
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inriktningen på rehabiliteringsarbetet bör försäkradattvara en
skall ha återfått sin arbetsförmåga inom år och iett att vart
fall eventuell utbildning bör avslutad inom denna tid.vara
Redan på grund vad utskottet angivit arbetsmark-av ovan om
nadsutbildningens längd bör begränsning rehabilterings-en av
tiden till år inte i lag. Det enligtett utskottet meningäranges
därtill övergripande mål sjukett verkligen bliratt en person
rehabiliterad och kan komma tillbaka i arbete. Utskottet är
därför inte berett tillstyrka regeringens förslag rehabilite-att
ringsersättning längst skall kunna under år inteutges ett om
synnerliga skäl föreligger. Utskottet vill däremot understryka
vikten försäkringskassan hela tiden tillatt rehabilite-av attser
ringen fortlöper i enlighet med den plan har upprättats.som
Om avvikelse sker från planen får försäkringskassan ta
ställning till planen behöver förändras eller rehabilite-om om
ringen bakgrund de dittillsvarandemot resultaten börav
avbrytas. Försäkringskassan skall därvid bl.a. bedöm-göra en
ning vilka insatser ekonomiskt rimliga.ärav som

Socialförsäkringsutskottet ansåg alltså inriktningen år skallatt ett
gälla för ersättning under rehabilitering. Kommittén dennaattanser
inriktning bör finnas kvar.

En försäkrad, inte kan utföra sitt vanliga arbete, harsom men som
förmåga utföra andra arbeten bör inteatt ha till ersättning frånrätt
försäkringen under utbildningsinsatser eller kompetenshöjande
insatser. Ersättning från försäkringen syftar, förutom till kompen-att

inkomstförlust grund sjukdom, också till det möj-sera göraattav
ligt och återställa förmåganatt sjukdomen försörja sigatt trots ge-

arbete. Det har inte varit och skall inte heller uppgift förnom vara en
socialförsäkringen bidra till kompetenshöjningatt för enskildaen
individer.

En arbetsgivare och anställd har naturligtvis med de härävenen
föreslagna reglerna möjligheter idag själva kommaattsamma som

lämpligaöverens rehabiliteringsinsatser, eller kompetenshöjandeom
insatser, försäkringens och försäkringskassansutan medverkan.
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någotYtterligare12.7.8 om

arbetsförmågebedömning

hur skallkommittén ytterligaredetta avsnitt diskuterarI om man
arbetsförmågaersättning den försäkradesbedöma tillrätten när

skallVilken betydelse denförändras med anledning sjukdom.av
tillmätas.efter sjukdomenförsäkrades arbetstid före respektive

beträffande partiell arbetsför-Kommittén här bedömningartar upp
arbetslöshet.deltidsarbete ochförändrad inkomstnivå,måga,

beträffande arbets-kommitténs övervägandenUtgångspunkten för
redovisadede bedömningar gjorts i dentiden har varit ovansom

det gäller sjuk-steg-för-steg-modellen. Avvägningarna skall när
utifrån den arbetstid denpenningförsäkringen i första hand göras

förtidspensionering-det gällerförsäkrade hade vid insjuknandet. När
utföraförhållande till förmåganskall avvägningarna igöras ettatten

heltidsarbete.

arbetsförmåga12.7.8.l Partiell

arbetsförmågan skall bedömasKommittén har diskuterat hur när en
klarar sitt vanligahar heltidsanställning inte längreperson som en

situation underarbete heltid med anledning sjukdom. En somav
förhållanden inte alltför sällan inträffar den försäkradesådana är att

klarar sitt vanliga arbete på deltid.
fall får bedömas enligtKommittén arbetsförmågan i dessaattanser

arbete ellersteg-för-steg-modellen. Möjligheterna till utanannat
första hos denrehabiliteringsinsatser i handmed prövas egna

konsekventarbetsgivaren, därefter arbetsmarknaden i Enstort.mot
fall densteg-för-steg-bedömningen leder till i dettillämpning attav

heltid ellerförsäkrade klara arbetekunna ettett annatanses
till ersättning frånhalvtidsarbete har han inte någonytterligare rätt

arbetsför i arbete kan hanförsäkringen. han bedömsNär sägasannat
inte finns tillgängligt.partiellt arbetslös något arbeteannatvara om

heltidsarbetande inte anställd bedöms påEn är sammaperson som
dock den arbetsmöjligheter hos arbetsgiva-prövningsätt, utan mot

skall för anställd.görasren som en
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inkomstnivå12.7.8.2 Lägre

för dagens förtidspensionering finns möjlighetInom attramen
ekonomisk invaliditet vilket det möjligt medkompensera gör att

förtidspension inkomstbortfall förkompensera personer som
sjukdom till heltidsarbete. Som exempelgrund övergår annatav

försäkrings-detta publicerad dom 29 1967 därkan TAFnämnas en
invaliditetsbedömning i måldomstolen tagit ställning till ett

grundangående förtidspension sjukbidrag till en person som av
byggnads-till heltidsarbete. Målet gälldesjukdom övergått annat en

kontorist.sjukdom till arbetearbetare grund övergått somavsom
haft inkomst 000byggnadsarbetare skulle han ha 27Som en om ca

inkomstoch kontorist hade han28 000 kronor år enper som-
arbetsför-Försäkringsdomstolen fann12 100 kronor år. attperom

minst hälftentill följd sjukdom nedsatt medmågan trots attav var
heltidsarbete. tillförsäkrade fortfarande utfördeden Rättett en

förelåg därför nivån halvt sjukbidrag fannstredjedels sjukbidrag
inte vid denna tid.

bedömningen arbetsförmågan skall medicinskaOm görasav
från kriterier finns inte längregrunder med bortseende andra

olika faktorer tidigareför den sammanvägningutrymme av som
förtidspension dengjorde det möjligt bevilja partiell även näratt

karaktärförsäkrade arbetade heltid. Grunden till detta denär av
kompensation för ekonomisk invaliditet nuvarande förtidspen-som

enbart förmågansionsregler har. bedömningen skallOm göras attav
skaffa enligt kommitténs uppfattning,sig inkomst arbete kan,av
sådan sammanvägning inte längre ske och någon ersättning inte

kunnai det fall då den försäkrade, i arbete han bedömsutges ett som
avtalsmässig ellerutföra, kan räkna med få lön är gängseatt en som

inom det alternativa yrkesområdet.nya
avsnittfår redovisas iföreslagna förändringen också,Den som

försäkrade arbetarmotsvarande konsekvenser för12.8, som
förändringenbetydligt heltid. Med den föreslagnaän avmer nu

förmågaför till ersättning får försäkrad harkriterier rätt attsomen
försäkringenarbeta heltid inte längre till ersättning från ävenrätt om

sjukdom hindrar fortsätta arbeta heltid. När hanhonom änatt att mer
förmåga försörja sig självkan arbeta heltid måste han ha attanses

sådant förvärvsarbete normalt förekommande påärgenom som
arbetsmarknaden.
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12.7.8.3 Deltidsarbetande

deltidsanställdEn skulle vilja arbeta heltidperson som men som
grund sjukdom klarar enbart deltidsarbetet i sitt vanliga arbeteav
bedöms också enligt steg-för-steg-modellen steg 5.

den ordinarieNär arbetstiden deltid finns idag inte någonär tillrätt
sjukpenning på det tid inte utnyttjas för förvärvsarbete. Härsom
föreslås inte någon ändring i denna del. denFör del sin arbetsför-av
måga den försäkrade inte utnyttjar för förvärvsarbete hansom anses

arbetslös till ersättning från försäkringenrätt sigutanvara vare
under sjukdom eller under rehabilitering sådan krävs. Enom
arbetsgivare torde inte kunna åläggas något rehabiliteringsansvar för
den arbetsoförmåga ligger utanför anställningsavtalets arbets-som
tidsmått. På den del sin möjliga arbetstid den försäkrade harav som

deltidsanställning bedöms han däremot utifrån alla leden ien steg-
för-steg-bedömningen. Vid varaktig arbetsoförmåga prövning-görs

enligt avsnitt l2.7.8.4 nedan.ävenen

l2.7.8.4 Försäkrade förvärvsarbeteutan

Vid varaktig arbetsoförmåga kan försäkrad idag hel förtidspen-en
sionsjukbidrag förutsättningarna för detta uppfyllda. detNärärom
gäller till förtidspension bedömsrätten arbetsförmågans nedsättning
i förhållande till försäkradesden förmåga arbeta heltidatt oavsett
hans faktiska arbetstid. innebärDet arbetar deltidatt personer som
eller aldrig kunnat arbeta har till förtidspension i händelserätt attav
arbetsförmågan blir helt eller delvis nedsatt. De föreslagnanu
reglerna har inte för avsikt ändra detta.att

12.7.8.5 Bedömningen arbetsförmåganav
hos den är arbetslössom

Även bedömningen hur sjukdom begränsar arbetsförmågan förav en
arbetslösa kan, enligt kommitténs uppfattning, variera beroende på
omständigheterna i det enskilda fallet. För den undersom en
arbetslöshetsperiod föremål för arbetsmarknadspolitiskär åtgärden
skall arbetsförmågan bedömas i förhållande till denna. denFör som
står till arbetsmarknadens förfogande arbetssökande skallsom
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Förhållandebredare perspektiv, dvs. ibedömas iarbetsfönnågan ett
arbetsmarknaden.till

genomgårarbetsförmågan hos denBedömning som enav
åtgärdarbetsmarknadspolitisk

förbättra denåtgärderna bl.a.arbetsmarknadspolitiskaDe attavser
de aktiverar denkvalifikationer samtidigtarbetssökandes som

passivitet.motverkar skadligarbetslöse och
åtgärd,arbetsmarknadspolitiskarbetslöse genomgårdenOm en

arbetslivsutveckling, bedömsarbetsmarknadsutbildning ellert.ex.
påverkar densjukdomenförhållande till hurarbetsförmågan i

åtgärd.genomföra dennadelta i ellerförmågaarbetslöses att
arbetslöse kanifrån deni detta fall utgåBedömningen skall att om
åtgärden skallarbetsmarknadspolitiskaåtergå till denkunnaantas

åtgärden. Bedöms denförhållande tillarbetsförmågan bedömas i
arbetsförmå-skalltill åtgärdendäremot inte kunna återgåarbetslöse

enligt nedan.bedömasgan
Är upphörarbetsmarknadsåtgärdenarbetslöse fortsatt sjukden när

enligt nedan.i det fallet bedömasskall arbetsförmågan även

arbetsförmågan arbetssökandedenBedömning hos ärsomav

arbetsmarknadspoli-arbetslös, delta i någondenFör är utan attsom
sjukdomenförhållande till huråtgärd, bedöms arbetsförmågan itisk

arbetssökande ochaktivtarbetslöses förmågabegränsar den att vara
erbjudetförfogande och kunnatill arbetsmarknadensstå anta

lämpligt arbete.
bredarei detarbetslös skall alltså bedömasArbetsförmågan hos en

arbetsförmå-enbartskall begränsas tillperspektivet och inte att avse
tidigareyrkesutbildning ellereventuelli förhållande till t.ex. engan

arbetslöshetsersättningtillyrkeserfarenhet. följerDetta rättenattav
arbetsmarknadenstillden arbetslöse stårbl.a. avhängigär att

Arbets-lämpligt arbete.beredd erbjudetförfogande och är att anta
yrkesförsäkring ochintelöshetsförsäkringen alltså någonALF är

förhållandearbetssökande endast iden arbetslöse kan inte ses som
arbetslöshetsförsäkringenprincip itill eller vissa arbeten. Somvisst

onödig yrkesväx-gäller dockoch för arbetsförmedlingens arbete att
skall undvikas.ling i möjligaste mån
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Överväganden12.7.8.6 beträffande bedömningen av
arbetsförmågan hos arbetslösa

reglerDagens för hur arbetsförmågan skall bedömas för den ärsom
arbetslös följer principer gäller för den har ettsamma som som
arbete. denFör genomgår arbetsmarknadsåtgärd grundsom en av
arbetslöshet det både rimligt och lämpligt bedömningenär att av
arbetsförmågan sker förhållandei till åtgärden. under tiden förAtt

sådan åtgärd vidga bedömningen arbetsförmågan till atten av avse
den arbetslöses förmåga aktivt arbetssökande och stå tillatt vara
arbetsmarknadens förfogande skulle leda till icke önskvärda resultat.

skulle sjukpenning inte kunnaT.ex. vid sjukdom tillfälligtutges som
förhindrar deltagande i arbetsmarknadsåtgärd, det bedömsett en om

den försäkrade sin sjukdom skulle kunna stå till arbetsmark-att trots
förfogande.nadens

begränsa bedömningenAtt arbetsförmågan för den ärav som
arbetssökande till endast visst eller vissa arbeten skulleatt avse
innebära utvidgning nuvarande tillämpning och leda tillen av en
bristande överensstämmelse mellan reglerna i lagen allmänom
försäkring och lagen arbetslöshetsförsäkring. bedömning iEn ettom
sådant perspektiv skulle leda till arbetslös harsnävt rättatt atten
uppbära sjukpenning han eller hon har förmåga stå tilltrots att att
arbetsmarknadens förfogande och bedöms kunna utföra arbete.annat

Kommittén har därför inte funnit det påkallat ändra bedöm-att
ningsgrundema för till sjukpenning och skapa särskilda reglerrätt
för bedömningen arbetsförmågan hos dem arbetslösa.ärav som

Bedömningen12.8 arbetsförmågan hosav

den har heltidsarbeteän ettsom mer

Vårt Arbetsförmågaförslag: skall bedömas i förhållande till
högst heltidsarbete beaktande tidigare arbetstid ellerett utan av
förvärvsinkomster i de fall försäkrad inte kan återgå till sitten
vanliga arbete eller då den försäkrade inte längre har förmåga att
utföra heltidsarbete.än ettmer

9 15-[434
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arbetsförmågan skall bedömas har, tidigare ocksåNär nämnts,som
förden försäkrades arbetstid betydelse. Utgångspunkten övervägan-

beträffande arbetstiden gjorts idena har varit de bedömningar som
diskute-den redovisade steg-för-steg-modellen. detta avsnittIovan

har tvåkommittén olika alternativ det gällernärrar personer som
betydligteller flera arbeten och därvid arbetar änsammantaget mer

heltid.

Nuvarande regler12.8.1

fråga till sjukpenning bedöms enligt nuvarande reglerI rättenom
arbetsin-arbetsförmågans nedsättning i förhållande till den tidigare

tidigare varit deltidsar-och detta gällersatsen oavsett om personen
betande eller arbetat betydligt heltid.änmer

Beträffande sjukpenningunderlaget kan försäkrad i dag fåen en
från flera anställ-beräknad på den sammanlagda inkomstenSGI

fortsättningsvis förvärvsarbeta i minstningar han kan förutsättasom
omfattning. inkomstunderlaget iNågon begränsningsamma av

förhållande till inte. gäller generelltarbetstiden Däremotgörs att
årsinkomster inte beaktas till den del de överstiger basbelopp.7,5

egenföretagare nuvarandeBeräkningen SGI för utgår enligtav en
regler från rörelsen får inte beräknasnettoinkomsten SGI:nav men
till högre belopp vad skälig avlöning för liknandeän motsvararsom
arbete för räkning. Vid fastställande skälig avlöningannans av
jämförelseinkomst hänsyn till i vilken utsträckning egenföreta-tas

arbetar i den verksamheten. Arbetar den försäkrade igaren egna
väsentligt omfattning i sin verksamhet vad anställdstörre änegen en

liknande arbete motsvarande högi skulle ha gjort och har han en
nettointäkt bör jämförelseinkomsten fastställas med hänsyn till den

arbetsinsatsen. allmänna råd 1986:6I RFV:sstörre attanges
arbetstiden för arbetstagare med flera olika anställningaren

anställning förbegränsas arbetstidslagstiftningen enbart för varjeav
sig. rekommenderar därför den faktiskt arbetade tiden läggsRFV att
till grund för beräkning jämförelseinkomsten. Egenföretagarenav
får också tillgodoräkna sig arbete för administration, reparation,
jourarbete i den den försäkradesmån taxerade inkomstm.m. ger

för det.utrymme
Om egenföretagaren under följd år deklarerat lägre netto-en av

intäkt vad skälig avlöning för liknande arbete förän motsvararsom
räkning, skall SGI beräknas med ledning de senastetreannans av
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årens taxering. kanSGI bestämmas till högre belopp denänett
skattemässiga verksamheten befinner sig i uppbyggnadsskedeettom
eller det föreligger andra särskilda skäl såsom särskilt stark skuldbe-
lastning, ändrade förvärvsförhållanden eller tillfälliga förluster.

detNär gäller till förtidspension bedöms arbetsförmågansrätten
nedsättning i förhållande till den försäkrades förmåga arbetaatt
heltid hans faktiska arbetstid. innebärDetoavsett att personer som
arbetar deltid eller aldrig kunnat arbeta har fullgott skydd i händelse

arbetsförmågan blir helt eller delvis nedsatt. finnsDet idagattav
inte något hinder bevilja partiell förtidspension tillmot att en
försäkrad före nedsättningen arbetsförmågan arbetadesom av mer

heltid och efter nedsättningen arbetsförmåganän kan arbetaav
heltid.

forInom dagens förtidspensionering finns möjlighetäven attramen
kompensera ekonomisk invaliditet varför det möjligt medär att
förtidspension kompensera inkomstbortfall för personer som
grund sjukdom övergår till heltidsarbete, jämför TAFannatav
291967 redovisats i avsnitt 12.7.8.2.som ovan

Behov12.8.2 ändrade reglerav

harDet på iår olika sammanhang diskuterats det bordesenare om
finnas begränsningsregel hindrar ersättning frånatt utgesen som
försäkringen har fler heltidsarbete,när eller harän ettpersoner en
sammanlagd arbetstid vida överstiger timmar40 vecka.som per

RF Vzs rapport

ÖversynRFV har i sin reglerna sjukpenninggrundan-rapport av om
de inkomst SGI RFV ANSER 1992:4 angivit alltför långatt en
veckoarbetstid försäkringskassornasenligt erfarenheter kan ge
upphov till långtidssjukskrivningar, arbetsskador och därefter
förtidspension och livränta. komma ifrånFör den allmännaatt att
obligatoriska försäkringen stimulerar människor flera arbetenatt ta
och få sammanlagd arbetstid vida överstiger normalen som
heltidsanställning, vilket hög sjukpenning vid sjukdom, kanger en
enligt RFV diskuteras SGI skall begränsas till inkomsterom
motsvarande viss genomsnittlig arbetstid vecka.en per

RFV redovisar i olika lösningar där begränsasSGI tillrapporten
inkomster från normal heltid med tillägg motsvarande visst antal
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ellerhögst 44 52sammanlagt innebärande antingenövertidstimmar,
denna tidfrån arbetearbete vecka. Inkomstertimmars utöverper
sjukpen-tillVid bedömningskulle inte få inräknas i SGI. rättenav

arbetsinsats. Enanställdes totaladock hänsyn till denning tas
sjukdom arbetatimmarvecka vidarbetar böranställd 80t.ex.som

det intefå sjukpenning. Enligt RFVtimmar för halvhögst 40 äratt
Framför allt skullefrån eller flera arbeten.rimligt bortse ettatt

arbetenågotrehabiliteringsarbete försvårasförsäkringskassans om
sammanhangbedömning. dettautanför kassans Istod helt resonerar

till varjehänförsarbetsförmågan och SGI:nkring lösningar därRFV
för sig.anställning

Verket anförfram förslag ilägger inte någraRFV attrapporten.
begränsning kanSGIskulle omfattas antasavav ensomgruppen

hartroligenoch del iförhållandevis liten att gruppenenvara
erfarenheteransågöverstiger basbelopp. RFVinkomster 7,5 attsom

försäkringskassomasfrån inriktningenförst inhämtas denbör avnya
rehabiliteringsverksamhet.

1994:91Ds

och sjukpen-till förtidspensiondepartementspromemorian RättenI
arbetsti-förslaglämnar arbetsgruppenning, Ds 1994:91, rörsom

arbetsförmågans nedsättningbetydelse vid bedömningendens av
förtidspension s. 76 77.för sjukpenning dels fördels s. 48, -

arbetsgruppen för dentill sjukpenningBeträffande rätten attanger
vanliga bör försäk-kunna till sitt arbeteinte kan återgåantassom

försäkrades förmågadenvid sin bedömning beaktaringskassan att
börVidare enligt arbetsgrup-något arbete.försörja sig annatgenom

gradi vilkeninföras innebär bedömningenregel att aven sompen
utifrån denarbetsförmågan nedsatt skall högstär göras attsom
förekommandeskulle ha arbetat i arbetsmarknadenförsäkrade ett

tidigare harförsäkradenormalt heltidsarbete oberoende denav om
heltid.arbetat änmer

det ocksåförtidspensionBeträffande arbetsgruppen ärattanser
erhållamotiverat införa tydlig regel begränsar rätten attatt en som

arbetsför-den försäkrade nedsättningenförtidspension trots avom
arbetsförmå-gradkan arbeta heltid. Bedömningen i vilkenmågan av

försäkrade skulle hanedsatt bör således utgå från denär attgan
arbetat heltidsarbete.i på arbetsmarknaden normaltett
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RF V.s remissvar

RFV har i sitt remissvar avseende Ds 1994:91 angivit förslagetatt
försäkringskassan vid bedömning arbetsförmågan skall utgåatt av

från den försäkrade högst skulle ha arbetat heltid rimligt,att ärsom
det medför hel del olösta frågor. Förslaget gäller bedöm-men en

ningen i de längre sjukfallen där det klarlagt den försäkradeär att
inte kommer kunna utföra arbete i den omfattning han hittills haratt
gjort. dessa fallI kan det förefalla rimligt inte kompensera för detatt

arbetsutbud och den höga inkomst den försäkrade haft. RFVstora
förslaget bör leda till ändring reglerna SGI. Enattanser en av om

ändring kan antingen innebära möjligheten placera sig i SGIatt att
för inkomsten heltidsarbete ochbort då berörsän detas ävenmer av
korta sjukfallen. lösningEn det blir möjligt för kassanär attannan

minska den försäkrades underSGI pågående sjukfall tillatt att
högst heltid. En eventuell SGI-sänkning i pågåendemotsvara etten

sjukfall bör emellertid inte kopplas till den definition långaav
sjukfall föreslås i promemorian. föreslårRFV i stället SGI:nattsom
ändras under sjukfall, efter dagar.180 SGI:n skulle kunnaett t.ex.
fastställas så endast normal heltid i den försäkradessätt att en
huvudsakliga sysselsättning får ligga till grund för SGI:n vid
långtidssjukdom. deI fall den försäkrade arbetar heltid skallänmer
endast motsvarande heltiden ligga till grund för den SGI:n. Förnya
den flerahar olika arbeten samtidigt kan det lösas attsom genom

försäkradeden själv får välja den för honom fördelaktigamest ar-
betstiden, dvs. den tid ersättning timme. Förmestsom ger per ar-
betslösa dennakan bedömning i förhållande till det tidigaregöras ar-
betet. påpekarRFV den skisserade lösningen kan medföra dubblaatt
sänkningar, försäkradför normalt arbetar timmar10t.ex. en som om
dagen och blir sjuk och bara kan arbeta timmar.5 SGI:n skullesom
enligt förslaget sänkasdå till timmar8 samtidigtatt motsvara som
endast fjärdedels sjukpenning kan RFV för bl.a.utges. atten varnar
detta kan leda till ökat tryck förtidspensioneringen.ett

Enligt RFV:s beräkningar, RFV 1992:4, hade år 1990 senareanser
beräkningar finns inte 462 700 anställda arbetstid över-ca en som

timmar40 vecka, vilket motsvarade 11,2steg procent to-per ca av
tala antalet anställda. Antalet anställda med arbetstiden som

44 timmar heltid plusöversteg normal övertid vecka förper var
år 262 vilket700, motsvarade 6,4 totala antaletprocentsamma av

anställda. Enligt fannsRFV i oktober 1994 pågående73 000ca
sjukfall 180 dagar. Om fördelningöversteg gäller försom samma
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begränsningen tilldessa skulle försäkrade beröras4 700ca om
remissyttrandet.heltidsarbete så föreslår iRFVsätts som

RR Vzs rapport

fuskFörtidspension ochRiksrevisionsverket har i sin rapport -
åtgärder förföreslagit bl.a. följandesystembrister 1995:33RRV att

iöverkompensation finnstendenser tillkomma undan de som
förtidspensionering:dagens medsystem

orimligtIntensifiera samordna förmåner såarbetet med attatt
Överväg införaundvikas.orättvist höga ersättningar kanoch att

beslut förtak eller skärpta regler förantingen högsta omprövaattett
förhållande tillförtidspensionerade isamlade ersättningen förden

arbeta.haft denne fortsattinkomst vederbörande skulleden om
både de fallsöka finna lösning påbör i uppdragRFV att enges

omfattande dubbelarbeteorsakasförtidspensionering ettsom avav
följd lägga förslagförslitningsskador ochmed oundvikliga attsom

förnuvarande drivkrafterna dettasyftar till reducera deattsom
beteende.

situationer försäkringstagareOmarbeta de regler i vissa gersom
till för lågt ställda kvalifika-med hänsynalltför hög ersättningen

tionskrav, de s.k. antagandereglerna.
Ändra och faktiskaantalet faktiskt arbetade årreglerna så att

fastställerförsäkringskassanförvärvsinkomster ökad tyngd närges
förtidspensionsbeloppets storlek.

åtgärderAlternativa12.8.3

socialförsäkringssystemenKommittén har diskuterat inomom man
inkomstunderlagskall kunna bortse från arbetsförmåga ocheller

därvidheltidsarbete. Kommittén kanän treett sesom avser mer
och medellångaför ersättningen ialternativa lösningar det korta

perspektivet.
heltidsarbeteArbetsfönnågan bedöms i förhållande till högst ett

inkomstunderlaget helagrundas inkomsten.men
faktiska arbets-Arbetsförmågan bedöms i förhållande till den

till högstinsatsen före sjukfallet inkomstunderlaget begränsasmen
heltidstjänst med tillägg for lagstadgadeinkomsten i ev. högstaen

övertid.
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Såväl bedömningen arbetsförmågan beräkningenav som av er-
sättningsunderlaget i förhållande till högst heltidsarbete.görs ett

Begränsningen kan gälla vid alla sjukfall eller endast dennär
försäkrade inte kan återgå till sitt tidigare arbete. I samtliga alterna-
tiv kan begränsningen gäller först efter viss tidattanges en av
sjukperioden.

Motsvarande alternativ kan diskuteras det gäller för-även när
tidspensioneringen.

Kommitténs12.8.4 överväganden

Som skäl för förslag införa begränsningar ersättningsrätten föratt av
den har heltidsarbete har anförtsän alltför långattsom mer en
veckoarbetstid kan upphov till exempelvis förslitningsskadorge som
medför långtidssjukskrivningar och förtidspension. allmännaDen
försäkringen bör därför inte stimulera människor flera arbetenatt ta
och få sammanlagd arbetstid vida överstiger normalen som
heltidsanställning. Man ifrågasätter också utsätterom personer som
sig för den ökade risk för skador och sjukdomar dyliktettsom
förvärvsmönster skall omfattas den allmänna försäkringensutgör av
inkomstbortfallsskydd till den del överstiger normaltettsom
heltidsarbete.

skälDe sålunda anförts i fall vid första anblickenär vartsom
sympatiska. Det önskvärt försäkringen kunde utfonnas såatt attvore
den förebygger ohälsa och stimulerar hälsosamt liv. praktikenIett

detta inte lätt uppnå på konsekventär För närvarandeatt ett sätt.
alla sjukdomar medför nedsatt arbetsförmågaersätts påsom samma

oberoende sjukdom berorsätt på rökning, ellerstressav om en
dåliga förvärvsarbetandeEn får sjukpenning från denmatvanor.
allmänna försäkringen sjukdomens bakomliggande orsaker.oavsett

exempel förs framI arbetsinsatser inte kan tolererasöversom som
redovisas ofta situationer där arbetar 60 80 timmarpersoner per-
vecka. de förslag tillI begränsningsregler lagts fram RFVsom av
har föreslagits arbetsinsatsen begränsas till timmar.44att ev.
Visserligen måste någonstans detgräns sättas svårtär atten men
hävda arbetsinsats timmar45 skulle medföra sådanatt ökaden en
risk för förslitningsskador den allmänna försäkringen skallatt
motverka sådan arbetsinsats. Redan i dag kan dispens lämnas fören

betydligt övertidsuttag i genomsnittett större 4 timmar vecka.än per
Eftersom arbetstiden kan ojämnt förlagd under periodvara en
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avvägningar i deockså leda till svårabegränsningsådankommer en
omfatt-tidsmässigakan denegenföretagarefallen.enskilda För en

egenföretagare,fastställa. Mångasvårningen arbetet att somav vara
timmarvida överstiger 40arbetstidoftalantbrukare, hart.ex. somen

inkomsterpåtagligt högaskull ha någraför denvecka utan att avper
arbete.sitt

Även gälla för-skulle ibaraförsäkringenbegränsning avom en
inkomstun-inte tillomfattning ocharbetsinsatsenshållande till

socialförsäkringssyste-andra delaruppenbartdetderlaget är att av
exempel kandetta Somutformat på nämnasinte attsätt.ärmet

reformeradesynnerhet detiålderspensionssystemet, systemet som
så detför, konstrueratantagit riktlinjernanyligenriksdagen är att

lågavlönad. detIför denarbetsinsatser ärstorauppmuntrar nyasom
efter 65-årsåldern.förvärvsinkomsterocksåstimulerassystemet

bör ändådetavskaffas inom kortskall delpensionenVisserligen men
arbetarföretagarebeviljaskandelpension t.ex.nämnas att somen

Såväl vidtill 30 timmar.nedvecka ochtimmar60 trapparper
bisyssla underarbetslöshetsersättning tillåtsviddelpension ensom

förearbetslösBl.a. gällerförutsättningar.vissa att person somen
företag kandrivitoch samtidigtheltidhar arbetatarbetslösheten ett

med företaget.fortsätterhanarbetslöshetsersättningfå även om
gälla högsttillsjukpenningförsäkringenbegränsning ettEn attav

drabba låginkomsttagarekan komma änheltidsarbete attantas mer
kvalificerade arbetenmedeftersomhöginkomsttagare personer

del desärskild ersättning. Förutför övertidsarbeteoftare utan en av
oreglerad.arbetstiden dessutomkvalificerade arbetena är

arbeten fåi fleratid arbetatunder kortaredag kanI somen person
sjukpenningblir sjuk. Omeller honsjukpenning hanhög omen

eventuelltillockså ledakan dettalång tidunder attutges en
förtidspension blir hög.

beträffande kanSGImodellskisserade ersätt-Med kommitténs
deni beräknasdagförutsättningarunderningen sam-somsamma

dock endastfortsättningenii anställningarna,inkomstenmanlagda
ocksåskallsjukfall. Inkomstenmånadernade förstaunder etttre av

semesterlö-beaktandelön ochgälla kontanttillbegränsas utanatt av
tidlängresjukfallet pågårkompensationsnivå. Om änhögre trenens

dende inkomsterdärefter grundasersättningenmånader skall
sjukfallet.tid före Denuppburit under vissfaktisktförsäkrade

sådanförvärvsarbeteha utförtfaktisktförsäkrade skall alltså av
sjukersättning dennafåtid förifrågavarandeomfattning under att

vid varaktigersättningenenligt direktivengällernivå. Härutöver att
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arbetsoförmåga, dvs. motsvarigheten förtidspension,till skall bygga
inkomsterna under betydligt längre tid i dag.än

Vad anförts medför det med den framlagda skissen tillattnu nu
beräkning och fastställande SGI inte lika befogat medärav en
allmän begränsning beräkningen inkomstunderlaget till attav av

inkomster motsvarande högst heltidsanställning.avse en
Ett skäl anförts för begränsning försäkringen iannat som en av

förhållande till den arbetar heltid det kanän är attsom mer vara
svårt rehabilitera tidigare arbetat heltid.att änen person som mer
Det kan nämligen svårt motivera återgå i arbeteatt attvara en person

inte klarar arbeta 40 timmar vecka ochatt änom personen mer per
inkomsten sådan heltidsanställning inte når till denav en upp
tidigare inkomsten grundades på arbetsinsats.störresom

12.8.5 Kommitténs förslag

Kommittén har för föreslå arbetsförmågan skallstannat att att
bedömas i förhållande till högst heltidsarbete beaktandeett utan av
tidigare arbetsutbud eller förvärvsinkomster i de fall den försäkrade
inte kan återgå till sitt vanliga arbete eller då den försäkrade inte
längre har förmåga utföra heltidsarbete. Utgångspunk-att än ettmer

för kommitténs ställningstagande dels deten ändrade SGI-är
reglerna dels den steg-för-steg-bedömning kommittén föreslårsom

det gäller bedömningnär till ersättning från försäkringen.rättenav
de fall den försäkradeI kan kunna återgå till sitt vanligaantas

arbete sjukpenning, enligt de kommittén skisseradeutges reglernaav
för SGI, arbetsutbud. den försäkradeNär inte kan återgå tilloavsett
sitt vanliga arbete eller han inte kan återgå i omfattningnär samma

tidigare bedömningen hans fortsatta förmågagörs i förhål-som av
lande till han kan klara heltidsarbete. Sjukpenningett utgesom
under nödvändig behandling och konvalescens nödvändigasamt
rehabiliteringsåtgärder med oförändrad sjukpenning. Därefter utges
inte sjukpenning. En bedöms ha förmåga klaraatt ettperson som
heltidsarbete skall inte längre ha till sjukpenning eller förtids-rätt
pension. Vid eventuell Sjukanmälan bedömningengörsen ny av
arbetsförmågan och beräknas ersättningen, enligt de skisserade SGI-
reglerna, i förhållande till heltidsarbete.

