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Till statsrådet och chefen
för Socialdepartementet

Genom beslut den november18 bemyndigade1993 regeringen
dåvarande statsrådet och chefen för Socialdepartementet Bengt
Westerberg tillkalla särskild utredare med uppdragatt atten

de olika avgiftssystemengöra översyn inom handikapp-en av
området.

Utredningen Avgiftsutredningen. En kortfattadantog namnet

redogörelse för utredningsuppdraget och utredningens arbete
med betänkandet redovisas i kapitel Direktiven till utred-

ningen dir. 1993:127 har i sin helhet bifogats betänkandet

bil.
Med stöd regeringens bemyndigande förordnades denav

januari10 sjukvårdspolitikem1994 och sjukgymnasten Birgitta
Rydberg särskild utredare.att vara

Som sakkunniga och företrädare för Handikappförbundens
samarbetsorgan HSO förordnades den januari20 1994

Östling-Beventorp,länsförbundsordföranden Anita Riksför-

bundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
FUB, förbundsordföranden Rolf Carlsson, Neurologiskt
handikappades riksförbund NHR och kanslichefen Berndt
Nilsson, Storstockholms diabetesförening SD. Som sakkunnig
och företrädare för Synskadades riksförbund SRF, De
handikappades riksförbund DHR och Sveriges dövas riksför-

bund SDR förordnades dag politiska sekreteraren Annsamma
Jönsson, Synskadades riksförbund. Som sakkunniga för-

ordnades också dag departementssekreteraren Larssamma
Helgstrand, Socialdepartementet, direktören Jan Ording,
Socialstyrelsen, enhetschefen Rolf Westin, Riksförsäkrings-
verket, utredaren Margareta Liljeqvist, Landstingsförbundet,
utredaren Ulf Winblad, Landstingsförbundet, förbundssekrete-



KommunförbundetSvenskaErman, samtMargaretararen
Kommunförbundet.SvenskaSedigh,ekonomen Per

ochsocionomenfebruari 1994förordnades den 21Till expert
universitet.LundsLundgren,ekonomisk-historikem Bernt

aprilentledigades den Jan14sakkunniguppdragetFrån som
avdelnings-dagförordnadessakkunnigTillOrding. sammany

Socialstyrelsen.Näfver,Leifdirektören

Granbergkand.fil. OttovaritharutredningeniSekreterare
ochockså socionomenseptember 1994denfr.0.m. 1och

datumLundgren. Sammaekonomisk-historikem Bernt ent-

uppdragetfrånLundgrenledigades expert.Bernt som
ochundersökningargenomfört fleraharUtredningen egna

statistikerna Tommydatabearbetningarmedbiträttshar avav

Socialdepartementet.Gunnarsson,och MagnusLowén
betänkandetöverlämnahärmedfårAvgiftsutredningen

förslagbetänkandet lämnashandikappområdet. IAvgifter inom
föravgifterfunktionshindrademinskarbl.a. personerssom

omvårdnadochservicesjukvård,ochhälso- samt resor.
Lands-frånsakkunnigaavlämnatsyttranden harSärskilda av

Kommunförbundet.Svenskaochtingsförbundet

aprili 1995Stockholm

RydbergBirgitta

Lundgren/Bernt
GranbergOtto
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Sammanfattning

Utredningens direktiv och arbetssätt kapitel 1

Direktiven

Utredningen har i uppdrag de olikagöra översynatt en av
avgiftssystemen inom handikappområdet dir. 1993:127.
Översynen motiveras avgifterna har ökat generelltatt settav

årenunder de för insatser tillhandahållssenaste som av-
kommuner och landsting och särskilt medsom personer
funktionshinder starkt beroende Ofta handlar detär av. om
omfattande insatser från skilda verksamheter, därsom ges
avgifterna inte samordnade. Ökat avgiftsuttag kan underEttär

sådana förhållanden innebära oacceptabla sammantagna
effekter och i försynnerhet dem omfattandehar behovsom av
olika insatser.

Utredningens arbete skall gälla med funktionshinderpersoner
generellt och skall såvälomfatta äldreyngre som personer.

Utredningsarbetet skall framförallt avgifter för insatseravse
inom socialtjänsten hälso- sjukvården insatseroch och samt

stöd till vissa funktions-regleras i lagen och servicesom om
hindrade. sjukvård habilitering ochMed hälso- och ävenavses

läkemedel och andrarehabilitering, hjälpmedelsförsörjning,
förmåner med anknytning till hälso-verksamheter eller nära

och sjukvården.
avgiftsnivåernautredningen hurpreciserat skall beskrivaMer

årenhar förändrats under deför de olika insatserna senaste

fördelningspolitiska effekterna detta. Avredovisa desamt av

jämlikhetspolitiskaframgå eventuellaredovisningen skall

utredningenkonsekvenser förändringarna. Vidare skallav
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enskildasammanlagda effekten försärskilt analysera den

avgifter för formermed funktionshinder olika avpersoner av

analysvård behandling. bakgrund dennaservice, och Mot av

åtgärder,dels det fordras särskildaskall utredningen pröva om

generellt eller till vissatill funktionshindraderiktade personer
funktionshindrade, för begränsa avgiftsuttagetattgrupper av

dels behovethögkostnadsskydd,t.ex. prövagenom av
områdetavgiftsbestämmelser för funk-särskilda inom yngre

åtgärder för minskationshindrade, dels behovetpröva attav
skillnaderna mellan kommunerna.

finns förUtredningen skall beakta den möjlighet som en

handikappersättning eller Vårdbidrag fåmed attperson
kompensation för merkostnader till följdekonomisk av

Utredningen möjlighetfunktionshindret. har ävenatt ta upp
frågor redovisade.andra avgifter deänom

Utredningens arbetssätt

Utredningen har det centrala problemet för kunnaansett attatt

avgiftsnivåerbedöma avgiftssystem och med avseende på
få underlagfunktionshindrade situation, framär attpersoners

ekonomiska effekter avgifter och andrasammantagna avom
sådanakostnader. avsaknad underlag i offentliga utred-I av

ningar och hos högskolor, statliga verk, andra myndigheter och

genomförtorganisationer har utredningen undersök-tre egna
benämnda äldrestudien ochningar yngrestudien, merkostnads-

frågorstudien. dessa undersökningar har ställts via enkäterI

och intervjuer bl.a. funktionshindrade använd-personersom

utgifter och sjukvård, servicening och för hälso- ochav
omvårdnad, kommunikationer, sysselsättning, fritid och
rekreation andra tjänster ochsamt varor.

på avgiftsnivåer för olikaMed avseende beskrivningen av
därutöver Landstingsförbundetinsatser har och Svenska

Kommunförbundet på genomfört fyrautredningens uppdrag
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undersökningar patientavgifter i hälso- och sjukvården,om

avgifter för vissa hjälpmedel, vissa avgifter inom omsorgsom-
rådet och avgifter inom äldre- och handikappom-samt taxor

i kommuner.17sorgen

harGrupper ekonomiskt situationutsattsom en

Utredningen har studierna, särskilt yngrestudien, tillanvänt att

"ringa in" har särskilt situation frågaiutsattgrupper som en
ekonomiska effekter avgifter och andra kostnader. Motom av

bakgrund gruppindelning har olika typerav en av samman-
kostnader för funktionshindrade beräknats.tagna personer

Beräkningarna omfattar dels varje huvudsektor för sig, dvs.

hälso- och sjukvård, service och omvårdnad, kommunikationer,
sysselsättning, fritid och rekreation andra tjänster ochsamt

dels olika sammanslagningar dessa huvudsektorer.varor, av
har fördjupningar gjorts frågaDärutöver bl.a. i funktions-om

hindrade användning och utgifter för tjänster ochpersoners av
inom delsektorer hälso- och sjukvård, service- ochvaror av

omvårdnad, kommunikationer Syftet med detta har varitetc.
bedöma vilka änster/varor eller tillsammansatt som ensamma

med andra innebär höga avgifter/kostnader.
Genom användning studierna på nämnda ochsätt motav

bakgrund dels reglerna för avgifter och högkostnadsskyddav
avseende tjänster/varor tillhandahålls landsting ochsom av
kommuner, dels reglerna för kostnadsersättningar till-som
handahålls har utredningen gjort överväganden ochstaten,av
lämnat förslag till åtgärder för förbättra situationen föratt

funktionshindrade utgångspunkt förEn bedöm-personer.
ningarna har varit den handikappolitiska principen denatt som

funktionshinderhar inte skall ha merkostnader grund av
funktionshindret.
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under årutvecklingAvgiftssystemens senare

kapitel 2

avgiftssystem, avgifts-utvecklingenredovisaskapitletI av
årperioden fr.o.m.högkostnadsskydd för 1991.nivåer och I

frånuppgifter de under-sammanfattas vissasamband härmed

SvenskaLandstingsförbundet ochavgiftersökningar somom
på utredningens uppdrag.genomförtKommunförbundet har

sjukvårdAvgifter för hälso- ochsluten

vården sjukhusvårdi slutnapatientavgifter denförAnsvaret
delat mellan den allmännajanuarisedan den 19921är

landstingen ochukvårdshuvudmännen, dvs.försäkringen och

Försäkringen administrerarlandstingsfria kommunerna.de
ålderspen-förtids- respektivemed helavgifterna för personer

haroch de landstingsfria kommunernasion medan landstingen
medför försäkrademotsvarande äransvar personer som

rehabiliteringspenningföräldrapenning,sjuklön, sjukpenning,
försäkringskassomasmittbärarpenning. Avgiftereller tarsom

landstings-medan landstingen och defastställs riksdagenut av
nivå.fria kommunerna själva bestämmer avgiftemas

frånräknat juni till juliavsnittet konstateras 1991 1994I att
vården ökat nominellt med %har avgifterna i den slutna 36

vårddag pensionärer.från vårddag till kr förkr55 75 perper
sjukpenningförsäkrade mil. motsvarande ökning 45För är ca

med drygtUnder tid har konsumentprisindex ökat%. samma
Ökningen överstiger prisindex under hela perioden%.9 trots

januariavgiftsnivåema inte har förändrats mellan den latt

och juli månad1993 1994.
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Avgifter och högkostnadsskydd for hälso-öppen och

sjukvård

Systemet med statligt reglerade patientavgifter inom den öppna
hälso- sjukvårdenoch avskaffades fr.0.m. år 1991. sambandI

härmed gjordes ändringar i högkostnadsskyddet för personer
med behov sjukvård och läkemedel. stället förIöppenstort av

egenkostnadstak baserat på antal besök eller läkemedelsin-ett

köp under tolvmånadersperiod infördes beloppsbaseratetten
tak enligt beslut riksdagen. Sjukvårdshuvudmännenav gavs
möjlighet besluta lägre nivåer.att om

frånRäknat året innan avregleringen avgifterna inomav
hälso- och sjukvården, framoch till juli har patientav-1994

gifterna inom den offentligt bedrivna primärvården frånökat

kr/besök till60 kr/besök i110 genomsnitt. förMotsvarande

sjukhusansluten vård kr/besök till60 kr/besök.öppen 156är

sjukvårdande behandlingFör i offentlig regi har patientavgiften
ökat från kr/besök till35 60 kr/besök. Avgiftsökningen 83är

för% primärvård, % för Specialistvård160 vid sjukhusöppen
för sjukvårdande% behandling.71 Under periodsamt samma

har konsumentprisindex ökat med 16 %.

Egenavgiftema för prisnedsatta läkemedel före den juli1var
kr1991 vid varje inköpstillfálle.75 avgiftssystemEtt mednytt

differentierad avgift vid fler läkemedelsuttag infördesän ett
fr.0.m. den julil 1992. Vid enbart läkemedel haruttag ettav
egenavgiften mellan juni månad år och januari1991 1995

ökat från kr/inköpstillfälle75 till kr/inköpstillfälle.125 Vid
två läkemedel har ökningen under period skettuttag av samma

Ökningenfrån kr/inköpstillfálle75 till kr/inköpstillfálle.150

egenavgiftema under perioden for67 % läkemedelär ettav
och för två100 % läkemedel. Under perioden har konsument-

prisindex ökat med 11 %.

Taknivån för högkostnadsskyddet för vård och läke-öppen
medel har på motsvarande ökat från i genomsnittsätt l 112
kr/år den januari1 1991 till kr/år i januaril 700 dvs.1995,
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riksdagen beslutadekr/år denNivån 700med 53 %. 1 avavser
periodKonsumentprisindex har underfrikortsgränsen. samma

frikortsgränsenlandsting har inte höjtdelmed Enökat %.15

den januari 1995.kr/år fr.0.m.till 17001

snabbare konsumentpris-betydligtAvgifternas ökning änär

jämförelsenperioderunder deindex avser.som

hjälpmedelrehabilitering, ochhabilitering,Avgifter för

tolktjänst

och viss tolktjänst harhjälpmedelrehabilitering,Habilitering,
dock1980-talet,landstingen sedanansvarsområden förvarit

sjukvårdslagen.uttryckts i hälso- och Genomhardettautan att
Ädel-reformen fickgenomfördes den januari 1992lsom

sjukvård, hjälp-och inklusiveför hälso-kommunerna ansvar
boendeformer, bostäder medsärskildamedelsförsörjning, i

Med handikappreformendagverksamheter.ochsärskild service
funktionshin-service till vissadå stöd ochår lagen1993, om

förhuvudmännensbeslutades, lagfástesdrade även ansvar

hjälpmedel och tolktjrehabilitering, Ansvarethabilitering, änst.

årgäller fr.0.m. 1994.

gjortLandstingsförbundet harundersökningEnligt den som
för habilitering förlandstingen avgifterflerparten uttar somav

ungdomshabiliteringochläkarbesök. barn-"vanliga" För

rehabilitering skiljer sigavgiftsfrihet.i allmänhettillämpas För

förfrån tillämpas i övrigtdeinte avgifterna nämnvärt som

specialistläkarvård.offentlig
framgår hjälpmedelbeträffandeundersökningenAv att

besöksavgiftavstått fråni allmänhet harlandstingen att ta ut

anpassning/ut-ordination hjälpmedel ellersamband medi av

avgift. det gällerlandsting dockprovning. Somliga Näruttar

utsträckningsådana i vissavgifter för själva hjälpmedlet tas ut

landstingen. fördjupadolikheter mellanoch med Enstora

kapitelavgifter för hjälpmedel redovisas ikartläggning av
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Uppgifter från Svenska Kommunförbundets undersökning om
och avgifter i kommuner visar hjälpmedel för17taxor att

boende ochi ordinärt servicebostad avgiftsfria i tioärpersoner
fem kommuner tillhandahållerkommuner och hjälpmedelatt

omvårdnadsavgift.inom för service- och Särskildramen en
tvåavgift kommuner.tas ut av
tillhandahålls landstingen genomgåendeTolktj äränst avsom

helt avgiftsfri.

tandvårdAvgifter för

tandvårdtill avgiftsfriår haroch ungdomar underBarn 20 rätt
tandvårdavgifter förfolktandvårdens försorg. Vuxnasgenom

tandvårdstaxan.regleras i
tandvård harkostnader förStatens subvention av vuxnas

harförändrats markant under l990-talet. För sompersonen
frånbehov tandvård för kr patientkostnaden ökathar500av

kr till kr, dvs. 67 under tiden juni300 500 %, 1991 septem--
ber tandvård för krbehöver1994. För 3 000en person som
har frånden kostnaden ökat under tid kr800legna samma
till eller med375 32 %. har tand-2 För etten person som
vårdsbehov uppgår fråntill kr, har kostnaden ökat0007som

kr till kr, Procenttalen kan jämföras2 800 4 dvs. %.775 70

med konsumentprisindex har ökat med drygt underl0 %som
tiden juni september 1994.1991 -

Egenavgifter vid sjukresor

kommuner-landstingen och dejanuariDen 19921 övertog tre

administrativaekonomiska ochutanför landsting detna
sambandfrån försäkringskassoma.för sjukresoma Iansvaret

enkelresamed krövertagandet fastställde regeringen 40 per
krhögsta egenavgift ficklandstingen lta ut samt persom som
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för sjukresor med bilkörd kilometer i lägsta ersättning egen
fick utbetalas.som

sjukresorundersökning Landstingsförbundet visarEn av om
två landstingvid sjukresa med taxi hadebl.a. 26att enav

Åråregenavgift kr enkelresa underlägre 40 1992.än per
nivån enkelresa.samtliga landsting krtillämpar 401994 per

med kolletivtrafiken varierar.Egenavgiften vid sjukresa
linje-landsting har inrättat sjukresor med fordon iFlertalet

sådanatrafik. Avgiften för varierar mellan och12transporter
Vid sjukresa med bil varierarkr enkelresa.40 egenper

egenavgift mellan och kr.patientens 4020

omvårdnad vård i regiAvgifter för service, och av
kommunerna

Ädel-reformen den jaunarihar kommunerna sedan 1Genom
vårdlångvarig service och till äldresamlat för1992 ett ansvar

och handikappade.
igäller avgifter for hjälpden l 1993Fr.o.m. attmars

omvårdnad boende tillsammansservice ochhemmet, samt -
sjukvård fåravgifter för hälso- och intemed kommunala -

förbehållsuppgå så belopp den enskilde intetill stort att

personliga behov.tillräckliga medel för sina

förbehållsbelopp innebär enligt regeringenBestämmelsen om
enskilde har skydd höga1992/932129 denprop. ett motatt

fråga. betonasi propositionenavgifter för insatserna I att

olikamåste räcka till bekosta tjänsterförbehållet belopp att

åtagandet och särskilti det kommunalainte inryms attsom
aktivt liv skallfunktionshindrade behov ettpersoners avyngre

avseende på förbehållsbeloppet.uppmärksammas med
årregeringen gjorde Socialstyrelsen underPå uppdrag av

avgifterna inom äldre- och handikapp-utvärdering1993 aven

S93/2563/I-I avlämnades underslutrapportEnomsorgen.
månaddecember 1993.
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jämförelse mellan dennaEn utvärdering och den undersökning
månad åravseende maj Svenska Kommunförbundet1994 som

har pågjort utredningens uppdrag och avgifter inomtaxorom
äldre- och handikappomsorgen i kommuner visar följande:17

Enligt studierna tillämpar andel kommunernastörreen av

förbehållsbelopp i maj under år1994 Svenska1993.än
Kommunförbundets studie medan% Socialstyrelsens53anger
studie redovisar Nivåerna på förbehållsbeloppen45 %. i
ordinärt boende och i särskilda boendeformer skiljer sig inte
nämnvärt.

fråga andel kommunerI tillämpar avgiftstak ärom som
skillnaderna markanta. Enligt Socialstyrelsens studie hade

ungefär tredje kommun fastställt takavgift. Svenskavar
Kommunförbundets undersökning visar kommu-65 %att av

tillämpar högsta avgift i ordinärt boende och service-nerna en
boende motsvarande för ålderdomshem, sjukhem ochsamt att

gruppboende %.59är

Beträffande nivån på avgiftstaken jämförelser besvärliga.är

Socialstyrelsen redovisar variation för avgiftstak mellan 500en
och drygt kr/månad, klargör inte20 000 vilka skillnadermen

finns mellan ordinärt boende och särskilt boende. Avsom
Svenska Kommunförbundets undersökning framgår, för

kommuner tillämpar avgiftstak, spridningen avgifteriattsom
för ensamstående i ordinärt boende och serviceboende 415är

kr/månad3 910 ålderdomshem,i sjukhem ochsamt grupp--
boende kr/månad.3 051 ordinärt boende10 640 ochI-
serviceboende beloppen enbart service och omvårdnadavser
medan beloppen i ålderdomshem, sjukhem och gruppboenden
gäller kostnader omvårdnad,för service, och bostad.mat

Några kommuner har avgiftstak ålderdomshem,i sjukhem och
gruppboenden exkluderar boendekostnad alternativt matsom
och boendekostnad.

Beträffande avgifter för funktionshindrade äryngre personer
det svårt situationen förändrats.har Socialstyrel-avgöraatt om
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utarbetat särskildanågra få kommuner harredovisar attsen
funktionshindrade. Svenska Kommunför-förregler yngre

har delsvisar kommuner högrebundets studie 17 ettatt en av
dels takavgiftförbehållsbelopp för äryngre personer, en som

år.förlägre 64än överpersoner

Avgifter för färdtjänst

får skäliga avgifter för färdtjänst enligtKommunerna utta

kommunen själv bestämmer.grunder som

avgifter för färdtjänst under 1980-taletUtvecklingen av
huvud-Handikapputredningen i utredningensredovisades av

förändringar denViktiga underbetänkande SOU 1991:46.
allt fler kommuner börjadeförsta halvan decenniet attvarav

Årtaxameterbeloppet.procentandel %1980 7togutta en av

avgifterkommunerna med 20överstegprocenttaxa ut somav
År kommunernataxameterbeloppet. 27 %% 1985 tog avav

Uppgifter för årmed sådana avgifter. 1987procenttaxa ut

allt fler kommuner % ellervisade 25utatt tog avmer
reskostnaden.

år konstateras iMed statistikunderlag 1991 rapportt.o.m. en
från två viktiga förändringar harLandstingsförbundet att
inträffat. antalet kommuner tillämparDen är attena som

årnågon form ökat jämfört medkollektivtrafiktaxa i har 1985.

kommuner harandra förändringen antaletDen är att som en

procentandelenhar minskat, att taxameter-procenttaxa avmen
kommuner medhöjts ytterligare.beloppet har 59 % av

år % taxameterbeloppet.201991 änprocenttaxa tog ut mer av
kommuner eller i avgift.dessa %98 % 25tog ut merav

utvecklingen, den generelladen dubbla tendensen iTrots är

åren och avgifternabilden skeendet mellan 1985 1991 attav
märkbart. Vad har hänt i frågaför färdtjänst har ökat omsom

år uppgifteravgifter efter saknas det1991 om.
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Avgifter inom verksamheter för stöd och service till vissa
funktionshindrade

januariDen infördesl 1994 lagen stöd och service tillom
vissa funktionshindrade LSS. Avsikten med lagen är att

med omfattande och varaktiga funktions-garantera personer
hinder stöd kan undanröja svårigheter i den dagligasom

livsföringen. lagenDen den tidigare omsorgslagenersätternya
och elevhemslagen för rörelsehindrade. Insatser som personer
med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd och

begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen
ålder har haft enligt den tidigare omsorgslagen skall föras över
från landstingen till kommunerna den december31senast
1995.

för särskiltInsatser stöd och särskild service avgiftsfria.är
fårAvgift däremot för personlig assistans inomtas ut ramen

för assistansersättning har sådan statligav en person som
ersättning enligt lagen assistansersättning. Vidare fårom
skäliga avgifter för bostad fritidsverksamhet ochuttas

,
kulturella aktiviteter har folkpension i formav personer som

hel förtidspension eller hel ålderspension eller harav som
inkomst motsvarande storlek. Föräldrar därtillärannan av

skyldiga i skälig utsträckning bidra till kommunensatt

kostnader för omvårdnad någon under år i18 ettsom ges
hem det med stöd lagenän stöd och serviceannat egna av om

till vissa funktionshindrade.