En inte kan återgå i sitt vanliga arbete och inte hellerperson som
kan få arbete hos arbetsgivaren skall alltsåannat arbetsföranses om
han kan klara på arbetsmarknaden normalt förekommandeett annat
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i dessa fall,förekommande arbeteMed normaltarbete. annat avses
omfattningtill sjukpenning, arbetedet gäller rättnär somav samma

gällerheltidsarbete. dettidigare haft, dock högst När rättenpersonen
medförförtidspension heltidsarbete.till Detta att en personavses

heltidsarbeteklara utförasjukdom bedömssin näratt etttrotssom
ersättning hanfår tilldetta klarlagt inte längre ävenrättär om

inkomstensig den tidigareklarade två heltidsarbeten. Varetidigare
medföra till ersättningarbetstiden skall alltsåden tidigareeller rätt

vidaarbetstidfall då det rörde sigi de översteg ettsomom en
heltidsarbete.

tidigareförsäkradMotsvarande bedömning skall göras när somen
klara heltid iinte längre bedömsklarade två heltidsarbeten änmer

sitt vanliga arbete.
förslaget ibedöms ligga i linje medhär föreslagna lösningenDen

1994:91.Ds

konsekvensernaNågot12.9 avom

påarbetsförmågebedömning
grunderenbart medicinska

inomsjukpenningförsäkringenKonsekvenser12.9.1

klarare regler för hur bedömning-Kommittén har tidigare föreslagit
fall då den försäkrade inte kanarbetsförmågan skall ske i deen av

följdgrund sjukdom. Somåtergå till sitt vanliga arbete på en avav
förslag beträffande under vilkahar kommittén också lämnatdetta

försäkrade skall ha till ersättning underförutsättningar den rätt
rehabiliteringsåtgärder.

sjukpenningbeträffande tillföreslagna förändringenDen ärrätten
gäller.i förhållande till vad redan idag Motinte så stor som

redovisade otydligheten angåendebakgrund den tidigareav
sjukpenningrät-tillämpningen, sannolikt kan ha fått till följd attsom

reglerna fåbedömts något bör dock de föreslagnageneröst,ten nu
finnsuppstramande effekt. möjlighet för närvarandeDen atten som

till ersättning under rehabiliteringvid bedömning även vägarättav
bedömningenkriterier de medicinska kan ha påverkatandra än av

sjukpenning. Kommitténs förslag innebär dessatillrätten att
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kriterier slopas och därmed kommer tydligheten i reglerna för rätt
till sjukpenning öka.att

Förtydligandet hur arbetsförmågan skall bedömas den för-närav
säkrade inte kan återgå till sitt vanliga arbete tydliga riktlinjerger
för hur försäkringskassorna skall till vid bedömningenväga av
arbetsförmåga. Detta bör medföra ställningstagande till denatt
försäkrades möjligheter utföra arbete kommer till stånd tidigareatt
i sjukfallen vad sker idag. förbättradeän Det underlaget och densom
fördjupade bedömningen från såväl försäkringskassans läkarnassom
sida förväntas leda till antalet fall där sjukpenning skallatt utges
kommer minska. vilkenI utsträckning försäkringskassanatt kommer

ifrågasätta sjukpenningrätten med stöd deatt regler kommit-av som
föreslårtén här kommer regeländringenutöver bli avhängigtatt av

ytterligare två faktorer. Dels kommer försäkringskassornas tillämp-
ning de regler för förbättrat underlag för beslut sjukpen-ettav om
ning infördes den oktober1 1995 ha betydelse, dels kommerattsom
allmänhetens och läkarnas det förtydligandeacceptans av av
sjukdomsbegreppet samtidigt infördes betydelse.attsom vara av

detNär gäller bedömning rehabiliteringsbehov och tillrättav
ersättning under nödvändiga rehabiliteringsåtgärder kommer den nu
föreslagna förändringen alltså innebära möjligheten beaktaatt att att
utbildning och tidigare verksamhet, ålder, bosättningsförhållan-samt
den och andra sådana omständigheter försvinner. konsekvensI med
detta kommer fler bedömas arbetsföra socialför-attpersoner vara ur
säkringssynpunkt och därmed inte berättigade till ersättning från
försäkringen under utbildning, omskolning eller liknande åtgärd.

Renodlingen reglerna för till ersättning frånrätt socialför-av
säkringen kan medföra medicinskatt synpunkten person som ur
bedöms ha förmåga försörja sig förvärvsarbeteatt bedömsgenom
annorlunda arbetsmarknadsmyndigheterna delvis har andraav som
kriterier för sin bedömning. Samma kan de sistnämndaperson av
myndigheterna komma bedömas sakna förmåga få och behållaatt att

arbete på den rådande arbetsmarknaden.ett Därför kan det finnas
behov någon form åtgärder eller kompetenshöjande insatserav av
för denne skall bli konkurrenskraftigatt på arbetsmarknaden.mera
Kommittén förutsätter dessa får den hjälpatt de behöverpersoner av
ansvariga myndigheter på respektive område. Dessa myndigheters

för visa den enskilde vilkaatt möjligheter står till budsansvar som
det gäller försörjning,när utbildning och studiestöd måste det-vara

den enskilde går i arbetslöshetoavsett från tidigaresamma om ett
arbete eller från sjukskrivning.en
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renod-påpekattidigare avsnitt 12.7. 1har också iKommittén att
leda tillarbetsförmågan kommerbedömningenlingen att attavav

ersättning frånför tilluppfylla kravenkommerfärre rättattpersoner
tillinte får ledadärvid betonat dettasocialförsäkringen och attatt
finnaskommerenskilde stöd. Detsamhället lämnar den attutan

vilkaarbetsförmågabedöms ha helsåväl som personersompersoner
särskilda kravställerpartiell arbetsförmåga.ha Dettabedöms

partielltarbetsförmåga.med partiell Dearbetstillfällen för personer
försörjningerhålla sinmöjligheter alltjämtarbetsföras att gene-ur

faktisktbetydelse länge deha såkommerrella rentstorattsystem
förmåga.derasarbeteinte får något motsvararsom

positiv bl.a.föreslagna renodlingenfunnit denKommittén har äratt
till dehänvisa människormöjlighetgrund denpå attatt gerav

problem.lämpade sig deras Förbästsamhällsorgan är att ta ansom
renodlinginriktningemellertid utredningar mednärvarande pågår

eller försäkringar,offentliga ersättningarinom andra t.ex.även
medför det blirarbetslöshetsförsäkringen. Dettautredningen attom

formnågonför statsmakternabetydelsefullt göraattän avmer
för individensgäller samhälletshelhetsbedömning detnär ansvar

slutbetänkandet lämna förslagiförsörjning. Kommittén attavser
Arbetsmarknadspolitiska kommit-medtagits fram i samarbetesom

rehabilitering vissabeträffande samordnadtén utsatta grupper.av
övergripande ställ-tillräckligt. Ytterligareemellertid inteDetta är

i sitt slutbe-behövs. Kommittén harningstaganden övervägt att
vad föreliggandeingående analystänkande försöka göra aven mera

mångfald utred-grund denförslag får för konsekvenser. På avav
angränsande områden harför närvarande pågår inomningar som

möjlig för kom-sådan analys intekommittén dock funnit äratt en
eftersom förutsätt-tid står till budsutföra inom denmittén att som

oförändrade.inte kommerningarna inom andra attsystem vara
arbetsmarknadspolitiken ochframtidadenKommittén attanser

finna plats arbets-inte kanförsörjningen de enpersoner somav
framtidsfrågorviktigaför samhället mycketmarknaden är som

därförhar medsammanhang. Kommitténbehandlas imåste storett
politik förpropositionregeringen i sin Entillfredsställelse noterat att

aviserat199596:25trygghet och utveckling prop.arbete, att man
under-med pågående utredningarsefter februari 1996 rapporter som

arbetsmarknadspolitik.samlad Motlag ställning tillatt ta enavser
därför valt interedovisade skäl har kommitténbakgrund attav ovan

konsekvenserna sittytterligare analysförsöka någongöra avav
forslag.
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Kommittén förutsätter försörjningsfrågorna del i deär över-att en
väganden regeringen har beträffande hur arbetslinjengöraattsom
inom arbetsmarknadspolitiken på bästa skall främjas. Kommit-sätt

därförhar valt mycket starkt betona vikten försörj-tén att attav
ningsfrågoma också ingår i de överväganden regeringen skallsom

inför förslaget till riksdagen förnyelseangående arbetsmark-göra av
nadspolitiken.

ställningstagande från kommitténs sida inte enbartDetta avser
förslagen beträffande till sjukpenning väldet sårätten är storav
betydelse för förslagen beträffande till förtidspension.även rätten

Konsekvenser inom förtidspensioneringenl2.9.2

Syftet med dagens förtidspensionering enligt förarbetena SOUär,
i princip tillförsäkra medborgarna till ekonomisk1961:29, rättatt

vid förtida förlust arbetsförmågan.trygghet eller nedsättning av
Pensionen avsåg inte lytesersättning kompensa-att utanvara en en
tion för sådana försörjningsekonomiska konsekvenser har sinsom
grund i sjukdom eller skada.

Invaliditetsprövningen har skett följande omständigheterattgenom
regelmässigt har beaktats:

medicinska handikappets inverkan försörjningsförmåganDet
i den tidigare sysselsättningen.

medicinska handikappets inverkan försörjningsförmågan2. Det
i andra sysselsättningar kommakan i fråga.som

Möjligheten för den försäkrade få sådan sysselsättningatt som
han med hänsyn till sitt handikapp klara.kan

föreslagna förändringarnaDe innebär prövningen enligt deattnu
två första punkterna kommer finnas tidigarekvar. Denattovan
redovisade steg-för-steg-bedömningen arbetsförmågan kan sägasav

utveckling dessa punkter.vara en av
det gäller den tredje punktenNär blir utgångspunkten framdeles en

ekonomiskaDen invaliditetsbedömning finns idag ochannan. som
regleras i kap. 3 kommer kommitténs förslag7 § AFLsom genom

i princip försvinna. skall beaktas vid framtidaDet prövningatt som
till ersättning, oberoende arbetsoförmågans varaktighet,rätt ärav av

i vilken utsträckning sjukdom eller nedsättning den fysiskaannan av
psykiskaeller prestationsförmågan försörjningsförmågan.påverkar

Andra faktorer de medicinska, vilka i sig kan hautöver stor
betydelse för den enskildes möjligheter faktiskt få arbeteatt ett som
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han kan försörja sig på, skall i princip inte längre tillrättge
ersättning från socialförsäkringen. eftersträvade renodlingenDen av
regelsystemen får alltså till följd förtidspension kommeratt att
beviljas i betydligt mindre utsträckning enligt dagens reglerän
eftersom den kvarvarande arbetsförmågan skall bedömas i förhållan-
de till arbeten normalt förekommande arbetsmarknadenärsom
med bortseende från de kriterier tidigare beaktats.som

En särskilt kommer påverkas redan beslutade ochattgrupp som av
här föreslagna regelförändringar de äldre försäkrade. En bredär
analys dessas situation alltmer krävande och rörligav en
arbetsmarknad alternativ till förtidspension ohälsopröv-närsamt
ningen förtidspensionen skärps, aviserades i kompletteringspro-av
positionen. Kommittén förutsätter den särskilda utredningatt som
skall tillsättas i samråd mellan social- och arbetsmarknadsministrar-

konsekvenserna för dennaövervägerna noga grupp.
föreslagnaDe reglerna kommer också medföra betydelsenatt att av

arbetstidens omfång för bedömning arbetsförmågan kommer attav
minska, vilket framgår avsnittet Bedömningen12.8 arbetsför-av av

hosmåga den har heltidsarbete.än ettsom mer
Som utgångspunkt för diskussionen konsekvenserna denom av

föreslagna renodlingen reglerna redovisas här viss statistik. Förstav
något utvecklingen antalet förtidspensioner folkpensioner,om av
såväl det totala antalet antalet nybeviljade pensioner. Vidaresom
fördelningen mellan sjukbidrag förtidspensionoch och mellan olika
diagnosgrupper.

Kommittén har, i frånRapport sjuk- och arbetsskadeberedningen
SOU 1994:72 sjukpenning, arbetsskada och förtidspension -
förutsättningar och erfarenheter, tidigare redovisat utvecklingen in-

detta område. återges delHär vad tidigare redovisatsom en av som
tillsammans med ytterligare uppgifter.

Uttrycket förtidspension används i det följande gemensamtsom
begrepp för förtidspension sjukbidragoch inte annatom anges.

Utvecklingen förtidspensioner,antalet nybeviljade förtids-av
pensioner och beståndet framgår tabell 12.1.av
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Tabell 12.1 Nybeviljade förtidspensioner det totala antalet lör-samt
åretstidspensionärer vid slut

År Nybeviljade Totalt

1960 16 400 145 000
1970 32 700 212 000
1975 45 500 297 000
1980 45 300 303 000
1985 51 000 323 000
1990 50 500 361 400
1991 49 600 366 900
1992 58 400 383 200
1993 62 500 402 300
1994 48 500 410 600

Källa: RFV

Det finns främst skäl till förtidspension upphör; övergångtre att en
till ålderspension, dödsfall och indragning rehabilitering. Antalet
dödsfall 6 000 år. Antalet indragna förtidspensionerär mel-ärca per
lan och1 000 0002 år. Sammanlagt antalet upphörda pensio-ärper

40 000 år. totalaDet antalet förtidspensioner har underner ca per
år ökat med 10 000 år bortser från åren 1992senare ca per om man

och 1993 då antalet nybeviljade förtidspensioner ovanligt högt.var
decemberl 1994 uppbars sjukbidrag knappt 15 for-procentav av

tidspensionärerna. 54 förtidspensionärerna kvinnor.procent av var
partiellaDe pensionerna till kvinnor uppgick till 26 medanprocent

motsvarande siffra för 18männen procent.var
Tabell visar12.2 utvecklingen antalet förtidspensioner fördelatav

på ersättningsnivå.

Tabell 12.2 Utvecklingen antalet förtidspensionersjukbidrag frånav
folkpensioneringen påfördelat ersättningsnivå, åren 1992 1995.-

11 34 23 12 14 Sta
Juni 92 297 445 6 212 67 190 370 847- -
Dec 92 306 546 6 383 70 224 383 153- -
Juni 93 311 379 6 532 72 026 389 937- -
Dec 93 319 255 1 390 6615 73 874 2 127 402 307
Juni 94 320 107 3 162 4 716 74 831 4 587 407 403
Dec 94 319 958 4 485 4 060 75 771 6 468 410 742
Juni 95 316914 5546 3 540 76616 8193 410809

Källa: RFV
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de nybeviljade fortidspensionerna tredjedel sjukbi-Av 1994 var en
drag. förtidspensionerna beviljades kvinnor.52 Deprocent av
partiella förtidspensionema bland nybeviljade ökade och uppgår nu
till 39 bland kvinnorna 45procent, procent.

tabell redovisas antalet förtidspensionärer i olika ålders-I 12.3
och utvecklingen tiden.övergrupper

åldersgrupperTabell 12.3 Antalet förtidspensionärer i olika

1980 1985 1990 1994

16-19 4 017 3 229 3 232 3 197
20-29 66811 705 10 lO 486 12 239
30-39 409 46622 24 25 629 31 345
40-49 36 582 43 253 984 64759 77
50-59 108 929 103 344 120 184 147 998
60-64 119107 137 706 141841 138 200

Summa 302 749 322 666 361 356 626410

Källa: RFV

dominerande diagnosgruppenDen sjukdom i muskler,ärmest
skelett eller bindväv, dvs rörelseorganen, kvinnorna50 procentca av
och drygt 35 tillhör denna Denmännen nästprocent av grupp.

psykiska störningar, här finns 24största är procentgruppen av
kvinnorna och 29 De två ukdomsgrup-männen. störstaprocent av

alltså desamma För och kvinnor medanär män männenpema men
har ungefär lika andel bådai har kvinnornastor grupperna en
betydligt andel i sjukdom i rörelseorganen.större gruppen

Förtidspensionernas fördelning olikai diagnosgrupper fördelat på
respektive kvinnor och hela beståndet respektive nybeviljademän

framgår diagram 12.1.av
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12.1Diagram
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Utvecklingen tiden beträffande nybeviljade förtidspensioneröver
fördelade diagnos framgår tabell 12.4 och tabell 12.5.av

Tabell 12.4 Antalet nybeviljade förtidspensioner påfördelade diagnos

1980 1985 1990 1993

Infektionssjukdomar 417 284 314 526m.m.
Tumörer 1 677 1 268 951 709l
Sjd i endokrina 1 107 910 976 1 518systemet m.m.
Sjd i blodet 71 48 47 78m.m.

Psykiska störningar 2397 8 055 3537 11 435
Sjd i 2 024 2 271 2 303 3 495nervsystemet m.m.
Sjd i cirkulationsorganen 7 655 6605 4 6715 179
Sjd i andningsorganen 1 642 1 514 4891 1 812

Sjd i matsmältningsorganen 672 598 688 882
Sjd i urin- och könsorganen 206 161 150 260
Sjd i huden och underhuden 433 422 488 670
Sjd i rörelseorganen 16 046 16 665 24 887 30 248

Medfödda missbildningar 388 393 243 359
Symptom 331 690 409 733m.m.
Skador och förgiftningar 1 767 1 407 1 538 2 381

Arbetsmarknadsskäl 3 604 10 663 9423 180

Summa 45 289 51 009 50 493 62 465

Källa: RFV
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påTabell 12.5 Nybeviljade förtidspensioner procentuellt fördelade diagnos

1980 1985 1990 1993

Infektionssjukdomar 0,9 0,6 0,6 0,9m.m.
Tumörer 3,7 2,5 1,9 2,7
Sjd endokrinai 2,4 1,8 1,9 2,4systemet m.m.
Sjd i blodet 0,2 0,1 0,1 0,1m.m.

Psykiska störningar 16,0 15,8 14,6 18,3
Sjd i 4,5 4,4 4,6 5,6nervsystemet m.m.
Sjd i cirkulationsorganen 16,9 1 9,3 9,91,1
Sjd i andningsorganen 3,6 3,0 2,9 2,9

Sjd i matsmältningsorganen 1,5 1,2 1,4 1,4
iSjd urin- och könsorganen 0,4 0,3 0,3 0,4

Sjd i huden och underhuden 1,0 0,8 1,0 1,1
Sjd i rörelseorganen 35,4 32,7 49,3 48,4

Medfödda missbildningar 0,9 0,8 0,5 0,6
Symptom 0,7 1,3 0,8 1,2m.m.
Skador och förgiftningar 3,9 2,7 3,0 3,8

Arbetsmarknadsskäl 8,0 20,9 7,8 0,3

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0

Källa: RFV

iDet den dominerande diagnosgruppen, sjukdomar i rörelseorga-är
reumatoid artrit, ryggskott, ochischias andrat.ex. artros,nen

sjukdomar i och halsregionen, ökningen nybeviljaderyggen som av
förtidspensioner har varit ocksåDet här kan förväntastörst. är man
sig det finns andel försäkrade Föreslagnamed destörstatt som
reglerna inte blir berättigade till förtidspension. hälftenNästan av
alla nybeviljade förtidspensioner har de funnitsåren inomsenaste
denna diagnosgrupp. Ofta det sig belastningsbesvär olikarör om av
slag med varierande grad försäkrade har inte sällanDesmärta.av
haft fysiskt påfrestande arbeten de så småningom inte längresom
orkar utföra. många fall kan detI ha varit så den försäkrade haratt
kvar viss arbetsförmåga något lämpligt lättare arbete har intemen
bedömts möjligt få. fårDet inte längre skallnäratt antas att man
beakta arbetsmarknadsmässiga och sociala skäl kommer många av

försäkradedessa kunna klara lämpligt arbete.att ett annatanses
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denI diagnosgruppen, psykiska störningar, nybeviljasnäst största
8 000 förtidspensioner varje år. Hit hör psykoser,t.ex.ca neuroser,

personlighetsstömingar, alkoholberoende, drogberoende och psykisk
utvecklingsstörning. del de försäkrade ingår iEn dennaav som
diagnosgrupp kan säkert arbetsföra socialförsäkringssyn-anses ur
punkt andelen mycket vansklig beräkna.är attmen

tredje diagnosgruppen,Den sjukdomar i cirkulationsor-största
innefattar högt blodtryck, hjärtsj ukdomar ocht.ex.ganen som

sjukdomar blodkärlen,i omfattar nybeviljade5 000 förtids-ca
Ävenpensioner. denna torde innehålla antal försäkradeettgrupp

sina medicinska besvär har förmåga utföra lämpligttrots att ettsom
förvärvsarbete.

Den statistik finns emellertid föga stöd för slutsatsersom ger om
vilka effekter föreslagnade reglerna slutligen kommer få. Detattnu
får i stället överslagsberäkningar grundar sig erfaren-pågöras som
hetsmässiga bedömningar. Regelförändringarna kommer således att
beröra antal människor. Effekterna förändringarnaett stort av
kommer, grund det inslaget svåra bedömningar,storaav av mera

vid andra sådana förändringar bli beroende tillämpningenän att av
de reglerna. mycket erfarenhetsmässigEn uppskattningav nya grov

självfallet inte heller kan invändningsfri kan attsom vara vara- -
antalet nybeviljade förtidspensioner minskar med 20 procent.ca
Vidare kommer andelen partiella förtidspensioner ökaatt
bekostnad hela sådana på grund de försäkrade i störreattav av
utsträckning idag kan förväntas bedömas ha kvar partiellän en
arbetsförmåga.

Sammantaget kommer den föreslagna renodlingen ersättningenav
från socialförsäkringen innebära ökat antalatt ett personer som
bedöms helt eller delvis arbetsföra socialförsäkringssynpunkt.ur
Vissa kommer säkert finna arbeten försörjning.och Detatt är
emellertid inte troligt det i dagens arbetsmarknadsläge kommeratt
finnas lämpliga arbeten alla. kommerDetta innebära ökadeatt
krav samhälletspå övriga såväl det gäller arbetsmark-närresurser
nadspolitiska åtgärder det gäller försörjningsmöjligheter förnärsom
dem tidigare kunde uppbära förtidspensionsom men som nu
hänvisas till söka arbete.att
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utbildninginformation ochBehov12.9.3 av

kommitténtill ersättningkriterierna förrenodlingDen rätt somav
bedömningdet gällerpåtaglig förändringinnebärföreslår när aven

tillbedömningengäller dettaFramför alltarbetsförmåga. rättav
tillräckligadärför viktförtidspensionsjukbidrag. Det är attav

socialförsäkringensinformationförmedlaavdelas för att omresurser
berörs detta. Förutomarbetsförmågebegrepp till dem avsomnya

socialförsäkringsadministrationenkrävs inomden utbildning som
lämpligtläkarkåren informerasallmänheten ochbör sätt.

krav på och be-ohälsoförsäkringenskapitelKommittén i 8tar upp
samverkansjukvården.med hälso- och Densamverkanhov somav

slutbetän-ytterligare iutvecklasdär, och kommerredovisas attsom
förändringarmed läkarkåren.innefattar samverkan Dekandet, som

omedelbar påverkan påemellertid hakommerföreslås här att
särskild in-nödvändigt medvarför det ocksåarbeteläkarnas är

ikraftträdandet demöjligt företill i så god tidformation dem avsom
reglerna.nya

förtroendevaldaviktig målgrupp desammanhangetiEn är som
socialförsäkringsnämnder SFNförsäkringskassorna beslutar iinom

sjuk-också tillförtidspension. SFNbl.a. till rättenprövarrättenom
omprövning försäk-försäkrade begärti de fall denpenning av

beträffande till sjukpen-beslut. Grundbeslutetringskassans rätten
försäkringsläkareFörsäkringskassansning fattas tjänstemän.av

den försäkradesmed bedömningarbistår kassans tjänstemän av me-
kassan harutifrån det medicinska underlagdicinska situation som

riksförsäkrings-viktig uppgift förtill. blir myckettillgång Det en
den utbildning ochförsäkringskassorna tillverket och attse

de reglernaför enhetlig tillämpninginformation krävs av nyasom en
arbetsförmåga och beslutadem har bedömatill rättatt omges som

till ersättning.

försäkringskassornaKonsekvenser för12.9.4

detavsnitt och kommerkommittén redovisat i 12.9.1 12.9.2Som
ledasocialförsäkringen tillarbetsförmågebegreppet inom att attnya

förtidspension.färre blir berättigade till sjukpenning ochpersoner
läkarnas de reglerna kommerAllmänhetens och acceptans nyaav

kommer fånaturligtvis påverka i vilken grad dessaäven attatt
ärenden hos försäkringskassorna.effekter antalet
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Erfarenheterna tidigare lagändringar inneburit färreav attsom
till ersättning, deträtt ändrade skaderekvisitet it.ex.personer ges

arbetsskadeförsäkringen, visar försäkringskassorna underatt en
övergångsperiod kan komma få ökat antal ansökningaratt ett om
ersättning enligt de gamla reglerna. finnsDet anledning att anta att
så kan bli fallet i samband med deäven föreslagna reglerna.att nu

kanDet sedan längre tidantas uppbär sjukpen-att personer som en
ning eller sjukbidrag kommer angelägna ansökaatt attvara om om
förtidspension enligt gällande regler de bedömer sin framtidanu om
försörjningsförmåga ringa.som

Försäkringskassorna torde därmed under hösten få1996 Ökatett
antal ansökningar förtidspension skall utredas prövassamtom som

Äveni socialförsäkringsnämnd. resultatet prövningen blir attom av
den försäkrade inte kan beviljas förtidspension måste alla ansök-
ningar i nämnd. ökatEtt antalprövas prövningar ärenden rörandeav

till förtidspensionrätt därför underär år 1996.väntaatt
Även under år 1997 kan antalet förtidspensionsprövningar i social-

försäkringsnämnd Ändringenberäknas bli oförändrat högt. av
sjukpenningnivån till 75 kan eventuellt också medföraprocent ett
ökat antal ansökningar förtidspension i de fall då det ekonomiskaom
utfallet förtidspension beräknas bli högre sjukpenningen.änav

Det ökade antalet ansökningar förtidspension bedöms dockom
inte medföra ökat antal nybeviljade förtidspensioner.ett Minsk-
ningen antalet förtidspensioner under år 1997 torde bestå delsav nya
i uteblivna prövningar beträffande utbyte sjukpenning för-motav
tidspension 16 kap. l § andra stycket AFL, dels i avslag på
ansökan pension på grund de reglerna inte blivitattom av nya
kända, dvs. ansökan ersättning enligt de gamla reglerna.avser

12.9.5 Konsekvenser för förvaltningsdomstolarna

Även för förvaltningsdomstolarna har det betydelse i vilkenstor
utsträckning de reglerna och får genomslag. Omaccepterasnya
antalet negativa beslut i försäkringskassorna ökar kan detta förväntas
leda till antalet överklaganden till förvaltningsdomstolarnaatt också
ökat

Även de reglerna snabbt blir kända det dock rimligtärom nya att
inledningsvis räkna med ökat antal negativa beslutett och därmed

ökat antaläven överklaganden.ett Gränserna för de reglernanya
måste också fastställas prejudicerande domar.genom
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ökningen mål ibeträffande den antalsmässigaBeräkningar av
ärenden kanemellertid osäkra.förvaltningsdomstolama blir De som

sjukpenningfråga tillsåväl beslut avslag ibli aktuella rättär om om
Antalet mål blir ibeträffande förtidspension.beslut storsom

det gällerden allmännautsträckning avhängigt näracceptansenav
de reglerna.nya

antalet ansökningaravsnitt kanredovisas i 12.9.3Som omovan
reglerna öka ochförtidspension sikte de gamla väntasatttarsom

Även deavslag i försäkringskassorna.därmed också antalet nya
avslag inledningsvis.medför ökat antalreglerna kan ettantas

till länsrätterna kan denantalet överklagandenVid beräkning aven
ochnybeviljade förtidspensionerminskningen antaletberäknade av

användas utgångs-upphörda sjukbidragökningen antalet somav
beräknas tillnedan framgår dessa 8 000punkt. avsnitt 12.10Av att

beviljadefärreunder år tillsammans 14 000respektive 6 000 1997,
pensioner detta år.

under år 1994statistik fattade försäkringskassornaEnligt RFV:s
fall,förtidspension i 546avslag ansökan 3beslut omom

fall beviljades partiell pension. Iindragning i fall och i 28 855618
den försäkradefall skulle det kunna såsamtliga dessa ärattvara

tillförsäkringskassans beslut och överklagar dettamissnöjd med
länsrätten.

inkom år besvärEnligt statistik från Domstolsverket l 959samma
beslut förtidspension.till länsrätterna Dettaöver motsvarar caom

överklaga eller 47antalet möjliga beslut 33 0196 attprocent caav
indragningsbesluten 164.avslags- och 4procent av

färrefrån den redovisade beräkningen 14 000Om utgårman ovan
blirantalet besvär till länsrätternaförtidspensionärer och antar att

tillandel andelen besvär länsrätternaprocentuella översamma som
det innebära ökningantalet möjliga beslut överklaga skulleatt en

antaleteller 000. Ommed 840 mål, 6 14 attprocent antarav manca
andelenprocentuella andelbesvär till länsrätterna blir somsamma

indragningsbeslutantalet avslags- ochbesvär till länsrätterna över
mål, ellerdet innebära ökning med 580 47skulle 6 procent aven ca

självkostnaden förDomstolsverket beräknade för år 199414 000. ett
kronor i löpande pris.socialförsäkringsmål i länsrätt till 4 440
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l2.9.6 Konsekvenser ettur

jämställdhetsperspektiv

Kommittén har tidigare redogjort för sitt förslag tillrättenatt er-
sättning skall bedömas medicinska grunder. Tidigare i be-rent
tänkandet har kommittén allmänt redovisat förslagets effekter.även

Vid granskning förslagets konsekvenser i perspektivet kvinnaen av
vill kommittén inledningsvis tillpoängtera rätten ersätt-attman-

ning, såväl idag enligt förslaget, grundas på generella regler,som
tillämpasDessa lika för alla försäkrade, kön. Detoavsett t.ex. gene-

rella draget kommer ytterligare förstärkas kommitténsatt genom
förslag. Kriterier idag för hänsyn till vissautrymmesom ger
personliga förhållanden, ålder och bosättning, kommer enligtt.ex.
kommitténs förslag inte längre tillåtas påverka bedömningen.att

Kommitténs förslag innebär bedömningen till ersättningatt rättav
kommer fokuseras den arbetsförmåga försäkradatt som en
bibehållit sin sjukdom. Möjligheten för den försäkradetrots att
försörja sig skall bedömas med hänsyn till vad rimligen kansom
begäras i förhållande till arbeten normalt förekommandeärsom
arbetsmarknaden. Bedömningen skall hänsyn tillgöras utan ettom
sådant arbete finns direkt tillgängligt. Kvinnors ställning
arbetsmarknaden därför betydelse förär sådan regelstorav om en
kan könsneutral. Enligt kommitténssägas uppfattning känne-vara
tecknas den svenska arbetsmarknaden långt framskridenav en
integrering, och kvinnors arbetsutbud begränsasmäns endast i ringa
mån könsbestämda yrkesgränser. Kommittén dock medvetenärav

näringslivsstrukturen i vissa regioner kan någotatt ensidigom vara
och tillgången s.k. typiskt kvinnliga arbetstillfällenatt därmed
kan begränsad. Enligt kommittén det dock inte möjligtär attvara
skapa regler sådana hänsyn i där tilltar rättenett systemsom
ersättning dels skall renodlas, dels skall generellt utformad. Envara
ensidig näringslivsstruktur kan för övrigt i lika hög grad ettvara
hinder för manlig försäkradäven grund sjukdomen som av
drabbats begränsningar i sin förmåga arbeta.attav

renodlingEn försäkringen så till ersättning endast vilarrättenattav
på medicinska grunder kommer naturligtvis också ytterligare ökaatt
diagnosens betydelse. smula förenklatEn kan det hävdas att
bedömningen till ersättning inte kommerrätt genomgå såattav
påtagliga förändringar det gäller sjukdomarnär objektivtärsom
påvisbara, och där sambandet mellan sjukdom och arbetsoförmåga
klart kan konstateras. För de sjukdomar eller besvärtyper av som
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objektivt fastställas, ellersvårighet låter sigibland endast med som
där arbetsförmågans nedsättning intesymtomdiagnoser, ochåsätts

reglerna få betydligtodiskutabel kan de föreslagnaframstår likasom
betydelse.större

olika sjukdomar i rörelse- ochexempel denEtt ärtypensenare
statistik nybevil-Riksförsäkringsverketsstödjeorganen. Enligt över

sjukdo-hadejade förtidspensioner år 1994 39,7 männenprocent av
bindväven huvuddiagnos.muskuloskeletala ochi systemet sommar

Sjukdomar i dennadenna andelkvinnorna 52,5För procent.var
betydande andel de nybeviljadealltså fördiagnosgrupp står en av

minskningfår därför förutsättaförtidspensionerna. Man att en av
bakomi diagnosgrupp kommer ståförtidspensionema denna att en

förslaget beräknas medföra. Sombesparingdel denstor somav
integenerelltkommittén betonat kan inom systemettovan man

osäkerhetenregler för några sjukdomsgrupper. Omskapa särskilda
arbetsförmågan leder tillpåverkarvilket vissa sjukdomarpå sätt att

naturligtvis åtgärdas. börmissgynnas, bör detta Dettanågon grupp
arbetslivsinriktadeden medicinska ochfrämst ske attgenom

det aktuella området. kommit-rehabiliteringen förbättras inom Som
allahögsta möjliga rättvisadet uppnås intetén attgenom grupperser

givetvis högre.till ersättning. Målet måstelika möjligheter sättasges
grupptillhörighet, möjligheterskall, kön ellerAlla oavsett annan ges

återställa arbetsför-medicinsk vård och effektiv hjälptill adekvat att

magan.

konsekvenserEkonomiska12. l 0

förslagenav

respektiveför till sjukpenningbeträffande kriterierFörslagen rätt
den inriktningredovisas här fortsättningförtidspension är ensom

regeringensrenodling lades fast ibeträffande besparingar och som
ekonomisk-politiska åtgärder,proposition 199495:25 Vissa m.m.

aviserades.besparing sammanlagt miljarder kronorEn nettotreom
åstadkommaspropositionen denna besparingI väntasattanges

beträffande sjukpenning och förtidspen-dels de förändringargenom
före-oktober dels desion trädde i kraft den 1995,1 nusom genom

förtidspen-liggande förslagen. Avsikten bl.a. renodlingvar en av
försäkringi utsträckning idag blirsioneringen så den änstörreatt en
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Åtgärdernavid medicinska orsaker nedsatt arbetsförmåga.en av
skall led i arbetet med bryta den stigande trenden inomett attvara
förtidspensioneringen. I propositionen också i sambandattanges
med besparingarna bl.a. bör grunderna för beräkningenprövas av
förtidspension och sjukersättning. Förslagen i 199495:147prop.
beräknas medföra besparing på 1,3 miljarder kronor. kom-Fören
mittén återstår således lämna förslag resterande 1,7att som sparar
miljarder kronor.

Kommittén har tidigare i detta delbetänkande redovisat förslag till
ändrade kriterier beträffande till sjukpenning och förtidspen-rätten
sion. Dessa förändringar beräknas innebära direkt utgiftsminsk-en
ning år 1997 med 1,2 miljarder kronor och ytterligarenetto en
besparing miljarder0,5 kronor under år 1998,netto sammantagetom

miljarder1,7 kronor år 1998. Kommittén kommer i fortsattasitt
arbete grunder för fastställa underlaget för beräk-prövaatt attnya
ning såväl förtidspension sjukpenning. slutbetänkandetIav som
kommer kommittén redovisa ytterligare förslag de bespa-att samt
ringar dessa beräknas medföra.