Uppgifter utvecklingen avgifter enligt lagentas utom av som
stöd och service för vissa funktionshindrade så längeär änom

begränsade. fåFör uppfattning utvecklingenatt en om av
avgifter under de åren har Landstingsförbundet påsenaste

utredningens uppdrag undersökt vissa avgifter med avseende
på den tidigare omsorgslagens personkrets. Undersökningen
omfattar landsting22 och kommuner utanför landsting och

förhållandenagäller under maj månad 1994 och årunder 1990.
Här redovisas några uppgifterna.av



Sammanfattning28

det enligt Landstingsförbundet inte någrahar skettI stort

påtagliga förändringar det gäller avgifter. märkbarMestnär är

förändringen årenavseende gruppbostäder. Under 1990 1994-
sannolikt skett övergång frånhar successiv den s.k. 10en

%-regeln, innebär utvecklingsstörd betalarattsom en person
avgift församlad och hyra med högst 10 %maten av

basbeloppet kalendermånad, till den enskilde sinbetalarattper
hyra och själv bestämmer sina matkostnader. Genomöver att

januari år%-regeln upphört gälla den tillämpar10 l 1994att

endast landsting denna regel för gruppbostäder.1994 22ett av
År tillämpades regeln sju landsting.1990 av

År tillämpar landsting förhögkostnadsskydd1994 13 ett

hyreskostnaden åtta landsting år Eftersom lands-1990.mot
fråntingen har konstruerat de aktuella högkostnadsskydden

utgångspunkter svårtolika det jämföra hyresgästemasär att

ekonomiska villkor i de olika landstingen. åtta landsting därI

årde utvecklingsstörda betalar faktisk hyra varierar1994

kr/månaddenna, exklusive mellan och förKBT, 370 5001

kr/månadhar i pension. Faktisk kostnad5 792personer som
för årboendet 1990 landsting.togs ut av sex

År tillhandahöll samtliga landsting fria till och1990 resor
Årfrån fårdagcenter. utvecklingsstörda i landsting1994 sex

sådanabetala för med motsvarande för ettresor summa som
Övrigamånadskort inom kollektivtrafiken. 16 landsting

fria årtillämpar dagcenterresor under 1994.även
År alla landsting två fri tandvård till1990 utveck-utomgav

lingsstörda bor i gruppbostäder, årmedan tio landstingsom
fri tandvård. Motsvarande skillnad mellan de två1994 ger

årtalen finns inte det gäller tandvård till utvecklingsstördanär

har boende sådantänett annat ettsom som arrangeras av

landstingen.
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Kostnadsersättningarnas utveckling under senare
år kapitel 3

Med kostnadsersättningar i kapitlet sådana ersättningaravses
med avseende på hjälpbehov, avgifter ochutges statensom av

andra kostnader den enskilde har till följd funktions-som av
hinder. kostnadsersättningarDe behandlas i kapitlet ärsom
Vårdbidrag, handikappersättning och assistansersättning.

VårdbidragRegler för statligt

Föräldrar har till Vårdbidrag för barn inte fyllt år,16rätt som

påbarnet grund sjukdom, psykisk utvecklingsstörningom av
eller handikapp under minst månader i behovärannat sex av
särskild tillsyn Vård.och Vid bedömningen tillrättom
Vårdbidrag ska också beaktas sådana merkostnader som

påuppkommer grund barnets sjukdom eller handikapp.av

Vårdbidraget alltefter vård- och tillsynsbehovetsutges
omfattning och merkostnademas storlek hel, fjärdedels,tresom
halv eller fjärdedels förmån. Hel förmån 250 %utgören av
basbeloppet. Vårdbidraget skattepliktigt och pensions-är

grundande. viss del VårdbidragetEn kan bestämmasav som
skattefri ersättning för ökade omkostnader. Om behovet av
särskild Vårdtillsyn och så det räcker förär stort att ensamt att

grunda till hel förmån kan merkostnadsersättning betalasrätt

det normala beloppet för förmån.helutöver

nuvarande bestämmelserna VårdbidragDe infördes den 1om
juli Vårdbidraget förbättrades1992. kraftigt därmed. Föränd-

ringen omfattade dels införandet nivå fjärdedels-treav en ny
bidrag dels beloppsmässig höjning samtliga nivåer,en av-,
dels ersättningen för merkostnader förbättrades.att
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för handikappersättningRegler

folkpensionsförmånHandikappersättning skattefriär ärsomen
från fyllda år fåttoch till sin funktions-16utges personer som

förmåga uppnått årnedsatt innan han eller hon och därför65

hjälpbehöver tidskrävande i den dagligamer av annan

livsföringen eller för förvärvsarbeta och/eller har betydandeatt

merutgifter.
Handikappersättning antingen självständig förmånutges som

tilläggsförmåneller till folkpension, förtids-t.ex.som annan

pension och ålderspension. Handikappersättning utbetalas med
årbelopp eller36 %, 53 % 69 %motsvarar avsom per

basbeloppet. Handikappersättning till blinda och döva eller
hörselskadade utgår alltid viss nivå såvittmed garanteradgravt

stödbehovetinte anledning till högre ersättning.ger
Reglerna för handikappersättning inte förändrats underhar

1990-talet.

Regler för statlig assistansersättning

Statlig assistansersättning infördes den januari1 1994.

Ersättningen till den omfattas lagen stöd ochutges som av om
service till vissa funktionshindrade LSS inte harom personen
fyllt år och har behov personlig assistans för65 sin dagligaav

livsföring under i genomsnitt timmar20 vecka.änmer per
Assistansersättning dålämnas inte för tid den funktionshindra-

vårdas påde institution eller bor i gruppbostad.en en

Antal utbetalade kostnadsersättningar

årenMellan och har antalet Vårdbidrag från1991 1994 ökat

till Vårdbidrag16 311 stycken. Antalet nivå i21 053 per var
december fjärdedels bidrag1994; 23, %, halvt4 978 6en

bidrag 30,6 fjärdedels bidrag6 452 %, 6,3 % och1 333tre

helt bidrag 39,4 %. Mellan åren och8 290 1991 har1994
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antalet bidrag inom nivån fjärdedels bidrag och fjärde-treen
dels bidrag ökat relativt snabbare antalet inom de övrigaän
nivåerna. Vid omräkning alla nivåer till hela vårdbidragen av
har ökning skett under perioden från hela vård-ll 075en

bidrag år till1991 sådana13 760 bidrag år 1994.

Antalet handikappersättningar har ökat från 50 till000 53
åren200 under 1991 1994. Fördelningen antalet ersätt-av-

ningar mellan nivåernade i december följande:1994tre 69var
%-nivån %, %-nivån26,3 53 16,8 % och 36 %-nivån 56,6 %.

Antalet assistansersättningsärenden 8 % alla handi-var av
kappersättningar i december 1994, dvs. 4 260 stycken.ca
Enligt Riksförsäkringsverkets statistikavläsning i början av

1995 hade de allmänna försäkringskassoma fått in näramars
8 ansökningar900 assistansersättning. dessaAv hadeom ca
5 500 beviljats ersättning. Drygt 1 500, eller 21 %,personer ca

ärendena hade lett till avlagsbeslut. Vid tidpunktav samma
fanns l 850 avgjorda ärenden.ca

Funktionshindrade användning ochpersoners av
utgifter för service, vård och behandling m.m.

kapitel 4

Yngrestudien urval och svarsfrekvens-

Yngrestudien utredningens huvudstudie beträffandeär samlade
effekter avgifter och andra kostnader följer funk-av som av
tionshinder. Studien inriktad på situationen förär personer
under år. Studiens65 underlag enkät utgifterär Dina fören -

vård och behandling.service, Enkäten omfattar frågor om
användning tjänster och inom hälso- och sjukvård,av varor
service och omvårdnad, kommunikationer, sysselsättning, fritid
och rekreation andra tjänster och Förutom dessasamt varor.
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ochför tjänsterutgifterfrågorinnehåller enkätenfrågor om
effekterekonomiskaockså frågoromfattarEnkäten omvaror.

ochfrågor inkomsterkostnaderenskildeför den samt omav
service ochförbegreppi enkätenanvändsServicebidrag. som

omvårdnad.

popula-undersökningför sinhar använtUtredningen samma
kommunerochfunktionshindradetion somsammapersonerav

undersökningsamband med siniutnyttjatharSocialstyrelsen
PopulationenLSS.stöd och utgörsbehov serviceDitt avav-

år65funktionshindrade änär00014 yngrepersoner somca
hemhjälp,kommunalhadeantingenårunder 1993och som

stycken,17särskilda Kommunerna ärfardtj elleränst omsorger.
central-Statistiskafrånslumpmässigtvaltshar16 utvarav

åtta olikafördeladekommunerkommunurval 73byråns
kommungrupper. från varje kommun-två kommunerUtöver

hade gjorttidigaredärkommunurvaletomfattar manengrupp
ochfunktionshindradekartläggninggrundlig personeraven

ingå.därför kom attsom
urvalharpåpopulationen 14 000Från ett nyttpersonerca

utskickadeAntaleträkning.Avgiftsutredningensfördragits
Motsvarande%.Svarsandelen 41enkäter 1 971. ärär svarsan-

undersökning %.55Socialstyrelsensdel iär
ochutformningharSocialstyrelsens enkätEftersom samma

avgifts-utredningensmålpopulationriktar sig till somsamma
aktuellaenkätSocialstyrelsensfrånvissa slutsatserenkät är

enkät.utredningensbeträffandeäven

Socialstyrelsen defannbortfalletkontrollVid att somaven
med Katz-ADL-hjälpbehov,gradenlägstahar den mättav

tolkaskanpå enkäten. Detmått, har attsvarat somsenare

l kommungruppsindelning. lDessaKommunförbundets ärSvenska stor-
bruksorter,medelstora städer,städer, 54förortskommuner, 3städer, 2 större

landsbygdskommuner.och 8glesbygdskommunernormalkommuner, 76
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med mindre hjälpbehov har besvarat enkäten i mindrepersoner
utsträckning de med behov. Vidare fann Socialstyrel-än större

med synskada, psykiskt funktionshinder ochattsen personer
epilepsi tenderar ha med andraänatt svarat senare personer
funktionshinder. Därtill finns negativt sambandett svagt
mellan medlemskap i handikapporganisation ochen svars-
benägenhet. Icke-medlemmar har i högre utsträckningsvarat

påminnelseenkäten. Enligt Socialstyrelsen skillnadernaär
små och inte statistiskt säkerställda.

Beträffande orsakerna till den lägre frekvensen påsvar
avgiftsenkäten jämfört med Socialstyrelsens enkät har Avgifts-
utredningen funnit de sammanhänger med vissa problematt

distributionenmed enkäten, del funktionshindradeattav en

tidigare hade på Socialstyrelsens enkät ochsvarat attpersoner
avgiftsenkäten kom uppfattas påminnelseatt samt attsom en
avgiftsenkäten omfattande och upplevdes svår attvar som

på.svara

Enligt utredningens uppfattning finns inget påtyder attsom
bortfallet till följd nämnda orsaker skulle selektivt.av vara

Socialstyrelsen vid kontrollDetta bortfallet i sinsamt att av
motsvarande studie inte har kunnat säkerställa någon skevhet
beträffande hjälpbehov relaterat till svarsbenägenhet, gör att

utredningen bedömer det möjligt påstödja sigäratt att
studien.

Bakgrundsfrågor

på Socialstyrelsens enkät kanavgiftsenkäten ochSvaren

ålder, familjeförhållanden,jämföras beträffande kön, typ av

bakgrundsfrågor. jämförelsefunktionshinder och andra En
könsför-redovisas i skall endastkapitel Här attanges

delningen i kvinna/flicka och %avgiftsenkäten % 5248är

underman/pojke de funktionshindrade 18samt att personerna
år % och motsvarande i åldern år17 83 %.18 64är attca -
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förekonomiska effekter kostnaderUpplevda av
funktionshinder

delfrågor ekonomiskafråga innehålleri enkätenEn om

på någonhareffekter utgifter. Antalet svaratpersoner somav
ellerdelfrågoma stycken. dessa harAv 77 %554är ettav

hälsoproblem, medanflera funktionshinder inte andra 23men
flera funktionshinder tillsammanshar eller% ettav personerna

gäller harmed andra hälsoproblem. Allmänt att personer som
i högre grad dehälsoproblem funktionshinderandra änutöver

negativa ekonomiskahar enbart funktionshinder angersom
effekter utgifter. Vidare gäller kvinnor i högre grad änattav

förändringar ipåtalar negativa ekonomiska effektermän av
totala förhållanden.utgifter. Redovisningen här gäller enbart

Utgifter har ökat särskilt mycketsom

sjukvårdsut-de hälso- och%Av 554 35 attpersonerna anser
två åren.gifterna har ökat särskilt mycket under de senaste

två och det gäller ökade utgifterSom närtre angesnummer
boende och där andelarna % och %.31 21ärresor,

Tjänster/varor på helthar minska ellertvingatssom man
medupphöra användaatt

på heltTjänster/varor har tvingats minska ellersom man

upphöra använda de två åren i förstamed under haratt senaste

hand gällt fritid och Andelen för fritidresande. %11ärsvar
och för majoritet, inte har% 65 %,9 En attresor. anser man

påtvingats minska eller upphöra med utnyttja tjänster-att
na/varoma.



Sammanfattning 35

innehållet tjänsten/varanFörändring iav

På frågan vilka förbättrats tilltjänster/varor har sittom som
innehåll under de två åren får hälso- och sjukvård densenaste

nivånhögsta andelen Mycket den angivna6 %. närasvar,

ligger fritid med respektive"andra tjänster och varor" 5samt
sådana%-andelar. Andra tjänster och enligt enkäten4 ärvaror

sjukvård,tjänster/varor inte hälso- och service ochärsom
omvårdnad, sysselsättning, fritid och rekreation.resor,

gäller försämring innehållet utpekas hälso-det ochNär av

sjukvården innehålletflest har13 % attav personer. anser
försämrats. Därefter kommer och service med %9resor

respektive %.8

svåraste utgifterna betalaDe att

På frågan vilken eller vilka nuvarande utgifternadeom av som
svårasteden/de klara betala i ochär att att turangesav

ordning svarsalternativen utgifter,samtliga boende och hälso-

sjukvård.och Andelarna för dessa alternativ %, %19 13är

och Svarsalternativet ingen utgift särskilt svår%.7 äratt att

betala 42 %.anges av

Önskaa lösning för minska utgifternaatt

lösning minskar utgifterna önskas antingenEn %45som av ,
i form avgifter,lägre bidrag eller metod. 26Förav mer annan
% spelar lösningen inte någon utgifternaroll bara minskar.

Alternativen lägre avgift eller bidrag har andelama och9 % 10

%. Andelen det inte behövs någon förändringattsom anser

huvudtaget 30 %.över är
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olikaGruppindelning med grad utsatthetpersoner avav

funktionshindradeUtredningen har ställt hypotes attsomupp
pådels har tvingats minska eller helt upphörapersoner som

dels svårighetermed användning tjänster/varor, har attav
änster/varor och dels lösning förbetala för vissa önskar atten

nedbringa utgifterna, har ekonomiskt situation änutsatten mer

nej eller påde har och enbart nej dessasvarat tresom

delfrågor.
på frågornaalla har benämntsharDe svarat tresom grupp

på två frågor påhar eller nejDe svaratsom en mena.
den/de övriga har kallats Grupp deutgörs av somgrupp c

nej på alla frågorna.har tresvarat

sedan undersökts dåhar harGrupperna Detnärmare.

konstaterats i har både fler funktions-att personerna grupp a
hinder i genomsnitt och problem med ohälsa änmer annan

i övriga tvåde Andelama för andrapersonerna grupperna.

hälsoproblem för för b och% 26 %41 17är grupp a, grupp
för% grupp c.

Vidare har konstaterats funktionshindren olika för-äratt

delade i de högst åttaGrupp har andelar förtre grupperna. a
funktionshinder och har internt, dvs. oberoende relationenav
till andra flest markeringar för rörelsenedsättning,grupper,
kronisk astma/allergi och funktionshinder. Gruppsmärta, annat

b har högst andelar för fyra funktionshinder och flest marke-

ringar för rörelsenedsättning, utvecklingsstörning och syn-
skada/blindhet. har högst andelar för två funktions-Grupp c
hinder och flest markeringar för utvecklingsstörning, rörelse-

nedsättning och talskada/talsvårighet. fjärdeEn grupp, grupp
inte har på någon fråga ekonomiska effekter,svaratsom om

tvåhar högst andelar för funktionshinder och flest markeringar
för rörelsenedsättning, utvecklingsstörning talskada/och

talsvårighet.
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Kostnader för funktionshindradeyngre personer

Av 764 enkätsvar används personer/hushåll490 för studiens
kostnadsberäkningar. personer/hushåll återstårDessa efter bl.a.

borttagande internt bortfall frågai bakgrundsfrågoma.av om
Vidare gäller nämnda antal har redovisat deatt attpersoner
dels har eller flera änstema/varoma räknasanvänt en av som

i enkäten, dels har betalat för denna eller dessa.upp
Samtliga kostnader uppräknade till årsbelopp. Vid uppräk-är

ningen har vissa restriktioner tillämpats. redovisasDessa i

kapitel

Summerade kostnader

kapitelI redovisas tabeller4 summerade kostnader.över

Summerade kostnader redovisas i den fortsatta i formtexten
median- och medelvärden. Medianvärdet den kostnad vidärav

vilken % årliga50 har lägre kostnader denänav personerna
angivna och % har högre. Medelvärde50 summeringär en av
samtliga kostnader delat med antaletpersoners personer.

Hälso- ukvårdskostnademaoch uppvisar medianvärde påett
kr/år. Tyngdpunkten1 810 i fördelningen kostnaderna visarav

sig i medelvärdet kr/år, dvs.2 580 knappt kr1 000ärsom
högre. För 95 % gäller kostnaderna inteattav personerna
överstiger kr/år6 700 eller kr/månad.558

Servicekostnadema har på motsvarande medianvärdesätt ett

på kr/år,6 000 medelvärde på kr/år10 645 och högstaett en
kostnad för %95 kr/år29 eller100 2 425av personerna
kr/ månad.

Resor, syssselsättning, fritid och andra tjänster och harvaror
lägre median- och medelvärden vad gäller för service.än som
För andra tjänster och gäller dock medianvärdet, 7attvaror

kr/år,200 högre beträffande service.är än

särskildaTre summeringar kostnadsslag har gjorts enligtav
följande: Kostn. kostnader för hälso- ochutgöra summan av
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kostnader förbsjukvård service.och Kostn. är avsumman
service ochsjukvård, Kostn.hälso- och är summan avresor. c

sysselsätt-sjukvård, service,hälso- ochsamtliga tjänster; resor,

tjänster ochandraoch rekreationning, fritid samt varor.

på ochmedianvärdenhar 3 300, 6 375b ochKostn. ca,
påhögre och liggerbetydligtkr/år. Medelvärdena0009 är

kr/år. andelarStoraoch 819460 136 803, 10 personernaav
medianvärdena kraftigt.överstigerkostnaderalltsåhar som

kostnader mellande harsamtliga%45 personer somav
det högsta för %värde 95medianvärdet och det är avsom

mellanintervall för kostn. 300utgifter i 3harpersonerna ett a
kr/årochmellankr/år, för kostn. b 6 375 32 300och 65027

kr/år.ochmellan 40 750för kostn. 9 000och c

fördelning avseendekostnadernassummeradeDe grupper
ekonomiska effekterolikahar angettsom

b ochkostnaderna kostn.de samladeFördelningen a, cav --
medel-och följande avseendedmellan ärgrupperna c

år.värdena i kronor per

Kostn a
d 6 264.b 6 497,Grupp 6 971,7 865, c gruppgrupp gruppa

bKostn
db 8 558,12 352,Grupp 14 298, gruppgrupp cgruppa

8 204.

Kostn c
db 10 841,16 699,Grupp 19 559, gruppgrupp cgruppa

l0 629

högst"rangordning" meddet finnsUppgifterna visar att en
därefter fallandehos ochfor kostnadermedelvärden grupp a

och dSkillnaderna mellantill cgrupperna a,gruppner
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påfallandeinte för kostn. dvs. kostnader för hälso-är stor

sjukvårdoch och service.

Med kostn. b blir skillnaderna betydande. dennaFörmer
summerade kostnad förutom hälso- och sjukvårds- ochsom-
servicekostnader, omfattar reskostnader skillnadenäven är-
mellan och b kr/år i2 000 medelvärde. Mellangrupp a grupp

och och d medelvärdesskillnaden 6 000ärgrupp a grupp c
kr/år. b visar därmedKostn. har betydligt högreatt grupp a
reskostnader de övrigaän grupperna.

kostn. där kostnaderFör för sysselsättning, fritidävenc -
och andra tjänster och med skillnaderna mellanärtasvaror -

framträdande. Kostnadsavståndet mellanängrupperna mer
och och d ökar ytterligare. Därtill ökargrupp a grupperna c

skillnaden mellan b och och Såväläven grupp grupperna c
framstårb därmed högkostnadsgrupp a som grupp som grupper

med respektive kr/år19 559 16 699 i medelvärden.

förKostnader olika deltjänster

Kostnaderna för respektive hälso- och sjukvård, service, resor
består kostnader för olika deltjänster/varor. Dessaetc. av

tjänster/varor och kostnader för dem belyses dels i kapitlet,
dels utförligt i undersökningsbilagan till betänkandet.mer

Funktionshindrade före efterinkomster ochpersoners
utgifter särskiltsamt utsatta grupper

hushållens disponiblaöversikt i kapitletEn ävenges av
medmått på disponibla inkomster redovisasinkomster. Olika

på skall täckasavseende olika utgiftertyper avav som
särskiltockså genomgånginkomsterna. Kapitlet omfattar aven

genomgång från något andraDenna görsutsatta grupper.

utgångspunkter Informationden redovisatsän omsom ovan.
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funktionshindrades inkomstsituation och särskilt utsattaom
fram i sammanfattningen.redovisas längregrupper

Äldrestudien svarsfrekvensurval och-

kompletterande studie tilläldrestudieUtredningens är en
skaffa informationstudienAvsikten medyngrestudien. är att

användning tjänsteräldre funktionshindrade avpersonersom
kunna jämföra äldrekostnader härföroch och samt attvaror

situation med personers.yngrepersoners
äldrestudien mindrePå tidsskäl valdesgrund göraattav

denutformaomfattande yngrestudien ochän att som en

telefonintervjuundersökning.
yngrestudienanvändes förkommunerDe 17 varsom

två iåtta med minst kommunergrupperade i kommungrupper
utredningenäldrestudien slumpadevarje För ut engrupp.

från de åtta kommungruppema.kommun och Varvar en av

på iåtta kommunerna upprättade lista allaoch de enen av
år 65-årsåldem hadeåldrarna vid inträdet i65 79 som-

identifierade fickhemtjänst eller färdtjänst. De personerna var
varefter nummerlistan sändes tilloch ut-etten nummer,

listaListan omformades till slumpvis ordnadredningen. en

tillfrågadesåtersändes till respektive kommun. Därsom
Såville delta i intervju.i listans ordning deom enpersonerna

påtillfrågades fick listamånga varje kommun 20att en
förklarat sig villiga delta. och adress-Namnattpersoner som

på till utredningen vidarebefordra-uppgifter dessa sändes som

genomfördei sinde dem till IMU-TESTOLOGEN AB tursom
november och decemberintervjuerna i 1994.

harfrågeformulär IMU-TESTOLOGEN ABDet använtsom
Eftersom telefonintervjunpå yngrestudiens enkät.baseras

på valdes de viktigastesamtal minuterhandlar 15ettom ca

muntlig intervju.frågeområdena och anpassades tillut en
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fickTotalt utredningen slutligen in på150 namn personer
uppfyllde kriterierna. deAv 150 intervjuadessom personerna

dvs. det121 % totala antalet.81 Den störstapersoner, av
bortfall,andelen gäller9 %, inte ville medverkapersoner som

till intervjun.

Bakgrundsfrågor

Bakgrundsfrågorna kön, ålder, familjeförhållanden, typavser
funktionshinder Svaren redovisas i kapitel skallHäretc.av

endast några uppgifter.anges
Äldrestudien har väsentligt högre andel kvinnor, %,72 änen

motsvarande i yngrestudien 48 %.

Åldersfördelningen i äldrestudien år65-69 48 %, 70-74är
år % och år33 75-79 19 %.

Äldrestudien har dubbelt så många ensamboendenästan som
i yngrestudien, 61 % 35 %.mot

Kostnader för äldre funktionshindrade personer

restriktionerSamma för kostnader har för äldrestudienanvänts

i yngrestudien. redovisasDessa i kapitelsom

Någon uppdelning på med påavseendegrupper svar om
effekterekonomiska utgifter har inte kunnat detIgöras.av

Ävenavseendet antalet i studien för litet. försökär attpersoner
för respektivebelysa kostnader deltj har fått bero.änst Däremot

har fördelningen summerade kostnader för samtligaav
kunnat bedömas.personer

Summerade kostnader

det gäller kostnaderNär för och kvinnormän sammantaget
kan följande noteras.
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hälso- och sjukvård avviker inte siffrorna markant frånFör

fråga median- ochuppgifterna i yngrestudien i medelvär-om
kr/årrespektive i äldrestudienden. 700 1 712Dessa 1är mot

kr/år ioch yngrestudien.810 2 5801

Servicekostnadema något lägre i äldrestudien kr/år4 800är

kr/åri median- och i medelvärde. Yngrestudien har2657

i motsvarande värden. Skillnaden avseendeoch6 000 10 645

kr/år.medelvärdet 0003änär mer
Reskostnadema lägre i äldrestudien, och1 200 2 300är

kr/år jämfört med och kr/år i yngrestudien.700 8602 5

Medelvärdesskillnaden drygt kr.3 000är

sysselsättning i äldrestudienBegreppet närmastmotsvarar

detsamma fritid och rekreation i yngrestudien. Kostnadersom
för sysselsättning i äldrestudien och fritid i yngrestudien skiljer
sig med drygt kr högre medelvärde i yngrestudien.2 000ett
Äldrestudien visar median- och medelvärden på respek-1 200

kr/år kr/årtive och i yngrestudien.2 675 2 950 4 960mot

Kostnader för andra tjänster och har tendensvaror samma

sysselsättning/fritid, dvs. högre kostnader i2 000som ca

yngrestudien. Median- och medelvärdena i äldrestudien är

och kr/år och i yngrestudien.2 700 5 530 7 200 7 710mot

Summerade kostnader för hälso- och sjukvård och service -
kostn. skillnad för medelvärdenvisar mindreär änsoma en-

kr/år. äldrestudien median- och medelvärdena000 4 300l I är

kr/år kr/åroch jämfört med och i5 910 3 300 6 800 yngre-
studien. kan observeras medianvärdet i detta fallDet äratt

högre i äldrestudien.

kostn. summerade kostnader för hälso- sjukvård,b ochFör -
service och har i yngrestudien 4 000nästanresor personerna-
kr/år äldrestudien. Siffrornahögre medelvärde i 2005än är

och kr/år i äldrestudien och respektive66 900 380 10 460

kr/år i för median-yngrestudien och medelvärden.

Totala kostnader kostn. visar väsentli högre kostnaderc- -
i yngrestudien. äldrestudien median- och medelvärdenaI är
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och kr/år9005 7 800 och9 000 kr/år i13 800mot yngre-
studien, dvs. kr/år6 000 högre medelvärde i yngrestudien.

Funktionshindrade dolda merkostnaderpersoners
kapitel 5

för utredningenEn intressant del begreppet merkostnaderav
"dolda merkostnader". Med det kostnaderär till följdavses av

funktionshinder för andra saker tjänster ochän varor som
tillhandahålls landsting och kommuner.stat,av

Merkostnadsstudien urval och svarsfrekvens-

Studien har utformats enkätstudie till slumpvisl 200som en
utvalda medlemmar/prenumeranter i handikapporganisatio-sex

med från200 respektive organisation. samrådI medner

handikapporganisationemas sakkunniga i utredningen valdes
organisationer medlemmar rekryteras bland medvars personer
rörelsehinder, medicinska problem, kommunikationsproblem

dövhet/hörselskada, synproblem, psykiska problem samtgenom
begåvningsmässigt funktionshinder utvecklingsstörning och
deras närstående. organisationernaDe Hörselskadadesärsex
riksförbund HRF, Neurologiskt handikappades riksförbund
NHR, Riksförbundet för och tarmsjuka RMT,mag-
Synskadades riksförbund SRF, Riksförbundet för social och
mental hälsa RSMH och Riksförbundet för utvecklingsstörda
barn, ungdomar och FUB. denHur enskildes sekretessvuxna
har skyddats framgår kapitelav

Av enkäterl 200 retumerades stycken,730 eller 61 % vilket
får god svarsfrekvens. dessaAv 730 239anses vara en var
kryssade, vilket innebär enkäten markeratatt mottagaren attav
enkäten inte besvarades eftersom han eller hon enbart var
stödjande medlem. Sammanlagt ingår därmed enkäter491 i
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bearbetningen studien, vilket % det totala41utgör avav
antalet utsända enkäter.

Någon bortfallet de inte be-analys 470 39 %av av som
har inte gjorts.svarade enkäten

Bakgrundsfrågor

bakgrundsfrågoma framgår kapitelpå HärSvaren av anges
några uppgifter.bara

kvinna/flicka man/Könsfördelningen och %54 % 46är

Åldersfördelningen år årpojke. 8 %, 18 24 4 %,0 17är - -
år och år och äldre% 65 21 %.25 64 67-

de redan uppräknade398, 35 %,140 utöverattav uppgav
hade hälsoproblem. redovisas ifunktionshinder Dessaannat

undersökningsbilagan till betänkandet.

merkostnaderDolda

redovisat användningi enkäten harPersonerna storen av

sjukvårdstjänster de doldahälso- och har merkost-samt att

omfattning i övrigt. Dolda merkostnadernader i stor anges
Medicin, tandvårdinom tio kostnadsslag. Dessa Kost,är:

InventarierKläder Bostaden och dess utrustning,m.m, m.m,
hushållhushåll, Tjänster, Bostad och övrigt, ochoch Resor-

Övrigt.Studier och kulturtransportmedel, m.m.,
de har haft doldaAntalet merkost-attpersoner som uppger

månaderna ellernader under de 386 79 %. Avärtresenaste

dessa och kvinnor. fem% 54 % Fyra46är män av personer
alltsåhar haft dolda merkostnader.

delområden där flest har haft kostnaderDe ärpersoner
Inventarier hushåll och Medicin, tandvårdoch %61 m.m.

eller har kostnader i intervall%. 187 49 %60 ettpersoner
kr/år.mellan och1 10 000
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eller260 har59 % dolda merkostnader över-personer som
stiger de olika ersättningar och bidrag utbetalas. Detsom
innebär i fall tio överstiger kostnaderna deatt ersätt-sex av
ningar/bidrag utgår.som

deFör 20 % svarande de dolda merkostnadernautgörav
eller mycket problem för ekonomin, dvs. förstora stora var

femte person.
ekonomiska problemenDe medför många måste dra nedatt

på avståeller från tjänster tillhandahålls landstingstat,som av
och kommuner.

Grupper har ekonomiska svårigheter tillsom

följd funktionshinder kapitel 6av

kapitletI de slutsatser följer föregåendesummeras som av
kapitel med inriktning på har ekonomiskagrupper som
svårigheter till följd funktionshinder.av

Yngrestudiens resultat

Av yngrestudiens olika undersökningar framgår följande:
Funktionshindade har i genomsnitt höga kostnaderpersoner

för änster/varor tillhandahålls offentliga myndigheter.som av
Kostnaderna höga för andra tjänster/varorär även inom
områdena sysselsättning, fritid och rekreation andrasamtresor,

tjänster/varor följer funktionshinder.som av
25 hushållen% har minuspost efter utlägg harattav en

gjorts för hälso- och sjukvårds- och Servicetjänster. När även

övriga tjänster räknas in har fler 25 % inte 50 %än men
minusvärden.

Kvinnor redovisar, i högre grad problem medän män,
utgifter följer funktionshinder. har högreMän kost-som av
nader för service. övrigt finnsI inga signifikanta skillnader
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for hushålldet gäller kostnader. Inkomstemamellan könen när

manlig funktionshindrad skiljer sigmed kvinnlig respektive
åt.inte

Åldersskillnader ålders-i kostnader finns inte utöver att
för hälso- ochår har högst kostnad summerad45-54gruppen

Disponibel visar ingasjukvård, service och inkomstresor.
hushållskillnader mellan där funktionshindradesignifikanta

olika ålder.har

begåvningsmässig nedsättning efterhar autism,Personer som
ålder, psykisk sjuk-hjärnskada vid rörelsenedsättning,vuxen

har kostnaderfunktionsnedsättning och diabetes högredom än

funktionshinder.har andrapersoner som
gradfunktionsnedsättningar har olikamed nämndaPersoner

bekräftas hypotesenutsatthet. I stort sett att sompersonerav
utgifter,negativa ekonomiska effekter antingenhar anfört av

och/eller lägre inkomster efter betalninghögre kostnaderhar

genomsnittligt.än

intevissa funktionshinder innebär"Utpekandet" av som ovan

personer/hushållbeskrivning mednågon uttömmande av

Utgående frånutsatthet. med de %-ensärskild 50personer
harinkomsterna efter betalning tjänsterna, fort-lägsta av

de fem nämnda funktionshindren högstfarande medpersoner
harkostnader, tillsammans medäven sommen nu personer

synskada/blindhet och hjärt- och lungsjuk-hörselskada/dövhet,
dom.

funktionshinderpersoner/hushåll kan ha andraUtsatta även

samladde har i punkten visas vidDetän angettssom ovan. en

genomgång och d se kapitel 4. Det somgrupperna cav
förhållandekaraktäriserar och i till och ärgrupperna a c

andelen med andraantalet funktionshinder ochatt per person
skiljerhälsoproblem högre i de övriga Vidareänär grupperna.

sig olika tyngdpunkt det gällernär typ avgrupperna genom
funktionshinder.
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Materialet visar vissa höga kostnaderatt grupper genom
eller låga inkomster har svårigheter klara destora att av
merutgifter avgifter och andra kostnader för funktions-som
hindret innebär. Samtidigt det svårt på precistär sättatt ett

skilja med påavseende kön, ålder, funktions-ut typgrupper av
hinder Därmed det svårt lyfta fram någonär ävenetc. att

före någon För med autism, begåvnings-grupp annan. personer
mässigt funktionshinder efter hjärnskada i ålder,vuxen
rörelsenedsättning psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och

,
diabetes förligger i denna undersökning särskilt höga kost-
nader. Samtidigt finns differentiering där olika personer/en
hushåll med dessa funktionshinder har olika kostnaderstora
och olika inkomstsituation. Att har desäga att personer som
nämnda funktionshindren har de kostnadernastörsta är

visserligen på gruppnivå, interätt tillräckligt mycketsägermen
situationen på det individuella planet. svårighetDennaom

leder till slutsatsen det de allmänna tendensernaär böratt som
betonas, framför särskildhetema, dvs. den generellt höga
kostnadsnivån personerna/hushållen har till följdsom av
funktionshinder problemet med inkomster inte räckersamt som
till. slutsatsDenna får i sin betydelse för utredningenstur

förslag. Istället för inrikta förslagen specifikaatt mot grupper
bör förslagen i hög utsträckning generella.vara

Äldrestudiens jämförtresultat med yngrestudiens resultat

jämförelseEn studierna i fråga kostnader visar attav om yngre
funktionshindrade har högre kostnader för alla tjänster och

hälso- och sjukvård. hälso-För och sjukvårdutom ärvaror,

utgifterna relativt lika. För service, sysselsättning/fritidresor,
och andra tjänster och funktionshindradeärvaror yngre

kostnader 2 000 kr/år3 000 högre för respektivepersoners -
änst/vara. För summerade hälso- och sjukvårds- och service-

kostnader har högre kostnader äldre, skillnadenänyngre men
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ochmedelvärde. hälso-kr/år i Närnågot mindre, 0001är ca
kr/århar 4 000service ochsjukvård, casummeras yngreresor

samtliga tjänsteräldre.för kostnader Närmedelvärdehögre än

kr/år.skillnad 6 000dennaoch är casummerasvaror
på antalettill viss del beroskillnaderna kannämndaDe att

med avseendeotillräckligtäldrestudieni är stortpersoner
påockså berokanyngrestudien.med Dejämförelseen

funk-profilerna beträffandemedskillnader har göraattsom
hälsoproblemandraomfattningenpåtionshinder och änav

finns relativtfunktionshindergällerfunktionshinder. Vad stora

Yngrestudienbåda materialen.i deskillnader hos personerna
därfunktionshinderäldrestudienhögre andelarvisar än av

begåv-kostnader, autism,särskilt högahar t.ex.personerna
ålder,hjärnskada iefterningsmässig nedsättning vuxen

rörelsenedsättning.sjukdom/funktionsnedsättning ochpsykisk
kroniskmedandelarocksåYngrestudien har större personer
Särskiltutvecklingsstörning.talskada/talsvårighet ochsmärta,

iheltsaknasfunktionshindretdetmed nästansenarepersoner
äldrestudien.

iäldrestudien %i 48kvinnor %Andelen 72är mot yngre-

avspeglari äldrestudienkvinnorhögre andelenstudien. Den
kvinnorförhållandetallmännatill del det ärsannolikt attstor

landstingensanvändningåldrar och derasi högrefler att av

Frågantjänsteroch kommunernas ärmännens.är större än om
innebärde två studiernamellani andelar kvinnorskillnaderna

medstudiernajämföradet gällernågra svårigheter när att
finns. Eftersomsådana svårigheter intevarandra. Här antas att

föri äldrestudienkostnadernågot högrekvinnor har än män

sjukvård,för hälso- ochkostnaderför summeradeochresor
totalaför summeradeboch kostn.service samtresor

intefunktionshindradekan äldrekostnader kostn. c personer
bådadejämförelse mellanmissgynnade vidbli enanses

studierna.
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slutsats funktionshindradeEn iär att yngre personer genom-
snitt har behov äldre funktionshindradestörre än personer av
förändringar i för avgifter och kostnadsersättningar.systemen

Allmänna överväganden kapitel 7

Grundläggande synsätt

Avgiftsutredningen delar den handikappolitiska principen att
den enskilde inte skall ha kostnader på grund sittextra av
funktionshinder. Utredningen det viktigtäratt attanser
sambandet mellan detta och målet full delaktighetsynsätt om
och jämlikhet står klart. Särskilt viktigt det i nuvarandeär

situation då landsting och kommuner harstat, stramen
finansiell situation.

Vägar minska för enskildekostnaderna denatt

utredningensAv studier och äldrestudiema ochyngre--
studien dolda framgår funktionshindra-merkostnader attom -
de kan ha avgifter och kostnaderandrapersoner som samman-

mångainnebär besvärande ekonomiska effekter förtagna
och hushåll. framgår beträffande avgiftssyste-Vidarepersoner

år avgifterna har ökat iutveckling under attmens senare
ochbetydande omfattning i vissa fall. gäller för slutenDet

sjukvård, läkemedel tandvård.hälso- och och För öppenÖppen
försjukvård frikortsgränsenhälso- och och läkemedel har

högkostnadsskyddet höjts.
och förmodligenavgifter gäller vidare för färdtjänstHöjda

har gjortsför omvårdnad. undersökningservice och Den som
omvårdnad varit inriktadavseende service och har primärt

belysa reglerna för avgiftsuttag kommunerna, inte avgifteriatt
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i enskilda fall. Reglerna för avgiftsuttag fr.0.m. dentas utsom
för avgiftsuttag de1 1993 störreett änutrymmemars ger

avgifter ordinärti boende, servicebostad, sjukhemtogs utsom
och gruppbostad före detta datum. omsorgsverksamhetenInom

den påtagliga förändringen gällt övergång frånhar denmest en
s.k. %-regeln, innebär utvecklingsstörd10 attsom en person
betalar samlad avgift för och hyra med högst %10maten av

kalenderrnånad,basbeloppet till den enskilde betalar sinattper
hyra och själv bestämmer sina matkostnader. Vidareöver tas

avgifter i högre grad tidigare för och måltider iänut resor
samband med dagcenterverksamhet och för måltider sambandi
med korttidsvistelse. Ytterligare förändring avgiftsfriär atten
tandvård för utvecklingsstörda har minskat i omfattning.

bakgrund dessa förhållanden diskuteras i kapitet vilkaMot av

lösningar utredningen möjliga och riktiga närtyper av anser
det gäller förbättra kostnadssituationen för funktionshindra-att

de personer.

Utredningen konstaterar metoderna för minska avgifteratt att

och andra kostnader för funktionshindrade kanpersoner vara
flera. utredningen åtgärderEnligt bör i huvudsak tre typer av

ifråga.komma följande:Dessa är

funktionshindrade får tillgång till effektiva högkostnads-
skydd,
avgifterna bringas ned för tjänster/varor särskiltärsom

viktiga för eller frekvent funktionshindradeanvända av

personer,
funktionshindrade möjlighet betala för avgifterattges
och andra kostnader bättre kostnadsersättningar.genom

Effektiva högkostnadsskydd

Utredningen konstaterar lagstiftaren har valt olika lösningaratt

det gäller avgiftssystemen inom hälso- och sjukvården,när

socialtjänsten och verksamheter för stöd och service vissatill
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funktionshindrade. hälso-För och sjukvård gäller enligt 26 §
hälso- och sjukvårdslagen patientavgifter får enligtatt tas ut

grunder landstinget eller kommunen bestämmer, i densom
mån inte särskilt föreskrivet. Patienterär bosattaannat ärsom
inom landstinget respektive kommunen, liksom patienter som
har vårdförmånertill i Sverige vidrätt sjukdom och moder-

skap, ska därvid behandlas lika. För landstingens hälso-öppna
och sjukvård gäller ytterligare restriktion inte ären som-
formell reell nämligen den enskilde har högkost-att ettmen -
nadsskydd för patientavgifter i vård och för läkemedel.öppen
Landstingen påverkas i sin avgiftssättning nivån på dettaav
skydd och de avgiftsregler för läkemedel bestämsav som av
staten.

kommunernasFör hälso- och sjukvård gäller reglersamma
för avgiftssättningen för landstingen med undantag försom
nämnda högkostnadsskydd. Skyddet för den enskilde har i
detta fall formen förbehållsbelopp. Avgifter för hem-ettav
sjukvård och vård i särskilda boendefonner får -tillsammans

med avgifter för hjälp i hemmet, service och omvårdnad samt
boende inte uppgå till så belopp den enskilde intestort att-
förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov. Detta
följer bestämmelser i 26 § tredje stycket hälso- ochav

sjukvårdslagen.
I 35 § tredje stycket socialtjänstlagen motsvarandeanges

regel med utgångspunkt från kommunernas sociala tjänster.
För med utvecklingsstörning eller andra stora,personer

varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, finns sociala
och rådgivande tjänster i huvudsak avgiftsfria. Reglernaärsom

dessa tjänster i lagen stöd och service till vissaom anges om
funktionshindrade LSS. träddeLagen i kraft den januaril
1994. de tidigareI redovisade fall avgifter kan LSSnär tas ut
19 § kommunen skall till den enskilde fåratt attanges se
behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.
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enskilde i falletdenavgiftssystemenmellanSkillnaden är att

likabehandlasregi skallsjukvård i landstingensmed öppen
för service,avgifter medanhögaskydd föroch har ett om-

väljakankommunal regi kommunernavård ivårdnad och att
förolika, dock inomlika ellerbehandla attramenpersonerna

för sinatillräckliga medelförbehållasenskilde skaden
differen-sjukvård fårför inteavgifterbehov ochpersonliga att

på varjeankommertillräckliga medeltieras. Vad ärsom
boendeformsärskildiboendebesluta Förkommun att enom.

specialmotiveringenenligtförbehållsbeloppet,gäller dock att
handi-äldre- ochavgifter inompropositioni regeringens om

vadprincip bör1992/93 129, iprop.kappomsorgen motsvara:
dvs. minsthelinackordering, 30tidigare gällde för procentsom

pensions-ålderspensionär jämteför ogiftfolkpensionen enav
därutöver.nettoinkomster Förtillskott 20 procentsamt av

till vissasärskildgälleromfattas LSS rättenavsompersoner
förordningenföreskrivs i §6avgiftsfria tjänster. Däruvöver om

bedöm-funktionshindrade vidtill vissastöd och service att

enligt § LSSpersonliga behov 19den enskildesningen av
funktionshindretpå grundkostnaderskall beaktasäven somav

påinte täcks sätt.annat

Handikapputred-bakgrundendiskuterar denUtredningen mot

högkostnads-idé integrerat1991:46ningens SOU ettom
avgiftsuttagetsamordningskydd mellan huvudmän genom av

barnomsorg,tjänster/varor,flera olikaför t.ex.typer av
ochhälso-omvårdnad, färdtjänst,ochhemhjälp, service

Avgiftsutredningenläkemedel.sjukvård, hjälpmedel och anser

praktisktbåde teoretiskt ochhögkostnadsskyddsådant äratt ett

nuvarandeutgångspunkten igenomförasvårt systemtasatt om
olika.alldeles fördärföravgifter. Teoretisktför äratt systemen

enhetligamedkopplagår inteDet ett systematt samman
taknivå, medharhögkostnadsskyddavgifter och ettsom en

inkomst-på mängd olikaavgifterdär sätttas utsystem en -
inkomstrelaterade ochinsatsrelaterade, insats- ochrelaterade,
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enhetliga och där dessutom skyddet höga avgifter utgörsmot-
töjbart förbehållsbelopp botten". Praktiskt går det inteettav

på grund de olikhetema i och de högastora systemenav
kostnader för förhandlingar och adminstration blir följdsom en

Även svårigheterdetta. finna klara och motsägelsefriaattav

legitimeringsprinciper för skall få tillgång tillpersoner som
skyddet hinder. Slutsatsen fullödigt integreratär ärett att ett

skydd förutsätter dels förändringar avgiftssystemenav som
sådana så enhetlighet uppnås, dels de praktiskastörreatt atten

svårigheterna med bl.a. legitimering för skyddet kan lösas.

Utredningen konstaterar likartad idé samordnatatt etten om
skydd hos huvudman, i detta fall kommunen, fanns hosen
Ädelavgiftsutredningen SOU 1992:50. Idémässigt fanns dock
skillnader mellan de båda utredningarna. Handikapputred-
ningen resonerade i enhetliga avgifter och taknivåtermer av en

Ädelavgiftsutredningenlika för alla för avgiftsuttag. föreslog
fri avgiftssättning och högkostnadsskyddetten som var

inkomstrelaterat. Högkostnadsskyddet avsåg täcka avgifteratt
för service, omvårdnad vårdoch hos kommunen, inte allamen
tjänster inom dessa sektorer och inte heller barnomsorg och

Ädelavgiftsutredningenfärdtjänst. föreslogAtt inkomstrela-ett

högkostnadsskydd hade i första hand sin grund iterat pragma-
tiska och finansiella omständigheter. Pragmatiska i den

meningen kommunerna enligt socialtjänstlagen redan hadeatt

fri avgiftssättning för sina tjänster. Finansiellamerpartenen av
därför äldreomsorgen och vården behövde tillföras finan-att

siella via andra kanaler skatter. Utredningenänresurser
betonade andra samhällsområden åldersgrupperochävenatt
behövde prioriteras.