Inledningsvis vill kommittén betona den föreslagna reglernaatt nu
innebär ändrad inriktning framförallt det gäller bedömningennären

till förtidspension beräknas få effekter,rätten såväl förav som
människors möjligheter få ersättning för statsbudgeten,att som
under lång tid framöver. Kommittén föreslår renodlingen av
försäkringen i avsikt bl.a. kostnader för skall minskas elleratt staten
redovisas inom det politikområde där de hör hemma. Renodlingen
har också betydelse för försäkringens legitimitet i tider då socialför-
säkringen ifrågasätts på olika Som framgår avsnitt 12.7 harsätt. av
kommittén med denna utgångspunkt föreslagit ändringar i reglerna
så långt det huvud rimligt sträcka sigöver det gällerärtaget näratt
renodling för till ersättning. Det enligt kommitténsrätt uppfatt-är,
ning, inte möjligt komma längre så det gäller besparingaratt än när
på denna grund. Kommittén har för närvarande inte velat föreslå
andra ingripande förändringar, såsom ytterligare karensdagar,t.ex.
för i det korta perspektivet nå besparing. På längre siktatt störreen
kommer kommitténs förslag innebära minskning ochatt en en
Stabilisering utgifterna för förtidspensioneringen. Kommitténav
kommer också i sitt slutbetänkande lämna andra förslag tillatt
förändringar beräknas kunna medföra besparingar.som

Med denna utgångspunkt har kommittén gjort vissa beräkningar av
de ekonomiska konsekvenserna förslagen till ändrade bedöm-av
ningskriterier för till ersättning från försäkringen.rätt
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Kommittén vill inledningsvis starkt betona beräkningarna be-att
träffande hur besparingar de föreslagna förändringarna kom-stora

medföra i form minskade försäkringsutgifter mycketatt ärmer av
komplicerade och blir med nödvändighet bedömningskaraktär.av
Beräkningarna helt beroende de tidigare redovisade svårighe-är av

bedöma konsekvenserna de föreslåsregler beträf-terna att av som
fande förtidspensioneringen. Kommittén vill åter betona att
effekterna förändringarna kommer, grund det inslagetstoraav av

skälighet grundat individuella förhållanden i varje enskiltav
beslut, vid andra sådana förändringar bli beroendeän attmer av
tillämpningen de reglerna. Beräkningarna har alltså grundatsav nya

erfarenhetsmässigapå bedömningar självfallet inte heller kansom
invändningsfria.vara

Tillgänglig statistik visar den stigande trenden inom förtids-att
pensioneringen på brytas. Antalet nybeviljade förtids-är väg att
pensioner ovanligt mycket under åren och1992 1993steg men
minskade påtagligt under och för1994 år visar1995 påen prognos

fortsatt minskning. finns förDet närvarande inte något tyderen som
antalet pågående långa ersättningsfall samtidigt ökat. Antaletatt

nybeviljade förtidspensioner folkpensioner och antalet pågående
ersättningsfall i sjukförsäkringen längre år beräknatär än ettsom
enligt SummadatabasRFV:s den 31 december åren 1992, 1993per
och har kontinuerligt1994 minskat.

Tabell 12.6 Antal nybeviljade förtidspensioner pågåendeoch ersättnings-
fall längre 365 dagar 1 000-talän

År Fsjb 365-

9212 58,4 70,6
9312 62,5 53,2
9412 48,5 46,7

Källa: RFV

förändringarDe redan genomförts och de förändringarsom som
kommittén föreslår har det syftet renodla försäk-attgemensamma
ringarna och minska kostnaderna. tidigareSom det intenämnts är
möjligt beräkningar utifrån erfarenhetsmässigagöra änatt annat
bedömningsgrunder.

har i sin anslagsframställningRFV för budgetåret 199596 gjort
vissa antaganden och beräkningar det gäller förtidspensio-när
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neringen Del avsnitt Beräkningarna har gjorts3.2.1. utan
genomförts efter förslagbeaktande de regeländringarav som senare

iprop. 199495:l47.
anslagsframställningen sid. tabell gjorthar i 131, 5RFV en

framskrivning antalet förtidspensioner åren Beräk-1992 1998.av -
sig beträffande faktorerningarna grundar på antaganden som

påverkar antalet nybeviljade förtidspensioner. Utvecklingen styrs
demografiska faktorer regelförändringar beträffandefrämst ochav

såväl förtidspension sjukförsäkring och rehabilitering. RFVsom
bedömningenbetonar emellertid utvecklingen de åren göratt senaste

osäker. tabellen räknar med antalet förtidspensioner underI RFV att
fortsätter öka, i minskande grad.åren 1995 1998 Iänatt om en-

antaletframskrivning, gjord hösten beräknar1995, RFV attsenare
fr.0.m.förtidspensioner år 1995 kommer minska något.att

förutsäga utveck-beräkningar visar på svårigheterna iRFV:s att
lingen inom detta område. Kommittén har detta försökttrots att

konsekvenserna sina förslag.beräkna av
Kommittén har med hjälp framräkningar antaletRFV:sav av

förtidspensioner och och verkets beräkningåren 1995 1996, deav
demografiska faktoremas inverkan förtidspen-på antalet nybeviljade
sioner, gjort enkel beräkning den minskning antaleten av av
nybeviljade förtidspensioner föreliggande förslag bedömssom
innebära.
Antalet nybeviljade förtidspensioner kommer minska denäratt nya

reglerna tillämpas. Kommittén har utgått från antalet nybeviljadeatt
förtidspensioner kommer 40 000 år under åren 1995att vara ca per
och 1996. Ca dessa beräknas beviljade med20 såprocent av vara

inslag de borttagna bedömningsgrunderna tillrättenstora attav nu
helt bortfaller. minskningpension eller delvis innebär medDetta en

nybeviljade förtidspensioner de demografiska8 000 år närca per
faktorerna inte inräknas.

finns för närvarande försäkrade uppbär för-Det 60 000ca som
tidspension i form tidsbegränsat sjukbidrag. Vid prövningenav av

dessa förlängassjukbidrag skall skall, enligt de Övergångsbe-om
stämmelser kommittén föreslår, de reglerna tillämpas. Kommit-nya

beräknartén här beviljade20 med såäven äratt procent storaca
inslag de borttagna bedömningsgrunderna tillrättenattav nu
pension helt eller delvis bortfaller. Sjukbidrag beviljas för tiden av

till oftastår, två år. Kommittén bedömer de flesta sjukbi-ett tre att
dragen kommer ha enligt de reglerna inom loppetprövatsatt nya av
två år. Beräkningen minskningen har fördelats två år.överav
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Vidare har kommittén räknat med antalet upphörda förtids-att
pensioner de åren kommer 40 000 år.närmaste Deatt vara ca per
demografiska faktorerna bedöms dock påverka antaletäven
upphörda förtidspensioner.

Kommittén har i tabell räknat fram12.7 antalet förtidspensioner För
åren därvid1997 2000 och enbart beaktat de Förändringar desom-
här föreslagna reglerna och de beräknade demografiska förändring-

medför. Det bör dock betonas sifferuppgifterna blir mycketattarna
osäkra.

Tabell 12.7 Framskrivning antalet förtidspensionerav

1996 1997 1998 1999 2000

nybev.Prognos 40 000 40 000 40 000 40 000

Demografi 2 000 4 000 6 000 8 000+ + + +

Regeländring 8 000 8 000 8 000 8 000- - - -

Nybev. förtids- 40 000 34 000 36 000 38 000 40 000
pensioner

upphörda*40Prognos 000 40 000 40 000 40 000 40 000

förlängda sjb 6 000 6 000 0 0+ +

Demografi 1 000 2 000 3 000 4 000+ + + +

Summa upphörda 40 000 47 000 48 000 00043 44 000
förtidspensioner

Antal förtids- 410 000 397 000 385 000 380 000 376 000
pensioner i dec.

Ändring med anl. 00014 14 000 8 000 0008
regeländringav

Ökning demografi 1 000 2 000 3 000 4 000+ + + +

effektTotal beståndet 13 000 12 000 000 4 0005- - - -
Ackumulerad effekt -13 000 -25 000 -30 000 -34 000

jämfört med år 1996
nybeviljade förtidspensioner inkl. demografi exkl. regeländringarprognos

* upphörda förtidspensioner exkl. demografiprognos
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minskning antalet nybeviljade förtidspensioner 8 000Den av som
regeländringama beräknas få genomslag sin helhet underberor på i

formår 1997. Minskningen ligger sedan kvar i fortsatt lägreettav
förändringarna.nybeviljande vad skulle ha varit falletän utansom

Minskningen antalet sjukbidrag beräknas påverka antalet för-av
tidspensioner under två år för därefter upphöra.att

Tillflödet förtidspensionernybeviljade beräknas, de demogra-av
till minska till följd förslagen.fiska förändringarna trots, att av

Eftersom pensioner inte påverkas regelförän-antalet upphörda av
dringarna förrän sikt beräknas dessa påverkas enbart deav

förändringarna, vilket medför ökning.demografiska viss Deten
totala antalet förtidspensioner kommer därför fortsätta minska,att att
vilket innebär fortsatt sänkning kostnaderna.en av

Kommittén har med de redovisade beräkningarna grundsomovan
bedömt de minskade utgiftema för förtidspensioneringen på följande
sätt.

År minskar antalet nybeviljade pensioner med 8 000 och1997 ny
sjukbidrag minskar sjukbidrag medprövning till antaleträttenav

Sammanlagt färre förtidspensioner beräknas6 000. 14 000 motsvara
förtidspensioner.000 hela Kostnaden för hel förtidspension12 en

kan enligt schablon beräknas till kronor.100 000 Detta ger en
utgiftsminskning år 1997 med 1,2 miljarder kronor. Under år 1998
minskar sjukbidragen med 6 000 eller motsvarande 000 hela5
förtidspensioner. Vilket innebär utgiftsminskning med 0,5en
miljarder kronor. beräknas direkt utgiftsminskningSammantaget en
motsvarande minst miljarder kronor år och därefter1,7 1998t.o.m.

fortsatt minskning utgifterna.en av
redovisade utgiftsminskningen beräknadDen uppnåssom ovan

under år Enligt direktiven skall kommittén redovisa bespa-1998.
miljarder fram årringar kronor till år 1998, dvs under 1997.1,7

Kommittén bedömer det fortsatta arbetet kan förslagatt ge om
ytterligare kan kraftbesparingar träda i under år 1997. För detsom
fall det väsentligt redan med delbetänkandet grund finnaär att som
besparingar miljarderpå år 1997 har kommittén dock granskat1,7
några alternativa möjligheter. Kommittén har emellertid inte funnit
skäl alternativennågot till sitt förslag.göraatt egetnog av

det fallFör det bedöms mycket angeläget uppnå helaattvara
besparingen under kanår 1997 möjligheten redanöverväga attman
detta år alla löpande sjukbidrag beviljats enligtompröva som
tidigare bestämmelser. så skerOm uppnås hela besparingen om
minst miljarder kronor under1,7 år 1997. sådant förfarande tordeEtt



SOU 1995: 149 förKriterier till 287ersättningrätt

möjligt mindre lämpligt hänsyn såväl till demvara men av som
uppbär sjukbidrag till administrationen. Kommittén vill därförsom
inte föreslå omedelbar omprövning löpande sjukbidragen utanav
föreslår prövningen skall i samband med det beviljadeatt göras att
sjukbidraget upphör. Skälen till kommitténs ställningstagande i
denna del framgår avsnitt l2.9.4 och avsnitt 12.11.av

Ett alternativ kommittén möjlighetannat fåattsom ser som en
snabbare effekter besparingarna lägga ikraftträdandetär denattav

oktoberl 1996. Med sådant förfarande uppnår 3 500 färreett man
förtidspensionersjukbidrag redan under sista kvartalet år 1996.

Ytterligare alternativ, kommittén inte heller bedömerett som
lämpligt, den rimlighetsbedömningär kommitténatt föreslårsom

säkerhetsventil bort. sådan förändringEn torde innebäratassom att
procentandelen försäkrade till pension helt ellerrätt delvisvars
bortfaller ökar från till20 30 sådannärmare En föränd-procent.ca
ring torde medföra miljarder1,7 kronor redan åratt 1997.sparas
Skälen till kommittén bedömt det mycketatt angelägetäratt att
denna möjlighet skall finnas framgår avsnitt l2.7.l. bak-Motav
grund den motivering lämnas där vill kommittén inte föraav som
fram något förslag möjligheten till rimlighetsbedömning skallatt tas
bort.

Kommittén har här visat några möjliga redan med dettavägar att
delbetänkande grund besparingar pågöra 1,7 miljarder kronorsom
redan år 1997. Kommittén dock det bör tillräckligtatt attanser vara
dessa besparingar uppnås under 1998.

Enligt direktiven skall kommittén redovisa minskningen av
nettoutgifter för förtidspensioneringen netto, dvs. efter beaktande

skatteeffekter. Kommittén redovisar minskning utgifternaav en av
med minst 1,7 miljarder kronor. Den uteblivna skatteinkomsten
denna kan beräknas till 0,4 miljarder kronorsumma motsva-ca om
rande skatteinkomster inte kommer det allmänna till del på annat

Kommitténsätt. dessa 0,4 miljarder kronor kan finansierasattanser
de förändringar föreslås inom sjukpenningförsäkringen,genom som

inklusive ersättning under rehabilitering. Förändringen innebär att
ersättning inte längre i utsträckning tidigareutges närsamma som
den försäkrade bedöms ha förmåga utföra arbete detatt ett änannat
vanliga. Antalet ersättningsfall beräknas grund detta minska.av
Kommittén bedömer också de inte längre fåratt personer som
ersättning från socialförsäkringen, i fall till övervägande del,vart en
får förväntas få sin försörjning andra skattepliktiga in-genom
komster, inkomst förvärvsarbetet.ex. eller ersättning frånav
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dedet förhållandetVidare bör beaktasarbetslöshetsförsäkring. att
erlägger skattförsörjning inkomstfår sin egengenompersoner som
förtidspensio-sjukpenningen ellerstället för pådenna inkomst i

övervägande inte längredelen delägre.oftast är av somnen som
kategori.till dennaersättning bedöms höraha tillkommer rättatt

kronormiljarderkommittén 1,7bakgrund sigdennaMot sparaanser
netto.

för förtidspen-utgifternaminskningtalarDirektiven avenom
uttryckteriksdagsbeslutetocksåsioneringen attsättsamma som

utgifter föravsågmiljarder kronorbesparingensamladeden treom
uppgiftsinKommittén harförtidspensioneringen. attsett som

detta område.utgiftsminskningar inommedförförslagredovisa som
till samtligaenligt Direktiv 1994:23har också,Kommittén

åtaganden,offentligasärskilda utredarekommittéer och prövaatt
effekterna ochkommunalekonomiskadebedömninggjort omaven

Finansieringsprincipentilllämplig.ñnasieringsprincipenden s.k. är
uppgifterskall åläggaslandsting inteochinnebär kommuneratt nya

finansiera dessa medmöjlighetde samtidigt får änannatattutan att
till ändradedärvid förslagetKommitten konstaterarhöjda skatter. att

kommuninnebärersättning enligt AFL inteför tillkriterier rätt att
stöd för dennauppgifter. Somnågraeller landsting åläggs nya

hamotsvarande bedömning tordebedömning kan bl.a. nämnas att
äldrereglerna bort sesamband medigjorts att togs prop.

KommitténEkonomiska konsekvenser... .199495: avsnitt 6147 är
förslaget kanavsnitt medvetenframgår l2.9.ldock attomsom av
i redankostnader för kommunerna derasmedföra ökadekomma att

kommuninvånarnabistånd tillförsäkralagfásta skyldighet att genom
skall dettakommitténs uppfattninglevnadsnivå. Enligtskäligen

arbetslin-inträffa. Kommittén förutsätterbehövaemellertid inte att
tillräckliga arbets-arbetsmarknadspolitiken gäller ochjen inom att

arbetslinjen skall fåföråtgärder vidtasmarknadspolitiska att
sig självförsörjabedöms ha förmågaför allagenomslag attsom

förvärvsarbete.genom
visar debesparingarnaredovisade beräkningarnaDe avovan
förtids-Kostnaderna föroch 1998.direkta besparingarna åren 1997

regeländ-emellertid minska eftersompensioneringen fortsätter att
nybeviljande pensioner.leder till fortsatt lägreringen ett av

regelän-den totala effektenframgår tabellSom 12.7 är avav
år 2000oförändrat, vid utgångendringarna, allt annat enav

helaförtidspensionärer, eller 000minskning med 000 3744 ca
förtidspensioner vilket 3,7 miljarder kronor.motsvarar
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demografiska faktorerna påverkar emellertid, tidigareDe som
antalet nybeviljade förtidspensioner.nämnts,

beskriva besparingseffekterna därförEtt sätt ärannat att att
redovisa minskningen antalet förtidspensioner påverkarhur av
kostnadsutvecklingen några års sikt exklusive respektive
inklusive demografiska faktorer. Med reservationersamma som

beträffandetidigare osäkerheten i bedömningsunderlaget skulle
kostnaderna för förtidspensioneringen minska i enlighet med tabell

Årnedan. skulle alltså kostnadsnivån därmed12.8 2000 3,7vara
miljarder kronor lägre år 1996.än

Antalsuppgifterna till kostnader föri tabell 12.7 har här omvandlats
hel förmån i tidigare beräkningar. Radensättsamma som
Besparing visar den direkta besparingen eller kostnadsminsk-

med tillsammans miljarder kronor.ningen åren 1997 och 1998 1,7
Kostnadsminskning exkl. demografi visar hur kostnaderna
minskar räknar effekterna år för år. Förändringarnär man samman

beaktas.i befolkningens ålderssammansättning har inte Kostnads-
minskning inkl. demograñ visar motsvarande den lägresätt
kostnadsminskningen då ålderssammansättningen beaktats.

förtidspensioneringenTabell 12.8 Beräknad kostnadsminskning inom
miljarder kronor

1997 1998 1999 2000
Besparing 1,2 0,5 0 O
Kostnadsminskning 1,2 2,3 3,0 3,7

demografiexkl.
Kostnadsminskning 2,81,0 2,0 2,5
inkl. demografi

förslagen,bedömer kommittén de redovisadeSammantaget att nu
genomförda regelförändringarna, kommertillsammans med de redan

väl denleda till besparing år 1998 änatt motsvararsom mer somen
mil-i 199495:25, inledningsvis dvsnämns, treanges prop. som

jarder kronor.

10 15-1434
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Övergångsbestämmelser12.1 l

Vårt förslag: reglerna bör träda ikraft den januariDe lnya
Äldre1997. bestämmelser tillämpas ersättning tidsom avser

före ikraftträdandet och förtidspensionerpå och sjukbidrag som
beviljats dessförinnan.

Kommittén har diskuterat i vad mån de föreslagna förändringarnanu
skall omfatta alla försäkrade vid ikraftträdandet uppbärsom
sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension eller skallnågraom
undantas särskilda Övergångsbestämmelser.genom

Kommittén de reglerna bör träda ikraft den januari1attanser nya
1997 medan äldre bestämmelser får tillämpas ersättningpå som av-

tid före ikraftträdandet och förtidspensionerpå och sjukbidragser
beviljats dessförinnan.som

När det gäller de föreslagna regelförändringama beträffande kri-
förterier till sjukpenning kommittén dessa bör kunnarätt attanser

omfatta såväl dem redan uppbär sjukpenning vid ikraftträdandetsom
dem insjuknar därefter. Sjukpenning dagersättningärsom som en

där till ersättning i princip dag för dag. Förändringenrätten prövas
inom detta område avviker inte heller påtagligt från nuvarande
regler och det finns inte något motiverar skilda bedöm-annat som
ningar mellan olika sjukfall beroende på i tiden de inträffat.när

Förhållandena annorlunda det förtidspensionsjuk-gällerär när
bidrag. beviljad förtidspensionEn tills vidare medan sjuk-utges
bidrag tidsbegränsat. de fall den försäkrade ansöker fortsattIär om
sjukbidrag till ersättning på då sjukbidragstidenprövas rätten nytt
löper Förutsättningarna för till sjukbidrag måste då ånyorättut. vara
uppfyllda.

Kommittén föreslagnade reglerna skall tillämpas vidattanser nu
prövning utbyte sjukpenning förtidspensionsjukbidragmotav av
och vid prövning ansökan förtidspensionsjukbidragav om som

tid efter det reglerna träder i kraft. Förtidspensionatt utgesavser
fr.o.m den månad då till förmånen inträtt. Eftersom förtids-rätten
pension kan beviljas retroaktivt månader före ansökningsmåna-tre
den innnebär detta ansökan pension under de förstaatt treen om
månaderna efter det lagen ikraft får enligt de reglerträtt prövasatt
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gäller då till pension inträtt, dvs. i vissa fall skall derättensom
gamla reglerna tillämpas.

det gäller ansökanNär fortsatt sjukbidrag tid efteren om som avser
det de reglerna har i kraft kommitténatt trätt ävenattnya anser
denna prövning skall utifrån gällande, dvs. regler.göras För-nya,
utsättningarna för till sjukbidrag enligt de bedömnings-rätt nya
grunderna måste då uppfyllda.vara

Kommittén har däremot förkastat tanken på allaomprövaatt
löpande förtidspensioner och sjukbidrag de föreslagnamot nu
reglerna så dessa träder i kraft. Kommittén densnart attanser
omprövningsmöjlighet idag finns i 16 kap. 7 § AFL och desom nya
regler riksdagen efter förslag i 199495: infört147 fr.o.m.som prop
den oktober tillräckligt1 1995 tillvaratar möjligheten till ompröv-
ning löpande pensioner.av

Enligt kap.16 kan7 § AFL såväl förtidspension sjukbidragsom
dras eller minskas arbetsförmågan väsentligt förbättras.om
Förbättringen måste alltså väsentlig. Betydelsen dettavara av
rekvisit underströks i förarbetena prop. 1962:90. Där sägs att
paragrafen inte får tillämpas så den motverkar rehabilitering elleratt
hämmar den försäkrades lust återvända till förvärvslivet.att
Minskning eller indragning får endast förändringen kangöras om

bli bestående. inkomstökningEn skall ha sin grundantas i en
förbättring antingen den försäkrades hälsotillstånd eller hansav
möjligheter utnyttja sin återstående arbetsförmåga tillatt
inkomstbringande arbete.

Den kap. b7 3 § AFL försäkringskassorna möjlighetstörrenya ger
och skyldighet begära kompletterande utredning i samband medatt
såväl prövning ansökan förtidspension efterkontroll.av om som
Detta beskrivs i avsnitt l2.5.4.närmare

Kommittén har alltså bl.a. denna bakgrund förkastat tankenmot
alla löpande sjukbidrag och förtidspensioner.omprövaatt

dettaMot talar andra skäl vägande skäl. förstaäven Det skältungt
bör hänsyn till den enskilde försäkrade.nämnas Mångaärsom

förtidspensionärer har haft sin pension under lång tid harsom
sitt liv till detta och har inte någon helst anknytning tillanpassat som

Ävenarbetslivet. de vid prövning de regler kommit-motom en som
tén föreslår skulle bedömas ha förmåga utföra förvärvsarbete påatt
arbetsmarknaden fögadet troligt denna förmåga kanär utnyttjasatt
till försörjning efter lång frånvaro från arbetsmarknaden. Attegen
under sådana förhållanden ifrågasätta till förtidspension kanrätten
komma uppfattas allmänt olämpligt och omänskligt.att Detsom
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finns anledning ifrågasätta arbetsmarknadsmyndighe-också att om
förhållandenhar möjlighet hjälpa alla under sådanaterna att som

vända sig till för vägledning och stöd. situationkommer dem Denatt
för arbetsmarknaden arbetslöshetnärvarande råder med högsom

innebär redan dessa sökande arbetsbelastningen mycketäratt utan
hög hos arbetsmarknadsmyndigheterna.

ifrågasättas administrativakan också de insatserDet om som
krävs för omprövning samtliga förtidspensionersammantaget en av

kan komma i rimlig proportion till resultatet. Om pensionenståatt
förtidspensionärerskall för samtliga 350 000 krävsomprövas ca

först och främst minst lika läkarundersökningar utförs ochmångaatt
utfärdas. Eftersom förtidspensionläkarutlåtanden tillrätten prövas

förtroendevalda socialförsäkringsnämndi skall samtliga ärendenav
Årligenskall också föredras i nämnd. för-90 000prövas änmer

Äventidspensionsärenden i socialförsäkringsnämnd. ompröv-om
ningen löpande pensioner fördelas fempå år kommer varje årav mer

dubbelt så många prövningar idag behöva Omän göras.attsom
handläggningstiden för förtidspensionsärende beräknas till 450ett ca
minuter ärendetid för utredning och skullepensionsprövning
omprövningen kräva årsarbetare under fem300 år.än extramer

Enligt kommitténs uppfattning bör förtidspensioner beviljatssom
före ikraftträdandet inte inte förutsättning för in-omprövas om
dragning eller minskning enligt 16 kap. föreligger.7 § AFL För att

verkainte hämmande på viljan till rehabilitering eller återgång i
arbete bör gällande regler vilande förtidspension avsnittsenu om

finnas kvar för försäkrade12.5.l ovan uppbär förtidspensionsom
före ikraftträdandet.
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Vissa arbetsrättsliga13 aspekter

Inledning13

dettal avsnitt kommittén vissa arbetsrättsliga aspektertar upp
vissa redan genomförda och kommittén föreslagna ändringar iav
lagen allmän försäkring Kommittén inlednings-AFL. redogörom
vis för den arbetsskyldighet åvilar anställd eller annorlundasom en
uttryckt arbetsgivarens omplaceringsrätt. Redovisningen sker bl.a.

bakgrund den nyligen genomförda förändringen i kap.3 §7mot av
tredje stycket AFL, där bedömningen arbetsförmågan utvidgatsav
till omfatta annat lämpligt arbete arbetsgivarenävenatt som
tillfälligt erbjuder den anställde. fråganMen arbetstagaresom en
arbetsskyldighet kan bli aktuell vid omplaceringäven t.ex.en som
genomförs del i rehabilitering.som en en

Kommittén har tidigare redovisat förslag till kriterier förett nya
bedömning arbetsförmågans nedsättning. genomförandeEttav av
förslagen kommer, enligt kommitténs bedömning, innebära rättenatt
till ersättning kommer ifrågasättas i betydligt högre utsträckningatt

idag. de fall ersättning förvägrasI eller dras för försäkrad,än en
har anställning, uppkommer frågan hur långt arbetsgi-som en om

omplaceringsskyldighet handlarsträcker sig. Ytterst detvarens
också den försäkrades anställningsskydd i sådan situation. Iom en
detta avsnitt lämnar kommittén därför redogörelse för lagenen om
anställningsskydd ochLAS något den praxis utvecklatsom som
beträffande uppsägning grund sjukdom kannär en av anses
sakligt grundad.
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Allmänt arbetsskyldigheten13.2 om

vid omplacering

omplacering till sådanaarbetstagare skyldigEn är att acceptera en
arbetsuppgifter följa det enskilda tjänsteavtalet.kan Detsom av
enskilda tjänsteavtalet får sitt huvudsakliga innehåll överenskom-av

kollektivavtal personliga mellan arbetstagaren ochmelser i och avtal
arbetsgivaren. de flesta arbetstagare, främst arbetare, saknasFör

arbetsskyldigheten huvudsak detpersonliga avtal och regleras i av
kollektivavtal arbetstagaren omfattassom av.

uttaladeden första domen berörde arbetsskyldighetenI som
Arbetsdomstolen den enskilde arbetstagarenAD 1929 29 ärattnr

mutföra allt sådant arbete för arbetsgivarens räkning,skyldig att:
står naturligt samband med dennes verksamhet och kanisom anses

falla vederbörande arbetares allmänna yrkeskvalifikationer.inom
gäller arbetsmarknaden har vid-Allmänt på arbetstagarenatt en

sträckt skyldighet utföra sådant arbete, naturligt faller inomatt som
förutsättning arbetetarbetsgivarens verksamhet, under liggeratt

inom för arbetstagarens yrkeskvalifikationer AD 1983ramen nr
Vidare skall skälig får inne-105. omplacering och den inteen vara

bära alltför kraftiga förändringar arbetsinnehåll eller förläggningav
arbetstid. omplacering får heller inte genomföras i bestraff-Enav

ningssyfte.
det följande redovisas för sig arbetsskyldigheten för kollektiv-I var

anställda arbetare och för tjänstemän. utvecklingstendens inomEn
arbetslivet dock mellan kollektivanställda arbetare ochär gränsenatt
tjänstemän i viss suddas lagerchef kan enligt sinmån Enut.
befattningsbeskrivning ha under viss tid utföra kassatjänstävenatt

för ha omfattaoch kan arbetet utvidgats till ävenreparatörer att
kundtjänst, materialbeställning, fakturering m.m.

för på detArbetsskyldigheten anställd13.2.1

traditionella arbetaromrâdet

kommentar till Verkstadsavtalet utgivenI SverigesVAen av
Verkstadsindustrier följande beträffandeVI VI det arbets-anger
rättsliga läget:

Arbetsgivarens leda och fördela arbetet allmänrätt äratt en
rättsgrundsats. Både arbetsrättslig lagstiftning och har dettaVA
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utgångspunkt, det uttryckligen bestäm-inteäven angivits isom om
melserna. Detta kallas ibland tyst regleringi
Arbetsgivaren har därmed, för lag- ochinom avtalsen-sinaramen

liga befogenheter, ändra den anställdes arbets- och anställ-rätt att
ningsvillkor. Så länge arbetsgivaren håller lag- ochsig inom sina
avtalsenliga befogenheter ändras tjänsteavtalets innehåll.inte
Arbetaren endast knuten tillinte arbetsuppgift skallär utanen
utföra ålagda arbetsuppgifter enligt de följer hansprinciper som av
arbetsskyldighet.

kommentarI VIs till vidare:VA arbetarenAtt anställtsanges som
ellersvetsare på befattning innebärviss begränsningangiven ingen

hans skyldighet utförai andra arbetsuppgifter. På motsvarandeatt
kan yrkesarbetare hävda han skyldig utföraintesätt inte äratt atten

tempoarbete.
På förVI uttryck har kollektivanställd arbetaresätt som ger en en

vidsträckt skyldighet utföra de arbetsuppgifter står i naturligtatt som
samband med arbetsgivarens verksamhet och faller inomsom
arbetstagarens allmänna yrkeskvaliñkationer. domenI 89 år 1978nr
uttalade AD: Traditionellt gäller emellertid på SAFLO-området att
arbetstagaren anställs för utförande sådana arbetsuppgifterav som

det tillämpliga kollektivavtaletsinom giltighetsområde. Iryms
enlighet härmed det normalt främmande för denna sektorär sett av
arbetsmarknaden tala skilda befattningar för olika slagatt om av
arbetsuppgifter. En sak arbetstagarens individuellaär attannan
arbetsskyldighet behöver lika vidsträcktinte följer denvara som av
allmänna arbetsskyldigheten enligt kollektivavtalet. arbetsskyl-För
dighetens omfattning det enskilda fallet kani exempelvis arbetstaga-

yrkeskvalifikationer ha betydelse. Anställningsavtalet kan ocksårens
innehålla begränsning arbetsskyldigheten.en av

De arbetsuppgifter till vilken arbetare skall omplaceras måsteen
dock inom kollektivavtalets innebärDettagränser. t.ex. attrymmas

kollektivanställd arbetare inte skyldig utföra arbeteär att etten som
inryms under tjänstemannaavtalet. Därmed kollektivanställdär en
arbetare, arbetsrättsligt inte skyldig omplace-sett, att acceptera en
ring till arbete, internbud inom kontorsservice,ett annat t.ex. som
lättare arkivarbete eller provtagning inom laboratorieverksamhet,

arbetet omfattas tjänstemannaavtal.ettom av
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tjänstemänArbetsskyldigheten för.2.213

arbetsrättsligt i principarbetsskyldighetentjänstemänFör är rent
fall den dock inte likaför i flertaletarbetare,densamma ärsom

utföraskyldighetentjänstemänvidsträckt. För är attavgrupper
medinskränkta. sambandi varierande mån Iandra arbetsuppgifter

befattningsbe-arbetsgivaren haanställningen kan presenterat en
ingå isådan beskrivning kanför tjänsten.skrivning En sägas

arbetsskyl-därmedanställningsavtal ochtjänstemannens avgränsar
arbetsuppgifter där.till dedigheten som anges

specialist-arbetsuppgifter eller imed särskildatjänstemanEn
innebärbefattningsskyddhävda s.k.funktioner kan attett som

för endastanställdfår tolkas så han eller hontjänsteavtalet är attatt
Arbetsrättarbetsuppgifter. Folke Schmidtspecifikautföra vissa

kvalificerade torde kunnahävdar den högtupplaganandra 126 atts.
arbetsuppgifthålla med just densärskilda anspråk fåställa att

läkare elleranställd. anställdför vilken han Den ärär somsomsom
inte harkontorsarbeteforskare torde inte kunna åläggas som

skriveryrkesverksamhet. Tjänsteavtalet 1970samband med hans I
befälha-har förutsatt,Schmidt vidare domen 1941 135 ADI attnr

grovarbete påkunde kommenderas utförafartygpå inte attettvaren
samband med fartygets uppläggning,han blev ledigdå iett varv,

det kundeuttaladeoch iHD,iNJA 1948, 376 majoriteten inteatts.
erbjudan-verkmästare till last, hanläggas vägrat mottaga ettatten

endast vanlig arbetare.de sysselsättningsyntes somavsesom - - -
yrkesarbetare ickeuppfattningen tordeallmännaDen attvara, en

överhuvud icke hararbete för vilket hanbehöver sådantantaga
denyrkesutbildning. också,användning för Detsin attanses som

ellergrovarbetekan kommenderas tillhar kontorsarbete inte
inomhusarbete vanligenarbete och den har inte ärsmutsigt att som

utomhusarbete.skyldig att ta
arbets-anställd såsomarbetsledare, dvs. någonEn är attsom

det arbete,fördela och kontrolleraställföreträdare leda,givarens
vilket han inteunderställd personal och ivilket utförs änannatav

undantagsvistorde intetillfälligtvis själv deltar änannat vara
utföra arbetsuppgifter.skyldig att

offentligauttalade På detdomen år 1985 AD:I 6 tjänsteman-nr
gälla allmännaområdet sedan gammalt princip, atten enanses som

ändringarskyldig underkasta sådanatjänsteman inte sigär att av
ochgrunden ändrasarbetsuppgifter beskaffenhet isina tjänstensatt
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det således blir fråga får heltrealitetentjänstemannen iattom en
tidigare.tjänst änannan

tjänstemän gäller principen dessaFör inte skyldigaäven äratt att
utföra arbete inryms under avtalet för arbetare. tjänstemanEnsom
har alltså arbetsrättsligt möjligheter med hänvisning till sinsett att,
arbetsskyldighet, avvisa erbjudet lämpligt arbete inrymsett som
under kollektivavtalet för arbetare.