Ädelavgiftsutredningensställning tillUtan förslag tillatt ta

högkostnadsskydd Avgiftsutredningen att ettmenar genom-
förande förslagetdet hade haft fördel för utredningensav en
uppdrag, nämligen modell för avgiftsuttag hade funnitsatt en
i hela landet och avvikelser från denna hade kunnat görasatt
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med avseende på funktionshindrade Av-yngre personer.
vikelsen skulle då kunna ha den form Handikapputred-som

ningen redovisade, dvs. högst viss 50 %procentsats, t.ex.en
sådaneller mindre framräknad avgiftsnivå. Eftersomav en en

modell inte finns och Avgiftsutredningen inte har i uppdrag att
förändra hela för avgiftsuttag inom äldre- ochsystemet
handikappomsorgen, kan uppgiften förbättra avgiftssituationatt
för funktionshindrade skillnadernaoch minskapersoneryngre

avgiftsuttag mellan kommunerna endast ske taki att ettgenom
för avgifterna med avseende funktionshindradesätts yngre

införaUtredningen belysa möjlighetenatt attpersoner. avser
sådan taknivå.en

tak för avgifter det viktigt Handikapp-Utöver ärett att, som

påpekade, få så mångautredningen med viktiga kommunala

tjänster/varor möjligt inom för skyddet. Ettsom ramen
samordnat skydd med den omfattningen Handikapputred-som

ningen tänkte sig dock inte möjligt avgiftssystemenär utan att
förändras fundamentalt. Avgiftsutredningen därförmer avser

inrikta på åtgärdasig och belysa möjligheternaatt att av-
gifterna för de tjänster/varor hemhjälp, service, omvårdnad

-
vård omfattas för förbe-och den aktuella klausulensom av-

håll.

taknivå för avgifter nuvarande förinomUtöver systemen

hemhjälp, service, omvårdnad och vård utredningen attavser

belysa möjligheten till ändringar avseende kommunala

sjukvårdsavgifter sjukvårddär i den enkildes hem och därges
den enskilde inte har frånandra tjänster kommunen. Pröv-

ningen kommer i detta fall gälla frågan det nuvarandeatt om

sjukvårdhögkostnadsskyddet för hälso- och ochöppen
läkemedel sjukvårdkan kommunal i nämndaävenavse
situation. Någon integration högkostnadsskydd mellanav
huvudmän denna utredningen inte belysautöver attavser av
skäl har redovisatssom ovan.
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Utredningen frågan avgifter föräven prövaattavser om
färdtjänst. Inriktningen i det avseendet avgiften börär att

avgiften för färd med allmänt kommunikationsmedel.motsvara

Avgifter för särskilda och produktertjänster

Utredningen har identifierat i synnerhet hjälpmedel äratt en
sådan produkt där särskilda regler eller speciella lösningar bör

gälla. Avgifter för närvarande for vissa hjälpmedeltas ut

medan andra avgiftsfria. avgifterDär finns i vissa fallär tas ut

variation mellan huvudmännen i avgiftsuttaget. Motstoren
den bakgrunden utredningen belysa möjligheternaatt attavser

Ävenpåverka avgiftsuttaget. basutbudet hjälpmedel hosav
huvudmännen bli diskuterat. frågaDetta viktigäravses en
eftersom begränsat utbud, med låga eller ingaänett om
avgifter, kan tvinga den enskilde köpa dyrt via andraatt
kanaler. sådanEn situation inte långsiktigt rimlig.är

Förbättringar kostnadsersättningargenom

fördel med kostnadsersättningarEn den enskilde nårär att en
högre grad självbestämmande sin konsumtionöverav av varor
och tjänster vid olika kostnadsskydd. Enän typer av annan
fördel med kostnadsersättningar merkostnader inteär att som

avgifter för offentliga huvudmäns tjänster och produkteravser
kan yngrestudien har identifieratsIersättas. t.ex. att personer

kan för drift och underhållhar bilstöd ha kostnaderextrasom
för sysselsättning ochbilen. Vidare finns merkostnaderav

borde kunnafritid andra tjänster och ersättassamt varor som
funktionshindrade.situationen för vissaoch därmed förbättra

belysa möjlighetenUtredningen den bakgrunden attmotavser
for handikapper-införa och lägre nivå inomatt systemeten ny

sättning.
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Övriga förbättringar

förhållandenUtredningen belysa vissa lämnaatt utan attavser

åtgärder.specifika förslag till gäller periodiseringDet t.ex. av

högkostnadsskyddet för och sjukvård ochhälso-öppen
läkemedel. gäller behovet klarare definitionDet även av en av

fotvård.medicinsk Eftersom tandvård enligt yngrestudien i
fall fungerar regleringspost funktionshindradevissa närsom en

svårigheter klara förhar betala andra tjänster ochatt attav
Ävenskall detta förhållande belysas. vissa bostads-ävenvaror

kostnader för med utvecklingsstörning och kostnaderpersoner
förvaltareför god och skall tasman upp.

jämställdhetsfrågorVissa rörande medpersoner
funktionshinder

Från jämställdhetssynpunkt det främst jämställdhet mellanär

funktionshindradekvinnor och respektive och ickemän
ifunktionshindrade bör beaktas.som

fåproblem i det sammanhanget studier ochEtt är att
området.undersökningar har gjorts inom kanT.ex. nämnas att

frågastatistiken ringa i funktionshindrades situationär om ur

arbetsmarknadspolitisk synvinkel. Vidare hittills Statistiskahar

centralbyråns undersökningar levnadsförhållanden ULFom

omfattning behandlat funktionshindradeendast i liten personers
levnadsförhållanden.

Enligt utredningens uppfattning bör handikappolitiska jäm-
statistikställdhetssatsningar Dels behöver ochgöras. annan

områdetinformation inom förbättras betydligt, dels behöver

konkreta projekt stimuleras.

forskningsrapport, Socialpolitik i verklighetenEnligt aven
Hetzler 1994 förekommer diskrimineringAntoinett av

handikappersättning. Problemet intekvinnor söker ärsom

reglerna tillämpas i prak-utformningen reglerna hurutanav

Riksförsäkringsverkettiken. Utredningen RFVatt somanser
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för tillsynen de allmänna försäkringskassoma börsvarar av ges
i uppdrag ytterligare analysera de förhållandenatt som
redovisas Hetzler vidta åtgärderde verket finnersamtav

nödvändiga. börRFV redovisa erfarenheter åtgärderoch till
regeringen.

Vidare utredningen regeringen bör åläggaattanser genom-
förandegruppen för förslaget reformerat pensionssystem attom
särskilt beakta föräldrars till funktionshindrade barn situation
vad pensionsgrundande ersättning, tid,avser m.m.

Skydd höga avgifter för hälso- och sjukvårdmot

kapitel 8

Förslag integrerat högkostnadsskyddom

kapitlet lämnas förslagI avgifter för kommunal hälso-attom
och sjukvård tillhandahålls den enskilde i dennes hemsom

hemsjukvård jämställs med hälso- sjukvårdochöppenannan
i fråga kostnadsbefrielse enligt lagen begränsningom om av
läkemedelskostnader, Sådan jämställelse skall gälla förm.m.
situationer den enskilde har kommunal hemsjukvårdnär utan

ha hjälp i hemmet, service- och omvårdnad från kommunenatt
för vilken service- omvårdnadsavgiftoch tas ut.en

Vidare föreslås regeringen legal möjlighetatt attges en
föreskriva avgiftssamordning i samband med den godkänneratt

avtal mellan landsting och kommuner överföringom av
för hemsjukvård. Utredningen avstår från förslagansvaret om

lagreglering med påavseende redan ingångna avtal. Lika
avgifter för lika tjänster bör dock gälla hos kommuneräven

och landsting i landstingsområden där kommunerna redan har
tagit för hemsjukvården.över Avtal detta böransvaret om
kunna bestämmas på frivillig sådantOm förfaringssättväg. ett
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lagreglering skevisar sig möjligt bör medinte ävenen

på ingångna avtal.avseende redan
föreslås fall dåavgiftssamordning ske i kommunenEn även

hemsjukvård med bibehållet huvudmannaskap förerbjuder
landsting.

inte innebära någon kostnad.Förslaget beräknas ny

Motivering

bådetill förslagen dels och äldreBakgrunden är att yngre
funktionshindrade enligt utredningens undersökningarpersoner

sjukvård,för och dels förhar utgifter hälso- skyddetattstora

sjukvårdavgifter for hälso- och splittrat eller ofull-höga är

ständigt.
från handikappolitisk utgångspunkt enligtdetSett ären

högkostnadsskydd tillämpas förutredningen rimligt att ett

sjukvården, oberoendeavgifter inom hälso- och av vem som

avgiftsfråganför vården. Huvudskälet till börhuvudmanär att

högkostnadsskydd avgiftssitua-lösas med integrerat är attett

sjukvården för närvarande präglastionen inom hälso- och av
får enskilde i landstingojämlikhet. insatser denFör ettsamma

ochläkarvård sjukvårdande behandling från huvudmanoch en
taknivå högkostnadsskydd.betalar avgifter har en genomsom

landsting där kommunerna har tagit hem-I överett annat -
läkarvård frånsjukvård får den enskilde landstinget och uk--

vårdande behandling från kommunen avgifternautan attmen
vårdenfrån den skyddas. det fallet får denIsenare senare

enskilde betala dubbelt. exempel med kommunI ett en som
kr/besök och kr/årtillämpar det uppenbart60 1 600 är attmax.

det kan bli dubblering den enskildes avgifter.en av

Högkostnadsskyddet för hälso- sjukvård avsågsochöppen
avgiftergälla för inom kommunernas hälso- och sjukvårdäven

Ädel-propositionenenligt 1990/91:41, för service ochAnsvaret
vård till äldre och handikappade Riksdagen fattadem.m.
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emellertid inte något beslut erforderliga förändringar i denom
gällande lagstiftningen. Efter genomförandet reformen komav
högkostnadsskyddet i princip omfatta enbart landstingensatt

Överenskom-och de landstingsfria kommunernas öppenvård.
melser mellan landsting och kommuner ett gemensamtom
högkostnadsskydd fåtaliga och upphörde helt medvar ut-
gången februari månad år 1993.av

Sedan den l 1993 gäller avgifter för hemsjukvårdattmars
och vård i särskilda boendeformer -tillsammans med avgifter
för hjälp i hemmet, service och omvårdnad boende -intesamt
får uppgå till så belopp den enskilde inte förbehållsstort att

tillräckliga medel för sina personliga behov.

Utredningen har avgifter för kommunal hälso-ansett ochatt

sjukvård inte behöver omfattas högkostnadsskyddet förav
hälso- och sjukvårdöppen i alla situationer. Då den enskilde

samtidigt med kommunal hälso- och sjukvård tillhandahålls

hjälp i hemmet, service och omvårdnad i allmänhettas ut en
service- och omvårdnadsavgift täcker in hälso-även ochsom
sjukvårdsinsatser. Det därför tillfyllestär det integreradeatt

högkostnadsskyddet gäller för situationer då den enskilde har
kommunal hemsjukvård samtidigt ha hjälp i hemmet,utan att
service och omvårdnad från kommunen.

Skydd höga avgifter för vissa hjälpmedelmot
kapitel 9

Förslag vissa hjälpmedelatt inlemmas i Dagmarsystemet

kapitletI lämnas förslag vissa hjälpmedel skall föras inattom
i den s.k. Dagmarreforrnen, dvs. den förhandlingsöverenskom-
melse träffas mellan och landstingen/de landstings-statensom
fria kommunerna särskilda ersättningar för viss hälso- ochom
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förhandla och avtala medenligt förslagetsjukvård. skallStaten
fåregenavgift högstoch hurdessa när tas utstor avsomom

hjälpmedel skallvilkafunktionshindermed samt sompersoner
motprestation till lands-tillförtillhandahållas. Staten som

viss ersättninglandstingsfria kommunernatingen/de utöveren
den tidigare ramen.

följande:för förslagetPrincipema är
för hjälp-inte egenavgiftmotsvarandeLandstingen uttar

motsvarighet hos ickehar sinintemedel det slag somav
alltså hjälpmedelsigfunktionshindrade Det rör ompersoner.

funktionshindret.till följdspecifikaär avsom
hjälp-egenavgift förmotsvarande kanLandstingen ta ut

funktionshindradehos ickesin motsvarighetharmedel som
sådana ortopediska skor och glasögon.påExempel ärpersoner.

egenavgiftenstorlek skallavgiftensPrincipen för ärattvara

avgift/kostnad icke funktions-genomsnittligadenlika med en

fråga hjälp-detsak,hindrad har för ärutan att omsamma
medel.

hjälpmedel"grundutbud"regleras detavtaletI även somav

uppfattning börtillhandahållas. Enligt utredningensskall
behjälpligt i detta arbete.Handikappinstitutet kunna vara

handikapporganisationema.ske medSamverkan bör även

utgift med mkrinnebära statlig 50beräknasFörslaget peren

ar.

Motivering

gäller avgifter förolikheter detLandstingen uppvisar närstora
På uppdrag genomförde Landstings-hjälpmedel. utredningens

ochstudie hjälpmedel vanligasärskildförbundet ärav somen

påslags funktionshinder. Listanför med olikaviktiga personer
fyrahjälpmedel tillkom devanliga och viktiga attgenom

handikapporganisationema i utredningensakkunniga för

Pålista. det kom under-ochombads göra sättetatt en envar
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sökningen omfatta fyra hjälpmedel själv-att grupper av som
fallet används andra med funktionshinderäven änav personer
dem tillfrågade organisationer företräder. Grupperna ochsom

hjälpmedlen redovisas i kapitel
Enligt undersökningen gäller för så alla1 att gottgrupp som

hjälpmedel tillhandahålls och avgift för knappt 70 %att tas ut

hjälpmedlen. tillhandahålls fyraI 2 fem hjälp-av grupp av
medel. avgiftsfria.Dessa avgift förI 3 %är 30tas utgrupp av
hjälpmedelen. För gäller tredjedel4 hjälp-attgrupp en av
medelen inte tillhandahålls och avgift för 50 %att tas ut av
hjälpmedlen.

Utredningens förslag innebär viktiga handikappolitiskaatt

aspekter tillgodoses, nämligen den funktionshindrade inteatt

skall ha merkostnader för hjälpmedel, samtidigt som en
likställighetsprincip tillgodoses. Med förslaget följer att

regionala skillnader i fråga avgifter för hjälpmedelom
utjämnas och regionala skillnader frågai basutbudatt ettom

hjälpmedel utjämnas.av

Förslaget gäller endast hjälpmedel tillhandahållssom av
landsting/landstingsfria kommuner. nuläget det inte någotI är

problem kommunerna inte omfattas eftersom dels kommu-att

i allmänhet inte avgifter för hjälpmedel, delstar utnerna

oacceptabla skillnader finns inom landstingens motsvarande
hjälpmedelsverksamhet.

Skydd höga avgifter för service ochmot
omvårdnad kapitel 10

Förslag avgiftstak förbehållsbelopphöjtochom

Utredningen föreslår i kapitlet för under år65att en person
med funktionshinder skall avgiften månad för hjälp iper
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kommunal hälso- ochomvårdnadservice ochhemmet, samt

månatligadethögst %sjukvård tillsammans 21 avvara
funktionshinderså meddockbasbeloppet, att somen person

detförbehållas lägst %boende skall 150i ordinärtbor av

månatliga basbeloppet.
intefunktionshinderår äldre medoch65För somen person

år hanåldrande skall under detnormalthänföras tillkan ett
månad i hemmet,år avgiften för hjälpfyllereller hon 65 per

sjukvårdhälso- ochomvårdnad kommunalservice och samt

månatliga basbeloppet.högst det%tillsammans 21vara av
tilltioårsperiodsedan underAvgiften skall anpassasen

pensionärer.avgifter i kommunen förgällande
år. alternativmkrberäknas kosta EttReformen 240 perca

år.mkruppskattas kosta 146enbart avgiftstakmed per

Motivering

tvåangeläget visasförändring avgiftsuttagetAtt är avaven
redovisas iförhållanden. första de resultatDet är yngre-som

förutgifterfunktionshindradesstudien. Enligt studien är yngre
områden isamtligaoch omvårdnad de högstaservice av

funktionshindra-hänsyn tillundersökningen. Om tas att yngre
områdeninom andrautgifter för tjänster ochde har även varor

sjukvård, utgifterna dessutomkanhälso- och etc.resor --
mycket höga.bedömas som

förbehållsbelopp avgiftstaknivåer för ochandra gäller deDet
Kommunförbundets undersökning.framgår Svenskaavsom

i genomsnittFörbehållsbeloppet i ordinärt boende 3 578är

ensamstående, kr/månad högrekr/månad för dvs. drygt 150 än

medsocialbidragsnorm, ochSocialstyrelsens rekommenderade
kr/månad. särskildaspridning mellan och3 000 4 047 Ien

ochförbehållsbeloppet mellanboendeforrner varierar 1 307

särskildkr/månad. Endast kommun tillämpar1 650 enen
Enligtnivå funktionshindradehögre för personer.yngre
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utredningens mening det tveksamtär de nivåerom som
tillämpas majoriteten kommunerna uppfyller de krav påav av
förbehållsbeloppet med avseende på funktionshindradeyngre

behov regeringen uttalade i propositionenpersoners som om
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen och riks-som
dagens socialutskott avsåg i sitt betänkande prop. 1992/93 12,:
bet. 1992/93:SoU12.

Avgiftstaken, i de kommuner där sådana finns, varierar
mellan 415 och kr/månadl 600 i ordinärt boende och 3 051

10 640 kr/månad i särskilda boendeformer. Endast en-
kommun har särskild lägre taknivå med avseende påen yngre

Ävenfunktionshindrade i fråga avgiftstaken ärpersoner. om
det tveksamt dessa rimliga uttryck förär den uppfattningom
riksdagens socialutskott redovisade beträffande högkost-
nadsskydd och vikten funktionshindrade förbehållsattav yngre
medel för bl.a. aktiviteter rimliga och naturliga förär ickesom
funktionshindrade i motsvarande ålder.

Det utredningens uppfattningär nivåerna skulleävenatt om
rimliga sedda från sektorns utgångspunkt så avgifternaäranses

alldeles för höga funktionshindradesnär samladeyngre
användning och utgifter för tjänster och i be-av tasvaror
aktande.

Utredningen har i sina allmänna överväganden gjort bedöm-

ningen uppgiften förbättra avgiftssituationenatt föratt yngre
funktionshindrade och minska skillnaderna iattpersoner
avgiftsuttag mellan kommunerna, endast kan ske inom
nuvarande avgiftssystem tak för avgiftsut-sättsatt ettgenom

Uttalandet uttryckertaget. ambition Handikapput-samma som
redningen redovisade i utredningens huvud- och slutbe-

tänkanden, nämligen fast försätta avgiftsuttaget.att gränsen
Uttalandet uttrycker också ambitionen komma till medrättaatt
de skillnader finns mellan kommunerna det gällernärsom

avgiftsuttag och har debatterats sedan l980-talet. Det ärsom
utredningens fasta övertygelse den töjbarhet karaktäri-att som
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ändraskanendastavgiftssystemetnuvarandedet genomserar
taknivå införs.att en

minskaeffektivtavgiftsuttaget sätttak för är attettEtt
detSamtidigtfunktionshindrade ärforavgiftsuttaget personer.

Även möjligtförbehållsbeloppet är attendadetinte sättet. t.ex.

förändra.
finnsundersökningKommunförbundetsSvenskaI en

ivisaruppfattningutredningens vägenenligtkommun som
funktions-förförbehållsbelopptaknivå ochfråga yngreom

ordinärtienskilde bor,denhurOberoendehindrade. av
åravgiftsintervalletboendeform,särskildi ärellerboende

servicekr/månad förår 615under 065för1994 personer -
tillämparboendeordinärtibordenomvårdnad. Föroch som

underförforbehållsbeloppockså högrekommunen ett personer
jämfört med 3 770ensamståendeförkr/månadår, 400465

förbehållsbe-makaräldre.motsvarande För ärförkr/månad
förkr/månadmed 6 540jämförtkr/månad480loppet 7

motsvarande äldre.

inteårs ålderålder till 65årsfrån 64övergångenFör att
förekonomiskthändelsedramatiskbliskall rent enen

övergångs-kommunentillämparfunktionshindrad enperson
avgiften underhöjningarsuccessivainnebärregel enavsom

omvårdnadochserviceharår.tio Förperiod sompersonerav
enskildedenkommunenkontrollerarboendeformsärskild atti
bostads-ochomvårdnad,ochservicebetalning matefter av

530minst lförbehållsbelopp ärhar kvarkostnad ett som
kr/månad.

medräckerintedetfråganställtharUtredningen om
medavgiftstakellerförbehållsbelopphöjt ettantingen ett

kommitdockharUtredningensyfte.utredningenspåavseende
gårtaknivânenbartMedbehövs.åtgärdernabådatillfram att
fårenskilde delsdensåförbehållsbeloppetminska attdet att

förbehålls-lågtgrundpådelstaknivån,till ettbetala avupp
nödvändigförtillräckligtsaknarbelopp utrymme annan
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konsumtion. Om å andra sidan enbart högre förbehålls-ett

belopp införs, kvarstår i princip de skillnaderna mellanstora
kommunerna avseende avgiftsuttag.

inteDet självklart vilka tjänster bör omfattasär som av
Några utgångspunkter följande: rimligtDettaxan. är är att

den enskildes avgift gäller service, omvårdnad vård,och dvs.

exklusive och boende. Utvecklingen går alltmer i denmat

riktningen kommunerna service, omvårdnad ochatt separerar
vård från och boende, i fall där vårdvidävenmat t.ex.man,
i sjukhem, lägger avgifterna för respektive tjänster tillsamman

helinackorderingsavgift. Med inriktning påsammantagenen en
enbart service, omvårdnad och vård når också denman
fördelen avgifterna blir likvärdiga oberoende boende-att av
form. liggerDetta i i linje med de årens diskussionsenaste om
neutralitet i fråga avgifter och boende.om

kaptletI redovisar utredningen skäl för följande tjänster,att

rättsligt gäller hjälp i hemmet, service och omvårdnadsettsom
och kommunal hälso- och sjukvård, bör omfattas avgiftenav
för service och omvårdnad: Omvårdnad, städning, tvättning,
matdistribution, trygghetslarm, ledsagarservice, avlösarservice,
personlig assistans enligt socialtjänstlagen, hjälp med ärenden,
hjälpmedel, kommunal hälso- och sjukvård, fotvård i enskilda
fall.

Skydd höga avgifter för färdtjänst kapitelmot
l 1

nivåFörslag avgift för färdtjänst i medom
kollektivtrafiktaxan

kapitletI föreslås avgift för färdtjänst nivå mediatt en
kollektivtrafiktaxan etableras i hela landet i syfte bl.a. att
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delaktighet förjämlikhet ochtillmöjligheternaförbättra

förflyttatill färdtjänst föralternativsaknar attsompersoner
igenomföras i socialtjänstlagenföreslåsLagregleringensig.

förslag i utredningensHandikapputredningensmedenlighet
146.Välfärd Rättvisa SOU 1991Handikapphuvudbetänkande

färd-kollektivtrafik ochförförordasvilketOm ansvaret--
föreslagnadenhuvudman börsamlas hostjänst enm.m.

innehållbeträffandeöverförassocialtjänstlagenregleringen i
persontrafik.kollektivvisshuvudmannaskap förtill lagen om

legitimeringförprinciperbör fråganEnligt utredningen om
för-ordning ochsärskildfärdtjänst utredas iförav personer

därmedsambandkostnadsbedömningar idjupade göras
iför färdtjänstövergång kollektivtrafiktaxatillbeträffande en

alla landets kommuner.

saknasför närvarandeframhåller detUtredningen att

blirvad kostnadernatrovärdigt kan visaunderlag manomsom
inför avgifter för färdtjänstnågra förändringar i övrigtutan --

avgifterna för kollektivtrafiken.i hela landet vilka motsvarar

Handikapputredningen SOUgjordesberäkningarDe som av
tillgängliga, visarde enda1991:46 och ärär attsomsom

förutsättningar blirsådana 8,5 %kostnaderna under av
mkr i 1995bruttokostnaden för färdtjänst. 190Det motsvarar

kostnadernabedömningenårs prisnivå. Utredningen gör att

överstiger dennainte summa.

Motivering

nivå kollektivtrafiktaxani medavgift för färdtjänstEn
huvudbetänkandetHandikapputredningen iframfördes av
bakgrund bl.a.fram1991:46. Förslaget ladesSOU mot av

färdtjänst.1980-talet förökande avgifter under
medökade antalet kommunerMellan åren och1980 1985

antaletfrån till medankollektivtrafiktaxa marginellt 3028

procentandeltillämpadekommuner taxametertaxaavsom
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ökade från till181 kommuner.204 Merparten deav senare
20 % taxameterbeloppet andelentog ut tog utav men som mer

år 1980.större änvar

Mätningar år 1991 visar två tendenser. Den antaletär attena
kommuner tillämpar kollektivtrafiktaxa har ökat till 90som
stycken. innebärDet positiv förändring i den riktningen
beträffande avgiftsnivån Handikapputredningen före-som
språkade. andraDen antalet kommunerär tillämparatt som

har minskat till stycken162 samtidigtprocenttaxa 59 %som
dessa tillämpar avgiftsnivåer överstiger 20 %av som av

taxameterbeloppet. avgiftsnivåerHögre avviker från Handi-

kapputredningens målsättning.
I från Landstingsförbundet modeller förrapporten om

samordning samhällsbetalda visastransporter attav en
kollektivtrafiktaxa innebär generellt lägre egenavgift änen
andra och resandet därför stimulerastaxesystem medatt en
kollektivtrafiktaxa. Som har visats Handikapputredningenav

sådan nivå på egenavgiftenär skälig eftersom kollektiv-en
trafiken komplement till kollektivtrafikenär förett personer

Ävenhar behov särskild transportservice. frittsom ettav en
valt resande inte hindras höga avgifter skäligt.ärsom av

Utredningens yngrestudie visar inga höga genomsnittliga
utgifter för färdtjänst. Studien visar dock i bredatt resor
mening område där utgifternaär ha ökat mycketett anses
under de åren. följdEn ökande utgiftersenaste är attav man
i vissa fall har tvingats minska på eller helt upphöra med
resande. Funktionshindrade har redovisat denna situationsom
kan ha högre utgifter de genomsnittliga,än de kan ocksåmen
ha betungande samlade effekter avgifter från många tjänste-av
och varuområden under flera huvudmän. Funktionshindrade i
den situationen kan tvingas välja bort färdtjänst,attsenare om
det möjligt, för klaraär utgifter för nödvändigatt av annan
konsumtion.
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nivå medifärdtjänstavgift förUtredningen att enanser
för förbättraåtgärdhandi förstakollektivtrafiktaxan är atten

delaktighet förochjämlikhettillmöjligheterna sompersoner
sig. Funktions-förflyttaförfärdtjänstalternativ tillsaknar att

utgifterha högreskall intesituationeni denhindrade personer
basnivån förKollektivtrañktaxanandra.sitt resande ärför än
förgällaoch börbetaldasamhälleligt äventransporter personer

förflytt-avseende på sinamedanvända färdtjänstmåstesom
medsambandiföreliggaSådana behov kanningsbehov. även

förkorttidsvistelseverksamhet,från dagligtill och m.m.resor
personkrets.tillhör LSSsompersoner

ökadMerkostnadsersättning för

betalningsförmåga kapitel 12

nivå handikappersättningeninomlägreFörslag om en ny

nivå handikappersätt-inomföreslås lägrekapitletI att en ny
övrigautredningenskompletterai syfteningen införs att

betalningsförmåga avseendeden enskildesstärkaförslag och
gälla enbartnivån bördenmerkostnader. För merut-attnya

tillgrundarsjukdom/funktionshindertill följd rättgifter av
basbeloppetersättningsnivå %18ersättning, utgör avsomen

uppgår till lägstmerutgiftema samt attprocentsatssammaom
sjukvårdenochinom hälso-egenavgifterpatient- och andra

grundarmerutgifter vilkainte beaktasoch socialtjänsten som

ersättning.tillrätt

krmed mkrförkostnad 515Förslaget innebär statennyen

per ar.
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Motivering

tidigare kapitelI har förslag redovisats vid ettsom genom-
förande sänker funktionshindrade avgifter förpersoners
service, omvårdnad, vård, hjälpmedel och de studierAvresor.

utredningen har företagit kan dock slutsatsen dras attsom

förslagen, både riktiga och nödvändiga, inte till-än ärom

räckliga. Studierna visar funktionshindrade oftaatt personer
har olika merkostnader till följd funktionshinder.typer av av
Med avseende på sådana kostnader behövs lösningar ärsom
flexibla dels inte stängda för vadgränserna ärattgenom som
i det enskilda fallet kan kostnad relaterad tillanses som
funktionshindret, dels kostnaderna kan kompenseras.

yngrestudien harI gruppering gjorts personer/hushållen av
med påavseende deras på fråga ekonomiskasvar en om
effekter utgifter se kapitel 4. har bekräftatsDet attav grupp

och därefter b har den ekonomiskt sett mest utsattaa grupp
situationen. Grupp har högst summerade kostnader för hälso-a
och sjukvård och service. position bestårDenna även när

kostnader för sysselsättning, fritid och rekreation samtresor,
andra tjänster och Grupperna och d följvaror summeras. c er
i turordning beträffande summerade kostnader.

studien framgårAv också och b har högregrupperna a
andelar kostnadsersättningar och frågaEnänav grupperna c

inställer sig dock skillnaderna inte bordeär störresom om vara
mellan beträffande kostnadsersättningar bak-motgrupperna
grund det läge karaktäriserar särskiltutsattaav som grupp a

kan enligt utredningenDetäven antas attmen grupp
tillhör dessa och inte har tillgångpersoner som grupper som

till kostnadsersättningar, skulle få klart förbättrad situationen
de hade möjlighet erhålla ersättning för sinaattom en

merkostnader.

betänkandetI Merkostnader vid sjukdom och handikapp
SOU 1992: 129 redovisar Merkostnadskommittén två altema-

tiva förslag lägre ersättningsnivå inom handikapper-om en ny
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inkluderarkallad merkostnadsersättning, där detsättningen ena
merkostnad de egenavgifteroch det andra exkluderar som som

uppnående högkostnadsskyddet förkvalificerar för öppenav

sjukvård och läkemedel och kommitténhälso- och ett av

högkostnadsskydd för sjukresor. Kommitténföreslaget
tänkasredovisar beräkningar antalet kanpersoner somav

tvåfråga något de alternativa förslagenkomma i om av
alternativet där egenavgifter beaktasgenomförs. I mer-som

högkostnadsskydd fördå avgifterna täcks inkostnad även av-
beräknar kommitténvård, läkemedel och ukresoröppen att-

ifrågadiabetiker, kan komma160 000 120 000varavpersoner,
alternativet nämndaför merkostnadsersättning. det andra därI

kommitténegenavgifter inte beaktas merkostnad antar attsom
kan bli aktuella för ersättning. dessaAv50 000ca personer

medkommittén flerparten kommertror att att vara personer
diabetes.

för närvarande inteAvgiftsutredningen det ärattanser

lösning i fråga lägre nivå inomlämpligt förordaatt om enen
förhandikappersättningen inkluderar avgifter tas utsom som

sjukvård socialtjänsten. Skälet tillhälso- och och insatser inom
tillförsta hand utredningen lämnar förslagdetta iär att

områdenförbättringar beträffande avgiftsuttaget inom centrala

omvårdnad, ochför funktionshindrade service och hälso-som

sjukvård, rimligt dessahjälpmedel och färdtjänst. Det är att
stånd får viss tid medreformer kommer till och underprövas

på andraavseende effekter för funktionshindrade Ettpersoner.
skäl ekonomiskt. Utredningens övriga förslag innebärär nya

svåra finansiellakostnader för och kommuner. nuvarandeIstat
därför inte omfattande och dyr reformläge bör en mer

förordas i fråga merkostnadsersättning.om
verketVid kontakt med Riksförsäkringsverket RFV uppger

ersättningsnivå uppgår till basbeloppet%18att en som avny
införs, ansluta till nuvarande regler för handi-bör, denom

kappersättning och kallas handikappersättning. Utredningen
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synpunkter bör beaktas. regleringRFV:s Enattanser av

förslaget istället för merkostnads-handikappersättningsom en

ersättning innebär förenklingar både för enskilda sökersom
förmånen för skall administreraoch försäkringskassoma som
reformen.

Förbättringar i övrigt kapitel 13

kapiten och förhållandenI har vissa7 8 nämnts som

utredningen belysa.attavser

vårdPeriodisering högkostnadsskyddet för öppenav
och läkemedel

pågående sjukvårdensutredningen hälso- och finansie-Den om
ring och organisation HSU har i uppdrag bl.a.2000 att se

utformningen högkostnadsskyddet. Enligt direktivenöver av
kan högkostnadsskyddet utformas efter detmönster av
nuvarande alternativt omfatta flera nivåer såsystemet, att t.ex.

avtrappning avgifter sker dessa visstnär etten av passerar
belopp till efter vilken kostnadsfrihet gäller.gränsupp en ny
Även jämnare spridning avgifter undermedsystern en av en

tolvmånadersperiod bör prövas.
utgångspunkt för prövning enligt Avgiftsutred-En ären

funktionshindradeningen de resultat avseende personers
undersökningar.situation framgår utredningens T.ex.som av

högkostnadsskyddetperiodiseringvisar yngrestudien att aven
funktionshindradeför mångaskulle kunna ha betydelsestor

kapitel 4,och b seSärskilt gäller detpersoner. grupperna a

sjukvård, harhöga för hälso- ochkostnader ävenutöversom
kostnader förden ekonomiskt situationen närmest utsatta

syssel-insatsområden omvårdnad,andra service och resor,-
sättning, fritid och rekreation andra tjänster ochsamt varor -
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någon form periodisering uttrycksbeaktas. Behovet av av

ingårflera i studien.också direkt personer somav
i Malmöhus läns landstingskydd harperiodiseratEtt prövats

Erfarenheter hos tjänstemän vidjanuarisedan den 1991.l

utformningen dettasärskildadenlandstinget är ettatt av som

lösning. Delvis beror dennaskydd dyrrullande30-dagars är en
läkemedel. periodise-vård ochpå mellan Etteffekt kopplingen
avgränsning till kvartal.medutformatskydd förordasrat men

positiv till periodiseratprincipielltAvgiftsutredningen är ett
sådant skydd iförstödskydd det finnsoch ettattanser

uppdragpåavseende HSU 2000:5utredningens studier. Med

patienternasviktigtAvgiftsutredningen det är attattanser

högkostnadsskydd förperiodiseraterfarenheter öppen-ettav
börsammanhangetvård studeras detoch läkemedel Inärmare.

uppmärksammas.situationsärskilt funktionshindrade personers
syftemedförslår särskilda studier genomförsUtredningen att

för funk-bra högkostnadsskyddklargöra vad är ettatt som
funktionshindradehosErfarenhetertionshindrade personer.

kunna intressantai Malmöhus läns landsting bör varapersoner
i det avseendet.

fotvårdmedicinskDefinition av

redovisat kostnader föryngrestudien har 140I personer
fotvårdsspecialist. kostnader haranlitande De ettsom angesav

på kr/år.på kr/år och medelvärdemedianvärde 1 155800 ett
fotvård fotvård kan ha redovisatsSåväl medicinsk vanligsom

i svaren.
förskydd höga avgifterUtredningen har i kapitel 10 motom

ingåfotvård skall kunnaomvårdnad föreslagitservice och att
omvårdnad enskilda fall. Falloch ii för servicetaxan som

då fotvård mycket betydelsefull för densådana ärär t.ex.avses
fullo medicinsktför behoven tillenskilde grunden ärutan att

sådan avgränsningbl.a. kunnaindikerade. För göraatt en
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behövs definition vad skall med medicinsken av som avses
fotvård och vad sådan definition skall innebära frågaien om

för huvudmännen.ansvar
definitionEn medicinsk fotvård vidare viktig i sigärav

oberoende bodelningen i fråga mellan landstingav om ansvar
och kommuner. klar och allmän definitionEn förbättrar förut-

sättningarna för har medicinska fotvårdsproblempersoner som
få åtgärdadedessa på adekvat och till avgiftatt sättett en som

inom för det högkostnadsskydd gäller förtas ut ramen som
vård och läkemedel.öppen

Socialstyrelsen årredovisade i1990 Dnrrapporten
5129-96/88 till regeringen vissa pågående utvecklingsarbeten
inom fotvård och lämnade förslag till åtgärder. Rapporten
omfattade bl.a. definitioner och kriterier angående fotvård och

förslag avseende organisation, utbildning Vad utred-m.m.
ningen känner till har inte inneburit medicinskrapporten att
fotvård har allmän och tydlig definition, inte hellergetts atten

för sådan medicinsk fotvård har definierats i organisa-ansvaret

toriska termer.

den bakgrundenMot föreslås regeringen initiativ tillatt tar

entydig definition medicinsk fotvård specificeras medatt en av
påavseende hälso- och sjukvården i hela landet. Vidare

föreslås Landstingsförbundet diskussion medatt tar upp en
sina medlemmar i syfte skapa förutsättningar föratt att

fotvårdmedicinsk skall kunna tillhandahållas i hela landet.
föreslåsDärtill Landstingsförbundet och Svenska Kommun-att

förbundet överläggningar kring vad kantar upp som anses
tillhöra landstingens och kommunernas i frågaansvar om
fotvård.
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Tandvård funktionshindradetill personer

andelenden högaframhållits i kapitelhar 8Det att trots
ökatsjukvårdsutgiftema harhälso- och%35 attsom anser

två åren, hälso- ochunder desärskilt mycket ärsenaste

påfå tvingats skära nedsjukvård område där harett personer
har skett harnedskämingsin konsumtion.eller minska Där en

fotvård sjukgymnastik.tandvård, ochhandlatdet främst om
tandvård användsdragit slutsatsen bl.a.Utredningen har att

inkomsterna knappa.regleringspost ärnärsom en
bakgrund andra för-förhållande kanDetta tremot avses

hållanden.

landstinghade år allauppgift i kapitel 1990Enligt 2

tandvård utvecklingsstörda bor itvå förfriutom som
år fritio landstinggruppbostäder, medan 1994 ger

tvåmellan de årtalentandvård. Motsvarande skillnad

utvecklingsstördagäller tandvård tillfinns inte detnär
sådanthar boende än ettett annat arrangerassomsom

landstingen.av
tandvårds-har behovMånga funktionshindrade tätareav

tid i behand-och kan behöva längrekontakt andraän
tandhälsa på lika villkorlingssituationen. godEn som

därför innebäraövriga befolkningen kanden störreen
tandvårdskostnad förtandvårdskonsumtion och högreen

funktionshindrade.

tandvård har förändrats markantkostnader förVuxnas
den juli %under 1990-talet. 1991 40Före 1 ersattes av

och däröver. Därefterkostnader till kr %3 000 75upp
subventionsgraden successivt minskat. denhar Fr.o.m. 1

förpatienten själv kostnaderseptember 1994 uppsvarar
tandvårds-enligttill kr. belopp därutöver500 För ersätts

och kr,belopp mellan 000 %% 501 3 4025taxan avav
och kr och % beloppbelopp mellan 000 703 001 7 av

kr.7 000över
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Utredningen god tandhälsa betydelse föräratt storanser en av
såväl individens totala hälsa för livskvaliteten. dåligEnsom
tandhälsa kan andra problem innebära dåligutöver tugg-en
funktion och därmed ytterligare funktionshinder. Enligtett

utredningens uppfattning det alarmerande kostnaden förär om
den enskilde skall denne från behövliga förebyggan-utestänga
de behandlandeoch tandvårdsinsatser. första hand måsteI

merkostnader följer tandvårdskontakter ochtätaresom av
längre tid i behandlingssituationen åtgärdas. Utredningen
föreslår regeringen beaktar detta i den propositionatt som

föreläggas riksdagen under året.avses

Underhållskostnader för bil för har bilstödpersoner som

kostnaderDe redovisas i yngrestudien beträffande bilstöd,som

gäller inte bilstödets utformning sådant kostnader förutansom
avfordonet.driften Kostnaderna mycket höga, vidär t.ex. en

jämförelse med kostnaderna för färdtjänst. Median- och
medelvärdena kr/månad.200 de kvalitativa1är I harca svaren
flera redovisat problem med "fasta kostnader" förpersoner
service och underhåll. kostnaderDessa merkostnader iutgör
den meningen funktionshinder hade frågaiatt utan personen
kunnat klara mycket på hand och därmed sluppit de extraegen
kostnaderna.

Utredningen har erhållit information från Riksförsäkrings-
verket de kostnader kan räknas merkost-att som avses som
nader med avseende på handikappersättning. Utredningen har
själv i kapitel lämnat förslag12 nivå inom handi-om en ny
kappersättningen gäller enbart merkostnader. dettaTrotssom

utredningen frågan kostnader för service ochattanser om
underhåll fordon för dem har bilstöd bör följasav som upp.
Utredningen föreslår frågan undersöks och åtgärderatt att
vidtas det behövs.om
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bostadsfrågor funktionshindermedrörandeVissa personer

utredningensprimärt berörinte frågorBostadsfrågor är som
kostnader härförbostaden ochVissa aspekter ärarbete. av

kostnadergällerlyftas fram.sådana de bör Detemellertid att

betala förfunktionshindrade tvingasvissa gemensammasom

gruppbostäder.iutrymmen
igruppbostädema1980-talet utformadestill mittenFram av

hardär varjebostäder,kollektivaregel ettpersonmensom
igruppbostädema1980-talet komFrån mitteneget avrum.

medfullvärdiga bostäderutformashögre gradbetydligt att som
sovalkov, sanitetsutrymmemeddvs. medalla funktioner rum

finnsgruppbostäderbådapentry/kök.och I storatyperna av
dessaFörärutrymmen gemensammagemensamma.som

vissa fallolika regler. Itillämpar kommunerna tarutrymmen
hyresavgift, i andra inte.landstingentidigarekommunerna ut

förhyra överensstämmerUttag utrymmengemensammaav
och service till vissastödi lagenmed intentionernainte om

anför1992/93:159propositionenfunktionshindrade LSS. I

enskilde inte bör belastasdenstatsrådet bl.a.föredragande att

deldå dessakostnader förmed ärutrymmen engemensamma
sittpå grundbehöverden enskildeserviceden avsomav

funktionshinder.

kostnadsbegränsningarförslagingetUtredningen lägger om

gruppbostäderigällerdetnär utrymmen mengemensamma
finnsEnligt utredningenfrågan.ändå uppmärksammavill

följer effekternauppmärksamtregeringenbehov attatt avav
ikostnader förhuvudmännen utrymmenuttar gemensamma

gruppbostäder.
i uppdragSocialstyrelsenföreslår vidareUtredningen att ges

Kommunförbundetmed Svenskatillsammans göraatt en
särskildbostäder medgruppbostäder ochutvärdering av

ochtill flexibilitetmöjligheternasyfte utvecklaservice med att

ocherfarenheteranpassning. detta arbete börindividuellökad I

handikapporganisationer.från berördasynpunkter inhämtas
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Utgifter för förvaltaregod ochman

Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
FUB har uppgivit kostnader för god och förvaltareatt man
kan blivit bristfälligtha noterade i yngrestudien för utveck-

lingsstörda i fall där personal har på enkäten.svaratpersoner
Bestämmelser god och förvaltare i föräldra-om man anges

balken. Enligt reglerna får behöver goden person som man
eller förvaltare betala arvode för tjänsterna harom personen en
nettoinkomst/år överstiger två basbelopp 70 kr/år400som

eller har1994 förmögenhet överstiger treom personen en som
basbelopp kr/år105 600 1994. Om behöver godpersonen

förvaltareeller inte har nettoinkomst nårman men en som upp
till nivåernämnda betalar kommunen arvodet för de insater

behövs.som

Utredningen har inhämtat vissa upplysningar godom man
frånoch förvaltare Malmöhus läns landsting, överförmyndar-

förvaltningarna i Västerås och Stockholm FUB.samt

Enligt Malmöhus läns landsting har hälften deav Vuxna
har insatser landstinget ochpersonerna som genom som

omfattas den tidigare omsorgslagen, god eller förvalta-av man
Av överförmyndarförvaltningen i Västerås framgår flerattre.

utvecklingsstörda idag borde ha god man/förvaltareän och
enligt överförmyndarmyndigheten i Stockholm kan utveck-

lingen sikt bli sådan sannolikt alla utvecklingsstörda haratt

god man/förvaltare.

Arvodena utvecklingsstörda betalar för god man/som
förvaltare varierar enligt uppgifterFUB:s mellan och300

kr/år plus11 000 sociala avgifter. Uppgifter intervall harom
lämnats motsvarande information huvudmännensutan om
inkomster, förutom i fall. Enligt information från överför-ett

myndarmyndigheten i Stockholm det normala intervallet förär

arvode inklusive sociala avgifter i staden 10 000 15 000-
kr/år. mycketHur den enskilde respektive kommunen betalar

dessa belopp framgår inte.av
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utredningen inte hurbakgrunden kandenMot avgöra stort

ocharvode för godmed huvudmännensproblemet man
harheller vissaförvaltare i realiteten, inteär personer enom

anföras allmänt högasvår situation. kansärskilt Däremot att

följd dessa harenskildaarvoden atttas ut som en avavsom
med principenfunktionshinder, inte överensstämmer attom

förhållandefunktionshinder inte skall kosta. Detta samt att

begåvningsmässigaandrautvecklingsstörning ochandelen med
eller förvaltare kanfunktionshinder och har god mansom

åren medför problemetöka kraftigt under de närmaste attantas
börfrån den enskildes inkomsterarvodenmed uttag av

föreslår regeringenUtredningenuppmärksammas. att noga
enskildas betalning arvodenutvecklingen beträffandeföljer av

i syfte vid behov ändraför god och förvaltare att nu-man

lagstiftning.varande

avgiftereffekterForskning sammantagna avom

genomfört studier gällerUtredningen har sammantagnatre som
avseendeavgifter och andra kostnaderekonomiska effekter av

detfunktionshindrade Vad utredningen känner till ärpersoner.
Frågor motsvarandeförsta gången sådana studier har gjorts. av

i begränsad omfattning deslag täcks inte in än t.ex.avmer

centralbyrån genomför årligen.undersökningar Statistiskasom

viktigt de studier harUtredningen det är attatt somanser
föreslår därför regeringengjorts följs Utredningen görattupp.

påforskningsråden uppmärksamma det och denangreppssätt
utredningen. Särskilt Socialveten-metodik har använtssom av

forskningforskningsrådet, har basansvar förskapliga ettsom

utredningensfunktionshindrades situation, bör enligtom
ekonomiskamening initiera forskning sammantagnaom

påeffekter för funktionshinder grund derasmedpersoner av
också sådanfunktionshinder. utredningens meningDet är att

den samhällsekono-forskning skall kompletteras med typ av
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miska studier insatser for funktionshindradeav personer som
Handikapputredningen föreslog i sitt slutbetänkande SOU
1992:52.

Kostnader och finansiering kapitel 14

kapitletI redovisas de förslag i betänkandet innebär ellersom
kan innebära ökade kostnader för landsting och kommu-stat,

Vidare utredningens prioriteringar avseendener. anges
förslagen. Därtill redovisar utredningen sin på finan-syn
sieringen förslagen.av

Skydd höga avgifter för sjukvårdmot hälso- och

Utredningens förslag innebär avgifter för kommunal hälso-att
och sjukvård tillhandahålls den enskilde i dennes hemsom

hemsjukvård jämställs med hälso- och sjukvårdöppenannan
frågai kostnadsbefrielse enligt lagen7 § begränsningom om

läkemedelskostnader, Jämställelse skall gälla forav m.m.
situationer den enskilde har kommunal hemsjukvårdnär utan

ha hjälp i hemmet eller service och omvårdnad frånatt

kommunen för vilken service- och omvårdnadsavgift tas ut.en

Utredningen bedömer reformen inte innebär någraatt nya
kostnader för landsting och kommuner bl.a. beroende på att
den kan kommapersonkrets omfattas förslagetatt ärsom av
liten. Vidare framhålls besöksavgifter kan kommaatt attsom

från den enskilde kommuner och landsting sannolikttas ut av
blir låga alternativt avgiftsfrihet kommer tillämpas.att att

Uttag låg eller ingen avgift innebär i sin avgifts-tur attav en

påverkan på antalet tillkommande nåruttagets personer som
frikortsgränsen blir begränsad. Slutligen bedöms kostnadenatt
för administration refonnen på kommun- respektiveav
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eftersom rutinerna bör kuinnablir marginelllandstingssidan
personal.för nuvarande antalklaras inom ramenav

avgifter för vissa hjälpmedelSkydd högamot

hjälpmedelavgifter för vissaskydd högaFörslaget motom
för det allmänna,på kostnadermed avseendeinnebär, ettatt

lands-sjukvårdshuvudmännenutgår tillstatsbidragriktat

kommunerna de godtarlandstingsfriatingens/de attom
enligtegenavgifter för hjälpmedelfunktionshindradesanpassa

omfattar.förslagetde principer som
dehjälpmedel behandlas vidavgifter förFrågan avsesom

och sjukvårds-mellanDagmaröverläggningamas.k. staten
hälso- ochersättningar för visssärskildahuvudmännen om
egenavgifthurförhandlingarna börsjukvård. Vid avgöras stor

medhjälpmedelförhögst skall tas ut av personersom
sjukvårdshuvudmännenmotprestation tillfunktionshinder. Som

medden tidigareföreslås statlig ersättning utöver ramenen

årligen.mkr50

omvårdnadför serviceavgifter ochSkydd högamot

skall enligtår med funktionshinderunder 65För en person
ochmånad hjälp i hemmet, serviceavgiften förförslaget per

sjukvårdoch tillsammansomvårdnad kommunal hälso-samt
såmånatliga basbeloppet, dockhögst det21 % att envara av

skallbor i ordinärt boendemed funktionshinder somperson
det månatliga basbeloppet.förbehållas lägst %150 av

inteår äldre med funktionshinderoch65För somen person
år fyllernormalt åldrande under det hanhänföras tillkan ett

ochmånadår avgiften för hjälp i hemmet, serviceskall65 per
hälso- och sjukvård tillsammansomvårdnad kommunalsamt

skallmånatliga basbeloppet ochdethögst %21vara av
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avgiften sedan under tioårsperiod till gällandeen anpassas
avgifter i kommunen för pensionärer.

förKostnaden reformen har beräknats i flera förstaDetsteg.
gäller kommunernas förlust avgiftsintäkter enbart taknär ettav

för avgifter avseendesätts under år.65uttag av personer
Förlusten beräknas till imkr års146 1995 priser. andraDet

gäller införandet höjt förbehållsbelopp förettav personer
under år i ordinärt boende.65 Förlusten beräknas i denna del
till mkr i års184 priser.1995 tredjeDet gäller kost-steget
naden för kommunerna vid införande såväl höjt förbe-ettav
hållsbelopp avgiftstak. kostnadDenna uppskattas tillettsom

mkr i års240 priser.1995 Den kostnaden försammantagnaca

utredningens förslag blir därmed mkr/år.240

Skydd höga avgifter för färdtjänstmot

Förslaget skydd höga avgifter för färdtjänst innebärmot attom

avgift för färdtjänst i nivå med kollektivtrafiktaxan etablerasen
i hela landet.