13.2.3 vid omplacering kollektivanställdaLön av
arbetare

Enligt de flesta kollektivavtal SAF-LO-området har arbetareen
till särskilda tillägg vid omplacering medför minsk-rätt en som en

lönen.ning Nedan redovisas verkstadsavtalets regler for omplace-av
ringstillägg. Motsvarande överenskommelser i övriga kollektivavtal

utformade på i huvudsak liknandeär sätt.
Enligt verkstadsavtalet har omplacerad arbetare, vid övergången

till arbetsområde med lägre förtjänstmöjligheter, tillannat rätt ett
tillägg lönen i det arbetet. Tillägget skillnadenutöver utgörnya
mellan arbetarens medeltimförtjänst tidlönpå och ackord under

kvartalkända före ochövergången motsvarande medeltimför-senast
tjänst för det arbetsområde till vilket han eller hon flyttas. Tillägg
för övertid och obekväm arbetstid eller sådan ersättning skallannan

undan vid jämförelsen.tas
Till arbetare vid övergången har minst års obruten anställ-ettsom

ning tillägget under veckor.12 För den har till tilläggrättutges som
under längre tid sker, enligt särskilda regler, minskningen av
tillägget efter utgången varje kalenderår.av

vid13.2.4 omplacering tjänstemänLön av

Frågan tjänstemäns till bibehållen lön eller lönetillägg vidrättom
omplacering regleras intenormalt via kollektivavtal. Lönevillkoren
för tjänsteman istället reglerade enligt tjänstemannens enskildaären
anställningsavtal. tjänstemanEn har behålla lön och övrigarätt att
anställningsvillkor, försåvitt inte överenskommelse träffasannan
mellan arbetsgivaren och den anställde. Arbetsgivaren kan inte
ensidigt sänka tjänstemannens lön. liktydigtDetta medär en
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uppsägning och därmed måste saklig grund enligt lagen om
anställningsskydd föreligga. sådanEn åtgärd blir högst troligen inte
aktuell vid den kortvarig omplacering bli fallet vidtyp av som avses
övergående sjukdom.

Arbetsrättsliga13.3 aspekter på
lämpligt arbeteAnnat som

arbetsgivaren tillfälligt erbjuder
den anställde 3 kap. AFL§7

Kriterierna lämpligtl3.3.1 och tillfälligt

den proposition 199495:I prop. låg till grund för föränd-147 som
ringen i kap. fann3 7 § AFL regeringen det angeläget i det fallatt,
den försäkrade kan återgå till sitt vanliga arbete, reglernaantas
ändras så arbetsgivaren kan ordna andra tillfälliga arbetsupp-näratt
gifter bör arbetsförmågan vid sjukdom bedömas i relation till dessa.
Om den försäkrade kan utföra dessa arbetsuppgifter, sjukpen-skall
ning inte utges.

Kommittén kan konstatera kriteriet lämpligt inte definieratsatt
i lagens förarbeten. Med lämpligt får enligt kommitténsnärmare

uppfattning i första hand arbetet lämpligt med tanke påärattavses
den anställdes sjukdom. Lämpligheten bör dock bedömas bl.a.även
med hänsyn till den anställdes förmåga, förutsättningarnaoch i
övrigt, utföra arbetet. Enligt kommitténs uppfattning bör vidatt man

bedömning erbjudet arbete lämpligtärett atten av om anse som
också hänsyn till det arbetet inom den anställdesta om ryms
arbetsskyldighet enligt det enskilda tjänsteavtalet. Om tillämparen
inte hänsyn till hur långt den anställdes arbetsskyldighet sträckertar
sig kan den situationen uppkomma den anställde, med hänvisningatt
till sitt anställningsavtal, avvisar erbjudandeett ett annatom
lämpligt arbete, vilket möjlighet för försäkringskassan medatt,ger
hänvisning till reglerna i förvägraAFL, den anställde sjukpenning.

sådan kollisionEn mellan arbetsrättsliga regler och ersättningsreg-
lema i AF måste givetvisL undvikas, och det sker enligt kommitténs
uppfattning lämpligast vid bedömning vad kanom man en av som



SOU 1995: 149 Vissa arbetsrättsliga aspekter 299

lämpligt hänsyn till den anställdes arbetsskyl-även taranses vara
dighet.

Kommittén vill något uppehålla sig kring det arbeteäven att som
erbjuds den anställde, förutom lämpligt, skall tillfälligt.även vara

angivna propositionl tillfälligt arbete äratt ett ettovan anges
arbete den försäkrade ...måste under den tid hanaccepterasom
eller hon utförakan ordinarie arbetsuppgifter.inte sina Kommittén
vill för sin del det klart skall framgå den omplace-poängtera att att
ring arbetsgivaren erbjuder, med stöd reglerna i AFL, ärsom av en
lösning endast för den tid under vilken den anställdes arbetsförmåga

Ãrnedsatt förhållandei till sina vanliga arbetsuppgifter. syftetär
med den erbjudna omplaceringen den anställde arbetsupp-att ge nya
gifter för länge tid har försäkringskassan inte förvägra denrätt atten
anställde sjukpenning han eller hon avböjer erbjudandet.om

Ur arbetsrättslig föreliggeraspekt dock inget hinder förrenten en
arbetsgivare varaktigt omplacera arbetstagare, detatt en om nya
arbetet omfattas arbetstagarens arbetsskyldighet. Kommittén villav
dock erinra för det fall avsikten med erbjudandeatt att ettom om

arbete syftar till varaktig föreliggeromplacering primärannat en en
förhandlingsskyldighet för arbetsgivaren enligt ll § medbestäm-
mandelagen MBL.

13.3.2 under tillfälligLön omplaceringen

Kommittén konstaterar anställd inte har lagstadgad tillatt rätten en
oförändrad lön under sådan tillfällig omplacering enligt reglernaen
i kap.3 §7 AFL.

avsnittI 13.2 har kommittén redovisat vilka regler gällerovan som
för anställds arbetsskyldighet. den begränsning vilkaIen av ar-
betsuppgifter anställd enligt sitt tjänsteavtal behöver utföra viden en
tillfällig omplacering ligger också betydandenågra lönesänk-att
ningar normalt inte kan bli aktuella. flestade anställdaFör på det
traditionella arbetarområdet finns dessutom kollektivavtal sär-om
skilda lönetillägg vid omplacering. tjänstemanEn tillfälligtsom om-
placeras har normalt till bibehållen lön.rätt

Kommittén vill dock allmän ståndpunkt framhålla att ettsom en
arbete inte bör lämpligt lönen vid tillfälliganses som om en
omplacering understiger vad den anställde istället skulle ha tillrätt
i form sjukpenning. aktivEn åtgärd vid sjukdom skall alltså inteav
få leda till den anställdes inkomster sjunker. regeln iatt För att
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kap. bör tillämpas detta talar också detta i sig3 7 § AFL sätt att
drivkraft för anställde så tidigtkan stimulans och denutgöra atten

möjligt i arbete.återgåsom

Arbetsrättsliga aspekter förslaget13.4 på
medicinska skäl för tillrättrentom

ersättning från ohälsoförsäkringen

Tidigare har kommittén redovisat förslag innebär reglerett som nya
för bedömning arbetsförmågans nedsättning. Förslaget bygger påav
de uttalanden i kommitténs direktiv tillrättenattsom anger
ersättning skall grundas på medicinska kriterier. genomfö-Ettrent
rande förslagen kan förväntas leda till till ersättningrättenattav
kommer ifrågasättas i betydligt högre utsträckning idag. detIänatt
fall ersättning förvägras eller dras för försäkrad haren som en
anställning, förväntasgrund sjukdom inte längremen som av
kunna klara sitt vanliga arbete, uppkommer frågan hur långtom
arbetsgivarens omplaceringsskyldighet sträcker sig. handlarYtterst
det också den försäkrades anställningsskydd i sådan situation.om en

detta avsnitt lämnar kommittén därför kortfattad redogörelse förI en
reglerna i lagen anställningsskydd LAS.om

syfte med öka tryggheten i bestående anställningar,Ett LAS är att
uppsägning från arbetsgivares sida kan förklaras ogiltigen en om

den inte sakligt grundad. detta avsnitt redovisas därförI ävenär
beträffande fallnågot den praxis utvecklats i vilkaom som en

uppsägning på grund sjukdom kan sakligt grundad.av anses

Saklig grund för uppsägningl3.4.1

Enligt lagen anställningsskydd LAS skall uppsägning7 § enom
från arbetsgivares sida sakligt grundad. Saklig grund fören vara
uppsägning föreligger inte det skäligen kan krävas arbetsgiva-om av

han bereder arbetstagaren arbete hos sig.att annatren
De situationer då uppsägningar saklig grund kan bli aktuella kan

delas in två huvudgrupper. Till den första kangrovt gruppen
hänföras i falluppsägning arbetsbrist. Saklig grund kan ocksåav
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anställdesmed denföreligga grund skäl har göraattsomav
till personligafullgöra sitt arbete ellerbristande förmåga att

endast uppsägningövrigt. detta avsnitt kommeromständigheter i I
behandlas.grund personliga omständigheterpå attav

Även omständighe-personligafråga uppsägning grundi avom
fall. förstatvå Denkan skilja påter gruppenavman grupper

anställdes sida. Tillmisskötsamhet från denomfattar olika fall av
hänföras omständigheter där arbetstagarenandra kanden gruppen

arbetsförmåga ellersjukdom, nedsattgrund tilltagande ålder,av
arbetsuppgifterinte längre klarar sinaliknande förhållandenandra

framställningen kommerfortsattafullgott Den attsätt.ett
hänför sig till denkring omständigheterfokuseras senaresom

gruppen.
centralt då detsaklig grundkonstaterats begreppetSom ärovan

grund harsakligden enskildes anställningsskydd. Begreppetgäller
till lag anställnings-i förslagetdock inte preciserats lagtexten. I om

föredragandekonstaterade detskydd 1973: 129 120prop. s.
preciseraförelåg möjligheterstatsrådet det inte några närmareattatt

förhållandenagrund. Därtill växlarskall sakligvad utgörasom anses
anförde: Vadalltför utsträckning. Statsrådeti arbetslivet i stor som

grund för behöverfall kan saklig uppsägningi utgöraett enanses
Uppsägningsfallen såfall godtas sådan grund.andrainte i ärsom

arbetsplatserna varierande detolika och förhållandena på så att
betraktasgenerellt slå fast vad kanmöjligtinte är att somsom

hänsyn till de särskildasaklig grund alltid nödvändigtDet är att ta
fallet.omständigheterna det individuellai

sjukdomför uppsägning vidSaklig grund13.4.2

m.m.

anförde126den angivna propositionen prop. 1973:129I s.ovan
för uppsägning för detstatsrådet följande i fråga saklig grundom

liknandesjukdom eller andrafall anställd grundatt aven
arbetsuppgifter fullgottförhållanden inte längre klarar sina på ett

bli aktuellhuvudgrupp avfall då kanEn uppsägningsätt: annan en
grund den anställdes personliga förhållanden då arbetsta-på ärav

grund tilltagande ålder, sjukdom, nedsatt arbetsförmå-pågaren av
arbetsuppgifter påfår svårt fullgöra de har lagtsattga e. som

honom. principiella inställning den omständigheterMin är att av
detta slag och för grund för Därefterinte i sig uppsägning.utgör
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redogjorde statsrådet för sin på vikten försöka hindraattsyn av en
tudelning arbetsmarknaden, för välutbildad arbetskraftav en yngre,
och för äldre, handikappade och dåligt utbildade. anförde:Han Ien
enlighet härmed bör ålder, sjukdom dyl. godtasi princip inte0. som
saklig förgrund begränsningDenuppsägning. arbetstagarensav
prestationsförmåga ålder eller sjukdom kan medföra bör isom
stället regel leda till arbetsgivaren vidtar särskilda åtgärderattsom
för underlätta arbetet för arbetstagaren, särskilda anord-att ex.

på arbetsplatsen eller förflyttningningar till mindre krävande
arbete.

ÅlderStatsrådet konstaterade dock eller sjukdom kan emeller-att:
tid medföra stadigvarande nedsättning arbetsförmåganen av som

så väsentlig arbetstagaren fråga längreär kan utförai inteatt
arbete någon betydelse. I så fall bär denna nedsättningav av
arbetsförmågan kunna åberopas grund för I dettauppsägning.som
sammanhang anförde statsrådet uppsägning inte bör kommaäven att
i fråga så länge den sjuke arbetstagaren uppbär sjukpenning från
försäkringskassan.

detAv anförts framgår beträffande arbets-attsom ovan prognosen
förmågans nedsättning avgörande betydelse.är En uppsägningav
grund sjukdom torde regel inte kunna betraktas sakligtav som som
grundad den anställde rimligen kan kunna återfå sin hälsaantasom
och sin arbetsförmåga.

Undantag från huvudregeln uppsägning grund sjukdomatt av
inte får ske kan alltså uppkomma då arbetstagaren drabbats av en
sådan väsentlig och stadigvarande nedsättning sin arbetsförmågaav

han eller hon inte kan förväntas komma kunna utföraatt arbeteatt
någon betydelse för arbetsgivaren. Beträffande anställningsskyd-av

det vid beslut förtidspension hänvisas till avsnitt 13.6 nedan.om
Inriktningen rehabiliteringsåtgärd kan också viss vägled-en ge
ning det gäller bedömanär arbetstagare kan förväntasatt om en
komma kunna utföra något arbete för sin arbetsgivares räkning.att
I regeringens proposition ändring i lagen anställningsskyddom om
prop. 197980:4 anförde statsrådet: Om det, vid bedömningenex.

den sjukbidragsberättigades rehab iliteringsmojl gheter, står klartiav
denne måste förberedas för andra arbetsuppgifter dematt än som

förekommer hos arbetsgivaren bör detta kunna åberopas sakligsom
grund för uppsägning. Se domen ADäven 1993 42nr som
redovisas nedan.

Denna begränsning i arbetstagares anställningsskydd måste,en
enligt kommitténs uppfattning, beaktas de har attnoga av organ som
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lämpligamed långtidssjuk planerainitiera och tillsammans en
försäkrad inte skall riskerarehabiliteringsåtgärder. För attatt en

första hand rehabiliterasin anställning bör möjligheterna imista att
arbetsgivaren tillden anställde tillbaka i arbete hos Dennatas vara.

steg-för-stegbedömningockså till uttryck i deninriktning kommer
redovisatnedsättning kommittén tidigarearbetsförmågans somav

avsnitti 12.7.6.3.
enligt kommit-arbetsrättsliga reglerna det,bakgrund deMot ärav

arbetslivsinriktad rehabiliteringuppfattning, viktigtténs att termen
till denavsedda ledaför de åtgärder är attattsomreserveras

Åtgärder främsti arbete.försäkrade kan återgå annatett avsersom
underlättasyftar tillaktivera den försäkrade eller på sätt attatt annat

bör alltså inteeller hennes vanliga arbetetidig återgång i hansen
arbetslivsinriktad rehabilitering.slentrianmässigt benämningenges

omplaceringsskyldighet13.4.2.1 Arbetsgivarens

för uppsägningframgår saklig grund§ andra stycket LASAv 7 att
hanskäligen kan krävas arbetsgivareninte föreligger det attom av

Därmed uppkommerarbete hos sig.bereder arbetstagaren annat
drivas. propositionenfrågan hur långt detta omplaceringskrav kan I

föredragandeanställningsskydd anfördelag prop. 1973: 129omom
den åtgärd fårstatsrådet uppsägningen bör ytterstaatt somvara

problemet harförst alla andra möjligheter lösasättas när att
anfördes: Arbetsgivaren bör enligtVidare min mening iuttömts.

undersöka det någonstans företagetskyldig inomprincip attvara om
anställning. företaget flera driftsenheter, börkan ordnas Haren ny

sikte alla företagets driftsenheter.undersökningen påta
arbetsuppgifterklara sina ordinarieanställd inte längre kanOm en

erbjudaalltså skyldig utreda möjligheternaarbetsgivaren attär att
krävande, arbete. förstaanställde kanske mindre Iden annat,ett

ellerarbete inom arbetsplatsenhand bör den anställde erbjudas annat
skyldiginte kan ske arbetsgivarenföretagsenheten. Om detta är att

företageterbjuda arbete hos sig.utreda möjligheten Haratt annat
omplaceringsskyldigheten samtliga enheter.flera driftsenheter gäller

Vid offentlig verksamhet gäller omplaceringsskyldigheten myndig-
skyldighethetens hela verksamhetsområde. statlig myndighetsEn

gäller dock inte verksamhetsområden lyder under andrasom
myndigheter, och privat arbetsgivares skyldighet sträcks inte uten
till omfatta företag landstingsandra inom koncern. Ettatt en
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omplaceringsskyldighet för läkare ansågs i domen AD 1984en nr
omfatta141 hela den sjukvårdande verksamheten landstinget.inom

specialmotiveringenI till års följande1973 proposition nämns
beträffande omplaceringsskyldigheten: fall dåEtt ärannat en
arbetsgivare bedriver flera olika rörelser på skilda Det kan dåorter.

många fall skäligen krävas,i arbetsgivaren undersökerinte att
möjligheterna placera arbetstagare från rörelsegren tillatt om en en

Särskilt gäller detta, rörelsegren harvarje sinen annan. om egen
personalavdelning självständigt sköter rekrytering och andrasom
personalfrågor för rörelsegrenen ifråga.

Genom omplaceringsskyldigheten knuten till arbetsgivarensäratt
verksamhet kommer skyldigheten variera i omfattning mellanatt

ochsmå arbetsgivare. konsekvensEn detta alltsåärstora attav
saklig grund för uppsägning föreliggakan i det lilla företaget i en
situation där förhållandena hos arbetsgivare sådanastörre är atten
anställningen kan bestå. domenSe redovisasAD 1978 139nr som
nedan.

erbjudandeDet omplacering arbetsgivaren lämnar skall iom som
möjligaste mån ligga i paritet med det tidigare arbetet. fallI annat
riskerar arbetsgivaren inte ha uppfyllt sina skyldigheter.att attanses

skyldigheterDe åvilar arbetsgivaren dock begränsade tillär attsom
omfatta vad kan skäliga. anställd kan inte begäraEnsom anses vara

bli omplacerad till arbete för vilka han saknar tillräckligaatt ett
kvalifikationer. anställdeDen skall dock givetvis ha till arbetenrätt

han eller hon kan klara efter normal upplämings- ellersom en
introduktionstid.

propositionenI anställningsskyddslag prop 198182:71om en ny
66 ff redogjorde statsrådet för den rådande ordningen ochs.

anförde: Enligt denna skall uppsägningsbeslut föregåsett av
samråd mellan arbetsgivaren och den berörda arbetstagarorganisa-

Möjligheterna lösationen, situationen uppsägning,att utan genom
omplacering eller på skall utredas och Arbetsta-sätt, prövas.annat

skall själv underrättas på förhand och medveten hurgörasgaren om
för arbetsgivaren.situationen sigter

arbetstagarenHar godtagbar anledning avböjt erbjudetutan ett
arbete, arbetsgivaren i allmänhet inte skyldig lämnaattanses vara
några ytterligare erbjudanden. domenSe AD 1993 96nr som
redovisas nedan.
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Någotl3.4.2.2 praxis beträffande saklig förgrundom
uppsägning och arbetsgivarens omplaceringsskyldighet

delbetänkande från års arbetsrättskommittéI 1992 Ny anställ-ett
ningsskyddslag SOU 1993:32 beskrivs rättsläget följandepå sätt:

enstaka exempelPraxis där har godtagitsuppvisar uppsägningen
arbetstagarens problem sambandstått med sjukdom-itrots att ett

stillstånd får dockDet betecknas klart det här frågaärattsom om
undantagssituationer. betänkandet redovisas bl.a. domenI ADrena

1987 164 gällde uppsägningen tidningsbud iettnr som av som
betydande omfattning slutfört utdelningen morgontidningarnaav
alltför Arbetsgivaren hade ingripit varaktigt resultat.sent. utanmen

anställde led schizofreni därförDen och hade svårt komma iattav
gång på sjukdomen bidragit till problemenOavsettmorgonen. om
fann domstolen arbetsgivarens verksamhet så beroendeatt attvar av
buden höll tiderna inte kunde behålla arbetstagareatt man en som
gjorde sig skyldig till upprepade förseningar. Arbetstagaren ansågs

följdtill detta oförmögen utföra arbete någonatt ettav vara av
betydelse. kom därför framAD till det förelåg saklig grund.att

måletI 1993 ansågsAD 42 uppsägning två arbetsskadadenr en av
elmontörer, den med förslitningsskador i höger axel och iene
nacken, den andre med vibrationsskada, sakligt grundad. Närvara
uppsägningen skedde hade företaget fem anställda ochmontörer
arbetsuppgifterna traditionellt elinstallationsarbete, drat.ex. attvar
elkablar, elskåp och koppla Vidsätta armaturer samt att uttag.upp

med anpassningsgruppen såväl Bygghälsans läkaremöteett var som
de båda de två inte kunde iåtergå traditio-montörerna attense om
nellt installationsarbete. konstateradeAD det rörde sigatt ettom
litet arbetsställe och det skulle medföra praktiska problematt stora

organisera arbetet utifrån ordning innebar elleratt att etten som en
inte kunde i anspråk för arbeten in-montörerna tasavpar som

nehåller vanligt förekommande AD konstaterade vidaremoment. att
införskaffande ytterligare tekniska hjälpmedel endast haftskulleav

marginell betydelse för möjligheterna behålla de två montö-atten
Enligt mening kundeADs det heller inte ha ingå iansettsrerna.

bolagets skyldighet utvidga sin verksamhet till omfatta sådanatt att
verksamhet kunde ha försett med arbetsuppgifter.montörernasom

fann alltsåAD bolaget inte haft möjlighet omplacera de bådaatt att
till arbete.montörerna annat

målet hävdadesI också bolaget inte haft deatt rätt sägaatt upp
båda eftersom de vid respektive uppsägningstillfällemontörerna
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uppbar sjukpenning föremål föroch rehabilitering. konstate-ADvar
rade det i förarbetena uttalats det knappast torde bli aktuelltatt att att
bedöma uppsägning sakligt grundad under tid då det pågåren som
åtgärder för stärka den enskilde arbetstagaren och öka dennesatt
förutsättningar arbeta. Enligt uppfattning kan detta uttalandeADsatt
inte sikte andra frågapå situationer sådana då detän ärantas ta om
åtgärder för skallarbetstagaren kunna återkomma till sinatt
arbetsgivare eller situationer då det oklart arbetstagaren kanär om
återkomma. detta fall hade rehabilitcringsersättning beviljats förI
utbildning avsedd för arbete inom verksamhet denänsom var annan
bolaget vidbedrev. Enligt mening måste det redanADs
uppsägningstillfallena ha stått klart ingen kundemontörernaatt av
förväntas tillbaka arbete hos upphördekomma i bolaget och därmed
också bolagets för deras rehabilitering.ansvar

målet 96 ansågs saklig grund för uppsägningI AD 1993 nr
föreligga i det fall anställd, med helt sjukbidrag, vägrade atten
inställa sig för arbetsprövning arbetsgivaren erbjudit. domenIsom
konstateras arbetsgivaren och samhället har föratt ett attansvar en
arbetstagare drabbats arbetsskada får del de anpassninsom av av
och rehabiliteringsinsatser behövs för skallarbetstagarenattsom
kunna fortsätta arbeta. insatser krävs för arbetsska-Deatt attsom en
dad skall komma tillbaka arbete fråni utgår samverkanssyn dären
denne förväntas medverka aktivt och positivt ADsätt.ett
konstaterade försäkringskassan har möjlighet tills vidareatt att
förvägra försäkrad ersättning han eller hon giltigutanen om
anledning medverka till rehabilitering. Vad arbetsgiva-vägrar att en

kan i de fall arbetstagaren inte vill delta rehabilitering hosigörare
arbetsgivaren får, enligt utifrån andra utgångspunkter.AD, prövas
Om arbetstagare giltigt skäl delta i rehabilite-vägrarutan atten en
ring måste dennes handlande få den effekten arbetsgivaren fåratt

ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och därmed också attanses
arbetstagaren inte längre anspråk få behållakan på singöra att
anställning hos arbetsgivaren. gäller enligt under förutsätt-Detta AD
ning det fråga arbetsprövning kan bidra tilläratt antasom en som

arbetstagaren kunnaskall återgå i arbete och detta arbeteatt äratt av
sådant slag arbetstagaren skäligen bör omplacering tillgodta det.att

domenI AD 1994 ansågs uppsägning12 på grund denattnr en av
anställde riskerade sin hälsa inte sakligt fallgrundad. detta ledIvara
den anställde medfödd ortopedisk sjukdom. Efter några årsav en
anställning sjukskrevs den anställde under längre tidsperioder på
grund belastningssmärtor. rehabiliteringssyfteI genomgick hanav
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längre teknisk utbildning för söka erhålla arbete utanföratten
bolaget. Då han inte lyckats få något arbete efter utbildningen och
då han efter operation upplevt sig smärtfri önskade hanen vara
återgå i arbete. Arbetsgivaren vägrade emellertid med hänvisning till
den anställdes hälsa låta honom återuppta arbetet. Samtidigt sadeatt
arbetsgivaren honom med hänvisning till personliga förhållan-upp
den. AD konstaterade de hälsorisker arbetsgivaren villeatt göra
gällande den anställde, vid iåtergång arbete, riskeradeatt attvar
tvingas tidigarelägga operativt ingrepp i höften. AD konstateradeett
vidare arbetsgivaren inte påstått den anställdes sjukdoms-att attens
tillstånd sådant det skulle begränsa hans arbetsförmåga ellerattvar
innebära andra olägenheter för arbetsgivaren han återgick iom
arbete. Enligt ADs mening bör frågan uppsägning grundom av
sjukdom inte påverkar arbetsgivarens verksamhet bedömas änsom

restriktivt. Endast i undantagsfall torde enbart faran förytterstamer
arbetstagares hälsa kunna från arbetsgi-accepteras argumenten som

i uppsägningstvist. fann bevisningenAD vad gälldeattvaren en
hälsoriskema i vissa delar motsägelsefull. Utredningen ingavar gav

försäkra belägg återgång skulle leda till den anställdeatt atten
skulle riskera behöva genomgå höftledsoperation. hadeDetatt en
heller inte framkommit tidigarelagd operation skulleatt en vara
negativ. Saklig grund för uppsägning ansågs inte föreligga.

Målet 1991AD 27 gällde frågan huruvida kommun haftnr en
saklig grund för uppsägning deltidsbrandman vidav en som en
läkarundersökning befunnits ha hjärtfel. defektDenna medfördeett

brandmannen inte fick anlitas för rökdykning. Denna, ADatt som
uppfattade, förhållandevis ringa inskränkning brandmannensav
tjänstbarhet ansågs inte ha vållat kommunens räddningstjänst någon
sådan olägenhet kommunen på grund därav haft skiljaatt rätt att
honom från anställningen brandman.som

I målet åberopadeAD 1989 98 arbetsgivaren, kommun,nr en som
förgrund uppsägning förskollärare, bland samarbets-annatav en

problem i förhållande till arbetsledning, föräldrar och barn. Den
anställde hade bl.a. inte hållit samlingar med barnen och inte heller
deltagit i personalkonferenser och föräldramöten. Genom arbets-
givarens försorg remitterades den anställde till arbetsmarknadsin-
stitut och arbetsgivaren bekostade också behandling hos psyko-en
log. AD fann den anställdes underlåtenhet delta i samlingarnaatt att
kunde förklaras hon hade haft vissa psykiska problem medattav
fobier och ångestreaktioner tagit sig uttryck i bl.a. svårighetersom

vistas i människor. fråga arbetsgivarenI fullgjortatt grupper av om
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sin omplaceringsskyldighet fann fråganAD tagitatt man upp om
omplacering den anställde avvisat alla förslag tillatt annatmen
arbete inom barnomsorgen. fann det bordevisat den anställdeAD att
ha omplacerats till arbete daghemsarbete och någonän attannat
omplacering faktiskt inte skett. Visserligen diskuterades andra
arbetsuppgifter något konkret erbjudande inte. fannADmen gavs
vidare den anställdes ställningstagande daghems-till placering iatt
arbete med hänsyn till omständigheterna inte kunde betraktas som

sådant avvisande omplaceringserbjudande innebarett ett attav som
arbetsgivaren därmed skall ha fullgjort sina skyldigheter.anses

Målet 1989 29 gällde uppsägningen 62 årig studiecir-AD nr av en
kelledare med anställningstid. Arbetsgivaren gjorde gällande25 års

den anställde inkompetent lärare och han inteatt att passatvar som
angivna lektionstider detta allvarligt påverkat skolanssamt att

fannanseende och ekonomi. det med hänsyn till den långaAD att
anställningstiden och den anställdes höga ålder bör krävas starka
skäl för saklig grund för uppsägning personligagrund skälatt av
skall föreligga. fann det i målet inte till fullo kunnatAD attanses
klarläggas vad orsaken till den anställdes försämradesom var
förmåga utföra sitt arbete. Troligen hade faktorer tilltagandeatt som
ålder, ekonomiska bekymmer, dåligt allmäntillstånd och alltmeren
pressad situation i arbetet samverkat. anställde hade sittDen genom
fackförbund begärt förbättringar beträffande undervisningstimmar
och schemaläggning efterlyst stöd och hjälp för kunnasamt att
genomföra bättre lektioner. hade vidare försökt förbättraHan sinatt
undervisning vidareutbilda sig i pedagogik och han hadeattgenom

sökt psykiatrisk hjälp. detta fall hade arbetsgivaren, enligtIäven
AD, visat påfallande passivitet. hade inte vidtagitsDet någraen
åtgärder personalvårdande karaktär, inte ingående samtal.ettav ens

fann anmärkningsvärt. den anställdes svårigheterDetta AD När att
sköta blevundervisningen allt tydligare föll, enligt AD, ansvaret
arbetsgivaren klarläggasöka orsaken till svårigheterna ochatt att
vidta lämpliga åtgärder för komma tillrätta med dessa. AD ansågatt

arbetsgivarens särskilt i detta fall eftersom detatt stortansvar var
rörde sig medarbetare haft lång och tidigare uppskat-om en som en
tad tjänstgöring och endast hade till pensione-år kvarettsom par
ringen. Uppsägningen ansågs därför inte grundad.sakligt

Målet 1978 gälldeAD 139 uppsägningen två anställda, S ochnr av
led sjukdom i formK, kronisk alkoholism. konstate-ADsom av av

rade det från företagets synpunkt måste medföra betydandeatt
komplikationer ha arbetstagare i mycket utsträckningatt storsom
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frånvaro elleruteblir från arbetet och det ofta anmäla sinutan att
försöka styrka orsaken till den. Beträffande och hade detS K

efter frånvaro plötsligtuppkommit svårigheter de längre tidsnär en
inställt sig till arbete. Ibland hade det varit svårt hitta lämpligaatt

dåligt fysisktdem eftersom de då inte sällan befunnit sig iarbeten åt
skick och inte kunnat anförtros sina sedvanligaoch psykiskt

verkan dearbetsuppgifter. anförde: Vid bedömningen vilkenAD av
bör tillmätas uppsägningsfråganberörda omständigheterna inu

företagbeaktas bolaget allramåste Sveriges störstaär ettatt somav
kunna klara dessa problem.förfogar betydande föröver attresurser

med endastdet fråga utpräglat småföretagHade varit ettom- - -
svårigheterna måhända hafåtal anställda skulle de berördaett nu

tillmätas sådan betydelse saklig grund förkunnat uppsägningatt
förelegat. fann det beträffande inte funnits någrahade AD Satt

arbete. enligtproblem då han utför sitt egentliga Det ADstörre var
arbetsuppgifter inställtinte styrkt misskött sina hanalltså S näratt

fått klara sina arbets-till arbete. hade däremot allt svåraresig K att
arbetstaktuppgifter och han förmådde inte längre hållaatt samma

fann dock utvecklingen gåttandra arbetskamrater. inteAD attsom
det fråga så väsentlig och stadigvarandeså långt att var om en

arbetsförmågan inte längre kunde utföra arbetenedsättning Kattav
betydelse. fann därmed uppsägningarna intenågon AD att varav

sakligt grundade.
behandlade frågan det förelåg sakligDomen AD 1979 67 omnr

grund för uppsägning skorstensfejare med alkoholmissbrukav en av
sjukdomskaraktär. fann vid samlad bedömning hänsynAD atten

avsevärda säkerhetskravskall till å sidan de måstetas ena som
ställas inom skorstensfejaryrket och å andra sidan det förhållande att
försummelser endast ringa betydenhet kunnat läggas denav

Vidare sjukdomsprognosen läkareanställde till last. ansågs varaav
avtagit under degod och den anställdes alkoholproblem hasyntes

fann de olägenheter alkoholproble-två åren. Vidare ADsenaste att
alltförförorsakat arbetsgivaren hade kunnat bemästras utanmen

fram tillbetydande insatser. samlade bedömningen leddeDen att
fördomstolen ansåg det inte förelegat saklig grund uppsägning.att
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13.4.2.3 Kommitténs slutsatser beträffande anställningsskyddet
vid sjukdom

Kommittén kan konstatera kravde ställs arbetsgivarenatt som
det gäller omplacering anställda grund sjukdomnär av som av

drabbas nedsättning arbetsförmågan relativt långtgående.ärav en av
liggerDetta helt i linje med avsikten med anställningsskyddet.