Utredningen redovisar svårigheter med beräkna kostnader-att
för reformen. Kostnaderna avhängiga flera faktorer.ärna

Förutom den nivå utgår från vid sänkning avgiftenman en av
spelar de exakta reglerna i det tidigare roll,taxesystemet
liksom kommunens ytstorlek, fördelning befolkningen ochav

Ävenaktuella färdtjänstbehov. legitimeringsförfarandet har

betydelse. finns effekter-inga studier beskriverDessvärre som

Övergång till kollektivtrafiktaxa i varje enskildna av en
kommun.

fråganUtredningen föreslår den bakgrundenmot att om

principer legitimering för färdtjänst skallför av personer
utredas i särskild ordning och fördjupade kostnadsbedöm-att

ningar övergång förbeträffande till kollektivtrafiktaxaen

färdtjänst sambandi alla landets kommuner skall igöras
därmed.
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beräkningar gjordes Handikapputredningen SOUDe som av

tillgängliga,1991:46 och de enda visarärär attsom som

fardtjkostnaderna skulle bli bruttokostnaden för8,5 % änst,av
års prisnivå. Utredningen dennadvs. mkr i190 1995 attanser

nivå nivå legitimeringsprin-kan högsta och attses som en nya
nivån.ciper kan minska

betalningsförmågaMerkostnadsersättning för ökad

ersättningsnivåFörslaget innebär etableras utgöratt ny somen

basbeloppet merutgiftema uppgår till lägst%18 sammaav om
Vidare gäller förslaget enbart merutgifter tillprocentsats. att

följd sjukdom/funktionshinder grundar till ersättningrättav

egenavgifterpatient- och andra inom hälso- ochsamt att

sjukvården och socialtjänsten inte beaktas merutgifter.som
Kostnaderna för reformen har tidigare redovisats Merkost-av

i betänkandet Merkostnader vid sjukdom ochnadskommittén

Avgiftsutredningenhandikapp SOU 1992:129. bedöm-gör
för reformen vadningen kostnaden inte skall överstigaatt

Merkostnadskommittén kom fram till beträffande sitt förslag.
Merkostnadskommittén redovisade kostnaden skulle bli 470att

mkr år för socialförsäkringen och adminis-sammantagetper
års prsinivåtration. torde dessa kostnaderI 1995 515utgöra ca

år.mkr per

påPrioriteringar med avseende förslagen

Enligt direktiven skall prioriteringar mellan de olikagöras
förslag fram. Utredningens utgångspunkt förläggs dessasom

de förslag skall prioriteras högt har väsentligär att som en
effekt det gäller minska avgifter från dennär att uttaget av
enskilde, funktionshindrade situation skallatt yngre personers
stå i främsta och behov och förslag harrummet att som
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diskuterats under mycket lång tid, åtgärder, skall hautanmen
företräde framför sådana förslag datum.ärsom av yngre

den bakgrunden redovisar utredningen följMot ande priorite-
ringsordning tvåinom förslag:grupper av

Grupp 1

avgifterSkydd höga för service och omvårdnad imot

form avgiftstak oberoende den enskildesettav av
boendeform förbehållsbelopphöjt församt ett personer

bor i ordinärt boende kapitel 10.som
Kostnad mkr.240

Skydd höga avgifter för service omvårdnadoch imot

form avgiftstak oberoende den enskildesettav av
boendeform kapitel 10.
Kostnad mkr.146

Skydd höga avgifter för service och omvårdnad imot

förbehållsbeloppform höjt för borettav personer som
i ordinärt boende kapitel 10.
Kostnad mkr.184

Skydd höga avgifter färdtjänstför i form avgiftermot av
fårinte överstiga avgiftsuttaget inom kollektiv-som

trafiken kapitel 11.
Kostnad mkr.190

Skydd höga avgifter för vissa hjälpmedel kapitelmot

9.
Kostnad mkr.50

Grupp 2

Merkostnadsersättning för ökad betalningsförmåga
kapitel 12.
Kostnad mkr.515

Skydd höga avgifter inom sjukvårdenhälso- ochmot

kapitel 8.
Kostnad kr.0
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Finansiering

maximaltförslag 995utredningens samtligaKostnaden för är

denprisnivå. förslagen iårs lmkr i För1995 ärgrupp
imkr. förslagen 2maximala 480 För ärgruppsumman

mkr.kostnaden 515

på landsting och kommunerKostnadernas fördelning stat,
för följ ande:på huvudmannaskapet tjänsternamed avseende är

mkrStat 565

krLandsting O

mkr430Kommuner

kostnads-landstingen inte berörsRedovisningen visar att
fåroch kommunerrefonnema medan däremotmässigt statav

kostnader.nya
påavseendehar inga noll-direktiv medAvgiftsutredningen

förslagen därmedförslag. Genomförandetutredningens ärav

ñnansieringsmöjligheter.fråga politisk prioritering ochen om
skallgäller den s.k. fmansieringsprincipenDärutöver att

tillämpas.
omför-förhoppning skall kunnaUtredningens är att resurser

på dendelas med avseende de framlagda förslagen, atttrots
såvälaktuella finansiella situationen förär stram stat som

utred-detta krävs dock enligtlandsting och kommuner. För

ningens uppfattning bl.a. statsmakterna kompenseraratt

följer förslagen.kommunsektom för kostnader som av



85

örfattningsförslagF

Förslag till

ändring i socialtjänstlagenLag 1980:620om

Härigenom föreskrivs och socialtjänstlagen10 35att

1980:620 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10

Socialnämnden bör Socialnämnden börgenom genom
färdtjänst, hjälp i hemmet, färdtjänst, hjälp i hemmet,
service och omvårdnad, service omvårdnad,dag- och dag-
verksamheter eller lik- verksamheter eller lik-annan annan
nande social tjänst underlätta nande social tjänst underlätta

för den enskilde förbo hem- den enskilde bo hem-att att

och ha kontakter med och ha kontakter medma ma
andra. andra. ärdtjänsten bör utfor-F

så den kompletterarattmas

kollektivtrafiken.

1 Senaste lydelse 1993:47.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

tillhandahålla sociala tjänsterövrigtiNämnden bör även

socialliknande,socialcentraler ochrådgivningsbyråer,genom
verksamhet.jämförligellerjour annan

ellerkontaktpersonsärskildNämnden kan utse personen
och hansenskildehjälpa denuppgiftmed närmastefamilj att

ellerenskilde begärdenangelägenheter,personligai om
fårårfylltharinte 15barntill det.samtycker För som

begärvårdnadshavarebarnetsendastkontaktperson utses om
år får kontaktpersonfylltbarnet 15till det.samtycker Hareller

till det.eller samtyckerbegärsjälvtbarnetendastutses om

35

i kommunenplatsi kommunen FörplatsFör avav
förskola, fritidshem,anordnadfritidshem,anordnad förskola,

integrerad skolbarnsomsorg,integrerad skolbarnsomsorg,
färdtjänst,familjedaghem,färdtjänst,familjedaghem,

hjälp ifamiljerådgivning,hjälp ifamiljerådgivning,
omvård-ochserviceomvård- hemmet,ochservicehemmet,

sådant boendenad,sådant boendenad, avsessomavsessom
eller §stycket 21i andraeller 20 §andra stycket 21 §i 20 §

lik-stycket ellertredjelik-stycket ellertredje annanannan
får kom-social tjänstfår nandekom-social tjänstnande

avgifterskäligaavgifterskäliga ta ututta munenmunen
kommu-enligt grundergrunder kommu-enligt somsom

får bestämmer.Avgifternabestämmer. nennen
kommu-överstigadock inte

självkostnader.nens

2 lydelse 1994:10.Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

sådanaFör platser i förskola Avgifter enligt första stycket
i och får15 får16 kommunensinte överstigasom avses

avgift endast i månden självkostnader. sådanaFörtas ut

verksamheten överstiger platser i förskola15 isom avses
timmar i veckan eller 525 och får15 16 avgift tas ut
timmar året. endst i den mån verksamhetenom

överstiger timmar i veckan15

eller timmar året.525 Iom

fråga färdtjänst fårom av-
giften vadinte överstiga som
gäller för färd med allmänt

kommunikationsmedel. För

ledsagare till den harsom
till färdtjänst får avgifträtt

inte tas ut.

Avgifter för hjälp i hemmet, service omvårdnadoch samt
boende får inte, tillsammans med avgifter i 26 §som avses
tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen 1982:763, uppgå till
så belopp den enskilde inte förbehålls tillräckligastort att

medel för sina personliga behov.

avgift enligt tredjeNär

stycket skall bestämmas för en
har jj/llt 65inteperson som

år får avgifter för hjälp i
omvård-hemmet, ochservice

tillsammans med avgifternad,
§ tredje26isom avses

sjukvårds-stycket hälso- och

lagen, uppgå till högst 21 %

basbeloppet enligt kap.1av
§ andra stycket lagen6
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lydelselydelse FöreslagenNuvarande

allmän försäk-1962:391 om

förbehålls-Vidare skallring.
för sådanbeloppet person

boendebor ordinärtisom
basbe-lägst %150vara av

loppet.
avgift enligt tredjeNär

stycket skall bestämmas för en
år,har b/llt 65person, som

funktionshindermed som

uppenbart beror påinte nor-

fårmalt åldrande avgifter för
ochhjälp hemmet,i service

omvårdnad, tillsammans med
§avgifter 26isom avses

stycket hälso- sjuk-tredje och

vårdslagen, under det år han

uppgåfyller åreller hon 65

basbelop-till högst %21 av
avgifter skall där-Dessapet.

tioårsperiodefter under en
till vadsuccessivt anpassas

gäller enligt tredjesom

stycket.

i kraft denlag träderDenna
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Förslag till

ändringLag i lagen 1981:49om om

begränsning läkemedelskostnader,av m.m.

Härigenom föreskrivs lagen7 § 198l:49 begräns-att om
ning läkemedelskostnader, skall ha följande lydelse.av m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7

Visar någon han i den omfattning i andraatt som anges
stycket har köpt prisnedsatta eller andra läkemedel som avses
i eller har3 § erlagt patientavgift för hälso- ochöppen
sjukvård ombesörjs landsting ellerstaten, ettsom av en
kommun inte tillhör landsting eller för vård ellerettsom

behandling enligt lagen 1993:588 husläkare, lagenom
1993:1651 läkarvårdsersättning eller lagen 1993:1652om

förersättning sjukgymnastik han befriad från därefterär attom
förbetala utskrivna läkemedel. Befrielsen gäller under den tid

återstår år, räknat från det första vårdtillfället,ettsom av

behandlingstillfället eller läkemedelsreceptet.
kostnadsbefrielseFör enligt första stycket fordras prisned-att

läkemedel har inköpts för eller patientavgifter erlagts medsatta

sammanlagt minst kronor.1 700 Om landsting ellerett en
kommun inte ingår i landsting har beslutat för sinett attsom
del tillämpa lägsta belopp understiger kronor,1 700ett som
skall istället det beloppet förgälla kostnadsbefrielse enligt
första stycket för den bosatt inom landstinget respek-ärsom
tive kommunen.

Senaste lydelse 1994:1815.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

Med hälso- och sjuk-Öppen
vård enligt första stycket av-

hemsjukvårdävenses som

enligt § andra och tredje18

sjukvårds-stycket hälso- och

lagen 1982:763 ombesörjs
kommun inom ettav en

landsting till-och intesom
handahålls tillsammans med

hjälp hemmet elleri service

och omvårdnad enligt social-

tjänstlagen 1980:620 för
vilken kommunen tar ut en
särskild avgift.

fleraförälder eller föräldrar barn underHar 16gemensamten
år i sin vård, får barnen kostnadsbefrielse närgemensamt

vårdtillfällen,utgifterna för behandlingstillfállen och läke-

medelsinköp för barnen sammanlagt uppgår till vad sägssom
i andra stycket.

Kostnadsbefrielse gäller den tid förstaunder isom avses

stycket för under denna tid fyller år.barn 16även som
fosterförälder. förälderMed förälder Som räknasävenavses

ochden med vilken förälder stadigvarande sammanboräven en
haft barn med föräldern.eller har varit gift eller harärsom

lag träder i kraft denDenna
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Förslag till

ändring i hälso- och sjukvårdslagenLag om

1982:763

föreskrivsHärigenom och18 hälso- och26 sjuk-att

vårdslagen 1982:763 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18

Varje kommun skall erbjuda god hälso- och sjukvården
dem bor i sådan boendeform eller bostad isom en som avses
20 § andra stycket och tredje21 § stycket socialtjänstlagen
1980:620. Varje kommun skall i samband med dag-även

verksamhet, omfattas § socialtjänstlagen,10 erbjudasom av en
sjukvårdgod hälso- och dem vistas där.som

fårkommun i kommun fårEn En iäven även

övrigt erbjuda dem vistas övrigt erbjuda dem vistassom som
i kommunen hälso- och sjuk- i kommunen hälso- och sjuk-
vård i hemmet hemsjukvård. vård i hemmet hemsjukvård.

får därvidKommunen inte ta

högre avgift för sådan vårdut

landstinget.än

Senaste lydelse 1992:1382
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

får till kom-Landstingetfår kom-tillLandstinget enen
överlåtalandstingetöverlåta inomlandstingetinom munmun

sådanerbjudaskyldighetensådanerbjudaskyldigheten attatt
andraivård,i andraVård, sägssägs somsom

landstinget ochoch stycket,landstingetstycket, omom
kommerkommunenkommer överenskommunen överens

med-regeringendetregeringen med-det samtsamt omom
avgifterfrågadet. Idet. omgerger

fårför vården regeringen
medgevillkor förfastställa att

Överlåtelse.sådanen

ochtredje styckenaförsta ochenligtKommunens ansvar
omfattar inteandra stycketenligtbefogenhetkommunens

läkare.meddelassjukvårdhälso- ochsådan avsom
utföranågonmedfår avtalslutakommunEn attomannan

lag.for enligt denna Enkommunenuppgifterde ansvararsom
medfår dock intemyndighetsutövninguppgift innefattarsom

före-bolag,tillbestämmelse överlämnasstöd denna ett enav
individ.enskildstiftelse ellerning, enen

26

enligt grunderfår vårdavgifterpatienterAv tas ut som
månden inteibestämmer,eller kommunenlandstinget annat

lands-inombosattaföreskrivet. Patientersärskilt ärär som
ipatienterliksomrespektive kommunen,tinget avsessom

behandlas lika.därvidb skall3
vårdför sådanvårdavgifterfårEndast kommunen ta ut som

1404lagen 1990:for enligt §betalningsansvar 2harden om

sjukvård.ochhälso-för vissbetalningsansvarkommunernas

2 lydelse 1993:48Senaste
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frågaDetsamma gäller i sådan psykiatrisk långtidssj ukvårdom
med huvudsaklig omvårdnadsinriktning för vilken kommunen
enligt 9 § lag har åtagit sig betalningsansvar.samma

Avgifter för vård enligt eller sådan18 § för långtidssjukvård
kommun har betalningsansvar för enligt eller2 9 §som en

lagen 1990:1404 kommunernas betalningsansvar för vissom
hälso- sjukvårdoch får inte, tillsammans med avgifter som

i tredje35 § stycket socialtjänstlagen 1980:620 uppgåavses
till så belopp den enskilde inte förbehålls tillräckligastort att

medel för sina personliga behov.

Avgift enligt tredje stycket
för har jzlltinteperson som

år får,65 tillsammans med
avgifter §fjär-35isom avses
de stycket socialtjänstlagen,
uppgå till högst 21 procent av
basbeloppet enligt kap.1 §6

andra stycket lagen
1962:391 allmän försäk-om

Vidare skall förbehålls-ring.
beloppet för sådan person

bor ordinärt boendeisom

lägst 150 procentvara av
basbeloppet.

Avgift enligt tredje stycket
för har fyllt år65person som
med funktionshinder som
uppenbart beror påinte nor-
malt åldrande får, tillsam-

med avgiftermans som avses
§ femte35 stycketi social-

tjänstlagen, under årdet han
eller hon fyller år uppgå65

till högst 21 bas-procent av
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§enligt kap.beloppet 1 6

stycket lagenandra

försäk-allmän1962:391 om

därefterAvgiften skallring.
till vadsuccessivtanpassas

tredjegäller enligtsom

stycket.

i kraft denlag träderDenna
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Förslag till

Lag ändring i lagen 1962:381 allmänom om

försäkring

Härigenom föreskrivs kap.9 2 och 3 lagen 1962:381att
allmän försäkring skall ha följande lydelse.om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.9
§2

tillRätt handikappersättning tillkommer försäkrad, fylltsom
år och innan han fyllt sextiofemsexton år för avsevärd tidsom

fått sin funktionsförmåga nedsatt i sådan omfattning hanatt

a i sin dagliga livsföring behöver tidskrävande hjälpmera av
annan,

b för kunna förvärvsarbeta behöver fortlöpandeatt hjälp av
ellerannan

c eljest behöver vidkännas betydande merutgifter.

Föreligger behov hjälp Föreligger behov hjälpav av
antingen i den dagliga livsfö- antingen i den dagliga livsfö-

ringen och för kunna för- ringen och för kunnaatt för-att
värvsarbeta, eller eljest i värvsarbeta, eller eljest iett- ett-
dera eller båda dessa dera eller båda dessaav av- av av-
seenden och därjämte seenden och därjämtemerut- merut-
gifter i anledning handi- gifter i anledning handi-av av
kappet, grundas bedömning kappet, grundas bedömningenav

till handikappersättningrätt på till handikappersättningrättav
det sammanlagda behovet på det sammanlagda behovetav
stöd. stöd. Ifall §3iav som avses

l Senaste lydelse 1978:216.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

stycket andraförsta meningen
bedömningengrundas rättav

handikappersättningtill en-

på förekomstdast merut-av
handi-anledninggifter i av

kappet.

försäkradmedparagraf skalldennatillämpningVid somav
studie-åtnjuterstuderandelikställasförvärvsarbeteutför som
grundpåendasteller1973:349studiestödslagenenligtstöd
sådanfrånuteslutenbehovsprövningbestämmelse äromav

förmån.

blind,försäkradalltid tillutgårHandikappersättning ärsom
ellerdövhetenblindheten,hörselskadaddöv eller gravt om

årsuppnått sextiofemförsäkradeinnan deninträtthörselskadan

ålder.

3§2
hjälpbehovetsAlltefterhjälpbehovetsAlltefter om-om-

merutgifternasfattning ellermerutgifternasellerfattning
handikappersätt-storlekhandikappersätt- utgörstorlek utgör

ellerför år räknat 69, 53ningellerår räknat 53för 69,ning
basbeloppet.36basbeloppet.36 procentprocent avav

handikappersättningOm inte

med 36kan minstutges pro-
denbasbeloppet utgescent av

år räknatmedför 18 procent

2 lydelse 1990:776.Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

basbeloppet, merut-av om
gifterna uppgår till lägst sam-

När sist-procentsats.ma
nämnda bestämsersättning

får merutgifterna inräk-i inte

avgifter §7inas som avses
lagen 1981 J49 begräns-om

läkemedelskostnader,ning av
eller § socialtjänst-35im.m.

lagen 1980:620.

Handikappersättning kan begränsas till viss tid. Behovet av
handikappersättning skall i samband med beslutomprövas om
förtidspension och då den försäkrade tillerkännes ålderspension
enligt denna lag.

Handikappersättning till försäkrad blind för tidär utgörsom
före den månad, då ålderspensionhel eller hel förtidspension
enligt denna lag utgå,börjar för år räknat 69 procent av
basbeloppet. tid därefter ersättningenFör 36utgör procent av
basbeloppet stödbehovet anledning till högreom ger
ersättning.

Handikappersättning till försäkrad döv ellerär gravtsom
hörselskadad basbeloppet stödbe-36utgör procent av om
hovet anledning till högre ersättning.ger

lag träder i kraft denDenna
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Direktiv och arbetssätt

l.l Utredningens direktiv

Utredningen har i uppdrag de olikagöra översynatt en av
avgiftssystemen inom handikappområdet dir. 1993:127.
Översynen motiveras två förhållanden. Under de senasteav
åren har det generellt skett höjning avgifternasett en av- -
för verksamhet bedrivs kommuner och landsting.som av
Denna utveckling kan fortgå till följd dels nuvarandeantas av
ekonomiska situation inom den kommunala sektorn, dels en
generell inriktning i ökad grad använda avgiftsfinansieringatt

Åden kommunala verksamheten. andra sidan särskiltärav
funktionshindermed starkt beroende insatser frånpersoner av

kommuner och landsting. Ofta handlar det omfattandeom
insatser från skilda verksamheter, där avgifterna intesom ges

samordnade. ökatär Ett avgiftsuttag kan under sådana
förhållanden innebära oacceptabla effekter försammantagna

med funktionshinder och i synnerhet for dem harpersoner som
omfattande behov olika insatser. Handikapputredningenav
varnade i sitt slutbetänkande samhälleEtt för alla SOU
1992:52 för kraftigt höjda avgifter ståkan i strid medatt

handikappolitikens mål full delaktighet och jämlikhet.om
Utredningen föreslog särskild utvärderingatt en av
avgiftsfrågan skulle genomföras.

Avgiftsutredningens uppdrag omfattar kartlägga ochatt

analysera de olika avgiftssystem central betydelseärsom av
för med funktionshinder. Kartläggningen skallpersoner avse

med funktionshinder generellt och skall omfatta såvälpersoner
äldre Utredningsarbetet skall framföralltyngre som personer.

avgifter för insatser inom socialtjänsten och hälso- ochavse

sjukvården insatser regleras i lagen stöd ochsamt som om
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sjukvårdochfunktionshindrade. Med hälso-service till vissa

hjälpmedelsförsörj-rehabilitering,ochhabiliteringävenavses
förmåner medverksamheter elleroch andraläkemedelning,

sjukvården.ochanknytning till hälso-nära

skall utredningenpreciseratMer

harolika insatsernaavgiftsnivåema för debeskriva hurI

åren redovisa deunder deförändrats samtsenaste
redovis-detta.fördelningspolitiska effekterna Avav

jämlikhetspolitiskaframgå eventuellaskallningen
förändringarna,konsekvenser av

enskildaeffekten försammanlagdasärskilt analysera den
olikaavgifter förfunktionshindermed avpersoner

vård behandling.service, ochformer av

analys skall utredningenbakgrund dennaMot av

åtgärder, riktade tillsärskildadet fordrasl pröva om
vissagenerellt eller tillfunktionshindrade personer

för begränsafunktionshindrade, attgrupper av
föroch förutsättningarnaavgiftsuttaget. Behovet av

enligthögkostnadsskydd skallsamordnade prövas
redovisade.Handikapputredningenmodeller som

fördelningspolitiskaadminstrativa ochFinansiella,
modeller skalleffekter sådana anges,av

avgiftsbestämmelser inomsärskildabehovetpröva av
funktionshindrade,området för yngre

minska skillnadernaåtgärder förbehovetpröva attav
mellan kommunerna.

förden möjlighet finnsUtredningen skall beakta ensom

Vårdbidrag fåhandikappersättning ellermed attperson
följdför merkostnader tillekonomisk kompensation av

möjlighetfunktionshindret. Utredningen har ävenatt ta upp
avgifter de redovisade.andra frågor änom
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Utredningens arbetssätt1.2

Undersökningar1.2.1

frågancentrala för kunna bedömaDen avgiftssystem ochatt

avgiftsnivåer med avseende på funktionshindrade personers
situation föreslåoch förbättringar vid behov, hurär

ekonomiska effekter avgifter och andrasammantagna av
kostnader följer funktionshinder gestaltar sig.som av

Utredningen har därför inriktat sig på söka materialatt som
information sådanakan effekter. Utredningen tidigttogge om

kontakt med högskolor, statliga verk, andra myndigheter och

organisationer gick igenom utredningar undersamt som
1990-talet hade belyst avgiftsfrågan. någoti fall fannInte

utredningen material tillfredsställande detnärett som var
gäller belysa effekter avgifter och andraatt sammantagna av
kostnader. den bakgrunden beslutade utredningenMot att

genomföra undersökningar.egna
undersökningar har genomförts årTre under med syfte1994

klargöra ekonomiska effekter avgifter Denatt av m.m. ena -
yngrestudien enkätundersökning riktad till knapptär en-

under år år2 000 under hade hemhj65 älp,1993personer som

färdtjänst eller särskilda Frågorna i formuläretomsorger.
handlar användning och utgifter för änster/varor inomom av
sektorerna hälso- sjukvård,och service och omvårdnad,
kommunikationer, sysselsättning, fritid och rekreation samt

andra tjänster och Formuläret omfattar frågorävenvaror. om
ekonomiska effekter avgifter och kostnader följerav som av
funktionshinder bakgrundsfrågor frågoroch inkomst,samt om
bidrag och bostadskostnad. Undersökningens urval dragetär
från population Socialstyrelsen använde i sinsamma som

undersökning Ditt behov stöd och service LSS.av
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äldrestudienundersökningenandra ärDen en--
principmed itill yngrestudienundersökningkompletterande

iomfattar 150frågor i den Den personersenare.somsamma
ellerår hade hemhjälpår under 1993åldern 7965 som-

pensionsålderninträdet iinnanochfärdtjänst varsom
frånslumpvis dragetfunktionshindrade. Urvalet är en

hälften de kommunerinomäldrepopulation somav
vidSärskild metodik haromfattar.yngrestudien använts

telefon-genomförtsharUndersökningenurvalet. genom
intervjuer.

merkostnadstudienundersökningtredje ärEn en--
funktions-merkostnader hoss.k. doldaundersökning av

doldahandikapporganisationer. Medihindrade sexpersoner
förfunktionshindertill följdkostnadermerkostnader avavses

tillhandahållsochtjänsterandra saker än stat,avvaror som
bestårUrvalet 200och kommuner.landsting perpersonerav

sammanlagtorganisation, 1 200 personer.
erhållitutredningenundersökningar harnämndaGenom ett

möjlighet bedömamaterial sammantagnaattger ensom
Medoch andra kostnader.avgifterekonomiska effekter av

avgiftsnivåer olika insatserförpå beskrivningavseende aven
Två utförtsgenomförts. harundersökningardärutöverhar tre

omfattarpå utredningens uppdrag ochLandstingsförbundetav
avgiftersjukvården respektive vissaochpatientavgifter i hälso-

påhar gjorts uppdragomsorgsområdet.inom En av
Kommunförbundet och gällerSvenskautredningen taxorav

ioch handikappomsorgen 17avgifter inom äldre-och
hardesammakommuner. Kommunerna använtsär avsom

detta harfråga yngrestudien.utredningen i Utöverom

kartläggningfördjupadLandstingsförbundet genomfört aven

hjälpmedelsområdet.avgifter inom
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1.2.2 Grupper har ekonomiskt situationutsattsom en

Yngrestudien, äldre- och merkostnadsstudiema i visssamt

omfattning, har på två "ringa in"använts Detsätt. är attena
har särskilt situation i frågautsattgrupper som en om

ekonomiska effekter avgifter och andra kostnader. harDettaav
skett de svarande har med utgångspunktatt grupperatsgenom
från kontrollfrågor ekonomiska effekter. harFörom grupperna

kostnader kunnat beräknas för tjänster/varorsammantagna
inom respektive sektor hälso- och sjukvård, service- och-
omvårdnad, kommunikationer och inom sektorernaetc. -
tillsammans. respektiveFör har också i viss omfattninggrupp
inkomstsituationen kunnat bedömas liksom relationen mellan
inkomster och kostnader. Det andra belysasättet är att

användningen och kostnaderna för tjänster och inomav varor
delsektorer hälso- och sjukvård, service- och omvårdnad,av
kommunikationer Syftet med detta har varit bedömaetc. att
vilka änster/varor eller tillsammans med andrasom ensamma
innebär höga avgifter/kostnader. Tillsammans med andra
betyder behöver flera insatser elleratt typerpersoner som av
produkter kan ha höga ackumulerade kostnader även om var
och insatsområdena i självasig inte påtagligt kost-ären av

samma.
Med detta använda studierna och bakgrundsätt att mot av

dels reglerna för avgifter och högkostnadsskydd avseende

tjänster/varor tillhandahålls landsting och kommuner,som av
dels reglerna för kostnadsersättningar tillhandahållssom av

har utredningen gjort överväganden och lämnat förslagstaten,
till åtgärder för förbättra för funktionshindradesituationenatt

utgångspunktEn för bedömningarna har varit denpersoner.

handikappolitiska principen den har funktionshinderatt som
inte skall ha merkostnader på grund funktionshindret.av
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utredningarnärståendemedSamverkan1.3

haftgångutredningensundersekretariat harUtredningens
1991:07,Socialtjänstkommittén Ssamrått medkontakt och

finansiering ochsjukvårdensochhälso-Kommittén om
1993:84.Samreseutredningen Koch1992:04organisation S

iFördelningspolitiskatagits medharKontakt även gruppen
Finansdepartementet.

betänkandetDisposition1.4 m.m.av

betänkandedel, delsdelsBetänkandet lämnas som ensom en
fullständig redovisningfinnsbilagedelenbilagedel. I aven

undersökningar.utredningens
ochavgiftssystemenssådisponerasBetänkandedelen att

årendeunderutveckling taskostnadsersättningarnas senaste
frånresultatenredovisasDärefteroch 3.kapitel 2förstupp

och 5.kapitel De4merkostnadsstudiemaochäldre-yngre-,
isammanfattasundersökningarnaföljerslutsatser avsom

följdtillsvårigheterekonomiskaharkapitel 6 somgrupperom
allmännaredovisas övervägan-kapitelfunktionshinder. 7Iav

reformera.utredningenområdenvilkaoch attden avseranges
omfattar12Kapitlen 8diskuteras.Jämställdhetsfrågor -

ochhälso-områdenainomåtgärdertillförslagutredningens
ochkommunikationeromvårdnad,ochservice-sjukvård,

förslagutredningenlämnarkapitel 13kostnadsersättningar. I

utvärderingdäriblandområden,övrigaVissainom avom
med utvecklings-förbostadsförhållanden personervuxna

ochmed kapitlen 1514avslutasBetänkandedelenstörning. om
tillspecialmotiveringfinansieringochkostnader samt

författningsförslagen.
punkt 14 förmedtrycktBetänkandedelen attär textstor

delfunktionshindrade Dennaförläsningenunderlätta personer.
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på tillgängligversion, inläst kassett ochfinns lättlästäven som

på diskett.

på grundmed normal punkt llBilagedelen trycktär text

mångaomfattar tabeller.undersökningarna För attattav
merkostnads-äldre- ochkompensera detta finns yngre-,

särtrycksversion medstudierna i bilagan tryckta i stor texten

punkt 14.
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Avgiftssystemens
utveckling under senare

år

2.1 Inledning
Avgiftssystemen har tidigare beskrivits Handikapputred-av
ningen i utredningens huvudbetänkande Handikapp Välfärd

Rättvisa SOU 1991:46 och slutbetänkande samhälle förEtt

Ädelavgiftsutredningenalla SOU 1992:52 i betänk-samt av
andet Avgifter och högkostnadsskydd inom äldre- och handi-

kappomsorgen SOU 1992:50.
Sedan dess har vissa förändringar skett avgiftsreglema.av

Fr.o.m. den juli harl 1992 reglerna för egenavgifteruttag av
för läkemedel ändrats. Vidare har regler för avgifternya
införts fr.o.m. den inom1 1993 kommunernas äldre- ochmars

handikappomsorg. harDärtill lagen stöd och service tillom
vissa funktionshindrade LSS i kraft den januari1 1994.trätt
Även tandvårdeninom har förändringar skett. denFr.o.m. 1

september 1994 subventioneras inte tandvårdskostnadt.ex. som
understiger kr.500

Avsikten med detta kapitel redovisa utvecklingenär att av
avgiftssystem, avgiftsnivåer och högkostnadsskydd för

perioden fr.o.m. år 1991. samband därmedI sammanfattas
vissa uppgifter från undersökningar avgifter Lands-om som
tingsförbundet och Svenska Kommunförbundet har genomfört
på utredningens uppdrag.



Avgiftssystemens utveckling under108 årsenare

Utvecklingen avgiftssystem,2.2 avgiftsnivåerav

och högkostnadsskydd

Avgifter för sluten hälso- sjukvård2.2.1 och

för patientavgifter i vården ukhusvårdAnsvaret den slutna
sedan den januari delat mellan1992 den allmänna försäk-lär

sjukvârdshuvudmännen,ringen och dvs. landstingen och de

landstingsfria kommunerna. Systemförändringen föranleddes av

arbetsgivarperiod på dagar infördes i sjukförsäk-14att en

ringen.
Försäkringen administrerar avgifterna för med helpersoner

ålderspension.förtids- respektive Bestämmelser detta finnsom
i kap. lagen allmän försäkring.§ praktiskt det2 12 Rent ärom

sjukhusen aviserar försäkringskassoma in- ochsom om
vård.utskrivning i sluten

i sin meddelar RiksförsäkringsverketKassoma görtur som

påavdrag pensionen före utbetalningen med beloppett ett

motsvarande vårdavgiften dag multiplicerad med antaletper
vårddagar. Individuell nedsättning avgiften kan ske iav
särskilda fall med hänsyn till- pensionärens ekonomiska
förhållanden och behov medel för betala bostadattav egen
eller för särskilda rehabiliteringsinsatser.

Beträffande övriga försäkrade med sjuklön, sjuk-personer -
penning, föräldrapenning, rehabiliteringspenning eller smitt-

bärarpenning in på sjukhus det respektive sjukhusärtassom-
fakturerar vårddagsavgiftema.patienterna Varje sjukvårds-som

huvudman beslutar själv avgiftssystemets utformning ochom

regler för nedsättning avgift vissa fall.i Bestämmelserom av
detta i hälso- och sjukvårdslagen.26 §om anges

Avgiften för sjukhusvård högst kr vårddag fr.o.m.55var per
den januari och höjdesl 1989 till högst kr fr.o.m. den65

juli den administrativa förändringenl 1991. När genomfördes
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den januari kvarstod kr vårddagl 1992 65 högstaper som
avgift för förtids- och ålderspensionärer. övrigaFör togs
varierande avgifter skillnaderDe uppstod i landetut. som
medförde enades sjukvårdshuvudmännensatt parterna attom

avgiftsuttag i princip skulle till vad gäller föranpasssas som
pensionärer. högsta avgift fickDen bestämdes tilltas utsom

kr vårddag70 under 1992. stabiliseraFör harmonise-attper
ringen avgifter genomfördes vissa ändringar i deävenav
lagfästa avgiftsreglema för pensionärer med giltighet fr.0.m.

den januari1 Vid tidpunkt1993. höj des patientavgiftensamma
för pensionärer till högst kr vårddag75 maximeradessamtper
avgiften hos sjukvårdshuvudmännen till kr vårddag.80 per

nivåerSamma har gällt under år Avgifterna1994. hos sjuk-
vårdshuvudmännen har undersökts Landstingsförbundet påav
utredningens uppdrag. Undersökningen, månadjulisom avser
år och redovisas utförligt1994 i undersökningsbilagan tillmer
betänkandet, visar 22 landsting26 och kommuneratt av
utanför landsting kr vårddag80 under juli 1994,tog ut per
medan huvudmän tillämpade tak vid kr och75tre ett en
huvudman tak vid kr vårddag.70ett per

Räknat från juni till juli1991 har1994 avgifterna i den
slutna vården ökat nominellt med från36 % kr vårddag55 per
till kr vårddag75 för pensionärer. sjukpenningförsäk-Förper
rade m.fl. motsvarande ökning %. Under45 tidär ca samma

Ökningenhar konsumentprisindex ökat med drygt %.9

såledesöverstiger prisindex under perioden avgifts-trots att
nivåerna inte förändrats sedan den januari1 1993.

2.2.2 Avgifter och högkostnadsskydd för hälso-öppen
och sjukvård

hälso- sjukvårdslagenI 26 § och stadgas vårdavgifter fåratt

patienterna enligt grunder landstinget ellertas ut av som
kommunen bestämmer, i den mån inte föreskrivet.ärannat
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Patienter bosatta inom landstinget respektive kommu-ärsom
liksom vårdförmånerpatienter har till i Sverigerättnen, som

vid sjukdom och skall behandlasmoderskap, därvid lika.

med statligt reglerade patientavgifter denSystemet inom
hälso- och sjukvården avskaffades fr.0.m. år 1991. Iöppna

samband härmed gjordes ändringar i högkostnadsskyddet för

med behov sjukvård och läkemedel. Iöppenstortpersoner av

påstället för egenkostnadstak baserat antal besök ellerett

läkemedelsinköp under tolvmånadersperiod infördes etten

beloppsbaserat tak på kronor enligt beslut riksdagen.1 500 av

Sjukvårdshuvudmännen möjlighet besluta lägreattgavs om
nivåer. landstingen årtillämpade underMerparten 1991av

Ävennivåer varierade mellan kr och kr.1 000 1 200som
årunder tillämpades lägre nivåer1992 kr, i allmän-1 500än

het kr. riksdagsbeslut höjdes egenkost-1 200 Genom ett nytt
nadstaket till kr fr.0.m. den januari Riksdagens1 600 1 1993.

beslut innebar dock ingen ändring i landstingens beslutarätt att

lägre beloppsgräns. Samtliga landsting följde emellertidom en
frånrekommendation Landstingsförbundet tillämpaatten

kr egenkostnadstak fr.0.m. år600l 1993. Genomsom
riksdagsbeslut i december har nivån för erhållande1994 av
frikort till fr.0.m.ändrats kr den januari och1 700 19951

föreslås regeringen i budgetpropositionen bli ändrad till 1av
19951.kr fr.0.m. den juli800 1

Egenavgiftema för prisnedsatta läkemedel höjdes juliden 1

från kr till kr för varje inköpstillfälle.1991 9075 Ett nytt
avgiftssystem infördes juli då förden reglerna prisned-1 1992

såsättning ändrades avgift fick för varjesätt att tas uten
läkemedel vid och inköpstillfálle. enskilde fickDenett samma

l Alla landsting har inte hunnit fatta beslut de genomföraännu attom avser
dessa nivåer. Fortfarande i februari tillämpar1995 många landsting nivånnya

kr/år frikortsgräns1 600 med avseende sjukvård. Landstingensöppensom
beslut påverkar inte egenavgifterna för läkemedel.
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betala 120 kr för det läkemedel hade det högsta priset ochsom
därtill kr för10 varje ytterligare förskrivet läkemedel. Nya
avgiftsnivåer enligt princip infördes den januarilsamma
1995. Beloppen från denna tidpunktär kr125 kr.25resp.
Regeringen har i budgetpropositionen aviserat ändringen av
avgiftsnivåema till 135 respektive kr35 fr.o.m. den juli1
1995.

I samband med patientavgifter i vård avregleradesatt öppen
fr.o.m. den januari1 höjde1991 flerparten landstingenav
avgiften for läkarvård i primärvården från kr60 till kr.100

Motsvarande höjningar fastställdes landstingen för läkarvårdav
hos försäkringsanslutna Ävenprivatpraktiserande vårdgivare.
sjukvårdande behandling höjdes från kr35 till mellan och40
60 kr. Vid avregleringen införde nio landsting differentie-en
ring avgifterna mellan primärvård och länssjukvård.öppenav
Den högsta avgift för remissförskriventogs ut öppensom
länssjukvård kr.150 Under år 1993 avgifterna förvar var
primärvård och länssjukvårdöppen i allmänhet kr100 resp.
125-150 kr. För sjukvårdande behandling besöksavgiftenvar
i regel 60-80 kr.

Från Landstingsförbundets undersökning avgiftsuttag iom
juli skall några1994 uppgifter redovisas beträffande de öppna
vårdformema.

Den vanligaste avgiftsnivån i primärvården vid nämndavar
datum Hälftenkr.100 huvudmännen, 13 stycken, tillämpa-av
de den nivån. Tolv huvudmän hade högre nivå, mellan 120en
och 130 kr, 2huvudmanmedan 80 kr. Medelvärdettog uten
för avgifterna primärvårdeni kr.110var

frågaI avgifterna hos specialistläkare vid sjukhus hadeom
huvudmän17 sina beslut avgiftsnivåer tillanpassat om

reglerna för privata specialistläkare enligt lagen 1993:1651

Samtliga medelvärden redovisas i avsnittet ovägda med avseendeärsom
på befolkningsantalet inom huvudmännens områden.
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regeliinnebär patientenläkarvårdsersättning. Det attom
avgiften inomprimärvårds- husläkar-betalade %150 av

Övriga skillnadermindretillämpadenio huvudmänlandstinget.
vårdpatientavgifter vidintervallet föravgifterna.i öppen av

påmedelvärde 156kr medspecialistläkare 100 180 ettvar -
genomsnittbehandling isjukvårdandeAvgiften vidkr. var

och kr.variation mellan 100med 50drygt kr60 en
hälso-högkostnadsskydd inomavgifter ochRedovisningen av

vårdPatientavgifterna försjukvården visar följ ande.och öppen
avregleringensamband medkraftigt ihöjts relativthar av

hardessahöjningar skett,år Därefter haravgifter 1991. men
läkemedel höjdesAvgiften föromfattning.mindrevarit av

kraftigt den juliriksdagsbeslut 19921 när ett nyttgenom
därefter ökatAvgifterna harinfördes.för avgiftsuttagsystem

frikortsgränsenfastställdariksdagenkontinuerligt. Den av
år medhöjts 100högkostnadsskyddet haravseende annatvart

på kr.år Genomutgångspunkt l 500från 1991kr atten
nivå frikortsgränsenförtillämpade lägrelandstingen t.0.m.en

från isprång skettemellertid faktisktår har1992 ett genom-
och 1993.årenkr mellan 1992kr till 600snitt 11 200

avgifternaåret innan avregleringenfrån årRäknat 1990, av
hartill julisjukvården, och fram 1994ochinom hälso-

primärvårdenbedrivnaoffentligtpatientavgiftema inom den

genomsnitt.kr/besök i Mot-från kr/besök tillökat 11060

kr/besök tillvårdsjukhusansluten 60svarande för äröppen
regi harbehandling i offentligsjukvårdandekr/besök.156 För

kr/besök.från kr/besök till Av-patientavgiften ökat 6035

primärvård, förför %giftsökningen % 16083 öppenär

sjukvårdandeförSpecialistvård sjukhus %vid 71samt
ökatkonsumentprisindexperiod harUnderbehandling. samma

med %.16

juliläkemedel före denför prisnedsatta 1Egenavgifterna var
medinköpstillfälle. avgiftssystemkr vid varje Ett1991 75 nytt

infördesläkemedelsuttagavgift vid flerdifferentierad än ett
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fr.0.m. den juli Vid1 1992. enbart läkemedel haruttag ettav
egenavgiften mellan juni månad år och januari1991 1995

ökat från kr/inköpstillfálle75 till kr/inköpstillfälle.125 Vid
två läkemedel har ökningen under period skettuttag av samma

Ökningenfrån kr/inköpstillfälle75 till kr/inköpstillfälle.150

egenavgifterna under perioden 67 för läkemedel%är ettav
och för två100 % läkemedel. Under perioden har konsument-

prisindex ökat med %.11

Taknivån för högkostnadsskyddet för vård och läke-öppen
medel påhar motsvarande frånökat i genomsnitt l 112sätt

19953,kr/år den januari till1 1991 kr/år1 700 i januari dvs.

med 53 %. Konsumentprisindex har under period ökatsamma
med %.15

kan konstaterasDet avgifternas Ökning betydligt snab-äratt

bare konsumentprisindex under de perioder jämförelsenän som

avser.

2.2.3 Avgifter för habilitering, rehabilitering,
hjälpmedel och tolktjänst

Habilitering, rehabilitering, hjälpmedel och viss tolktjänst har
varit ansvarsområden för landstingen sedan 1980-talet, dock

detta sjukvårdslagen.har uttryckts i hälso- och Genomutan att
Ädel-reformen genomfördes den januari fick1 1992som
kommunerna för och sjukvård, hjälp-hälso- inklusiveansvar

medelsförsörjning, i särskilda boendeformer, bostäder med
särskild service och dagverksamheter. handikappreforrnenMed
år funktionshin-då lagen stöd och service till vissa1993, om

fördrade lagfästes huvudmännensbeslutades, även ansvar

habilitering, tolktjänst prop.rehabilitering, hjälpmedel och
1992/93:159, bet. 1992/93:SoUl9, rskr. 1992/932321. An-

3 Nivån 1 700 kr/år den riksdagen beslutade frikortsgränsen. Allaavser av
landsting har inte höjt till denna nivå fr.0.m. den januaril 1995.
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år framgårfr.o.m. ochgäller 1994 3 18svaret av a asom

sjukvårdslagen.hälso- och
skall erbjuda dem bosattalandstingetI 3 § äratt somangesa

rehabilitering, hjälpmedellandstingsområdet habilitering ochi
för vardagstolkning föroch tolktjänstför funktionshindrade

hörselskadade.vuxendöva ochdövblinda,bamdomsdöva,
rehabiliteringhabilitering,omfattar inteLandstingets ansvar

landstinget harinomoch hjälpmedel kommun ansvarsom en
för enligt 18 a

hjälp-rehabilitering ochför habilitering,Kommunens ansvar
sambandför funktionshindrade gäller enligt § imedel 18 a

isjukvård tillhandahållermed hälso- och kommunensom

hemsjukvård.särskilda boendeforrner och i form Omav

hemsjukvård i § kommunen kan erbjuda dem18sägs att som
sådan vård. Vidare landstingetvistas i kommunen attanges

överlåta hemsjukvård delskan skyldigheten erbjuda efteratt

mellan och landstinget, delsöverenskommelse kommunen

tillstyrkan regeringen.av
för habilitering, ochAvgifter rehabilitering, hjälpmedel

tolktjänst inom för den allmänna avgiftsbe-tas ut ramen
i hälso- och sjukvårdslagen.stämmelsen §26

Habilitering rehabiliteringoch

påEnligt den undersökning Landstingsförbundet har gjortsom

utredningen landsting avgifter föruppdrag tar merparten utav

habilitering för "Vanliga" läkarbesök. ochbarn-Försom

ungdomshabilitering tillämpas i allmänhet avgiftsfrihet. För

rehabilitering skiljer sig inte avgifterna från demnämvärt som

specialistläkarvård.tillämpas i övrigt för offentlig
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Hjälpmedel

Av Landstingsförbundets undersökning framgår beträffande

hjälpmedel måste skilja på avgift vidatt tas ut ettman som
besök hos läkare eller vårdpersonal och avgift for självaannan

älpmedlet. Besöket kan vanligt mottagningsbesök därettvara

hjälpmedel ordinerasäven eller anpassning/utprovning sker.
sådanaFör besök har landstingen i allmänhet avstått från att

någon besöksavgift. Somliga landsting dock avgift.ta ut tar ut
detNär gäller avgifter för själva hjälpmedlet sådana itas ut

viss utsträckning och med olikheter mellan landstingen.stora

glasögonFör till barn och ungdom finns särskilda bestämmel-

i landstingen.ser
fåFör klarare uppfattning avgifter för hjälpmedelatt en om

har Landstingsförbundet gjort fördjupad kartläggningen av
fyra hjälpmedel. Undersökningen redovisas utförligtgrupper av
i kapitel resultatEtt avgiftsuttaget skiljer sigär mellanatt

och skillnader finns för hjälpmedelävenattgrupperna samma
inom grupperna.