Enligt kommitténs uppfattning det utomordentligt angelägetär att
äldre arbetstagare och de grund sjukdom eller handikappsom av
har eller får begränsad arbetsförmåga möjlighet att stannaen ges
kvar i företagen. anförtsSom målet med bl.a.LAS attovan var
undvika det skapas tvâ arbetsmarknader, förseparata en yngre
arbetskraft och för äldre, sjuka och handikappade arbetstagare. Enen
begränsning arbetstagares prestationsförmåga berorav en som
ålder eller sjukdom bör i stället leda till arbetsgivaren underlättaratt
arbetet, särskilda anordningar på arbetsplatsen ellert.ex. genom

omplacering till mindre krävande arbete.ettgenom
års arbetsrättskommitté1992 anförde följande rätten sägaattom
anställd vid sjukdom: dennaI del kan dela denvi i stortupp en

uppfattning kommit till uttryck hittillsvarande nämli-i praxis,som
endast får ske undantagsfall. Sjukdomaruppsägning ochiattgen

kanske avtagande arbetsförmåga tämligen naturligasigteren som
inslag på arbetsplats. Arbetsgivaren måste därför ha bered-en en
skap för sådana och saklig grund-begreppetsituationer, får inte ges

sådan utformning arbetstagarna kan skiljas från anställningenatten
så arbetsförmågan Enligt arbetsmiljölagen gällersnart avtar.
dessutom arbetsgivaren skall hänsyn till arbetstagarensatt ta
särskilda förutsättningar för arbetet kap. §.3 3 Vidare hanär
skyldig till det hans verksamhet bedrivs på lämpligtiatt attse en

organiserad arbetsanpassnings- eller rehabsätt
för fullgörande de uppgifter ligger på arbetsgivaren enligtav som
bl. arbetsmiljölagen 3 kap. § tredje stycket;2a jämför 8 ochävena.

§§främjandelagen.9
För uppsägning skall kunna sakligt grundad krävsatt en anses vara

det enligt praxis arbetsgivare kan relativtatt presenteraen en
omfattande, och omsorgsfull utredning beträffande sinanoggrann
möjligheter kunna erbjuda omplacering. Det innebäratt atten en
arbetsgivare självständigt har visa nedsättningen arbetsför-att att av
mågan varaktig alla rimliga rehabiliteringsåtgärderär frånsamt att
arbetsgivarens sida har vidtagits. Ett sådant krav får bl.a.sägas
innebära arbetsgivaren dokumenterat rehabiliterings-att noggrant
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utredningar, kontakter med försäkringskassan och andra myndighe-
de åtgärder vidtagits, eller erbjudits den anställde, ochsamtter som

resultatet dessa. måletI AD 1981 uttalade domstolen:51av nr
Föreligger oklarhet huruvida omplacering kunnat ske, bär normalt

omplaceringsskyldigheten fullgjordinte ärattanses
tidigare konstaterats skallSom omplacering i möjligaste månen

tidigareligga i paritet med det arbetet. innebär målet förDet att en
omplacering i första hand skall möjligt, bereda denatt,vara om
anställde arbete det han eller hon tidigareett motsom svarar som
haft. förutsätts ocksåArbetet inom den anställdes arbets-rymmas
skyldighet enligt tjänsteavtalet. dessa möjligheter uttömdaNär är

enligtmåste, kommitténs uppfattning, arbetsgivares omplace-en
ringsskyldighet dock omfatta arbeten inte inom denäven som ryms
anställdes normala arbetsskyldighet.

Uppsägningen och13.5 tillrätten

uppsägningslön

kommitténSom tidigare konstaterat kan de föreslagna reglernanya
för bedömning arbetsförmågan komma leda till ersättningatt attav
kan komma förvägras eller dras för försäkrade harsom en
anställning. Om arbetsgivaren i sådan situation, beroende påen
förhållandena i det enskilda fallet, har saklig grund för sägaatt upp
arbetstagaren kommer denne förlora sin anställning. Enligtatt
kommitténs uppfattning finns det därför anledning redogöra föratt
reglerna kring uppsägningen och den möjlighet till rådrum och viss
ekonomisk finnstrygghet i bestämmelserna uppsägningstidsom om
och lön under sådan tid.

frånUppsägning arbetsgivarens sida13.5.1

Uppsägning från arbetsgivarens sida skall skriftlig 8 § LAS.vara
I uppsägningsbeskedet skall arbetsgivaren vad den anställdeange
skall iaktta för det fall han eller hon vill gällandegöra uppsäg-att
ningen ogiltig eller för yrka skadestånd med anledningär att av
uppsägningen. denOm anställde så begär skall arbetsgivaren uppge
de omständigheter åberopas grund för uppsägningen.som som
Uppgiften skall skriftlig den anställde begär det.vara om
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En arbetsgivare vill arbetstagare på grundsägasom upp en av om-
ständigheter hänför sig till arbetstagaren personligen t.ex.som
sjukdom skall underrätta arbetstagaren detta minsti två veckorom

Ärförväg. arbetstagaren fackligt organiserad arbetsgivarenskall
samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisation arbetstaga-som

tillhör. Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationenren
har till överläggning med arbetsgivaren åtgärden 30 § LAS.rätt om

Både för arbetstagare och arbetsgivare gäller minsta uppsäg-en
ningstid månad vid11 § LAS. Om arbetstagare uppsäg-om en en
ningstillfallet varit anställd hos arbetsgivaren de måna-senaste sex
derna i följd eller sammanlagt minst undertolv månader de senaste

åren har arbetstagaren tilltvå uppsägningstidrätt en av

två månader vid fyllda 25 år-
månader vid fyllda år30-tre

fyra månader vid fyllda år35-
fem månader vid fyllda 40 år-

månader vid fyllda år45sex-

arbetstagareEn har blivit uppsagd har underrätt uppsäg-attsom
ningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om
arbetstagaren inte får arbetsuppgifternågra eller får andra arbetsupp-
gifter tidigare 12 § arbetsgivaren har förklaratLAS. Omän att
arbetstagaren inte behöver till förfogandestå under uppsägningsti-
den eller del därav, får arbetsgivaren räkna inkomsterav som
arbetstagaren under tid har förvärvat i anställning.samma annan
Arbetsgivaren har också räkna inkomster arbetstaga-rätt att av som

under denna tid uppenbarligen kunde förvärvatha iren annan
godtagbar anställning.

Under uppsägningstiden har arbetstagare till skälig ledigheträtten
med bibehållna anställningsförmåner för arbetsförmed-besökaatt
lingen eller för söka arbete.sättatt annat

Särskilt till13.5.2 lön under uppsägningrättenom

detta avsnittI redovisar kommittén de regler gäller för tillrättsom
lön under uppsägning. Uppsägningslönens huvudsakliga funktion är

garanti för arbetstagarens försörjning inteutgöraatt äventyrasatten
under den omställningsperiod uppsägningstiden innebär.som
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främst sikte situationer kan haKommitténs granskning påtar som
försäkradFörsäkringskassan finner inteföljande bakgrund. att en

eftersom han eller har förmågahar till ersättning honlängre rätt att
arbetsmarknaden normalt förekommandeförsörja sig ettgenom

denArbetsgivaren har ingen möjlighet till omplacering ocharbete.
under uppsägningstiden kan arbetsgi-anställde hellerIntesägs upp.

utföra.erbjuda arbete den anställde kan Harett envaren som
uppsägningslön Frågan ställsarbetstagare detta tillrätt mottrots

enligt kommitténentydig praxis på området, vadbakgrund attav
möjligen sökas isaknas. Anledningen till detta kankunnat utröna,

endastregler, och tillämpningen dessa,det förhållandet dagensatt av
fåtal fall lett till den situation skisseratsi ett som ovan.

följandegjorde det föredragande statsrådet129I 1973:prop.
uppsägningenuttalande till lön under s. 128:allmänna rättenom

anställningsförmå-till lön och andraarbetstagaren skall haAtt rätt
finnerunder uppsägningstiden arbete kan erbjudasoavsett omner

kan arbetstagaren fåför del självklart. Endast därigenomjag min
följererforderlig ekonomisk trygghet under den omställningstid som

dock tyckas stå i kontrastpå uttalande kanDettauppsägning.en
anförs proposition:vad något i Ommot senare sammasom

arbetstagaren anledning kan utföranågon m anvisatinteav
skyldigarbete, bör arbetsgivaren enlighet härmed intei attvara

betala uppsägningslön. exempel på sådanEtt situation är attut en
följd förhindrad arbeta. Vadarbetstagaren till sjukdom blir attav

statsrådet åsyftar i det citatet sannolikt den situationenär attsenare
arbetstagaren försäkringskassan funnits berättigad till sjuk-av vara

lönpenning. arbetsgivaren skulle skyldig betalaAtt attvara sam-
tidigt sjukpenning skulle naturligtvis stötande. Enutges varasom

skulle också leda till arbetstagare skulle hasådan ordning att en en
från sjukskrivning underlängre gående till lön arbetsgivaren vidrätt

inträffar underuppsägningstid för sjukskrivningän som annarsen en
anställningen.

nämnda proposition anför statsrådet också någotI som merovan
sikte den situation kommittén diskuterar: kan sålundapå Dettar nu

länge anställningsavtalet formelltprincipiellt hävdas sårent att,
består, arbetsgivaren skall skyldig fullgöra delsinatt avvara
avtalet, dvs. betala lön, han ståndn.inte iäven ärut attom
tillgodogöra någon från arbetstagaren formsig motprestation i av
utfört arbete. arbetsgivaren har sådan skyldighet kanAtt en

förefalla särskilt länge till hansnaturligt så arbetstagaren står
förfogande.
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Avgörande för till lön under uppsägningstid alltsårätten ären
frågan den anställde kan stå till arbetsgivarens förfogande.om anses
Iden situation kommittén här diskuterar lider den anställdesom av
sjukdom. Enligt försäkringskassans bedömning har den försäkrade

detta förmåga försörja sig arbetetrots att äretten genom som
normalt förekommande arbetsmarknaden. Sjukpenning eller
förtidspension kan därför inte arbetsgivarenOm inte kanutges.
erbjuda den anställde arbetsuppgifter han eller hon kan klarasom av

då denstår anställde till arbetsgivarens förfogande Klarläggande
praxis området saknas och enligt vad kommittén kunnat inhämta
varierar den praktiska tillämpningen problem detta slagnär av
uppstår.

13.6 Anställningsskyddet vid beslut om

förtidspension

Om anställd beviljas hel förtidspension behöver arbetsgivarenen
inte den anställde han eller hon villsäga skilja medarbetarenupp om
från anställningen. I sådant fall det tillräckligt arbetsgivarenett är att
meddelar den anställde han vill denne skall lämna sinatt att
anställning 33 § LAS. Anställningen upphör då i och med att
arbetstagaren fått del beskedet.av

det fallI arbetstagare beviljats partiell förtidspension har hanen
eller hon kvar sin anställning till den del arbetsförmågansom
bibehållits. Vill arbetsgivare inte ha kvar den anställde denen
resterande tiden, måste arbetsgivaren den anställde isäga upp
enlighet med tidigare redovisade regler, dvs. saklig grund för upp-
sägning måste föreligga.
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Vissa skadeståndsrättsliga14

aspekter

Kommittén kan konstatera de föreslagna förändringarnaatt av
kriterierna i för bedömning arbetsförmåga,AFL och därmedav
också till ersättning, fåkan konsekvenser för andrarätten ersätt-
nings- och försäkringssystem.

drabbatsDen personskada kan under vissa förhållandensom av
berättigad till förlustersättning för inkomst frånäven annatvara av

håll till ersättningAFL. Rätten kan grundas bestämmel-än t.ex.
i skadeståndslagen eller enligt lagstiftning försäk-ellerserna annan

ring vilar på skadeståndsrättsliga principer.som
skadeståndsrättenInom skiljer mellan ersättning för förlustman av

inkomst förflutenunder tid och ersättning för framtida inkomstför-
lust. fastställaFör till ersättning för förfluten tid användsatt rätten
ofta konkret beräkning faktiskaden förlusten. När ersättningenen av
beräknas skall förmåner enligt lagen allmän försäk-utgessom om
ring eller lagen arbetsskadeförsäkring avräknas. anställdaFörom
sker också samordning med sjuklön eller pension utgesen som av
arbetsgivare på grund anställningsavtal, pension påutgesav som
grund kollektiv tjänstepensionsförsäkring eller periodisk ersätt-av
ning grund olycksfalls- eller sjukförsäkringutgessom av som
grundas på kollektivavtal.

den framtida inkomstförlustenNär skall beräknas grundas denna
ofta på eller mindre säkra bedömningar den skadadesmer av
möjlighet i framtiden utnyttja den kvarvarande arbetsförmågan.att
Vid denna bedömning används ekonomiskt invaliditetsbegreppett

i väsentliga delar med fördet närvarandeöverensstämmersom som
gäller inom den allmänna försäkringen. ekonomiska invaliditets-Det
begreppet kommer till uttryck följande i skadeståndslagen 5sätt
kap. andra1 § stycket för inkomstförlustErsättning motsvarar
skillnaden mellan den inkomst den skadelidande skulle hasom
kunnat uppbära, han icke hade skadats, och den inkomstom som
han skadan har eller borde ha uppnått eller han kantrots som
beräknas komma uppnå sådant arbeteatt motsvarargenom som
hans krafter och färdigheter och rimligen kan begärassom av
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verksamhet, omskol-med hänsyn till tidigare utbildning ochhonom
bosättningsförhållan-ålder,eller liknande åtgärdning samtannan

jämförliga omständigheter. kap.den och därmed I AFL 7 3 §
snarliktekonomiska invaliditetsbegreppetuttrycks det sätt:ett

beaktasarbetsförmågan nedsatt skallVid bedömande vad måni är
prestationsför-försäkrades förmåga vid den nedsättningden att av

arbete,inkomst sådantfråga, beredamågan, sigär genomvarom
och rimligen kanhans krafter och färdighetermotsvarar somsom

och tidigaretill hans utbildningbegäras honom med hänsynav
och därmedålder, bosättningsförhållandenverksamhet samt

jämförliga omständigheter.
ersättning frånföreslår bedömningen tillKommittén rättatt av

skäl. kan, visats iskall grundas på medicinska DettaAFL rent som
ändras.kriterierna i kap. §avsnitt 12.7, bl.a. ske 7 3 AFLattgenom

alltså kommaändrat ekonomiskt invaliditetsbegrepp i kanAFLEtt
inomtill denna skiljer sig från motsvarande bedömningleda attatt

deHellner berör kopplingen mellan tvåskadeståndsrätten. Jan
i bok Skadeståndsrätt 4:e upplagan, 285: Isin motivensystemen s.

fullständig utredning, detbetonas vikten det skeratt menav en
kan begagnaframhålls också utsträckningiatt stor sammaman

utredningsmaterial vid från allmänersättningprövningsom av
försäkring.

Även ersättning föri lagstiftning finns regler för fastställaattannan
inkomstbortfall. Ofta till skadeståndsla-framtida hänvisas i dessa

Brottsskade-regler. brottsskadelagen 5 §I t.ex. att:gens anges
kap.med anledning personskada bestäms enligt 5ersättning av

Ävenskadeståndslagen. trañkskadelagens ersättnings-§§1 5-
ochproduktansvarslagenregler följer skadeståndslagen.§ 9 För

skadeståndslagen få bety-torde bestämmelserna imiljöskadelagen
regleras ibeträffande sådant intedelse utfyllande regler somsom

skadeståndslagen.gäller reglerna i kap. Det-dessa lagar, detta 5t.ex.
behandlingsskada.Patientförsäkringen vidgäller ävensamma

Även framtida inkomstför-bedömningen till ersättning förrättav
ekonomiskt invaliditetsbegrepplust vid arbetsskada vilar ett som

arbetsskadeför-med kap. § lagenAFLs. I 4 3överensstämmer om
skaffasäkring försäkrades förmågaLAF Den sigatt: attanges

vadinkomst arbete skall bedömas med beaktande somgenom av
rimligen kan begäras honom med hänsyn till arbetsskadan, hansav

bosättningsförhål-utbildning och tidigare verksamhet ålder,samt
landen och andra sådana omständigheter.
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trygghetsförsäkringenInom vid arbetsskada ochTFA TFA-KL
i § 14 andra stycket Frågan graden nedsättningatt:anges om av av

den skadades arbetsförmåga bedöms med hänsyn till hans förmåga
skadan bereda inkomst arbete. Arbetetsig skallatt trots genom

härvid hans krafter och färdigheter. Vidare skall arbetetmotsvara
sådant det rimligen kan begäras den skadade skallattvara som

kunna utföra med hänsyn till tidigare utbildning och verksamhet,
omskolning eller dylik åtgärd ålder, bosättningsförhål-samtannan
landen och därmed jämförliga omständigheter. det statligaI avtalet

ersättning vid personskada PSA 32 § livräntaattom anges en
skall beräknas med hänsyn till den bestående nedsättningen av
arbetstagarens förmåga skaffa sig inkomst arbete.att genom
Beräkningen skall ske med beaktande vad rimligen kan be-av som

arbetstagaren med hänsyn till arbetsskadan, hans utbild-gäras av
och tidigare verksamhetning ålder, bosättningsförhållandensamt

och andra sådana omständigheter.
Kommittén kan konstatera ändring bedömningen denatt en av av

ekonomiska invaliditeten inom AFL, anpassningutan mot-en av
svarande regler inom skadeståndsrätten och andra ersättningssystem,
kommer leda till skillnader i bedömningama skadas försörj-att av en
ningsekonomiska konsekvenser. kanFör det komma attgemene man
framstå svårbegripligt varför han eller hon inte beviljas för-som en
tidspension från den allmänna försäkringen ersättning för fullnär
inkomstförlust för skada från trañkförsäkringen.utges t.ex.samma
Skilda kriterier för bedömningen den ekonomiska invaliditetenav
kommer också leda till konstnadsövervältringar den haratt som

ersättning på grund reglerna i skadeståndslagen eller iatt utge av
andra system.

För uppnå likformighet i bedömningama, och föratt atten
förhindra övervältring kostnader, kan naturligtvis ävenen av en
förändring reglerna i 5 kap. SkL diskuteras.l § förändringEnav av
reglerna för bedömningen ekonomisk invaliditet skulle dockav
innebära avsevärd försämring de skadelidandes ställning. Aven av
kommitténs direktiv framgår inte kommittén harävenatt att

ändring reglerna iöverväga SkL. En sådan förändring kanen av
heller inte påkallad eftersom några glidningar i tillämpningenanses

reglerna inom skadeståndsrätten, enligt vad kommittén kännerav
till, inte skett. Det vidare tveksamt sådanär ändring ärom en
önskvärd på grund andra skäl. förändringEn kap. SkL,5 §lav av
och inom andra ersättningssystem, skulle få så omfattande konse-
kvenser sådana förändringar bör föregås särskilt utred-att ettav
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lämnaningsarbete. Kommittén har därför valt avstå från någraatt att
fråga.förslag i denna
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15 Beräkning inkomstunderlagav

under sjukpenningtid

15.1 Inledning

Enligt direktiven skall kommittén utreda frågan vilka ersättning-om
skall grunda till SGI. Särskilt bör kommitténrätt därvidar som

uppmärksamma de olika semesterersättningar finns samtsom
skattepliktiga förmåner och skattepliktiga kostnadsersättningar. En
utgångspunkt för kommitténs förslag skall därvid reglernaattvara
för SGI-beräkning bör förändras så besparing på 500 miljoneratt en
kronor uppnås fr.o.m. år 1997. Mot bakgrund behovetav av
ytterligare sparâtgärder bör kommittén möjligheterna tillpröva att
utforma reglerna för beräkning förmånsgrundande inkomst så attav

besparing uppnås.störreen
avsnittenI 5.8 5.13 har vi skissat modell för beräkningen av-

ersättningsunderlag varit och alltjämt under behandlingärsom av
kommittén. I avsnitten 15.2 15.7 redovisar vi våra förslag desom-
delar denna modell färdigbehandlade kommitténär ochav som av

i sig uppfyller det sparbeting minst miljoner500 kronorsom om
uppställts i direktiven.som

avsnittI 15.8 redovisar vi de beräknade besparingarna blirsom
följden de kommittén föreslagna förändringarna i inkomstun-av av
derlaget, dvs. borttagandet andra skattepliktiga förmåner ochav
kostnadsersättningar lön,än semesterlönefaktom,samt ävenmen
införandet timsjukpenningsystem för arbetslösa. Vi har i dettaav
avsnitt lämnat beräkningäven kostnadseffekten för föränd-en av
ringen i SGI:n efter tid med sjukbidrag eller förtidspension.

Kommittén har föreslagit förändringarna i nämndaatt ovan avseen-
den skall införas fr.o.m. den l januari 1997.
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slopasSemesterlönefaktom15.2

sjukpenninggrundande inkomstVårt Vid beräkningförslag: av
skulle hadet beloppberäknas till högstskall semesterlön som

tid semesterlönenutfört arbete under denersättning förutgjort
fortfarandeArbetsskadelivränta skallkan motsvara.anses

hela semesterlönen.beräknas på

med tolvtill semesterlönanställdEnligt semesterlagen har rätten
Med intjänandeårunder intjänandeåret.arbetsinkomstenprocent av

följande år.denfr.o.m. den april år 31tiden 1 ett t.0.m. marsavses
lagstadgadetid.semesteråret lika lång DenDärefter löper semester-

semestertidunderhögre ersättningnågotlönens procentsats ger en
eller veckolönfast månads-tid. Anställda medunder arbetadän

semesterperiod, i ställetunderordinarie lönbibehåller sin en
semesterlönetillägg. Dendessakompenseras ett somgrupper genom

tilli ställetsin anställning harinte längre har kvar rätt semesterer-
med motsvarande belopp.sättning

jämfört med lö-kompensation semesterlönenhögreDen som ger
beräkning årsin-arbetad tid beaktas vidför motsvarande avnen

örsäkringsöver-enlighet medvid fastställande SGI. I Fkomsten av
varvidschablonberäkningsker dettadomstolens praxis engenom

månadslön, multiplice-inkomsten omräknad tillmånadslönen, eller
med faktorn 12,2.ras

ohälsoförsäkringenredovisat uppfattningVi har i avsnitt 5.8 vår att
överstigerdel semesterlönenskall kompensera för deninte somav

hanhon varit iskulle ha haftersättning försäkradeden den om
förändring börVi dennamotsvarande tid.arbete görasattanser

januari iAFL.fr.o.m. den 1 1997
överkompensation uppstårkunna hävdaskulleMan ävenatt en

eftersom sjukfrånvaronför eller har varit sjuk,härutöver den ärsom
intjänandeåretden frånvaron undersemesterlönegrundande i månär

arbetsskada.överstiger dagar eller frånvaron berorinte 180 om
längre avbrottarbetstagaren varit frånvarande från arbetetOm utan

följd under hela intjänandeår grundarfjorton dagar i tvåän en
frånvaroperioden till semesterlön.därefter infallande dag inte rättav

kan uppstå eller inte varierarHuruvida överkompensation anses
från fall till fall. sjuk fr.o.m. oktober månad årDen ärt.ex. ettsom
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till månad följande år hel sistnämndatar ut semestermars men som
år kan inte ha blivit överkompenserad. Uppfattningenanses att
överkompensation uppstår torde ha med denärmast göraatt
situationer då den försäkrade inte har möjlighet ledighetatt ta ut

får semesterlönen utbetald i kontanter. Viutan inte iattanser man
sjukförsäkringen kan eller bör lösa frågan eventuell överkom-om
pensation i de olika situationerna. För övrigt också andraär
ledigheter semesterlönegrundande såsom ledighet med föräldrapen-
ning upptill dagar för120 varje barn för ensamstående förälder 180
dagar ledighet med tillfällig föräldrapenning och ledighet församt
närståendevård.

Vi vill Utredningen ledighetslagstiftningennämna har tagitatt om
denna fråga i sitt betänkande Ledighetslagstiftningenupp en-

SOU 1994:41. Utredningenöversyn har angivit det förhållandetatt
det i underlaget för SGI ingår semesterlön kan i vissaatt falläven

innebära arbetstagare blir överkompenserad vid sjukdom.att en
Genom införandet karensdag och sänkta ersättningsnivåer harav
emellertid problemet vad gäller överkompensation blivit mindre
uttalat. Utredningen ställer frågan saken fortsättningsvis skallom
behandlas inom sjukförsäkringen eller i semesterlagen attmen anser
frågan bör i sammanhang inomprövas nämnda utredning.annat än

Kommitté föreslår således endast den förändringen semesterlö-att
inte skall beräknas högre vad kontantlönen skulle haän varit förnen

utfört arbete under motsvarande tid. Detta föranleder ändring i 3
kap. §2 AFL. paragrafensI tredje stycke semesterlönenattanges
skall beräknas på sådant innebärDetta månadsinkomstensätt. att
skall räknas med faktorn 12 i stället för enligt dagens praxisupp
med 12,20. Den genomsnittliga veckolönen multipliceras med 52.
Mot-svarande anpassning får vid andra inkomstförhållanden.göras

avvaktanI på kommitténs förslag rörande arbetsskadeförsäkringen
skall denna förändring inte påverka storleken arbetsskadeliv-av en

Vi lägger därför fram förslagränta. till anpassning kap.4 §5en av
lagen arbetsskadeförsäkring.om

Någon ändring arbetsgivaravgifter och egenavgifteruttagetav av
enligt socialavgiftslagen inte avsedd.är

[5-1434ll
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ochförmånerskattepliktiga15.3

intebeaktaskostnadsersättningar

inteskallinkomstensjukpenninggrundandeVårt denförslag: I
helleroch intekontant lönförmånerskattepliktigaingå andra än

minskningsregelns.k.kostnadsersättningar. Denskattepliktiga
skallArbetsskadelivräntalön.utbetald kontantgällaskall endast

kostnadsersätt-ochsådana förmånerberäknasfortfarande

ningar.

årnaturaförmåner. Föreberäknatslänge har SGISedan även
eller bil,kost, bostadi formnaturaförmånergällde detta1988 av

samtliga dåomfattadetta tillutsträcktesår 1988fr.o.m. attmen
skattereform kom1990 årsnaturaförmåner. Genomskattepliktiga en

därmedochskattepliktigablianställningsförmånerandrarad att
sjukpenningförsäkringen.förrnånsgrundande iavgifts- ochockså

beskattades.kostnadsersättningardelargällde också deDet somav
lunchsub-förmânsgrundandedärmed blev ärFörmåner t.ex.som

devärdettill bostadenfri tidningreseförmåner,ventioner, samt av
banker ochanställda ipersonallånlågförräntaderäntefria eller som

Förmånsgrundande kost-få.har möjlighetandra kreditinstitut att
för i tjänstentraktamentsersättningnadsersättningar är t.ex. somresa

Vid trakta-endagstraktamente.övernattningmedinte förenadär
överstigerdelgäller denflerdygnsförrättningför ettattmente som

SGI-grundande. Vidareför dag ärschablonbelopp ärnattresp.
månaderunderefter arbetebetalastraktamente ort tresammasom

medförersättningörmånsgrundande ocksåSGI-grundande. F är resa
till kommu-i anvisningarnaöverstiger detdel denbil till denegen

kr mil.närvarande 13beloppet, förangivnanalskattelagen per
sjukpenningmeduppstår i ochöverkompensationDen attsom

sjukfalletunderkvarstårförmånerskattepliktigagrundas på som
föreslå199394:59i propositionregeringenföranledde attatt

förmånerskattepliktigagrundas sådanaskulle påsjukpenning inte
det däremot inteRegeringen ansågunder sjukdom.kvarstodsom

kontant lön.försäkringsskyddet till enbartbegränsarimligt att
upprätthål-därmedförmåner skulleavgifter ochSambandet mellan

skulleförmånernasjukersättning avseendetilllas eftersom rätt
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inträda i de fall förmånen faktiskt bortföll. Den skattepliktiga delen
kostnadsersättningar borde alltid medräknas vid beräkningav av

sjukpenning, särskilt för sambandet mellan avgifter och förmåneratt
inte ytterligare skulle urholkas.
Vid behandlingen propositionen ansåg socialförsäkringsutskot-av

i sitt betänkande l99394zSfU9 sambandet mellantet avgifter ochatt
förmåner borde behållas vid SGI-beräkningen. Däremot uteslöt inte
utskottet frågan behålla detta samband kunde komma iatt att ettom

läge bl.a. till följd Sjuk- och arbetsskadeberedningensannat av
arbete. Utskottet hade förståelse för det rättvisesynpunkt inteatt ur

tillfredsställande den får behålla sina skattepliktigaattvar som
förmåner också får sjukpenning beräknas underlag däretten som
dessa förmåner ingår. Utskottet föreslog emellertid förmåner iatt
form bil, bostad och helt fri kost den försäkrade har kvarav som
under sjukdom skulle beaktas vid utbetalningen sjukpenningen påav

de hade utgivits lönsätt under sjukdom. Detsamma som om som
skulle således gälla förmåner dessa slagäven hänförde sigav som
till inkomstdelar basbelopp.7,5 Utskottet föreslogöver ändringen

den s.k. minskningsregeln i enlighet härmed. Detta blev ocksåav
riksdagens beslut.

Vi har i avsnitt 5.10 redovisat vår uppfattning beträffande ohälso-
försäkringen i ersättningsunderlaget för sjukersättning i kort ochatt
medellångt perspektiv inte skall ingå andra skattepliktiga förmåner

lön och inte heller skattepliktigaän kostnadsersättningar. Vi anser
denna förändring bör införas fr.0.m. den januariatt l 1997 genom en

ändring i AF Lzs regler. Vi lägger fram förslag till ändring kap.3av
2 första§ stycket och den s.k. minskningsregeln i 3 kap. 4 ocha
16 §§. Lagändringen i kap.3 omfattar2 § också inkomst annatav
förvärvsarbete och skall därför i tillämpliga delar beaktas vidäven
fastställande förSGI egenföretagare.av

hellerInte denna ändring SGI-beräkningen skall tills vidareav
påverka storleken arbetsskadelivränta. följerDetta vårtav en av
förslag till ändring kap.4 § lagen5 arbetsskadeförsäkring.av om

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter skall fortfarande tas ut
samtliga skattepliktiga förmåner och skattepliktiga kostnadser-
sättningar.
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införsTimsjukpenningregler15.4

arbetslösaför

sjukpenning underfårVårt arbetslösförslag: Den ärsom
han eller hon gåttför dag dåförsta dagar endastsjukfallets 14

belopp.med högstarbetslöshetsersättning ochmiste sammaom
karensdagjämställasarbetslöshetsersättning skallmistadMed

avstängningsdag.och

förstagäller för desjuklöneperiodinte omfattasdenFör av ensom
timsjukpenningreglerna,s.k.sjukfallet allmänhet deidagarna14 av

försäkradedenför tid dåsjukpenning endastinnebär att utgessom
varit sjuk. deneller hon inte Förförvärvsarbetat hanskulle ha om

arbetssökande påanmäldocheller delvis arbetslösheltär somsom
ierbjudet arbetebereddarbetsförmedling är att antasamt en

beräknasden tidigare inkomstenomfattning motsom svarar
från karens-kalenderdag, bortsettför varjesjukpenningen däremot

för deKalenderdagberäkning1365 SGI:n.dagen, och grundas av
försäkradedenockså för tid dåsjukfallet skerdagarnaförsta 14 av

föräldrapenninghavandeskapspenning,skulle ha uppburitannars
rehabiliteringspenning.eller

samordningför ökadredovisat skälenVi har i avsnitt 5.11 en
skäldessaarbetslöshetsersättning. Vi harmellan sjuk- och ansettav

bl.a. vad gällerförändrastill arbetslösa börsjukersättningenatt
Visjukperioden.de första dagarnasjukersättningen under 14 av

januariden 1997bör införas fr.0.m. 1ordningsådanattanser en
således bara fåarbetslös skallförändring i AFL. Den ärsomgenom

antingensjukfall hanunder de första 14 dagarnaersättning ett omav
misteeller gåttförvärvsarbeteinkomstmistegått omavom

jämställas dagsådan skallarbetslöshetsersättning. Med dag som
utgjortarbetslöshetsersättningen ellerkarensdag förskulle ha utgjort

ersättningskulle ha varit avstängd frånden försäkradedag då t.ex.
för varje sådanHel sjukpenning skalluppsägning.grund av egen

få ihanhon kunnathögst det beloppdag utgöra annars
arbetslöshetsersättning.

arbetslös-den situationenförhindrar härigenom ocksåMan att
och sjuker-fem veckankan under dagarhetsersättningi utges av
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under veckoslutet. inte har till arbetslöshetser-sättning Den rättsom
får inte alls dagpenning från ohälsoförsäkringen under desättning

sjukfallet.första 14 dagarna av
få ersättning under de förstaarbetslös skall kunna 14För att en

arbetsförmedlingenmåste hanhon anmäld pådagarna somvara
arbetsmarknadens förfogande iarbetssökande och stå tilläven en

tidigare förvärvsarbete. Om den sjukeomfattning motsvararsom
före insjuknandet fårsig arbetssökande omedelbartanmält som

det sannoliktförsäkringskassan bedömning ärgöra attav omen
berättigad till arbetslöshetsersättningskulle ha varit ompersonen

hanhon varit frisk.
lägger fram förslag till ändring kap. 10 10Kommittén 3 cav -

Ändring ochenlighet härmed. bör i 4 kap. 14 14iAFL även göras
beträffande föräldraförsäkringen i lagen9 §§§ AFL samta

och ledighet för närståendevård beträf-1465 ersättning1988: om
föräldrapen-närståendepenning. Beträffande den tillfälligafande

gäller förändringen hela ersättningsperioden och inte enbartningen
de första 14 dagarna.

efter tid sjukbidragmedSGI15.5

eller förtidspension

Vårt Efter tid med sjukbidrag eller förtidspension skallförslag:
fastställas till lägst det belopp utgjorde den försäkra-SGI:n som

tilldes årsinkomst dessförinnan. SGI:n skall anpassas
löneutvecklingen.

Under tid då försäkrad har till sjukpenning eller rehabili-rätten
teringspenning eller jämförbar förmån har hanhon harätt attannan
kvar tidigaresin SGI. SGI:n skall dessutom till löneutveck-anpassas
lingen inom den försäkrades yrkesområde. den försäkradeOm
beviljas helt sjukbidrag eller förtidspension har hanhon inte rätt att
behålla SGI:n. Vid partiellt sjukbidragföitidspension kan SGI
däremot fastställas på det förvärvsarbete hanhon har vid sidan om
pensionen.
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har i olikaDet sammanhang, bl.a. i skrivelser från främst försäk-
ringskassor till kommittén eller överlämnats till kommittén frånsom
Socialdepartementet, påtalats den har haft sjukbidrag underatt som

period och därefter arbetslös inte har något inkomstskydd vidären
händelse sjukdom. Detta gäller skulle haäven rättav om personen
till arbetslöshetsersättning på grund hanhont.ex. attav genom
förvärvsarbete tidigare kvalificerat försig sådan ersättning.

Enligt vår uppfattning skulle det kunna försvåra rehabiliteringen
den har sjukbidrag riskerar sjukbidraget upphör, stånäratt,om som

inkomsttrygghet i händelse sjukdom. Det kan ocksåutan av ny synas
orättvist den tidigt stadium erhållit sjukbidrag, föratt ett attsom

då visat arbetsförmågan nedsatt för avsevärd tid,attprognosen var
skall komma i och osäkrare situation den undersämre änen som

tid i stället uppburit sjukpenning. komma tillFör rättaattsamma
med detta problem bör den försäkrade i få sjuk-någon form ett
penningskydd sjukbidraget upphör. lösning skulle därvidEnnär
kunna sjukpenningen nivå sjukbidraget.utgörattvara samma som

skulleDetta dock inte undanröja skillnaderna den undermot som
tiden uppburit sjukpenning i stället för ukbidrag. skulle ocksåDet
kunna komma omfatta inte tidigare varit förvärvs-att personer som
verksamma. lösningEn låta den tidigare förvärvsinkom-är attannan

sjukpenninggrundande för densten sättvara samma som som
uppbär sjukpenning hela perioden. Härigenom markerar ocksåman
tydligare den försäkrade har lämnat pensionssituationen och återatt
står till arbetsmarknadens förfogande. sådan i linjelösning liggerEn
med den vi i avsnitt har skisserat5.12 för ohälsoförsäkringen. Enligt
denna skiss skall i ohälsoförsäkringen inkomstunderlaget sjuker-för
sättning efter tid med månadsersättning aktuelladenutgöraen
inkomsten före sjukperioden. Vid beräkning historisknärmast av
inkomst skall tiden med månadsersättning överhoppningsbar.vara

Med hänsyn till det anförda föreslår kommittén ef-SGI:nattnyss
period med sjukbidrag grundas på tidigare förvärvsinkomsterter en

Ävenförändringenoch införs fr.o.m. den januaril 1997 i AFL.att
bestämmelsen främst har betydelse i sjukbidragssituationer börom

den omfattaockså perioder då någon haft förtidspension. Bestäm-
melserna bör regleras i d i kap.5 § 3 så i dessaAFL SGI:natten ny
situationer grundas denpå sjukpenninggrundande inkomsten

före sjukperioden ocheller tiden med förtidspension ellernärmast
sjukbidrag. förutsättningEn den försäkrade därefter står tillär att
arbetsmarknadens förfogande i sådan omfattning. Bestämmelsen
skall inte tillämpas den börjar förvärvsarbeta efter tid medsom en
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Även inkomsten den varit före pensions-pension. då lägreär änom
den varaktig, ligga tilltiden bör den inkomsten,senare om anses

förgrund SGI:n.

förhandsregistreringSlopad SGI15.6 av

Vårt Förhandsregistreringen slopas. skallförslag: SGI SGI:nav
förberäknas varje ersättningstillfalle.

skrivsnuvarande regler skall fastställas inEnligt SGI när personen
sedani försäkringskassan. Sjukpenningförsälcringen skall omprövas

inkomstförhål-försäkringskassan får kännedom ändradenär om
skall alltid registrerad i förväg,landen Formellt SGI:nsett varam.m.

ändringar den enskildes skyldighet anmälaattmen genom av
ändrade inkomstförhållanden och liknande har förhandsregistrering-

beträffande såväli praktiken upphört. Regelsystemet sjukpenningen
formelltandra förmåner dock utformat med utgångspunktärsom

från förhandsregistrerad och fastställd SGI.sett en
ändrade reglerna anmälningsskyldighet har motiveratsDe attom av

försäkringskassorna inte skall behöva fastställa storleken in-ettav
komstunderlag för alla inte kommer begära nå-de attpersoner som

ersättning från försäkringskassan. Någon minskning antaletgon av
SGI-prövningar dock inte redovisats.har

förhandsregist-Enligt vad vi har redovisat i avsnitt har5.15.l en
besked till denrering vissa fördelar i och med denSGI attav ger

försäkrade omfattning hanshennes sjukpenningskydd har.vilken
kommer det flertaletRedan med dagens sjuklönesystem stora

enstaka tillfälleförsäkrade aldrig eller i fall endast vid något attvart
behöva få sjukersättning från försäkringskassan. Med hänsyn härtill

vi bör beräknas först sjukersättning skallSGI:n näratt utges.anser
sådan ordning får också den effekten underlaget kommerEn att att

beräknas vid tillfälle för föreliggan-varje sig och grundval dåav
de uppgifter. Försäkringskassan kan således vid varje tillfälle göra

bedömning omfattningen förvärvsarbete ochen personsny av av en
inkomster. få fastställandeDetta kan betydelse vid inkomst-t.ex. av
underlaget för den har flera anställningar och vidaarbetstidsom vars
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Ävenöverstiger heltidssysselsättning. vid tidi-etten om personen
sjukfall fått ersättning beräknad de dubbla anställningamagare

kan ersättningen vid sjukfall, i praktikenett senare om personen
förvärvsarbetat i denna omfattning endast under kort tid, beräknasen
på inkomsten för den arbetstid sannolikt kommer attsom personen
utföra. Något krav det tidigare beslutet fattatsatt t.ex.
uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag ställs inte för att
inkomstunderlaget skall kunna beräknas annorlunda vid en senare
sjukdomsperiod. SGI:n ändras omständigheterAtt utan att nya
föreligger måste dock tillhöra undantagen.

problem med förhandsregistreringEtt slopad tidigareär, som
statistik de försäkrade och de försäkrades inkomsternämnts, överatt

inte kan fram underlag för bedömning försäkringsutgiftertas som av
Med hänsyn till svårigheten alltid ha aktuella SGI-uppgifterattm.m.

och den administration medfördetta dock inte statistik-attanser
behovet motiverar förhandsregistrering SGI.en av

Till följd det anförda har vi beträffande våraav resonemang om
ohälsoförsäkringen utgått från, vilket avsnittockså i 5.15.l, attanges

förhandsregistreringnågon inkomstunderlaget inte skall ske iav
ohälsoförsäkringen. bindande förhandsbeskedNågot skall inte kunna
lämnas, det får tillräckligt den enskilde hos försäkrings-utan attvara
kassan kan få information gällande Eftersom underlagetregler.om
skall beräknas med utgångspunkt i de omständigheter gäller vidsom
varje tillfälle skulle förhandsbesked ändå inte kunna få någonett
avgörande betydelse.

Kommittén föreslår förhandsregistreringen slopas helt i AFLatt
fr.o.m. den januari tidigare1 1997. En fastställd kommer dåSGI
automatiskt upphöra gälla. Vi lägger fram förslag till ly-att att ny
delse 3 kap. 5 I 5 § regleras SGI sjukpenning-samtav en ny c
beräkningen under utbildningstiden för studerande med studiestöd
eller i arbetsmarknadsutbildning värnpliktiga. kon-Densamt nya
struktionen förhandsregistrerasSGI:n inte och inte fastställsatt
föranleder följdändringar i flertal lagrum.ett
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Övergångsbestämmelserl 5.7

Vårt förslag: reglernaDe bör träda i kraft den januarilnya
Äldre1997. bestämmelser tillämpas ersättning tidsom avser

före ikraftträdandet.

Kommittén de i avsnitten föreslagna15.2 15.6 regel-attanser -
ändringarna bör träda i kraft den 1 januari beträffande1997 er-
sättning tid efter ikraftträdandet. Förändringarna ärsom avser
sådana de bör kunna tillämpas i pågående sjukfall. Deatt även nya
reglerna bör tillämpas föräldrapenningförmånerpå barnetäven om

fött före ikraftträdandet.är

l 5.8 Kostnadsberäkningar

l5.8.1 Semesterlönefaktom slopas

avsnittI 15.2 har föreslagit semesterlön inte skall beaktas tillatt
den del den högre kompensation vad ersättningenutgör skulle haän
varit för utfört arbete för motsvarande tid. SGI:n skall således i
fortsättningen inte beräknas med hjälp den s.k. semesterlönefak-av

En SGI beräknats med denna semesterlönefaktortom. kommersom
därigenom minska med 1,64 dvs. 0,20 12,20. Medatt procentca
utgångspunkt i RFV:s försäkringsutgifternasenaste prognos av
under år 1997 kan besparingen beräknas enligt följande.

Ersättningsslag Szautbetalningar mkr Besparingar mkr
sjukpenning 17 750 291,1
Rehabiliteringspenning 2 043 33,5
Närståendepenning 36 0,6
Föräldrapenning 13 042 213,9
Tillfällig föräldrapenning 3 605 59,1
Havandeskapspenning 300 4,9

12 15-1434
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jämnt på allaoch fördelasomedelbartBesparingen uppkommer
förändringenenskild blirvarjeutbetalningar.berörda För person

samhällssekto-andraövervältringbegränsad, och någondäremot
knappast uppstå.kanrer

förmåner ochskattepliktiga15.8.2

kostnadsersättningar

fortsättningeniförslag i avsnitt 15.3skall enligt vårtSjukpenningen
helleroch inteförmåner lönskattepliktigagrundas andrainte än

kostnadsersättningar.skattepliktigapå
från årsförmåner 1995RiksskatteverketfrånEnligt statistik om

dettaxering kanfrån årskostnadsersättningar 1994ochtaxering om
följande sådanaberäknas beståtaxeringsunderlagetskattepliktiga av

belopp:

SummaGenomsnittligt AntalFörmån personer
förmånsvärdeförmånsvärde

mkrkr
578182 000 7571Bil 41
458000 1738 8391Kost
267000349 12Bostad 21
29884 0003 550Ränta
469000733 2701Annat
438356 13 000värde 33Justerat

1 906200 673Kostnadsersättn. 9 500

till 12kan beräknaskostnadsersättningarförmåner ochSumma ca
tilluppskattaslönesumman kantaxerademiljarder kronor. Den ca

kostnadsersättningar kanFörmåner ochmiljarder kronor. sägas710
beloppet.sammanlagdadet1,4 procentmotsvara av

vanligensäkertkostskattepliktiga förmåner såsomdelEn ärt.ex.
ocksågällerinkomstnivåer.lägre Dettaförekommande inom nog

fri bil,förmåner,kostnadsersättningar. Andraskattepliktiga ärt.ex.
dvs.basbelopp,sannolikt vanligare vid inkomster 7,5däremot över
för-deklareradesjukpenningunderlaget.i Avinte i dagde ingår

lönesummanmotsvarade 5,9värvsinkomster för år 1993 procent av
vidjämförelse kanbasbelopp.inkomster Som7,5 nämnas attöver en

sjukpenningplaceradedehadeutgången år 1993 6,2 procent enavav
basbelopp. Omsjukpenninggrundande inkomst 7,5överstegsom



SOU 1995: 149 Beräkning inkomstunderlag 331av .... ..

hälften förmånernakostnadsersättningarna hänförantar attman av
sig till löner under denna nivå skulle förmåner ligger undersom
taket sjukförsäkringeni värde 6 miljarder kronor.motsvara ett ca
Det möjligt alla dessa förmåner ellerär kostnadsersättningar inteatt

så regelbundet förekommandeär de har kunnat beaktas iatt
Åunderlaget för SGI. andra sidan kommer den arbetslös,ärsom

studerar och haft skattepliktiga förmåner i tidigarem.m. som en
anställning ha kvar sitt sjukpenningskydd denna nivå.att
Sammantaget det rimligt underlaget för beräkningär anta att av
sjukpenning skulle minska med 0,5 jämförelsel Som kanprocent.-

slopandet den s.k.nämnas semesterlönefaktorn minskaratt av
sjukpenningunderlaget med 1,6 0,2 12,2. därförDetprocent ärca
rimligt slopandet förmåner och kostnadsersättningar ianta att av
underlaget inledningsvis minskar sjukpenningkostnaderna med
hälften besparingen avseende semesterlönefaktom. vissEnav
anpassning till ändrade sjukersättningsregler får förmoda såman
småningom kommer ske. Helt avgörande för hur anställningsvill-att
koren utformas torde detta inte och delenstörrenog vara, av
besparingen kan därför förväntas bestå fortsättningsvis.även

Besparingen beräknas inledningsvis uppgå till

sjukpenning 145,5 mkr
rehabiliteringspenning 16,7 mkr
närståendepenning 0,3 mkr
föräldrapenning 106,9 mkr
tillfällig föräldrapenning 29,6 mkr
havandeskapspenning mkr2,5

301,5 mkr

Besparingen iuppstår princip omedelbart och kan för år 1997
således beräknas uppgå till miljoner300 kronor. Så småningomca
kan besparingseffekten något sikt bör kunna räknaavta men man
med besparing 200 miljoner kronor året.en om

Förslaget förutsätter sociala avgifter fortfarande skall påatt tas ut
såväl skattepliktiga förmåner skattepliktiga kostnadsersätt-som
ningar. Några minskade avgiftsintäkter föranleder därför inte
regeländringen i AFL.

För del kan ersättningsunderlaget komma minskaatten personer
betydligt. Eftersom de förmånerna i allmänhet tordestörre gälla
högre inkomster lär den minskade sjukpenningen endast i mycket
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andraövervältring kostnader påutsträckning leda tillbegränsad av
områden.

för arbetslösa underTimsjukpenning15.8.3

dagarsjukfallets första 14

fåarbetslös skalldenvi föreslagitavsnitt 15.4 harI äratt som
ellerendast hansjukfallets första dagarsjukpenning under 14 om

med högst sådantarbetslöshetsersättning ochmistehon gått om
karensdag ocharbetslöshetsersättning jämställsmistadbelopp. Med

avstängningsdag.
högst 14samtliga sjukfallSjukpenningkostnaderna för som varar
miljonersjukfall eller 1,08000miljoner kronor ca 320dagar 320är

kostnad vidgenomsnittlig 75sjukpenningdagar till procenten
sjukpenninghuvudsakkr. ikompensationsnivå 293 Detta avser

sådanaegenföretagareuppdragstagare ochtill arbetslösa, samt
sjukfalltill sjuklön. 610 000korttidsanställda inte har rättsom

hadem kandagar,pågick längre tid 14 90än antasprocentmen av
sjukpenning utbetalatssjuklöneperiod. därförinletts med Omen

kr iersättningsdagar â 293de första dagarna dvs. 13under 14 ca
sjukpenningkostnader 230borde detta ha inneburitfall60 000 ca

miljoner kronor.
för de förstavi sjukpenningkostnaden 14Sammanlagt uppskattar

miljonerHälften dessa, 275till miljoner kronor.dagarna 550 av
anställninggälla inte har någonkan tänkaskronor, personer som

reglernahär föreslagnakommer beröras desådana attutan avsom
arbetslösa be-desjukersättning till arbetslösa. 25 procent avom

demarbetslöshetsersättning. delha till Enräknas inte ärrätt av
sådanförvärvsarbeta iinte börjatungdomar troligen ännusom

Samtidigt skallsjukpenningunderlag.fåomfattning de kunnat ettatt
förföreslagit omfattabestämmelserde även sompersoner

anledning ellerkanske inte haftarbetslösatillfället är men som
rimligtdärförarbetssökande.hunnit anmäla sig Det är anta attsom

miljonerkronor, dvs.miljoner 55åtminstone 20 275procent avca
förskulle sjukpenningkostnaderkronor, kunna sompersoneravse

kommer få till sjukersätt-med de bestämmelserna inte rättattnya
Även för arbetslösa medsjukfall.ning under inledningen ettav

den ordningen itill blir sjukersättningen medendast KASrätt nya
avseendebesparingallmänhet lägre. Till detta belopp kommer en

ochersättning från arbetslöshetskassaarbetslösa har tillrättsom
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har årsinkomster basbelopp. Härtill5,5 kommeröver attsom ca
sjukersättning inte längre för lördag söndag under it.ex.utges en-

arbetslösövrigt vecka, vilket minskar belastningen något på
sjukförsäkringen. uppskattar besparingenSammantaget till 70
miljoner kronor år.per

Vad gäller andra ersättningsförmåner förändringentorde närmast
få betydelse för tillfällig föräldrapenning, där besparingen kan
beräknas till 10 miljoner kronor.ca

Den sammanlagda besparingen beräknas således till 80 miljoner
kronor fr.o.m. ikraftträdandet.årper

En viss övervältring kostnader kan uppstå arbetslöshetsför-av
säkringen den sjuke väljer behålla sin arbetslöshetsersättningattom
i stället för Sjukanmälan.göraatt

SGI efter tid med sjukbidrag15.8.4

eller förtidspension

Förslaget i avsnitt 15.5 den efter tid med sjukbidrag elleratt som en
förtidspension skall få grundar sigSGI på tidigare inkomsten som
kan komma öka utgifterna från sjukförsäkringen i någon män.att
Under 1980- och början 1990-talet det årligen i genomsnittav var
knappt förtidspensionersjukbidrag5001 drogs intesom resp.
förlängdes. Ca 20 de detta gäller kanprocent antasav personer vara
arbetslösa i anslutning till pensionen upphör. Om de har likaatt
många sjukpenningdagar den övriga befolkningen i genomsnitt,som
dvs. tolv, och den genomsnittliga dagersättningen för dessaca om

uppskattas till 300 kr skulle utgifterna för sjukpenningpersoner ca
i denna komma uppgå till miljon kronor år. del1 Enattgrupp ca per

dessa arbetslösa får efter tid förvärvsarbete, i fall iett vartav en
Ävensådan omfattning det i sig till sjuktaletSGI.rättatt ger en om

skulle betydligt högre i denna torde den föreslagnavara grupp
förändringen knappast komma medföra miljoner3änatt mer ca
kronor i ökade sjukförsäkringsutgifter år. slipperKommunernaper
samtidigt utgifter för socialbidrag till den står sjukpen-utansom
ningskydd i sådan situation. denI mån regelförändringen främjaren
rehabiliteringen sjukbidragmed eller förtidspensionärerav personer
kommer i stället kostnaderna för pensionerna minska och iatt
slutändan således innebära besparing.en
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Sammanlagd besparing15.8.5

de beräkningar således gjorts framgår deAv attsom man genom
föreslagna förändringarna kan uppnå besparing fr.o.m. denen

januari sammanlagtl 1997 980 miljoner kronor brutto.om ca
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ändring i lagenFörslaget till lag16.1 om

allmän försäkring1962:381 om

3 kap.

1 §
skallföljer inteändring främst i och SGI:nGenom 2 5 att

beräkningunderlag vidfastställas särskilt beräknas och utgörautan
Vadersättning i varje enskilt fall för sig.sjukpenning eller annanav

därför inte längre någoti till sjukpenning blir1 § rättanges om
faktum får bedömas såobjektivt påvisbart något närutan som

förhållandenaFörsäkringskassan får därvid bedömapåkallas. ärom
tillhar skulle haft SGIeller varit sådana rättatt enpersonen resp.

därvid skallstycket beräkningenminst 6 kr. första000 I attanges
Även id den uppfyller villkorenenligt och §§.2 5 5göras som-

såledestidigare förvärvsarbete§ för få räkna SGI på5 ärattt.ex.
sjukpenningförsäkrad enligt 1

2 §
någonårliga inkomst iEnligt första stycket SGI denär pengar som

förmåner skall inte längrefår för arbete. Andra skattepliktigaeget
kostnadsersättningar. Begräns-ingå i liksom skattepliktigaSGI:n

anställning inkomstningen gäller såväl inkomst annatavsomav
socialavgifter erläggasförvärvsarbete. Fortfarande skall dock även
kostnadsersättningar.på skattepliktiga förmåner och Dettaandra

Vidare skall underla-regleras ändringar i socialavgiftslagen.genom
ändringarför arbetsskadelivränta oförändrat, vilket följerget avvara

i kap.4 LAF.
fastställs försäkrings-Bestämmelsen i första stycket SGI:natt av

först i förekomman-kassan slopas. Försäkringskassan beräknar SGI
förde fall för den tid då blir aktuell. får följderoch Detta ävensom
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definitionen SGI. Enligt den nuvarande lydelsen denSGI årligaärav
inkomst försäkrad kan komma tills vidare få förantas attsom en

arbete. Detta ändras till SGI den årliga inkomsteget äratt som en
försäkrad kan få för arbete pågår eller beräknas pågåantas eget som
minst månader i följd eller årligen återkommande. Bortsettårsex
från förändringen SGI:n endast skall grundas kontantatt ersätt-
ning för arbete innebär denna ändrade formulering SGI:n iatt
princip skall bli densamma enligt nuvarande formulering. Densom

lydelsen således inte SGI:n skall grundas på redanattnya avser
faktiskt uppburen inkomst liksom i dag beräkningärutan en av
framtida förväntade inkomster med utgångspunkt i den lönenivå och
de omständigheter i övrigt gäller sjukfallet inträffar.närsom
Tillfälliga förändringar i omfattningen förvärvsarbetet ellerav
inkomstnivån skall liksom i dag inte påverka SGI:n. Den görsom
uppehåll i förvärvsarbete under högst månader och inte hellersex -
har avbrottet skall längre skall därför ha SGIavsett att vara en som-
beräknas med bortseende från sådant uppehåll. Detta gällerett
således redan med tillämpning och förutsätter2 § inte attav
omständigheten återfinns i uppräkningen i 5 Genom for-t.ex.
muleringen beräknas pågå minst månader kommer denävensex

inträder på arbetsmarknaden få SGI beräknad med utgångs-attsom
punkt i påbörjad eller avtalad anställning denävenen om varar
kortare tid månader förutsatt hanhon har förän avsiktatt attsex
därefter stå till arbetsmarknadens förfogande i omfattning.samma

Eftersom SGI inte skall fastställas särskilt slopas bestämmelserna
i tredje stycket vad försäkringskassans beslut skall grundas på.om
Någon förändring i sak dock inte avsedd. försäkradesDenär
uppgiftsskyldighet i 6 Uppgiftsskyldighet för arbetsgivareanges
m.fl. följer redan kap.20 9 § AFL. Bestämmelserna värderingav om

skattepliktiga förmåner bör slopas till följd förändringen iav av
första stycket.

Enligt tredje stycket skall semesterlön beaktas endast till den del
den vad den försäkrade skulle ha erhållit i lön för utförtmotsvarar
arbete under motsvarande tid. denFör helårsanställd medärsom
månadslön årsinkomsten således den genomsnittliga månads-utgör
lönen multiplicerad med Vid veckolön12. multipliceras veckolönen
med 52. Avsikten inte exakt beräkning krona för kronaär skallatt en

för den under år inte hargöras till fullt antal semesterda-ett rättsom
Däremot skall inte längre talet användas för fastställa12,20 attgar.

årsinkomsten. Motsvarande gäller vid beräkning semesterersätt-av
ning utbetalas särskilt. Om semesterersättningen enligt 5 §som
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andra stycket semesterlagen skall1977:480 förutsättas ingå i
vederlaget för arbetet får motsvarande anpassning vidgörasen
beräkningen årsinkomsten.av

2 b §
stycketFörsta ändras så bestämmelserna endast utgöratt en

definition vad årsarbetstid Paragrafen får förstbetydelseär. närav
Iagrum, 10 beräkningen skall grundas påett annat t.ex. atta anger

årsarbetstiden. Bestämmelserna i nuvarande tredje stycke om
utredningsunderlaget slopas därför. Någon ändring i sak däremotär
inte avsedd.

4 §
paragrafens förstaI stycke slopas ordet fastställd, eftersom SGI:n

beräknas för varje tillfälle för sig.

4 §a
Eftersom SGI:n inte längre skall grundas andra skattepliktiga
förmåner lön måste den s.k. minskningsregeln i förevarandeän
paragraf återgår därför till denDen principiella utformninganpassas.

hade föreden den juli förel 1994, vilken tid minskningensom
endast avsåg utbetald kontant sjuklön i förhållande till den kontanta
lönen i arbete.

5 §
Reglerna skall fastställasSGI tillnär omprövasom resp. anpassas
den ordningen beräknas förSGI varje enskilt ersättningsfall.attnya
SGI skall således inte fastställas vid inskrivning i kassan. Eftersom
SGI:n inte fastställd saknas anledning reglera den skallär när

nuvarandeDet första därförstycket helt bortomprövas. tas men
punkterna b d andra stycke i paragrafen.ersätts ett nyttav-

Nuvarande andra stycket SGI-ändring träder inärsom anger en
kraft upphävs. fortsättningenI kommer SGI:n de förhållan-att avse
den gäller vid varje tillfälle sjukpenning eller ersättningsom annan
beräknas. Om uppgifter kommer efter det sjukpenningt.ex.nya en
betalats kan beslutet ändras förhållanden i 20 kap.ut om som avses
10 föreligger,§ på grund det fattats på uppenbartt.ex. atta av
felaktigt eller ofullständigt underlag.

tidigareDet tredje stycket blir första stycke i paragrafen. Fler-nu
talet de situationer för närvarande till bibehållen SGIrättav som ger
räknas i den lydelsen SGI:n i dessa fall skallattupp, men nya anges
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enligt den försäkradelägst den årsinkomst beräknad 2 §utgöra som
före sådan period.kunde få för arbete omedelbartantas eget en

i dag med denResultatet skall således i princip bli detsamma som
skattepliktigainte skall omfatta andraförändringen SGI:natt
skattepliktigaoch inte omfattaförmåner kontant ersättningän

hjälpkostnadsersättningar. skall heller inte beräknas medDen av
före angiven periods.k. semesterlönefaktorn. årsinkomstenden När

före period då den försäkrade skulleskall beräknas, t.ex. varaen
bortse från sådan ledig-ledig för vårda barn, måste attatt man en

skall stället beräknas påhetsperiod just skulle vid. SGI:n ita
till helår och medinkomstförhållandena före ledigheten omräknade

framgår motivering-bortseende från tillfälliga förändringar. Som av
förvärvsarbete under högsttill skall den uppehåll i2 § gören som

skallheller har avbrottetmånader och inte avsett att varasex -
från sådantha beräknas med bortseendelängre SGI etten som-

framgår tidigare förvärvsför-uppehåll. första stycketAv 5 § attnya
hållanden grund för det tidigarekan ligga till SGI även:n om
förvärvsarbetet följts eller flera sådana perioder som anges.av en av
Även b d sådanaförhållanden i kan5 5som anges anses som-
perioder, eftersom sistnämnda lagrum hänvisar till 5

i det första stycket tidigaresituationer räknasDe ärsom upp nya
punkter och Vidare punkt dock endast såvitt4 avseranges

grundutbildning längre dagar. uppräkningen60 Iänän ärannat som
också med andra situationer där SGI-skydd i dag gällertas sommen

lydelsen falletinte särskilt uppräknas i den nuvarande Så5 ärav
beträffande de punkterna och7nya
Övriga paragrafen, nuvarandepunkter i dag i nämligensom anges

finnsoch delvis gäller situationer där SGI-skydd visserligen3
skall beräknasdär sjukpenningen under själva perioden ettmen

särskilt punkter, liksom nuvarande fjärde sjundeDessa desätt. -
styckena, förs till 5över en cny

dag räknas iandra stycke situationer iI ett nytt att som uppanges
b skall vid beräkning SGIförsta stycket d skall beaktas. Man av-

förvärvsarbetesåledes bortse från inkomster som avser som
ledig-angivna pensionsförmåner. underDenmotsvaras somav

hetsperioden beviljats hel partiell förtidspension kanellert.ex.
därigenom förvärvsar-inte få SGI beräknad den del tidigareav
bete får arbetsoförmåga tillrättmotsvara gettsom anses som
förtidsspension. den försäkrade beviljats tjänstepension kommerOm
helt andra regler gälla enligt 5att a
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stycke skall till löneut-tredje SGI:nI attett nytt anges anpassas
vecklingen.

5 §a
endast anpassning till skall beräknas för varjeSGIHär görs atten

sjukfall för sig.

§5 b
Även föranpassning till skall beräknas varjehär SGIgörs atten

storlek, bortsettsjukfall för sig. Någon betydelse för sjukpenningens
andra skattepliktigafrån de ändrade beräkningsgrunderna vad avser

skall det inte få. iförmåner Om avses paragra-m.m., en person som
liknande kanfen fore utlandsresan varit arbetslös, barnledig eller

förvärvsarbetet förehänvisningen till § grundas påSGI:n 5genom
period. Eftersom också hänvisar till kansådan § 5 §5 ävenäven en c

föresådan period beaktas den legat utlandsresan.omen
tillb bara vad skall just vid återkomsten5 § SGI:n varaanger

Sverige. fortsättningsvis få beräkna SGI:n till dennaFör ävenatt
krävs beräkningen fortsättningsvis kan ske med tillämpningnivå att

tillfälligt skallåtergår i förvärvsarbete5 Den änannatsomav
få beräknad grund detta förvärvsarbete.däremot SGI:n på av

följaGenom hänvisningen till följer också SGI:n skall5 § att
löneutvecklingen och den skall justeras i förhållande till beviljadatt
förtidspension eller nämnd förmån.därannan

§5 c
denna paragraf regleras de nuvarande SGI-skyddade situatio-I nya

i tredje stycket punkterna och delvis§ 3 65 samtnerna som anges
särskilda reglernade i fjärde, sjätte och sjunde styckena angivna5 §

Till denför sjukpenningberäkningen under utbildningstiden. nya
paragrafen förs reglerna i femte stycket sådan sjuk-§5över om

behandling eller rehabili-penningberäkning för den genomgårsom
tering och samtidigt uppbär arbetsskadelivränta. denI nya para-
grafens under sådan periodförsta stycke sjukpenningenattanges
skall beräknas enbart grundval inkomsten arbete underpå egetav av
denna tid.

andra stycket återfinns motsvarigheten till bestämmelserna il 5 §
sjätte stycket sjukpenningen fallunder sommarferierna i vissaattom
får beräknas denpå tidigare inkomsten detta leder till högreenom
sjukpenning.
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stycket för den i första stycketI SGI:nsista attanges som avses
vid utgången sådan period skall beräknas enligt1 3 Detta5av-

innebär SGI:n just utbildningen eller motsvarande avslutasnäratt
eller avbryts skall grundas lägst tidigare inkomster. denFör som

i förvärvsarbetedå återgår med högre årsinkomst blir däremotSGI:n
förändringenhögre, varaktig. ordningen SGIDenär attom mer nya

beräknas för varje tillfälle för sig medför studerande inteatt t.ex. en
längre kan ha vilande SGI under studietiden. Genomsägas en
hänvisningen till följer också skall till5 § SGI:natt anpassas
löneutvecklingen. Om i första stycket 1 3en person som avses -
före utbildningstiden eller motsvarande varit arbetslös ellert.ex.
bamledig i förvärvsarbetet förepå § grundas SGI:n på5sätt anges

sådan period. Anpassning skall också i dessa fall ske tilläven en om
den försäkrade förtidspensionhar till eller liknande.rätt

Sista stycket reglerar just utbildningen avslutas ellerSGI:n när
avbryts. bibehålla denna nivåFör på SGI:n krävs däremotatt att
omständigheter räkna SGI:n tidigare inkomsterrätt attsom ger
fortsättningsvis föreligger, sådana i 5 Somt.ex. som avses
framgår motiveringen till 2 § skall den uppehåll.igörav som
förvärvsarbete under högst månader och inte heller har avsettsex -

avbrottet skall längre ha SGI beräknas medatt vara en som-
bortseende från sådant uppehåll. Den återgår i förvärvsarbeteett som
med årsinkomst varaktigt lägre får däremot SGI:nären som mer
beräknad på den aktuella förvärvsinkomsten.

d §5
denna paragrafI den har uppburit sjukbidragattnya anges som en

period skall vid sjukfall inträffar därefter få sjukpenningkunnasom
beräknad tidigare förvärvsinkomster. gäller efter tidDet även en
med förtidspension. längsta tidNågon för uppehållet inte.anges
Bestämmelsen gäller således generellt. skall det frågaDäremot vara

olikade perioder kan föreligga mellan det faktiskaattom som
förvärvsarbetet och sjukfallet skall sådana iregleras 5 samtvara som

b d inte tidigare förvärvsarbetat5 5 §§. har ellerDen som som-
gjort varaktigt avbrott i förvärvsarbete anledning inteärett av annan
berättigad till efter förtidspensions-sjukbidragstidenSGI enligt
denna bestämmelse. den mån den tidigareI SGI:n grundar sig på ett
förvärvsarbete omfattning kan hansstörre än motsvaraav som anses
arbetsutbud förtidspensionen eller sjukbidraget upphör skallnär
SGI:n härtill.anpassas
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6 §
ändrade ordningen beräknas i varje sjukfall medförDen SGI:natt att
försäkrades nuvarande skyldighet ändringar iden anmälaatt

inkomstförhållanden bör formuleras den försäkrade ärattm.m. som
skyldig lämna uppgift i dessa avseenden.att

Försäkringskassans skyldighet inhämta uppgifter i vissa situa-att
följationer slopas. vilken utsträckning så bör ske får allmännal av

bestämmelser i förvaltningslagen.

§7
Fjärde femte stycket, vilka princip det tidigarestycket och i ersätter
fjärde reglerar grunderna för till sjukpenning i de fallstycket, rätt
den försäkrade inte kan återgå till sitt vanliga arbete på grund av

förslag,sjukdom. kommitténs överväganden och avsnitt 12.7,I
motiveras förslaget Avsikten till sjukpenningnärmare. är rättenatt
skall kriterier arbetsoförmåga andrabaseras på medicinska och av
skäl inte skall till ersättning från socialförsäkringen. Lag-rättge

kompletterats det klart framgår förmåganhar såtexten att att attnu
utföra arbete skall innan prövning rehabiliteringsåtgär-prövas omav
der behöver vidtas. den försäkrade bedöms ha förmåga utföraOm att
arbete rehabiliteringsåtgärder skall ersättning inte ochutan utges
inte heller rehabiliteringsåtgärder förstvidtas. sedan detDet är
klarlagts den försäkrade saknar förmåga utföra förvärvsarbeteatt att

rehabiliteringsåtgärder sådana skall prövas.utan som
Enligt fjärde stycket förmågan utföra arbete hos arbets-prövas att

givaren rehabiliteringsåtgärder eller, arbete hos arbetsgiva-utan om
rehabiliteringsåtgärder inte möjligt, efter sådana åtgärder.ärutanren

Prövningen fyra i steg-för-steg-bedöm-ochstegenmotsvarar tre
redovisasningen i avsnitt 12.7.6.3.som

det femte stycket regleras arbetsförmågebedömningen be-I nya
träffande anställda då möjligheterna till arbete hos nuvarande
arbetsgivare arbetsförmågebedöm-uttömda. regleras ocksåHärär

beträffande anställning inte kan till sittningen dem återgåutan som
vanliga arbete. det fall den försäkrade bedöms ha förmågaI att
försörja sig själv förvärvsarbete rehabiliteringsåtgärderutangenom

inte ersättning. fallI ersättning under tid förutges annat utges
nödvändig rehabilitering. viss möjlighet tillHär ocksåges en
rimlighetsbedömning redovisas i kommentarennedannärmaresom
till 7 kap. 3 Prövningen fem§ AFL. och imotsvarar stegen sex
steg-för-steg-bedömningen.
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stycketDet reglerar den begränsning tillsjätte rättennya av
ersättning beskrivs i avsnitt Arbetsförmågan12.8. skall isom
angivna fall i förhållandebedömas till högst heltidsanställning,en
eller motsvarande arbetstidsmått hos den förvärvs-harsom en annan
form anställning, beaktande tidigare arbetstid eller SGIän utan av

falli de försäkrad inte kan återgå till sitt vanliga arbete eller dåen
den försäkrade inte förmågalängre har utföra heltids-änatt ettmer
arbete. formuleringen fall då försäkradDen senare avser en som
tidigare haft fleratvå eller arbeten inte längre kansammantaget
arbeta heltid, dvs. i genomsnitt timmar40 vecka,än ävenmer per

han kan arbeta heltid i sitt tidigare arbete.om

10 §
Bestämmelsen det s.k. timsjukpenningsystemet skall tillämpas påatt
vissa studerande och värnpliktiga för tid efter de första 14även
dagarna hänvisning till den första stycket.5 §görs genom nya c

gäller då ocksåDetta sjukpenning vid rehabilitering för den harsom
arbetsskadelivränta.

Genom slopa undantaget i nuvarande förstalO § stycketatt c
beträffande vissa arbetslösa kommer det s.k. timsjukpenningsyste-

dvs. sjukpenningen timdagberäknas enligt 10met, att atta gene-
rellt tillämpas arbetslösa har sjukpenninggrundandesom en
inkomst anställning. gäller enligt huvudregelnDetta bara för deav
första 14 dagarna, varefter sjukpenningen skall kalenderdagberäknas
på för den har förvärvsarbete. För såsätt ett attsamma som som
skall bli fallet för arbetslös studerande elleräven en annan person

i dvs. timsjukpenningreglerna5 skall i dessa fallsom avses c
endast gälla de första dagarna,14 detta särskilt i 10anges c

andraI 10 § stycket finns uppräkning vissa ledigheteren av som
jämställs med tid för förvärvsarbete. punkt 3 ändradI görs en
hänvisning till § första stycket Eftersom timsjukpenningregler-5

blir tillämpliga arbetslös under förstade dagarna14na en anges
i § andra stycket i10 punkt med tid för förvärvsarbete5 atten ny
jämställs dag då den försäkrade gått miste arbetslöshets-även om
ersättning, dag skulle ha utgjort karensdag för arbetslöshetser-som
sättning och dag den försäkrade skulle ha varit frånavstängdsom
sådan ersättning. Vid tillämpning kommer10 § därvid kravetav a

den försäkrade skulle ha utfört förvärvsarbete viss dagatt att
uppfyllas dagen jämställs med tid för förvärvsarbete enligt 10 §om
andra stycket. sjukpenningenAtt därvid begränsas till högst
arbetslöshetsersättningens belopp däremot i lOanges a
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Bestämmelsen förutsätter anmäld arbetsförmed-äratt personen
lingen och skulle stått till arbetsmarknadens förfogande han ellerom
hon inte varit sjuk. den redan börjat stämpla förFör arbets-som
löshetsersättning svårighetbör kunna bedömas den för-utan om
säkrade sannolikt skulle ha fått arbetslöshetsersättning han inteom

Ävenvarit sjuk. karensdag och avstängningsdag bör kunna bedömas
detta den försäkradeOm däremot insjuknar efter anmälan tillsätt.

arbetsförmedling den första arbetslösa dagen kan det blit.ex.men
frågan,svårare särskilt hanhon inte direkt efteravgöraatt om

sjukfallet fortsätter stämpla. dessa fall får försäkringskassanIatt
uppskattning hur förhållandena skulle ha varit hangöra en av om

eller hon inte hade blivit sjuk. Om det troligt karensdagär att t.ex.
i arbetslöshetsersättningen skulle ha börjat räknas den första
sjukdagen den försäkrade hade varit frisk, skall den dagen så-om
ledes till sjukpenning, dock med beaktande karens-rätt attge av en
dag gäller i sjukförsäkringen.

10 §a
I stycke sjukpenning med högst detsjätteett nytt att utgesanges
belopp den försäkrades fråndagpenning arbetslöshetskas-utgörsom

eller den tidigareKAS. För uppburit ersättning eller fått ettsa som
beslut från arbetslöshetskassa dagpenningens storlek skall denom
beloppsgränsen gälla. fallI får försäkringskassanannat göra en
bedömning hur ersättningen sannolikt skulle ha varit. Denstorav

inte har kvalificerat sig för till arbetslöshetsersättning fårrättsom
ingen sjukpenning för sådan dag. följer redanDetta 10 Avav
ändringarna i och följer10 10 den helt arbetslös kanäratta som
få sjukpenning för högst fem dagar i veckan under förstade 14
dagarna och, bortsett från den första dagen i sjukperiodenatt är
karensdag i sjukförsäkringen, med högst det belopp han ellersom
hon skulle frånha erhållit arbetslöshetskassan eller i KAS under

tid. ersättning för dagOm skulle utgjort karensdagutgessamma som
eller avstängningsdag i arbetslöshetsersättningen beloppsgränsenär

för sådan dag dagpenningenvad arbetslöshetsersätt-även utgör om
ning betalas ut.

Beloppsgränsen i sjätte stycket innebär sjukpenningen inte fåratt
bli högre denna Däremot kan den bli lägre för denän gräns. t.ex.

har lägre SGI vad hanshennes inkomst ligger tillän ärsom en som
grund för frånersättning arbetslöshetsförsäkringen.
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§10 b
Här hänvisning till sjätte10 § stycket så sjukpen-görs även atten a

förekommandeningen i fall med högst arbetslöshetsersätt-utges
ningens belopp.

10 §c
arbetslös fortsättningenskall i omfattas timsjukpen-Den ärsom av

ningreglema för de första dagarna sjukfallet.14 regler harDessaav
i 10 § kompletterats med bestämmelser sjukpenningatt utges,om

barainte skulle ha förvärvsarbetat, dennenär närävenutanpersonen
gått miste arbetslöshetsersättning eller liknande. slopasI 10 §om c
därför punkt

Ändringen i första stycket medför timsjukpenningreglemaatt
kommer gälla för arbetslösa studerande m.fl. iävenatt som avses

För dessa skall kunna få till sjukpenning efter de första5 rättattc
dagarna14 med normalt belopp och således de inte haräven rättom

till arbetslöshetsersättning i tredje stycke i 10 §ett nytt attanges c
sjukpenningen beräknas enligt för4 dvs. varje kalenderdag, för tid
efter de första för14 dagarna den arbetslös och anmäldärsom som
arbetssökande arbetsförmedling beredd erbjudetärsamt att anta
arbete i oförändrad omfattning.

13 §
paragrafen försäkringskassaI får uppdra försäk-åtattanges annan

ringskassa frågor förmåner kap.enligt dag gäller det3 Iprövaatt om
dock inte frågor fastställande och omprövning SGI enligt 5om av
Med den ordningen, där beräknasSGI för varje ersättningstill-nya
fälle för sig, finns ingen anledning begränsa uppdragsbeslut påatt

varfördetta undantaget bort.sätt, tas

16 §
Minskningsregeln vid arbetsgivarinträde till andraattanpassas
skattepliktiga förmåner kontant ersättning inte längre skall liggaän
till grund för sjukpenningberäkningen.

17 §
Hänvisningen i punkt till den försäkradesc anmälningsskyldighet
i 6 § till den lydelsen i § uppgiftsskyldighet.6anpassas nya om
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4 kap.

6 §
Det nuvarande kravet Försäkring viss tid garantinivån ståröver
kvar det först föräldrapenning skall börjaär när utgesmen som
bedömningen den försäkrade uppfyller kravet.görs Kravetav om
kommer då gälla varit inskriven i försäkringskassanatt om en person
angivna 240 dagar eller, för den under 16 år, skulle ha varitärsom
det han eller hon fyllt 16 år. Under tid skall Förhållande-om samma

ha varit sådana den försäkrade skulle ha kunnat få sjukpen-attna
ningen beräknad på SGI minst kr.6 000 gällerDetta ävenen om om
SGI-beräkningen skett enligt d §§.5 5 Personer i 5 §som avses c-
första stycket 1 dvs. vissa studerande, värnpliktiga m.fl.,-
kommer normalt inte längre ha vilande underSGI studietiden.att en

deFör inte skall förlora sin till föräldrapenning med sjuk-att rätt
penningbelopp de tidigare har förvärvsarbetat, skall periodävenom

i de nämnda punkterna beaktas föräldraförsäk-1 3 isom avses -
ringen de hade haft till sjukpenning garantinivånrätt över närom en
de avbryter utbildningen.

femteI stycket ändras hänvisningen beträffande studerande m.fl. till
den Orden fastställda5 också bort.att tasavse nya c

I stycket finns bestämmelsersjätte särskild beräkningsgrund förom
föräldrapenningen i vissa fall. Till följd de slopade reglernaav om
fastställande SGI ändras bestämmelsen till den SGIattav avse som
den försäkrade hade innan barnet fyllt år eller motsvarandeett
tidpunkt beträffande adoptivbarn.

14 §
Genom ändringen i 3 kap. 10 § kommer med avstående från
förvärvsarbete i första stycket jämställas bl.a. dag då den för-att
säkrade går miste arbetslöshetsersättning.om

andra stycketI hänvisas till kap.3 10 sjätte§ stycket, där deäven a
bestämmelserna intagits sjukpenningen begränsas till högstattnya

dagpenningbeloppet i arbetslöshetsersättningen. Denna begränsning
får därmed tillämpas tillfällig föräldrapenning. Genom ändringen
i 14 kommer§ timsjukpenningreglerna således gälla förävenatta
arbetslös begär tillfällig föräldrapenning.som

tredjeI stycket slopas ordet fastställd.

I3 15-1434
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14 §a
dessaarbetslösa.hänvisningen beträffande Förpunkt slopas2I

deför tid efteri ochsåledes huvudreglerna 14 §tillämpas även
ersättningsperiod.första dagarna i14 en

7 kap.

3 §
denparagrafen visarförsta stycket tredjelydelsenändradeDen av

iföreslåsfrån försäkringentill ersättninggrund för rätt somnya
medförakunnatkriterier sjukdombetänkandet. Tidigare utöver som

Bedömningenbort.eller sjukbidragtill förtidspensionrätt tas avnu
kriteriermedicinskabaseras påersättning skall i ställettill utanrätt

Kri-in.förhållandeneller socialaarbetsmarknadsmässiga vägsatt
därmed desammaarbetsförmåga blirbedömningterierna för oav-av

dvs.nedsättning,arbetsförmåganslängden påochsett prognosen
tilltill sjukpenning ellerbedömningen rätträttoavsett avserom

förtidspensionsjukbidrag.
vad rim-med hänsyn tillformuleringenRegeln har, somgenom
i viss månfått utformningbegäras honom,ligen kan gersomenav

detmedicinska förhållandenmöjlighet närväga än rentatt annat
möjlighet,försäkrades förmåga, ellerbedömningen dengäller attav

dock velatKommittén harförvärvsarbete.försörja sig genom
rimlighetsbedömning inte innebärtillunderstryka förslaget attatt

sociala eller arbets-skallersättningsfalltillämparen i varje väga
kom-till kriterierfaktorer. förslagmarknadsmässiga Det somnya

skall bedömasarbetsförmåganlägger fram innebärmittén att mer
bedömningsamladgrunder. Dock kanrenodlat medicinska aven

försäk-undantagsvis leda till denfallförhållandena i enskilt attett
alltsådärmed kanrimliga villkor, ochförsörja sigrade inte kan
kom-rimlighetsbedömningtill ersättning föreligga. Denrätt som

ellersäkerhetsventil,skall alltsåföreslårmittén ensom enses
ärenden bedömningi därtill balanseratmöjlighet synsätt,ett enmer

ickemedicinska kriterier skulleenbartgrundval ettgeav
acceptabelt resultat.
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13 kap.

2 §
På grund beräknasSGI vid varje tillfälle för sig och på dåattav
föreliggande uppgifter behöver i första stycket inte särskilt attanges
det den inkomst skulle utgjort försäkringskassanär SGIsom om
känt till samtliga förhållanden. Någon ändring i sak därmed inteär
avsedd.

21 kap.

§1
tredjeI stycket ändras hänvisningen till sjätte stycket5 § till att avse

5 andra stycket.§c

22 kap.

8§
Även här slopas ordet fastställda.

16.2 Förslaget till lag ändring i lagenom

1988:1465 ersättning ochom

ledighet for närståendevård

8 §
Hänvisningen till kap.3 sjätte5 § stycket AFL skall 3 kap.avse
5 § andra stycket därAFL bestämmelserna sjukpenningberäk-c om
ning under sommarferierna i vissa fall regleras.

9 §
Hänvisningen i punkt 2 beträffande arbetslösa slopas. Huvudregeln
blir därför timsjukpenningreglerna tillämpas foratt arbetslösa. På

för sjukpenning kommersätt bl.a. dag då vårdaren gårsamma som
miste arbetslöshetsersättning jämställas med dag då förvärvs-attom
arbete skulle ha utförts. Närståendepenningen kommer genom
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till högstbegränsastill kap. 10 dessutomhänvisning 3 § atta
arbetslöshetsersättningens storlek.

efter dekalenderdagberäkningandra styckeI görsattett nytt anges
vad därarbetslös enligtförsta dagarna for den14 sägs.ärsom
således endastgäller for dessa arbetslösaTimsjukpenningreglema

under de första dagarna.14
gäller inteförsta stycket 3i punkt till kap. 10 §Hänvisningen 2 3 c

slopas.längre utan

ändring i lagentill lagFörslaget16.3 om

arbetsskadeforsäkring1976:380 om

4 kap.

§5
for sig ochvid varje tillfälletill SGI beräknasLydelsen attanpassas

till kap.Eftersom hänvisar 3då föreliggande uppgifter. lagrummetpå
andraskall beaktasvid beräkning SGI:n§2 AFL ävenatt avanges

kostnadser-förmåner liksom skattepliktigaskattepliktiga än pengar
ersättningentill vadsättningar. Semesterlön skall inte begränsas

Arbetsskade-utfört motsvarande tid.skulle ha varit för arbete
nuvarandeenligtberäknaslivränta skall således sätt somsamma

schablonmässigtberäknasSemesterlönen skall därvidregler. som
skattepliktigavärderingen andraenligt dagens praxis liksom av

enligt skattereglerna.skall tidigare, dvs.förmåner göras som

6 §
Även skall livräntansjukpenningförsäkradför den inte ärsom

kostnadser-förmåner ochunderlag där också andraberäknas ett
Även iberäknashär skall semesterersättningsättningar ingår. som

paragraf.till föregåendedag. sker hänvisningDetta genom en
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16.4 Förslaget till lag ändring i lagenom

1981:691 socialavgifterom

1 kap.

2 §
Genom tillägget i första stycket följer egenavgifter fortfarandeatt
skall erläggas angivna inkomster bara skulle beståäven andraom av
skattepliktiga förmåner eller skattepliktiga kostnads-än pengar
ersättningar.

Genom tillägget i andra stycket följer den skallatt anses som
arbetsgivare i angivna situationer ersättningen enbart läm-även om

formi andra skattepliktiga förmåner ellernats i formänav pengar
skattepliktig kostnadsersättning.av

2 kap.

3 §
förstaI stycket med fall i kap.3 2 § andraatt styc-anges som avses

ket AFL fall då ersättningen lämnatsäven enbart i formavses av
andra skattepliktiga förmåner eller i form skattepliktigän pengar av
kostnadsersättning.

3 kap.

4 §
tilläggetAv i första stycket följer i underlaget för beräkningatt av

angivna egenavgifter skall ingå andra skattepliktiga förmåneräven
och skattepliktiga kostnadsersättningar.
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i lagenändringtill lagFörslaget16.5 om

sjukförsäkringsregister1993:747 om

försäkringskassomaallmännahos de

§2
beräkning SGI.ändras tillfastställande SGIUttrycket avav

ändringtill lagFörslaget16.6 om

1953:272uppbördslageni

24 § mom.
skall fastställas.inte längretill SGIFjärde stycket attanpassas
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Reservation och särskilda yttranden

Reservation till förslagsdelen
Owe Larsson vav

Min reservation den del kommitténs besparingar gälleravser av som
borttagandet beskattade förmåner vid beräkning sjukpen-av av
ninggrundande inkomst SGI.

Enligt direktiven skall besparingarna den sjukpenninggrundan-
de inkomsten 0,5 miljarder, till liten besparingvara en synes som
kommittén sökt så aptitlig möjligt.göra Besparingen kommersom

slå generellt semesterlönefaktornatt slopas och specifiktattgenom
andra förmåner bort beräkningsunderlaget.att Dettatasgenom ur

dubblerar besparingennästan till 980 avkrävda 500 miljonermot
kronor.

Jag vänder mig principen dettapå minskamot underlagetatt sätt
och det i nuvarande läge den samladeatt beskattningsbaraäranser
inkomsten skall underlag för sjukpenningen.utgörasom
Riksdagen har, efter förslag från regeringen, sänkt sjukpenning-

nivån till 75 % den sjukpenninggrundande inkomsten. Det ärav
redan nivå där många i små ekonomiska omständigheter får svårten

klara sig sin sjukpenning. Jagatt justeringar i inkomst-attanser
underlaget mycket väl kunnat detta skullegöras, gått handattmen
i hand med uppjustering sjukpenningnivån. Detta hade då ien av
mindre utsträckning drabbat människor med låga inkomster.

Jag mig således inte besparingarmotsätter i sjukför-att görs
säkringssystemet, attjusteringar i och inkomst-systemetmen anser
förstärkningar kan eller bättre effekt. Kommitténs snävage samma
direktiv har inte givit för sådana forslag, vilket jagutrymme
beklagar. Jag vill därför understryka vad i missivbrevet,sägs attsom
det från ledamöter och sakkunniga redovisats inriktningar av en
ohälsoförsäkring och förslag till besparingar jag bättresom anser

mina önskemål.motsvarat
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förslagsdelentillyttrandeSärskilt

WetterbergUlfochCarlssonLageav

möjligheteniförändringarföreslårarbetsskadekommitténSjuk- och
tillmöjlighetinnebärFörändringarnaförtidspension.erhålla attatt

medicinskapåkunna utgåbara skaiförtidspension stort sett
arbetsmarknads-ekonomiska ellertill sociala,hänsyngrunder, utan

socialförsäkringssystemet.iarbetslinjensyfte hävdaAllt iskäl. att
och1997respektive århärvid förbedömningKommitténs är att

förtidspension.erhållafärre000kommer 141998 attpersonerca
8000och 20001999siffra för årenMotsvarande är perpersonerca

Enligt000således 44för 1997 2000Totalt årenår. personer.ca-
utgiftsminskningdirektbedömning beräknas mot-kommitténs en

därefteroch1998kronor årmiljardersvarande minst 1,7 t.o.m en
iställetdessautgifterna, förutsattminskningfortsatt att personerav

förtidspensionVarje helbeskattas.inkomsthakommer att som
år.kronor100 000beräknas kosta perca

lämnasska förslagDir 1994:23kommittédirektiv,Enligt omsom
följasekonomisektornskommunalapåverkar denåtgärder avsom

deldennaeffekterna. Ikommunalekonomiskadebedömning aven
förslagetmedvetenendastkommittén är attkonstaterar att omman

i derasför kommunernakostnadermedföra ökadekommakan att
kommuninvånarnatillförsäkrabiståndskyldighet att engenom

tillräckligadockförutsätterKommitténlevnadsnivå.skälig att
skall fåarbetslinjenföråtgärder vidtasarbetsmarknadspolitiska att

självsigförsörjaha förmågabedömsför allagenomslag attsom
förvärvsarbete.genom

ickeförpåtaglig riskfinns detbedömningEnligt vår att etten
framtiden inte kommeride attoväsentligt antal sompersoner, av

försörjningsinklaraha svårtkommerförtidspension,erhålla attatt
arbetslösaAndelenarbetslöshetsersättning.ellerinkomstervia egna

20enligt RFVlångtidssjukskrivna procent.uppemotbland de är
för-nybeviljadefärreberäknas 44 00020001997Under åren -

under årenarbetslösa000således 8Totalt tordetidspensioner. ca
kriterierna. Detmed deförtidspensionerhållainte20001997 nya-

riskerardessaandelbetydanderimligt attär att anta personeraven
försörjning.för sinsocialhjälpberoendebliatt av

förskatteinkomstminskningarsåledes, förutominnebärFörslaget
harlängreintegrundlandstingochkommuner att personernaav

kan kommamånga attbeskattningsbara inkomster, att personer
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försörjning.till sin Detför hjälptill socialtjänstenbehöva vända sig
dessabedömningarsäkraskäl svårtnaturliga göraär att avav

osäkerhetenlandsting. minstoch Inteför kommunerkonsekvenser är
kanarbetslöshetsersättningenförbeträffande hur reglernastor

förändras.komma att
följdenblirkommunsektornkostnadsövervältring påDen avsom

kommunal-intekompenseraförslag måstekommitténs staten om
kämverksamhetenkommunalaeller denbehöva höjasskatterna ska

vidbeaktar dettaVi förutsätterinskränkningar.drabbas att statenav
församhällsekonomiskaöverväganden detkommande utrymmetom

och landsting.kommuner

förslagsdelenyttrande tillSärskilt

Arne Borgav

positiv.socialförsäkringenarbetslinje iförstärktPrincipen ärenom
arbetsförmåga likaså. Mensjukdom ochbegreppenRenodlingen av

till andrasamtidigt kopplasmåsteförändring dagens systemaven
oförskylltriskerarför fångaåtgärder attatt annarspersoner somupp

kommittén skalldirektivenutanför skyddsnätet.hamna I attanges
samverkanocksåmiljarderföreslå besparingar 1,7 att enmenom ca

kommittén för harmo-arbetsmarknadspolitiskamed bl.a.skall ske
sådan samordningNågoni trygghetssystemet.nisering reglernaav

hunnits med.har inteännu
för bedömningkriterierlägger förslag tillkommitténNär avnyanu

därför osäkerhetföreliggerförtidspensioneringensjukdom i stor om
med funktions-mångaför denkonsekvenserna stora personer,grupp

i fort-arbetsmarknaden,tillanknytningoch medhinder somsvag
socialförsäkringen. Möjlig-utanförkommer hamnasättningen att

ellersig arbeteförsörjakunnaheterna för dessa att genompersoner
och ris-begränsadedagens läge mycketarbetslöshetsersättning iär

för sin försörjning.söka socialhjälptvingasken mångaär attstor
statsmakternaavseende förutsatthar i dettaKommittén göratt en

försörjningför individenssamhälletshelhetsbedömning ansvarav
slutbetänkandet ilämnas ioch pekar på förslag kommer attatt sam-

kommittén. kommerarbetsmarknadspolitiska Tyvärrarbete med
för fram-och det kan skapavillkora sina förslagkommittén inte oro

fåmöjligheternabegränsningtilltiden hos många. Förslaget attav
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förtidspension borde fått chans samordnas med samtidigaatten
förslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder beräkningäven om av
besparingseffekterna försenats några månader.

Särskilt yttrande till förslagsdelen
LindströmEva och ErikssonIngemarav

Sjuk- och arbetsskadekommittén skall enligt direktiven lämna för-
slag medför nettobesparingar dels med 1 700 mkr attsom genom
grunderna för och beräkningen förtidspension och sjukersättningav
ändras, dels vad beräkningen den sjukpenninggrundandeavser av
inkomsten med minst mkr.500 Förslagen skulle sådana attvara
besparingen fullt genomförd år 1997.är

Vi konstaterar förslagen enligt kommitténs beräkningaratt egna
i den del de förtidspension och sjukersättning inte uppfylleravser
den angivna besparingen och inte heller förslag läggs för-att om
ändrad beräkning s.k. inkomst vid förtidspension.antagenav

Därutöver kommitténs analys förslagens konsekven-attanser av
på andra offentliga otillräcklig, särskilt vadärsystemser avser

risken för kostnadsövervältring andra offentliga trygghetssystem.
Därmed råder osäkerhet förslagens offentligfinansiella effekter.om

Då syftet med föreliggande betänkande redovisa förslag tillär att
åtgärder den riksdagen beslutadegör saneringenattsom av av
offentliga finanser kan fullföljas bl.a. förslag i regeringensgenom
vårproposition, borde kommittén enligt vår mening lagt fram
ytterligare förslag till konkreta besparingsåtgärder.
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Börje GrahnSärskilt yttrande av

och Björn Rosengren

inkomstunderlagErsättningsnivåer och

kravdelbetänkande från direktivens påKommittén utgår i sitt att
inkomstbortfallet. LOersättningsnivån ska högst 75 procent avvara

sänkta ersättningsnivåerbeslutetoch TCO har protesterat mot om
ochoacceptabel LOs TCOsoch uttalat 75-procentsnivån äratt ur

från skulle kom-Kommittédirektiven utgårsynpunkt. att parterna
vilketmed tilläggsförsäkringar,den låga ersättningsnivånplettera nu

otillräckligt beak-oframkomligvisat sig Dettaväg. anservara en
Kollektivavtalsbaserade tilläggsförsäkringarutredningsarbetet.itat

arbetsmarknadensfråga uteslutande förenligt meningvårär par-en
ersättningsnivåer.grund för sänktaoch kan inte någonutgörater

eftertill kommitténs förslagden bakgrunden vi kritiskaMot är att
beräknas på his-sjukskrivning låta inkomstunderlagetmånaderstre

för flertalet sänkt ersättningsnivåtorisk inkomst. innebärDet somen
fall innebära så låg nivå 30enligt beräkningar i vissa kan som caen

ersättningsnivå detVi med på 75 ärprocentprocent. att enanser
sådant in-angeläget inkomsten beräknas på sättett attytterst att

ytterligare sänk-inkomstskydd ytterligare urholkas.dividens inte En
märklig med hänsyn tillning nivån under också75 är attprocentav

arbetsskadeförsäkringens in-kommittén inte tagit ställning tillännu
Bland påverkasförlivande i ohälsoforsäkringen. myc-grupper som

tid undervarit arbetslösa någonket negativt återfinns personer som
grund för den historiska inkomsten,den tid ska ligga tillsom

från halvdeltids-arbetsmarknadsskäl gåttövrigasompersoner av
och iheltidsanställning yrkesgrupperanställning till samt personer

anställningsförhållanden.kortaövrigt med
människor kommerKommitténs förslag innebär att stor gruppen

uppenbarfinnsfå betydligt lägre ersättning Det75än procent.att en
välfárdssystemet ytterligare ska-risk för tilltron till det generellaatt

inte kan fådess legitimitet, vissadas och därmed också grupperom
tillgodosett.sitt behov försäkringsskyddav

ersättning efterkommittén for lägreDe motiv treangersom
drivkraften vilja återgå imånader bl.a den ekonomiskaär attatt ar-

såledesbete Incitamenten för arbetslinjen skulledärmed ska ökas.
sjukfallethar ersättning längrestörre avtarsomvara om man en

uppfattning sänkta ersättningsnivåer motverkarVårär. är att snarare
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stärker arbetslinjen. Kommitténs motiv avspeglar härän märkligen
människosyn. Människor tillfrisknar knappast fortare eller arbetar

aktivt för sin rehabilitering sänker sjukersättningen.mer om man
LO och TCO skäl inte finns för beräknings-attanser en annan

grund efter månaders sjukskrivning och i synnerhet inte ytterliga-tre
sänkta ersättningsnivåerre

Kommittén har otillräckligt analyserat vilka konsekvenseräven
förslagen får för olika inte minst för kvinnor och äldre. Vigrupper

också central fråga finna lösningar de svårighe-äratt attanser en
kan uppstå för äldre arbetstagare då de sk äldrereglernater som

avskaffats enligt redan fattat beslut Vi1997. kommit-även attanser
otillräckligttén analyserat konsekvenserna kravet på renodlatav

medicinska förgrunder till ersättning vid sjukdom och förtids-rätt
pension och den övervältring kostnader kommunernaav som
detta krav kan innebära. gäller deDet arbetsrättsliga aspekternaäven

bland arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och arbetsta-annat
anställningstrygghet.garens

Vi föreslår det s.k taket basbelopp7,5 i sjukförsäkringenatt tas
bort för stärka sambandet mellan inbetalda avgifter och erhållnaatt
förmåner. Sjukförsäkringen kan därigenom dessutom stärkas finan-
siellt med och halv miljard enligt beräkningar före-runt en en som
lagts sjuk- och arbetsskadekommittén.

sjuklön

Vi avvisar förlängning sjuklöneperioden. Kostnaderna fören av
arbetsgivarna skulle härigenom differentieras i utsträck-än större
ning. skulle kunnaDetta få allvarliga konsekvenser för företag där
det finns hög risk för sjukdom och skador och särskilt små företag

inte har möjlighet sprida riskerna.attsom
drabbarDet också särskilt hårt de arbetsintensiva branscherna

jämfört med de teknikintensiva. arbetsintensivaDe branscherna do-
mineras i huvudsak kvinnor, exempelvis inom vård ochav omsorg.
Där har också jämförelsevis hög sjukfrånvaro. Den solidaris-man en
ka finansieringen försäkringen minskar härigenom kraftig.av

Det finns också uppenbar risk för förlängning sjuklö-atten en av
neperioden ökar drivkraften endast anställa dem förväntasatt som
ha låg sjukfrånvaro vilket leder till utökad utslagning fram-en en av
förallt de har arbetshandikapp eller äldre. Vidare skulleett ärsom
samhället i högre grad förännu närvarande förlora infonnationän

sjukdomar och skador. skulleDet också försvåra försäkringskas-om
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synpunk-motsvarandedel kanTill vissrehabiliteringsarbete.sornas
arbetsgivarinträde.införandeförslagetbeträffandeanföraster avom
konsekvensernegativasåemellertid intefåralternativetDet som

sjuklönen.

Arbetsskadeförsäkringen

arbetsskadeförsäkringenkravoavvisligtsidafrån vårDet attär ett
såledesavvisarViförsäkringen.allmännaidendelska ingå som en

ställningstagande i dennatilläggsförsäkring. Attmedalternativet
vi i högdelbetänkandekommitténstagits iintefråga ännu anser

iförslagkommitténsställning tillmöjlighetenförsvårargrad att ta
övrigt.

utredningstidFörlängd

uppdragutredningensviktiga delar ännutillMed hänsyn att av
alltföriarbetetgenomförts och dåeller inte allsotillräckligt även

ibesparingarbeslutaderedangrundpåskyndats pågradhög av
arbetefortsattaför kommitténstidenvisocialförsäkringen, attanser

kanremissynpunkterinkomnaomfattningsådanförlängas imåste att
beaktas.

LönnbergAndersyttrandeSärskilt av

inrik-direktivarbetsskadeberedningensochsjuk-tidigareDen var
arbetsskadeförsäkringarna.sjuk- ochreformeringtade mot aven

innehållförsäkringarnassåväluppdraghade iBeredningen prövaatt
Sjuk- ochdirektiv förNuvarandemening.vidutformning isom

besparing ochinriktade påsin karaktärtillarbetsskadekommittén är
SACOframföravill härinom givna Jaguppstramning attramar.

försäkringarnauppfattningframfördavidhåller sin tidigare attom
nationell eko-bidra tillkunnai grunden förreformerasbehöver att

arbetsför-förslaginvändatillväxt. villnomisk Jag även mot om
enskilda.drabbakan komma hårtmågebedömning attsom

förutsättningartill del påförsäkringar vilarDagens stor som
utformningDirektivensarbetsliv.aktualitet i dagenslängre äger

medföljagrunder kommerrisk för dessamedför uppenbar attatten
bli dåligtdärmedkommerohälsoförsäkring.in i Denna atten
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anpassad till det arbetsliv vi redan i dag kan skönja. Allt fler kom-
försörja sig egenföretagare elleratt uppdragstagare. Arbets-mer som

insatserna kommer ofta inte kunna begränsas till arbets- elleratt en
uppdragsgivare under period. Dessutom kommer begreppettsamma

normalarbetstid spela mindre roll. Variationer i arbetstidsuttagsom
kommer i det oändliga.närmaste De flestaatt är överens attvara om
denna utveckling kommer förstärkas.att

Kommittén förutsätter bygga sina förslag grunderatt att som
fast anställning, arbetsgivare, 40-timmarsvecka. Sålunda kommeren

ohälsoförsäkring dåligt anpassad till arbetslivets förut-atten vara
sättningar redan då den skall träda ikraft. Akademikerna SACO--
förbundens medlemmar arbetar allt oftare i linje med vad som-
beskrivits Jag med många akademiker därmedattovan. ser oro
varken kommer få det ekonomiska skydd vid sjukdomatt eller det
stöd återfå arbetsförmåga socialförsäkringatt rimligen börsom en
ge.

Detta kommer i sin kunna negativa effekter för social-tur att ge
försäkringen. Akademikerna, med låg sjukfrånvaro och god betal-
ningsförmåga till försäkringarna, kommer inte legitimeraatt en
sådan uppstramning villkoren. Risken uppenbar för deär attav en-
bart kommer uppfatta ohälsoförsäkringenatt ekonomisksom en
belastning och inte trygghet för alla försäkrade.som en
Överhuvudtaget serjag det risk för de reglernastor attsom en nya

för bedömning arbetsförmåga kommer upphov till godtyckeattav ge
och subjektivitet. Våra erfarenheter visar försäkringskassornasatt
kompetens kraftigt bör förstärkas vad gäller arbetstörmågebedöm-
ningar utifrån dagens regler. förverkligandeEtt kommitténsav
förslag vad gäller dessa bedömningar kommer kompetensfrågorgöra
inom försäkringsadministrationen och rättssäkerhetsfrågor allt
viktigare.

Rent generellt gäller SACO inte betänkandet i sigatt att utgöranser
tillräcklig grund för ställning till vilka principer böratt ta gällasom
i de framtida socialförsäkringarna.

alltI väsentligt kan SACO ansluta sig till det särskilda yttrande
sakkunniga från LO och TCO avgivit. SACO har vissa in-som

vändningar vad gäller ersättningsnivåer, avtrappningsregler, sjuk-
löneperiod arbetsskadeförsäkringens ställning.samt Dessa punkter

SACO villigtär fortsättningsvis diskuteraävenatt bindautan att nu
sig för ståndpunkt. I övrigt ansluter jag mig till det särskildaen
yttrandet avgivet Börje Grahn och Björn Rosengren.av
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EckerhallAlfyttrandeSärskilt av

allmäntillförslagutarbetahuvuduppgiftKommitténs är att en
arbetsskadeför-sjukförsäkringen,skallohälsoförsäkring ersättasom

skallKommitténförtidspension.bestämmelsernaochsäkringen om
organiserasskallinsatserrehabiliterandetill hurförslaglämnaockså

kan stärkas.förebyggande insatserfördrivkrafternaoch hur
skallersättningsnivå såochförsäkrad inkomstbeträffandeReglerna

enhetliga.enkla ochmöjligtlångt vara
besparings-konkretaförutom debetänkande,med dettaAvsikten

allmänpåhelhetssynövergripandediskuteraförslagen, är att enen
idémässiguppfattasskallBeskrivningarnaohälsoförsäkring. som en

arbete.fortsattabygga sittsedan kankommitténvilkenbas på
slutbetän-halvårinomambitionKommitténs ettpresenteraär ettatt

kande.
ifrånlångtbetänkandetframgårförslagKommitténs är avsom

remiss-skickasskallkommittébetänkandefullgånget. Ett utsom
remissin-förkomplett förslaginnehållabörbehandling attett

eko-delar.olika Detställning till förslagetsskall kunna tastansema
ohälsa,långvarigförsäkringsskydd vidavsnittet,nomiskt tyngsta

ellerutgifternatotaladeför 60 nästannästan procent avsom svarar
ochkortfattad skissmycketformendast imdr, redovisas40 av en

lösas.finansieringsfrâgan skallord hurettutan om
direktiv kom-alltfördearbete hämmasKommitténs snäva somav

meningsfulltfunnit dethar inteKommitténhar följa.mittén t.ex.att
för denoch formerförutsättningarmed utredafortsätta arbetet attatt

direktiven.angivits i Kom-arbetsskadatilläggsförsäkring vid som
obligatoriska for-tillutarbeta förslaguppgiftborde imittén attges

trafiken.och iför olycksfall i arbetetmed primärtsäkringar ansvar
tillochmycketförvandlaskulleförsäkringarSådana stora synes

kraftfulla inci-och därmedkostnaderkostnader till rörligafasta ge
ytterligarevidtaförsäkringsgivarearbetsgivare ochför atttament

rehabiliterande åtgärder.förebyggande och
föreslag-kommitténoch degenomfördaoktober 1995denDe 1 av

förtidspen-ochkriterier för sjukpenningbeträffandeändringarnana
allmäninföraangelägetblirleda till detsion kan ännu attatt enmera

omfattasden intefinns farhågorarbetslöshetsförsäkring. Det att som
utanförkomma hamnaarbetslöshetsförsäkringen kan ettattav

allmän arbets-flesta människordeallmänt inkomstskydd. För är en
sjukförsäkring.allmänlika viktiglöshetsförsäkring nästan som en
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Bedömning till förtidspensionrättav

Kommittén föreslår bedömningen till förtidspensionatt skallrättav
baseras medicinska kriterier arbetsmarknadsmässiga ellerutan att
sociala förhållanden in. förslagetI harvägs emellertid tagits en
bestämmelse rimlighetsbedömning, i praxis kan komma attom som
bli minst lika vid den gällande rimlighetsbedömningen.som nu
Förslaget bör formuleras så inte den redovisade besparings-attom
effekten uteblir.

Rehabiliteringsansvaret

Merparten rehabiliteringsbehovet hos företagens anställda harav
sina orsaker utanför arbetslivet, dvs faktorer arbetsgivarensom
varken för eller kan påverka. Det därför orimligtansvarar attvore
utvidga arbetsgivarens administrativa och ekonomiska föransvar
rehabilitering på det kommittén föreslår.sätt vidgatEttsom ansvar
kan eventuellt gälla rehabiliteringsbehov uppståttsom genom
faktorer i arbetet arbetsgivaren för och kan påverka.som ansvarar

Frågan förlängd sjuklöneperiod 3. 4om

Kommittén skall särskilt analysera och föreslå åtgärder som ger
drivkrafter för arbetsgivare förebygga sjukdom och skadoratt och
därvid bl.a sjuklöneperiodensöverväga längd.

deEtt felen med den svenskastörsta socialförsäkringen har varitav
och fortfarande,är kostnader i arbetsgivaravgifteratt stora göms

omöjliga för detär enskilda företaget påverka. Arbetsgivar-som att
avgifterna uppfattas fasta kostnader inte något sätt ärsom som
beroende sjukfrånvaron vid företaget hög eller låg. Kon-ärav om
struktionen innebär det alltid förefaller någonatt vara annan som
betalar.

Den fördelen med arbetsgivarperiod istora sjukförsäkringen är,en
till fasta kostnader omvandlasatt till rörliga kostnadersynes som

blir helt beroende sjukfrånvaron i det enskilda företaget. Denav nu-
varande 14-dagarsperioden har i utsträckning bidragit tillstor att
åtgärder vidtagits för minska sjukfrånvaron. Sedan arbetsgivarpe-att
rioden infördes 1992 har den korta sjukfrånvaron minskat med

tredjedel.nästan En del minskningen beror säkerligenstor påen av
den ökade självrisken, det uppenbartär arbetsgivarpe-ävenattmen
rioden har varit verkningsfull.



SOU 1995:149 och särskildaReservation yttranden

betänkandet kommitténI sitt bästa för misskrediteragör att en
förlängd arbetsgivarperiod. Kommittén den nuvarandeattanser
sjuklöneperioden inte har visat arbetsgivarna stimulerats tillatt att
vidta förebyggande arbetsmiljöåtgärder eller anpassnings- och re-
habiliteringsinsatser. Mot detta står dock, enligt frånrapporten
riksförsäkringsverket, 60 arbetsgivarenästanatt procent av som
tillfrågats sjuklöneperioden inneburit ökat intresse föransett att ett
förebyggande åtgärder. finns också erfarenheter frånDet andra
länder talar för fördelar står vinna med arbetsgi-att stora attsom en
varperiod. nuvarandeDen arbetsgivarperioden kan förslagsvis för-
längas till fyra veckor. villkor givetvis arbetsgivaravgiftenEtt är att
till sjukförsäkringen samtidigt sänks så kostnadsneutralitet föratt
arbetsgivarkollektivet uppnås.

Särskilt till lön under 13. 2uppsägningrättenom

sistaI stycket i detta avsnitt ställs frågan den anställde står tillom
arbetsgivarens förfogande arbetsgivaren inte kan erbjuda dennär
anställde arbetsuppgifter han eller hon kan klara attsom av p.g.a.
den anställde lider sjukdom, detta har förmågatrots attav men en
försörja sig arbete normalt förekommande påärettgenom som ar-
betsmarknaden.

denSvaret på ställda frågan måste nej. Frågan måste bedömasvara
utifrån arbetsgivarens verksamhet och de arbetsuppgifter följersom
med denna och för vilka arbetstagaren anställd. ärju föränd-Detär
ringen i arbetstagarens situation denne kan utföragör attsom
arbetet. Under sådana förhållanden kan arbetstagaren stå tillanses
arbetsgivarens förfogande. kanDet inte krävas arbetsgivarenatt
skall skyldig ändra sin verksamhetsinriktning.attvara

Skiss till beräkning ersättningsunderlag 5.10av

Kommitténs utgångspunkt sjukersättningen till anställda underär att
sjukfallets första månader skall beräknas på den aktuella års-tre
inkomsten och därefter i någon form i relation till den lönsättas som
den försäkrade uppburit under period före sjukfallet.en

beträffandeReglerna den försäkrade inkomsten skall enklavara
och enhetliga. endaEn beräkningsgrund bör således användas. För

skapa förutsägbarhet och stabilitet bör utgångspunktenatt attvara
den uppnådda levnadsstandarden skall försäkras. innebärDetta att
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inkomsten underförmånsgrundande inkomsten bör byggaden en
tidsperiod, Förslagsvis minst de två åren.längre senaste

arbetslösSjukersättning till den 5.11ärsom

arbetslöshetblir sjuk underutgångspunkt denKommitténs är att som
arbetslöshetsersättning.timberäknad sjukpenning i stället förskall få

skäl talar förRationellaFörslaget leder till onödig administration. att
arbetslös-får uppbäravid sjukfall fortsättaden arbetslöse även att

arbetslöshetsersättningenEventuellt kan perioden förhetsersättning.
varit sjuk.dagar den arbetslöseförlängas med det antal som

sjukpenningtidinkomstunderlag under 15Beräkning av

omfattande förslag till lagändringarKommittén redovisar som
lagändringar-föreslagnakraft den januari 1997.föreslås träda i l De

kortare tid innanförmodligen endast gälla underkommer att enna
kraft.ohälsoförsäkring träder iden kommande lagen om

genomföras betydligtbör kunnaavsedda ändringarnaDe ett
förslagsvis möjligt fatta beslutenklare bordeDetsätt. att om envara

semesterlönefaktorn skattepliktigalagregel innebär att samtsom
sjuk-kostnadsersättningar inte skall beaktas denförmåner och när

också gällapenninggrundande inkomsten beräknas. regel börDenna
arbetsskadeför-arbetsskadeförsäkring.beträffande lagen Omom

föreslår,särbehandlas det kommitténsäkringen skulle på sätt som
be-försäkringskassan m.fl. hantera två olikablir följden måsteatt

inkomsten.räkningssätt för den sjukpenninggrundande
sjukpenninggrundandeavsnitt föreslår kommittén,15.5l att en

skall fastställasmed sjukbidrag eller förtidspensioninkomst efter tid
årsinkomst dess-utgjorde den försäkradestill lägst det belopp som

till löneutvecklingen skall ske. Kommit-förinnan och anpassningatt
sjukpenning-svårigheter beräkna denförslag kan innebäratens att

föreförsäkrades årsinkomstgrundande inkomsten. Den närmast
tiden.flera tillbaka isjukbidraget eller förtidspension kan ligga år

speglarheller inte säkert den tidigare årsinkomsten denDet är att
den försäkrade har haft under denlevnadsstandard senastesom

övervägande för försäkrades sjukbidragtiden. skäl talar den elleratt
för sjukpenning-förtidspension bör ligga till grund konstrueraden

grundande inkomst.
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Förslag till ändring lagen socialavgifteri om

Kommittén föreslår arbetsgivaravgifter och egenavgifter skallatt tas
löneförrnånerpå inte skall med vid beräkningenävenut tassom av

den sjukpenninggrundande inkomsten. Förslaget innebär fördeatt
närvarande avgifter till sjukförsäkringen skulleÖveruttagenstora av
öka ytterligare. avgifterna till sjukför-De Överuttagen görstora att
säkringen inte enbart uppfattas försäkringsavgifter, tillutansom

delar sjukförsäkringenskatt inte har medstora göra.attsom en som
Överuttagen bidrar i utsträckning till sjukförsäkringen ham-stor att

i vanrykte och skattebetalarna känner sig lurade. Nödvändigaattnar
skatteuttag bör redovisas och inte i socialförsäk-öppet gömmas
ringarna.

Särskilt yttrande KarlssonJensav

Sjuk- och arbetsskadekommittén redovisar i detta betänkande dels
förslagantal till besparingar, dels några idéer utformningenett om

allmän ohälsoförsäkring, tankar kommittén dock ännuav en som
inte tagit ställning till. Emellertid dessa frågor vikt förrör storav
företagen, inte minst de mindre, och jag vill därför redan på detta
stadium redovisa hur FR, Företagarnas Riksorganisation, påser en

dessa frågor, nämligen den rehabilitering.av om
Sverige befinner sig i djup ekonomisk kris. beror viDetta atten

fleraunder decennier har haft ekonomisk tillväxt. Samtidigten svag
har offentliga fortsattden sektorn växa.att

De ekonomiska problemen blev akuta statsfinansielladengenom
krisen i början 1990-talet. föllspåren denna kursen kronanIav av
och finns all anledning medDet landetsräntorna steg. att se oro
förmåga sig det besvärliga läget. De tecken till ljusning iatt ta ur
ekonomi kan skönjas gäller bara budget. Arbets-statenssom nu

fortsattlösheten hög, uthålligheten i tillväxten otillräcklig, ochär är
den politiska viljan till förbättringar företagens villkor ärav svag.
Främst den sista punkten till eftertanke.manar

Utan företagarklimat får vi inte någon långsiktig tillväxt.ett gott
Och tillväxten i sin förutsättning för fortsattt välfärd. Deär tur en
välfárdssystem Sjuk- och arbetsskadekommittén granskarsom -
socialförsäkringarna vilar på produktionen i näringslivet.ytterst-
Man kan inte seriöst diskutera social välfardspolitik ocksåutan att
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förtala dess ekonomiska förutsättningar. Därför måste villkorenom
företagandet förbättras.

fråga därvidlag vilket arbetsgivaren sig hanEn närär taransvar
tillanställer personal. arbetsrättsliga reglerna lederDe att en an-

riskta-ställning alltid förknippad med betydande ekonomisktär ett
Felbedömningar behovet arbetskraft eller dengande. om av om an-

Tillställdes förmåga kan inte till enkla åtgärder.rättas genom per-
för rehabilitering densonalansvaret hör också ett ansvar av som

arbetsmiljölagen,drabbas ohälsa. Regler detta finns dels iomav
dessadels i lagen allmän försäkring. Frågan faller alltså inomom

områden.
idag behäftat med fleraArbetsgivarens rehabiliteringsansvar är

dokumenteras i betänkandet. betänkandet dis-punkter Isvaga som
för tillrätta med svagheterna.kuteras olika alternativ kommaatt

inför skall arbetsgivarens ökaTydligen står vi här vägval:ett ansvar
och eventuellt- förstärkas med sanktioner Eller skall välja en-

vägannan
förpliktelsema framstår fel bana. de mindreökning FörEn av som

oftaföretagen, där det företagaren själv sköter all administra-är som
tion, nämligen varje ytterligare plikt från det offentliga ännuär en
sak skall i Erfarenheternaläge. 1992ansträngtettsom rymmas av

fåårs regler rehabilitering visar svårigheterna att acceptansom
bland företagen för utökat området. ökat ipå Ettett ansvar ansvar
kombination med sanktioner sig därför orimligt.ter som

stället bör lagstiftaren fasta arbetsgivaren förut-I på vad harta
sättningar klara. främsta intresse med verksamhetenDennes äratt
naturligen denna skall visa emellertid välresultat. Det äratt ett gott

anför,dokumenterat, kommittén chansen för detta ökarattsom om
arbetet bedrivs i och funktionell arbetsmiljö. Eftersomsäker dettaen

lförhållanden arbetsgivaren kontrollerar, så det ocksåär ärsom
jförnaturligt han dem.att ansvarar

Annorlunda förhåller det sig med de anställdas hälsa. Detta nå-är ,
ligger utanför arbetsgivarens kontroll. personligaDengot som

ihälsan beror vilka enskildebekant på förutsättningar den harsom
och hur möjligheterdessa tillvara. Arbetsgivaren har ingagetts tas

påverka detta, god arbetsmiljö. sällan hävdarInteatt utom genom en
också de anställda alltför aktivt intresse från arbetsgivaren iatt ett
frågor personlig livsstil integritetskränkande. Så har exempel-ärom
vis drogtester inför anställningar med flera håll.mötts protester

Här vägskäl. Arbetsgivaren bör för det liggerär ett ansvara som
inom hans sfär, i detta fall arbetsmiljön, inte för andra delar.men
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den enskildes hälsa faller naturligen denne och deDet pårörsom
offentliga har skapats för hand ohälsa. Hit höratt taorgan som om
exempelvis rehabiliteringsutredningar. delaDetta sätt att ansvaret
mellan å sidan arbetsgivaren och den andra den enskildeå ochena
det offentliga bör ligga till grund för kommitténs slutliga ställnings-
taganden rehabilitering.om

Sammanfattningsvis företagensjag alltså fråganattmenar om
villkor, inte minst småföretagens, alltid finnasbör med i diskussio-

välfärdspolitiken. finns för dessa kanDet vad bäragränsernen om
fråga skatteri och administrativa skyldigheter, låt andraattom vara

ofta finner det praktiskt arbetsgivaren hand problemet.att tar om
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Älvsäkerhet.näringsförbud.Ett renodlat N. 40. K.. Arbetsföretag En möjlighetför behörighetför högskolestudier.arbetslösa.A. 41. Allmän U.ny-. Grön diesel miljö- ochhälsorisker. Gotlandstrafik.Fi. 42. Framtidsanpassad K.-..Lángtidsutredningen1995.Fi. 43. SambandetRedovisning Beskattning.Ju.-
Várdenssvåraval. Aktiebolagetsorganisation.44. Ju.. slutbetänkande Prioriteringsutredningen.S. Grundvattenskydd,45 M.av .Muskövarvetsframtid. Fö. 46. Effektivare styrningoch rättssäkerhet. Obligatoriskaarbetsplatskontakterför iarbetslösa.A. asylprocessen.A.. Pensionsrättigheteroch bodelning. TvângsmedelJu. 47. enligt 27 och28 kap. RB. Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.Fi. polislagen.Ju.samt..Översyn skattebrottslagen.Fi. 48. EG-anpassadekörkortsregler.K.av

11.Nya konsumentregler. utgifter. Fi.Ju. 49. Prognoser inkomsterochöver statens
12.Mervärdesskatt Nya tidpunkterför Kunskapsläget kämavfallsomrâdet M.50. 1995.-

redovisningoch betalning.Fi. Elförsörjning i ofred.51. N.
13.Analys Försvarsmaktensekonomi.Fö. 52.Godtrosförvärv stöldgods Ju.av av

Elmarknad Bilagedel.14.Ny N. 53. Samverkanför fred. Den rättsligaregleringen.Fö.+
15.Könshandeln.S. Fastighetsbildning uppgift för54. statgemensamen-
16.Socialtarbete prostitutioneni Sverige.S. och kommun.M.mot

prostitution.17.Homosexuell S. 55. Ett samlatverksamhetsansvarför asylärenden.A.
18.Konst i offentlig miljö. Ku. 56. Förmåneroch sanktioner
19 Ett säkraresamhälle.Fö. utgifter för administration.Fi.-.20. Sverige.Utan Fö. 57. Förslag internationelltflygsäkerhets-staimar ettom
21.Staden Fö. universiteti Norrköping-Linköping.U.vattenutanvatten.
22.Radioaktiva slår jordbruk i Skåne. 58.Kompetensoch kunskapsutveckling yrkes-ämnen Fö.ut om-
23.Brist elektronikkomponenter.Fö. roller och arbetsfältinom socialtjänsten.S.
24 GasmolnlamslârUppsala.Fö. 59.Ohälsoförsäkringoch samhällsekonomi. och tågtrafik25.Samordnad integrerad olika aspekterpå modeller, finansiering-

Arlandabananoch i Mälardalsregionen. incitament.K. och S.
bidragsförskott,26. Underhâllsbidragoch 60.Kvinnofrid. S.Del A+B.

Del A ochDel B. S. 61.Myndighetsutövningvid medborgarkontor.C.Regionalframtid bilagor. C.27. 62.Ett Skåne.M.+ renat
Översyn28. vissainternationellasanktioner 63. skattereglemaför stiftelseroch ideellaLagenom av
föreningar.UD. Fi.översyn.en-

Civilt försvarets Klimatförändringar trafikpolitiken.29. bruk 64. i K.resurserav -
regelverken,erfarenheter,helikoptrar. NäringslivetsFö. 65. tvistlösning.Ju.

30.Alkylat och Miljöklassning bensin.M. 66.Polisensanvändning övervakningskamerorvidav av
vidareutvecklatmiljöklassystemi förundersökning.31.Ett EU. M. Ju.
och verksamhetsförnyelseinom32. IT rättsväsendet. 67.Naturgrusskatt, Fi.m.m. i

itill samverkansformer. 1995-96.Förslag Ju. 68. IT-kommissionensarbetsprogram SB.nya
för skadavid33.Ersättning ideell personskada.Ju. 69.Betaltjänster.Fi.

34.Kompetensför strukturomvandling.A. 70.Allmännakommunikationer för alla K.-
35. Avgifter inom handikappområdet. .Behörighet Urval. till regler för71 och Förslag nya l

Förmåneroch sanktioner36. samladredovisning. antagningtill Universitetoch högskolor. U.en i-
katastrof- iFi. 72. Svenskainsatserför internationell och

Várt dagligablad stödtill svenskdagspress. flyktinghjälp. Kartläggning, och förslag.37. Ku. analys-
Yrkeshögskolan Kvalificeradeftergymnasial38. Fö.-
yrkesutbildning.U. 73. Ett aktiebolagför servicetill universitetoch

39.Somereflections SwedishLabourMarket högskolor U.on m.m.
Policy. A. 74. Lägenhetsdata.Fi.
Någrautländskaforskares svensk Svenskflyktingpolitik i globalt perspektiv.75. A.syn
arbetsmarknadspolitik.A. 76. Arbete till invandrare.A.
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108. ellag.77. Röster EUzsregeringskonferens Ny N.om
109.hearingmedorganisationsföreträdare, Likvärdig utbildning lika villkor. U.-

och forskare. ll0. Viljan ochviljan förstådebattörer UD. att veta att -
kvinnovetenskapliga78. Den svenskarymdverksamheten.N. Kön, makt och den

79. Vårdnad,boendeoch JU. utmaningeni högreutbildning. U.umgänge.
80. EU regeringskonferensen1996 lll. Omvärld, säkerhet,försvar.om

institutionernas Frågor EU:s andrapelareinför regerings-rapporter om-
synpunkteri övriga medlemsländer. konferensen1996.UD.UD.-

8 Ny rättshjälpslagoch l12. Svensksjöfart näringför framtiden.andrabestämmelserom -. rättsligt bistånd.Ju. Bilagor. K.+
82. Finansieringslösningarför Göteborgs- 113.Friståendegymnasieskolor.och U.

Dennisöverenskommelserna.K. 114.Indirekt tobaksreklam.S.
83. EU-kandidater l2 länder kanbli EUzs ll5. Ny lag europeiskaföretagsrád.A.som om-

målmedlemmar.UD. ll6 .Jämställdhet i utvecklingssamarbetet.UD.ettnya
84.Kulturpolitikens inriktning. konkurrensKu. 117.Jordbrukoch jordbruketsställningi-
84.Kulturpolitikensinriktning i korthet. svenskoch europeiskkonkurrensrätt.Ku. Jo.-
85.Tjugo års kulturpolitik 1974-1994.Ku. 118.Totalförsvarspliktiga 95. En utvärdering dem av
86. totalförsvarspliktigasmedinflytandeDokumentationoch socialtjänstregister.S. och derasav

.Försäkringsrörelsei förändring Fi. sociala ekonomiskasituationoch under
88. Denbrukademångfalden.Del 1+2. grundutbildningen.Fö.Jo.

Ändringar89. i 119. hyresförhandlingslagen.Svenskar EU-tjänst.Fi. i
90. Kärnavfalloch Miljö. M. Hyresgästinflytandevid ombyggnad Ju.m.m.
91. Ett reformeratstraffsystem. 120.Del l-lll. Ju. TV ochutbildning. U.

EG:s arbetstidsdirektivoch för 121.Riksdagen,regeringen forskningen.desskonsekvenser och U..det svenskaregelsystemet. 122.Reformpá S.A. recept.
93.Omprövning Subsidiaritetsprincipenstatligaåtaganden.Fi. 123. i EU. UD.av
94. Personalavveckling,utbildning beskattning. 124.Ett reformerathovrättsförfarande.och Ju.

Fi. 125.Finansiell verksamheti kris ochkrig. Fi.
95. Hälsodataregister Várdregister. 126.KostnaderförS. denstatligaassistansersättningen.S.-
96.Jordensklimat förändras. analys 127.Framtidacentral Europainformation.En hotbild UD.av

och globalaátgärdsstrategier.M. 128.Kulturegendomaroch kulturföremål.KU.
97. Miljöklassning 129snöskotrar.M. .En styrandekrigsorganisation.Om avsiktemamedav

FÖ.98. 1990-talets LEMO-reformen.bostadsmarknad
förstautvärdering. 130.Sverigei EU makt, öppenhet,kontroll.N.en --

SammanfattningSMl-llzsverksamhetsform seminariumi september99. K. ettav
Hållbar utvecklingi landetstjällomrâden. 1995.UD.100. M.
Ett utvidgatEU möjligheterochproblem. 131.Enklareoch effektivare.Om EUzskomplexitet101. -
Sammanfattning hearingi augusti1995. och maktbalanser.UD.av en

132.Utvidgningoch samspel. östintegrationUD. EU:s ur
frihet historiskt ekonomiskt Förhållandet102.MedborgarnasEU och säkerhet och perspektiv.-

Frågor unionenstredjepelareinför regerings- smästat stormakt svensktidentitetsbyte.UD.om :-
konferensen1996.UD. 133.Bostadsbidragen

effektivarei självförvaltandeskolor. inkomstprövning103.Föräldrar U. -
Skattereformen besparingar.104. 1990-1991.En utvärdering.Fi. S.-Åtgärder105.Konkurrensi balans. för ökad 134.Verklig ledning obegränsadskattskyldighetför-
konkurrensneutralitetvid offentlig prissättning juridiska personer Fi.

135.Ubátsfrágan1981-1994.N. Fö.m.m.
106.Rapporteringsskyldighetför revisorer i finansiella 136.Rättsväsendetsresultat så redovisas.kandet-

företag.Fi. Ett förslagtill förmodell samladen
l07. Avbytarverksarnhetensorganisationoch resultatredovisning.Ju.

finansiering.Jo.
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137.Kapitalförlusteroch organisationskostnadervid
beskattningen.Fi.

statsrâdsarbeteutanför138.Departementskontoret-
regeringskansliet.SB.

139.Omställning energisystemet.N.av
140.omställning energisystemet.av

Underlagsbilagor,del l-4. N.
Folkbildning141. och vuxenstudier.

Omfattning,Erfarenheter.Rekrytering, U.
hinder för Egenmakt142.Att röja Samverkan- o

Arbetslinjen.S.
valfrágor. fria nomineringsrätten143.Vissa Den -

Partisymboler valsedlar Valkretsindelning-
vid riksdagsval.Ju.
Utjämning intäkteroch kostnaderinom144. av
Svenskakyrkan Tabeller. C.+

makt fritid. C.145.Fria val Om kön, och
Trygghet brott.146. mot
Rollfördelningoch samverkan.Ju.

147.Förbättradtillsyn hälso-ochöver
sjukvårdspersonal.S.

148.Rationaliseradfastighetstaxering,del 2. Fi.
Försäkringsskyddvid sjukdom delbetänkande149. ett-

till ersättningoch beräkningrättenom av
inkomstunderlagundersjukpenningtid.S.
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frihet och säkerhetMedborgarnasEUStatsrådsberedningen -
regerings-införtredjepelareFrågor unionensom[68]1995-96.arbetsprogramlT-kommissionens konferensen1996.[102]utanförstatsrádsarbeteDepartementskontoret- försvar.Omvärld, säkerhet,regeringskansliet.[138] inför regerings-pelareandraFrågor EU:som

1996.[lll]konferensenJustitiedepartementet
[116]utvecklingssamarbetet.mål iJämställdhetettbodelning.[8]ochPensionsrättigheter [123]i EU.Subsidiaritetsprincipenkonsumentregler.Nya Europainformation.[127]Framtidacentralrättsväsendet.inomverksamhetsfömyelseochlT kontroll.öppenhet,Sverigei EU makt,-samverkansformer.[32]Förslagtill nya 1995.i septemberseminariumSammanfattning ettav[33]vid personskada.för ideell skadaErsättning [130]Beskattning.[43]RedovisningSambandet - komplexitetOmeffektivare. EUzsEnklareoch[44]organisation.Aktiebolagets [131]och maktbalanser.och28 kap. RBTvångsmedelenligt 27 östintcgrationEU:soch samspel.Utvidgning urpolislagen.[47]samt perspektiv.Förhållandetekonomiskthistorisktoch[52]stöldgodsGodtrosförvärvav [132]identitetsbyte.svensktsmâstat stormakt:-[65]tvistlösning.Näringslivets

övervakningskamerorvidanvändningPolisens Försvarsdepartementetav
[66]förundersökning. framtid. [6]Muskövarvetsumgänge.[79]boendeochVårdnad, [13]ekonomi.FörsvarsmaktensAnalysavbestämmelserandrarättshjälpslagochNy om [19]säkraresamhälle.Ettbistånd.[81]rättsligt Sverige.[20]Utan stannar[91]straffsystem.Del I-Ill.reformeratEtt [21]Staden vattenutanvatten.Ändringar hyresförhandlingslagen.i Skåne.[22]jordbruk islårRadioaktivaämnen ut[119]ombyggnadHyresgästinflytandevid m.m. [23]elektronikkomponenter.Brist på[124]hovrättsförfarande.reformeratEtt Uppsala.[24]lamslârGasmolndet redovisas.resultat sâkanRättsväsendets - försvaretsCivilt bruk resurserav -för samladförslagtill modellEtt en [29]helikoptrar.erfarenheter,regelverken,[136]resultatredovisning. regleringen.[53]fred. rättsligaSamverkanför DennomineringsrättenVissavalfrågor. Den fria - katastrof-ochinternationellförSvenskainsatserValkretsindelningvalsedlarPartisymboler - förslag. [72]analysochKartläggning,flyktinghjälp.vid riksdagsval.[143] utvärdering deEnTotalförsvarspliktiga 95. avmbrott.Trygghet mot och derasmedintlytandetotalförsvarspliktigas avsamverkan.[146]Rollfördelningoch underekonomiskasituationsocialaoch

grundutbildningen. 18]Utrikesdepartementet
medavsikternakrigsorganisation.OmstyrandeEnsanktionerinternationellavissaLagenom [129]LEMO-reformen.

[28]översyn.en [135]Ubâtsfrágan1981-1994.- regeringskonferensEUzsRösterom
organisationsföreträdare,debattörermedhearing Socialdepartementet-

[77]forskare.och svåraval.Várdensregeringskonferensen1996EU om [5]Prioriteringsutredningen.slutbetänkandeavinstitutionernasrapporter- [15]Könshandeln.[80]medlemsländer.i övrigasynpunkter- [16]Sverige.prostitutioneniSocialtarbetemotkanbli EU:s12länderEU-kandidater som- [17]prostitution.Homosexuell[83]medlemmar.nya bidragsförskott,ochUnderhållsbidragproblem.möjligheterochEUutvidgatEtt - Del B. [26]Del A och1995.[101]hearingi augustiSammanfattningav en handikappomrâdet.[35]Avgifter inom
kunskapsutveckling yrkes-ochKompetens om-

socialtjänsten.[58]arbetsfältinomroller och
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Ohälsoförsäkringoch Samhällsekonomi Försäkringsrörelsei förändring [87]
olika aspekter modeller, finansiering Svenskari EU-tjänst.[89]-

och incitament.[59] Omprövning statligaåtaganden.[93]av
Kvinnofrid. Del A+B. [60] Personalavveckling,utbildningoch beskattning.[94]
Dokumentationoch socialtjänstregister.[86] Skattereformen1990-1991.En utvärdering.[104]
Hälsodataregister Várdregister.[95] Rapporteringsskyldighetför revisorer i finansiella-
Indirekt tobaksreklam.[114] företag. [106]
Reform [122] Finansiellverksamheti kris och krig.recept. [125]
Kostnaderför denstatligaassistansersättningen.[126] Verklig ledning obegränsadskattskyldighetför-Bostadsbidragen juridiska personer [134]

effektivare inkomstprövning Kapitalförlusterochorganisationskostnadervid-
besparingar.[133] beskattningen.[137]-

Att röja hinder för Samverkan Egenmakt Rationaliseradfastighetstaxeringdel [148]- -
Arbetslinjen. [142]

UtbildningsdepartementetFörbättradtillsyn hâlso-ochöver
sjukvårdspersonal.[147] Yrkeshögskolan Kvalificerad eftergymnasial-Försäkringsskyddvid sjukdom delbetänkandeett yrkesutbildning. [38]-

till ersättningrätten ochberäkningom Allmän behörighetförav högskolestudier.[41]
inkomstunderlagunder sjukpenningtid.[149] Förslag internationelltflygsäkerhets-ettom

universiteti Norrköping-Linköping.[57]Kommunikationsdepartementet Behörighetoch Urval. Förslagtill regler förnya
Samordnadoch integreradtågtrafikpá antagningtill Universitetoch högskolor. [71]
Arlandabanan ioch Mälardalsregionen.[25] Ett aktiebolagför servicetill universitetoch
Älvsäkerhet.[40] högskolor [73]m.m.
FramtidsanpassadGotlandstrañk.[42] Föräldrar i självförvaltandeskolor. [103]
EG-anpassadekörkortsregler. [48] Likvärdig utbildning lika villkor. [109]
Klimatförändringari trañkpolitiken. [64] Viljan ochviljan förståatt veta att -Allmännakommunikationer för alla [70] Kön, makt och denkvinnovetenskapliga-
Finansieringslösningarför Göteborgs-och utmaningeni högreutbildning. [110]
Dennisöverenskommelserna.[82] Friståendegymnasieskolor.[113]
SMHl:s verksamhetsform[99] TV och utbildning. [120]
Svensksjöfart näring för framtiden. Riksdagen,regeringen forskningen.och [121]-

Bilagor. [112] Folkbildning och+ vuxenstudier.
Rekrytering,Omfattning,Erfarenheter.[141]

Finansdepartementet
JordbruksdepartementetGrön diesel miljö- ochhälsorisker.[3]-

Långtidsutredningen1995.[4] Den brukademångfalden.Del 1+2. [88]
Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.[9] Avbytarverksamhetensorganisationoch
Översyn skattebrottslagen.[10] finansiering. [107]av
Mervärdesskatt tidpunkterNya för Jordbrukoch konkurrens jordbruketsställningi- -redovisningoch betalning.[12] svenskoch europeiskkonkurrensrätt.[117]
Förmåneroch sanktioner samladredovisning.[36]en-
Prognoser inkomsteröver ochutgifter. [49]statens
Förmåneroch sanktioner

utgifter för administration.[56]-Översyn skattereglernaför stiftelseroch ideellaav
föreningar. [63]
Naturgrusskatt, [67]m.m.
Betaltjänster.[69]
Lägenhetsdata.[74]
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CivildepartementetArbetsmarknadsdepartementet
framtid bilagor. [27]möjlighet för arbetslösa.[2] RegionalArbetsföretag En +ny-

vid medborgarkontor.[61]för arbetslösa.[7] MyndighetsutövningObligatoriskaarbetsplatskontakter
inomUtjämning intäkteroch kostnaderför strukturomvandling.[34]Kompetens av

kyrkan Tabeller. [144]reflections SwedishLabourMarket SvenskaSome +on
fritid.Om kön, makt och [145]Fria valPolicy. [39]

forskares svenskNågrautländska syn Miljödepartementetarbetsmarknadspolitik.[39]
rättssäkerhetEffektivarestyrningoch bensin.[30]Alkylat och Miljöklassningav

i asylprocessen.[46] i EU. [31]vidareutvecklatmiljöklassystemEtt
för asylärenden.[55]samlatverksamhetsansvarEtt Grundvattenskydd.[45]

flyktingpolitik i globaltperspektiv. [75]Svensk kämavfallsomrâdet1995.[50]Kunskapslägetpâ
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