Uppgifter från Svenska Kommunförbundets undersökning om
och avgifter i kommuner17 visar hjälpmedel förtaxor att

i ordinärt boende och servicebostad avgiftsfria i tioärpersoner
kommuner och fem kommuner tillhandahåller hjälpmedelatt

inom för service- och omvårdnadsavgift. Särskildramen en
avgift två kommuner, den med grundavgift påtas ut av ena en

kr/tillfålle90 och deposition vid lån på kr.50 Den andraen
har avgiftsfrihet förutom avgift vid korttidslån fören
varaktigt funktionshindrade på kr.120personer

Tolktjänst

Tolktjänst tillhandahålls landstingen genomgåendeärsom av
helt avgiftsfri.
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tandvårdförAvgifter2.2.4

tandvårdavgiftsfritillår harunder 20ungdomar rättochBarn
tandvårdföravgifterfolktandvårdens försorg. Vuxnasgenom

september 1994den 1tandvårdstaxan. Fr.0.m.iregleras svarar

beloppkr.till För500kostnaderförsjälvpatienten upp
mellanbelopp%tandvårdstaxan 25enligtdärutöver ersätts av

kroch 000mellan 001 7belopp 3%kr, 40och 0003501 av
kr.000belopp 7och %70 överav

undermarkantförändratstandvård harkostnader förVuxnas
kostnader%40juli 1991den 11990-talet. Före ersattes av

ändradesjuli 1991däröver. 1och % Denkrtill 753 000upp
mellankr, %till 000 503till %subventionsgraden 40 upp

kr.kostnader 0007föroch %kr 75 överoch 000000 73
åter till %subventionsgraden 30ändradesjuli 19921Den upp

för%kr ochoch 75000mellan 000 73kr, %till 503 000

kostnader däröver.

harkrtandvård för 500behovharFör avsompersonen
%,med 67kr, dvs.tillfrån kr 500patientkostnaden ökat 300

september 1994. Förjuni 1991under tiden sompersonen-
ökatkostnadenhar denkrtandvård för 0003behöver egna

%.med 32ellertillkr 2 375från 800tid 1under samma
tandvårdsbehovharförMotsvarande ett somsompersonen

tillkrfrånökat 2 800kostnadenharkr,uppgår till 0007

medjämföraskanProcenttalenmed %.kr, dvs. 704 775

tidenundermed drygt %ökat 10harkonsumentprisindex som

september 1994.juni 1991 -
reformeringmedpågår arbeteSocialdepartementetInom en

uttalandenfrån deutgångspunktmedtandvårdsförsäkringenav
tillförslagbehandlingenvidvåren 1994gjorderiksdagen av

tandvårds-propositionersättningssystem. Ennyttett en nyom
föreläggasförväntasbudgetpropositionenenligtförsäkring kan

ikraftträdandeår medunder 1995riksdagen systemnyttettav
vidarebudgetpropositionenjanuari 1996. I attden 1 anges

tandvårdbe-funktionshindrade harsjuka ochlångvarigt större
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hov andra och det Odontologiska kunskapsbehovetän att

dessa skallavseende i den aviserade proposi-tasgrupper upp
tionen tandvårdsförsäkring.om en ny

2.2.5 Egenavgifter vid sjukresor

januari landstingenDen 1992 och de kommuner-1 övertog tre
utanför landsting det ekonomiska och administrativana

frånför sjukresorna försäkringskassoma. sambandIansvaret

övertagandet fastställdemed regeringen kr40 enkelresaper
högsta egenavgift landstingen fick krlta ut samtsom som per

körd kilometer i lägsta ersättning för sjukresor med bilegen
fick utbetalas.som

år egenavgiften differentierad medFöre 1992 hänsyn tillvar
fárdmedel. enskilde betalade karensbelopp förDen varjeett

enkel under år kr förDetta 1991 15 medresa. var resa
allmänna kommunikationsmedel, kr för med bil20 ochresa

kr Differentieringen30 för taxiresa. vidövergavs över-

flyttningen till landstingen för skapa förut-ansvaret attav

sjukvårdshuvudmännensättningar för kunnaatt anpassa
varierandeegenavgifterna till lokala förhållanden.

undersökning Landstingsförbundet sjukresor LfEn av om
754/94 visar följande:

Vid sjukresa med hade tvåtaxi landsting lägre26av en
Åregenavgift kr enkelresa årunder40 1992. 1994än per

tillämpar samtliga landsting nivån kr enkelresa. Alla40 per
landsting kräver patienten i normalfalletatt accepterar att
samåka med i taxibil. landsting21 tillämpar26annan en av

egenavgift för individuell taxiresa i dessa fall.samma som

landstingFem har infört reducerad egenavgift samåk-viden

ning.

Egenavgiften vid sjukresa med kollektivtrafiken varierar. Tre

landsting tillämpar avgiftsfrihet, medan landsting har andra13

egenavgifter och åtta landsting har 40 kr egenavgift.som
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Flertalet landsting har sjukresorinrättat med fordon i linje-
trafik. sådanaAvgiften för varierar ochmellan 12transporter

kr enkelresa.40 per
Vid sjukresa med bil varierar patientens egenavgiftegen

mellan och kr. landsting med bil20 40 19 ersätter resor egen
med kr kilometer. Två landsting medpatienterna1 ersätterper

kilometerkr och fyra landsting med1,1 kr1,2per per
kilometer. landsting, Stockholms läns landsting,Ett ersätter

patienterna med kr kilometer. praktiken innebär det1,7 Iper
flesta fåri de landsting inte reseersättning näratt man av-

ståndet till vårdcentralen eller lasarettet överstiger kilome-40

medan reseersättning i de utgårlandstingengenerösater, mer
avståndvid längre kilometer enkelresa.17änett per

Avgifter for omvårdnad2.2.6 service, och vård i regi
kommunernaav

Ãdel-reformen har kommunerna januariGenom sedan den 1

for långvarigsamlat service och vård äldre1992 tillett ansvar
och handikappade. bl.a. bedrivaskyldigaKommunerna är att

sjukvård i de särskilda boendeformema, i bostäder med
särskild service och i dagverksamheter. harKommunerna även

befogenhet för hemsjukvård ordinärti boende. Medatt svara

sjukvårdsansvaret följer fr.o.m. den januari skyldig-1 1994 en
het erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel föratt
funktionshindrade.

Högkostnadsskyddet för hälso- sjukvård avsågsochöppen
gälla för avgifter inom kommunernas hälso- sjukvårdochäven

enligt den lågproposition till grund för riksdagens beslutsom
Ãdel-reformen prop. 1990/91 för och14, Ansvaret serviceom :

vård till äldre och handikappade Riksdagen fattadem.m..
emellertid inte något beslut erforderliga förändringar i denom
gällande lagstiftningen. Efter genomförandet reformen komav
högkostnadsskyddet i princip omfatta enbart landstingensatt
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Överenskom-och de landstingsfria öppenvård.kommunernas
melser mellan landsting och kommuner ett gemensamtom

högkostnadsskydd fåtaliga heltoch upphörde med ut-var

gången februari månad år 1993.av
den avgifter för hjälp igällerFr.0.m. 1 1993 attmars

hemmet, service och omvårdnad boende tillsammanssamt -
med kommunala sjukvård fåravgifter för hälso- och inte-
uppgå till så förbehållsbelopp den enskilde intestort att

tillräckliga medel för sina personliga följerbehov. Detta av
bestämmelser i § tredje stycket socialtjänstlagen och35 26 §

tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen. Vidare gäller enligt
26 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen avgiften föratt
hälso- sjukvårdoch inte får differentieras.

Bestämmelsen förbehåll innebär enligt regeringen prop.om
1992/93 129 den enskilde avgifterhar skydd högaatt ett mot:
för insatserna i fråga. förbehålletpropositionen betonasI att

belopp måste räcka till bekosta tjänster inte inryms iatt som
det åtagandet,kommunala privat utförd städning, hem-t.ex.

handling, snöskottning, fotvård m.fl. Vidare måste den enskilde
ha medel för tandvård, läkarvård, läkemedel och älpme-över

del övriga kostnader möjliggör aktivt deltagandesamt ettsom
i samhällslivet. Enligt regeringen särskiltdetta viktigtär

avseende funktionshindrade måstedessaFöryngre personer.
arbetssituationbl.a. familjesituation och liksom merkostnader

till följd funktionshinder kunna påverka avgiftemas storlek.av
betonar, vidRiksdagens socialutskott bet. l992/93:SoU12

måstekommunernabehandlingen propositionen, taattav

avgiftssystem ochutformar sinainvidivuella hänsyn när man
uttrycker detfall. Utskottetutformar sina avgifter i enskilda att

högkostnadsskyddförutsätter kommunerna konstrueraratt egna
för tillämpning. Vidareåstadkomma rättvisatt anseren

funktionshindradeutskottet det särskilt viktigtäratt att yngre
förbehålls verksamheterförmedel rehabilitering, boende samt
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funktions-naturliga för ickeochrimligaoch aktiviteter ärsom
ålder.i motsvarandehindrade

ochavgifter inom äldre-utvärderingSocialstyrelsens av

handikappomsorgen

årSocialstyrelsen under 1993regeringen gjordePå uppdrag av
handikappomsor-avgiftema äldre- ochutvärdering inomaven

decemberunderS93/2563/I-I avlämnadesslutrapportEngen.
månad 1993.

och avgiftsmodellerAvgifter

avgiftsmodeller bl.a.redovisas avgifter ochslutrapportenI om

att

alltavgifter för hemhjälp blivitinkomstrelaterade har
-

i förhållande avgifterkommunerna tillivanligare som
tilltill insatser i förhållandehänsynenbart samttar

avgifter,enhetliga
maximala avgiften i hem-denkommuni ärvarannan-

Maximiavgiftenkr/månad eller lägre. är820älpstaxan
kr/månad i nio tio640lägre 1ellermedlika än av

skillnaden ikommunerdessa ärBlandkommuner.
kr/årdrygteller 17 000kr/månadmaximiavgift 440l

inkomstklass,omvårdnadsnivå ochhögstaenligt
avgift försärskildintetio kommunernio uttarav-

tioboenden. Ensärskildahemsjukvård ikommunal av
nivån 100vanligasteavgift och den ärsådantar ut

kr/månad.
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Förbehållsbelopp

förbehållsbeloppBeträffande i rapporten attanges

kommunerna% har infört lägsta förbehållsbe-45 ettav-
lopp för personliga behov i ordinärt boende, tvåvarav av

dessa kommuner tillämpar förbehållsbelopp itre ettav
nivå med eller högre Socialstyrelsens rekommende-än

rade socialbidragsnorm kr/månad,3 326 medan en av
kommuner har förbehållsbelopp ligger nivåitre som

med 30/20-regeln kr/månad,1 277

samtliga har infört lägsta förbehållsbelopp förnästan ett-
personliga behov i särskilda boendeformer, devarav
flesta har uppgivit kr/månad 30/20-regeln,1 277

spridningen i förbehållsbelopp kommunerna fast-som-
ställt för ordinärt och särskilt boende 2001 3 800är -
kr/månad,
ungefär tredje kommun har fastställt högsta takettvar-
för vad enskild kan betala i kommunala avgifter fören
äldre- och handikappomsorg. Avgiftstaket har diffe-

rentierats på många olika och endast fåtalsätt ett

kommuner har för särskilda boenden fastställt ett av-
giftstak omfattar den samlade avgiften försom
boende, kost omvårdnad.service ochsamt

jämkningRutiner för och regler för yngre
funktionshindrade personer

Vad gäller rutiner för jämkning avgifter och regler förav
funktionshindrade Socialstyrelsen attyngre personer uppger

knappt hälften kommunerna har utarbetat generellaav-
riktlinjer för jämkning avgifterna,av
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jämkar avgiften den enskildenio tio kommuner närav-
påfått för lågt förbehåll med avseende personligahar

avgiften betald tiobehov efter är samt attatt en av

socialbidrag,hänvisar den enskilde sökakommuner att

det den enskildefyra kommuner äratttre uppger somav-
fråganinitiativet till jämkningskall prövas,attta om

ellerfå kommuner har utarbetat regler, anvisningar-
avgiftsberäkning och avgiftsbeslut avseendepraxis för

med funktionshinder behovettrots attpersoner avyngre
avgifterindividuella hänsyn och överväganden vad gäller

funktionshindrade har betonatsför yngre personer
proposition.särskilt i regeringens

Kommunförbundets undersökningSvenska taxorom

handikappomsorgen iavgifter inom äldre- ochoch
17 kommuner

påundersökning,Svenska Kommunförbundets genomförtssom

utförligt i undersöknings-utredningens uppdrag, redovisas
betänkandet. urvalet kommunerna harbilagan till Hur av

framgår avsnittgenomförts kapitel 4.2.1. Här samman-av
förbehållsbelopp ochfattas uppgifter taxekonstruktioner,om

avgiftstak vilka hänsyn kommunerna har tagit tillsamt yngre
vid avgiftssättningen. Uppgifternafunktionshindrade personer

månadmaj 1994.avser

axekonstruktionerT

tillhandahålls i ordinärt ochtjänster boendeFör som personer
servicebostad kommunerna taxekonstruktioneni attuppger om

sammanhållen ochkommuner har service-13 17av en-
omvårdnadstaxa. tio dessa kommunerFör är taxanav
insats- och inkomstrelaterad, medan kommuner hartre
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respektive inkomstrelaterad, insatsrelaterad och enhets-

taxa.
för övriga fyra kommuner uppdelad iär taxan en
servicetaxa respektive omvårdnadstaxa. kommunEn har

insatsrelaterad servicetaxa och inkomstrelateraden en
omvårdnadstaxa, kommun har insatsrelateraden en
servicetaxa och enhetlig omvårdnadstaxa, kommunen en
har insats- och inkomstrelaterad servicetaxa och en
inkomstrelaterad omvårdnadstaxa kommun harsamt en

insats- och inkomstrelaterad bådetaxaen som avser
service och omvårdnad.

För tjänster tillhandahålls i ålderdomshem, sjukhem ochsom

gruppboende framgår avseende taxekonstruktionen att

15 kommuner17 har sammanhållen service- ochav en
omvåmadstaxa, fem kommuner ärtaxavarav en som
insats- och inkomstrelaterad, sju kommuner en ren
inkomstrelaterad och kommuner enhetligtaxa tre en
taxa,
två kommuner har uppdelade service- och omvårdnads-

kommun har insats- ochtaxor, ärtaxavarav en en som
inkomstrelaterad och kommun in-ärtaxaen en som
komstrelaterad.

ÖrbehållsbeloppF

För service och omvårdnad i ordinärt boende och servicebostad
framgår avseende förbehållsbelopp att

nio kommuner17 tillämpar förbehållsbelopp medav en
nivå genomsnittligt kr/månad3 578 förärsom ensam-
stående och kr/månad5 897 for samboende. Spridningen

forbehållsbeloppeti för ensamstående 3 000 4 107är -
kr och for samboende 4 863 6541 kr,-
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förbehållsbelopphögreharde nio kommunerna etten av
år. Beloppet 400under 465för ärärpersoner som

kr/månadjämfört medensamstående 3 770kr/månad för

motsvarandesamboendeår.64 Förför äröverpersoner
kr/månad,medkr/månad jämfört 6 5407 480

särskilttillämparnio kommunernatvå de netto-ettav
serviceboende 5001iförbelopp ärsompersoner

kr/månad förensamstående och 000för 3kr/månad

service ochboendekostnad,eftersamboende mat,att

betalda,omvårdnad är

förbehållsbelopp.tillämparinteåtta kommunerÖvriga
följdlåga avgifter tillharNågra dessa kommuner avav

taxekonstruktionen.

ochålderdomshem, sjukhemomvårdnad iservice ochFör

förbehållsbeloppframgår avseendegruppbostad att

förbehållsbelopp,tillämparkommuner1715 varavav
ochbasinkomstenhar andelkommunernio sexsomav

i kronor,fasta belopphar
bas tillämparmed inkomstbland nio kommuner sexsom

nettoinkomsten%regel 30kommuner att avomen
och kom-30/20-regelförbehålls, två kommuner enen

förbe-kommunernade33/20-regel. I tresenaremun en
från folk-inkomsterrespektive %hålls % 3330 av

nettoin-pensionstillskott %20pension och samt av
därutöver,komster

belopp i kronormed fastabland kommmunersex
och 532förbehållsbeloppet mellan 394 11varierar

kr/månad,
förbehållsbeloppetvarierarkommuneri samtliga 15

kr/månad. kommunernaoch Imellan 650 är1 307 1

bostadskost-nettobelopp efterförbehållsbelopept attett
omvårdnad betalda.service ochnad, ärmat,



Avgiftssystemens utveckling under år 125senare

Avgiftstak

service och omvårdnadFör i ordinärt boende och servicebostad
framgår avseende avgiftstak att

elva kommuner17 tillämpar avgiftstak, tioav varav
kommuner har fasta avgiftsgränser med genomsnitt-en

nivålig för ensamstående på kr/månad1 054 forsamt
makar kr/månad.l 239 Beräkningen för makar gäller
enbart fem kommuner. Spridningen för ensamstående

kr/månad415 1 600 och för makarär 621 1 950- -
kr/månad,

kommun nämnda elva kommuner har taketten av som
varierar beroende på omfattningen insatserna. Av-av
gifterna varierar mellan och200 kr/månad3 910 för

ensamstående år64 mellan och0över 615samt
kr/månad for med funktionshinder,yngre personer
övriga kommuner inte har avgiftstak.sex

service och omvårdnadFör i ålderdomshem, sjukhem och
gruppboende framgår avseende avgiftstak att

tio kommuner har någon form avgiftstak,av varav sex
kommuner har tak för avgifter omfattarsom samman-

bostads- och service- och omvårdnads-tagna mat samt
kostnader. dessa kommunerFör spridningenär stor,
3 051 kr/månad,10 640-

kommun har högsta avgift för servicemat samten en
och omvårdnad på kr/månad,2 957

fem kommuner tillämpar takavgift för service ochen
omvårdnad, dvs. exklusive boende- och matkostnad.

Spridningen i dessa fall 831 kr/månad.3 910är En av-
femde kommuner har takavgift for änen personer yngre
år på65 kr/månad.615
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sjukvårdhälso- ochKommunal

ochsjukvård i ordinärt boendehälso- ochkommunalFör

framgårboendeformersärskilda att

vård från lands-sådantagitharåtta kommuner över-
kommunerfullt ochtvå kommunertinget, ut sexvarav

två veckor,behov, dvs.vid varaktiga änmer
landsting och harutanförtvå kommunerkommuner är-

sjukvård,ochför all hälso-ansvar
tillhandahåller hälso-enbartsju kommunerresterande-

boendeformer,sjukvård särskildaioch
avgiftsfri hälso-hartio kommuner 17sammantaget av-

gälleravgiftsfrihetenflertalet fallsjukvård, ioch varav
ochserviceförförinom tas uttaxa somenramen

omvårdnad,
hemsjuk-avgifter förkommuneråterstående sju uttar-

följande:enligtvård ordinärt boendei

hemsjukvård i ordinärtkr/månad vid enbart100

boende.

enstakahemsjukvård:med enbartAvgift för personer
kr/regelbundna insatser 100kr/månad,insats 50

kr/månad.dagligeninsatser 150månad, omfattande

avgiftingen95-01-01Fr.o.m. ut.tas
kr/hemsjukvård: 130med enbartAvgift för personer

månad.

hemsjukvård: 60enbartmedAvgift för personer
kr/år.kr/besök högst 6001

avgiftingenkr/månad. 95-01-01Fr.o.m.151 ut.tas

ingårkr/år.kr/besök högst 600 Kommunen1120

inte i landsting.
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avgiftIngen vid besök distriktssköterska. Läkarbe-av
sök hemma kr, besök140 hos läkare vårdcentral

kr högst80 kr/år.1 600 Kommunen ingår inte i
landsting.

Jämförelse Socialstyrelsensmellan Svenskaoch
Kommunförbundets uppgifter i undersökningarna

Uppgifterna i de båda undersökningarna jämförbara i någraär
avseenden.

Enligt studierna tillämpar andel kommunernastörreen av
förbehållsbelopp i maj 1994 under årän 1993. Svenska
Kommunförbundets studie 53 % medan Socialstyrelsensanger
studie visar på 45 %. Nivåema för förbehållsbeloppen i
ordinärt boende och i särskilda boendeformer verkar däremot

inte skilja sigatt nämnvärt.

frågaI andel kommuner tillämpar avgiftstak ärom som
skillnaderna markanta. Enligt Socialstyrelsens studie hade
ungefär tredje kommun fastställt takavgift. Svenskavar
Kommunförbundets undersökning visar 65 % kommu-att av

tillämpar högsta avgift i ordinärt boende och service-nerna en
boende motsvarande för ålderdomshem, sjukhemsamt att och
gruppboende %. Beträffande59 nivåär på avgiftstaken är

jämförelser besvärliga. Socialstyrelsen redovisar variationen
för avgiftstak mellan och drygt500 20 000 kr/månad, men
klargör inte vilka skillnader finns mellan ordinärt boendesom
och särskilt boende. Vidare Socialstyrelsen de flestaattuppger
kommuner kan ha tolkat begreppet avgiftstak på sättett annat

Socialstyrelsen. Vanligastän kommunerna redovisadeattvar
avgiftstak motsvarade högsta omvårdnadsavgiftenett som

enligt oftast inklusive avgiften för kost. Boendeav-taxan samt

giften/hyran däremot inte medräknad.var
Av Svenska Kommunförbundets undersökning framgår, för

kommuner tillämpar avgiftstak, spridningen i avgifterattsom
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serviceboende 415ochboende ärordinärtensamstående iför

ochsjukhemålderdomshem,ikr/månad9103 samt grupp--
ochboendeordinärtkr/månad. I64010051boende 3 -

omvårdnadochserviceenbartbeloppenserviceboende avser
gruppboendenochsjukhemålderdomshem,ibeloppenmedan

bostad.ochomvårdnad,service,förkostnader matgäller
ochsjukhemålderdomshem,iavgiftstakharkommunerNågra

alternativtboendekostnadexkluderar matgruppboenden som
tänkaskanhyrormycket högamedfallboendekostnad. Ioch

boende-ochexkluderardenågon kommun matiatt somav
utfallekonomiskt änfåenskildeden sämrekostnad, kan ett

service,forredovisaskr/månad,avgiften 10 640 ovan,som
boendekostnad.ochomvårdnad, mat

funktionshindrade äravgifter forBeträffande personeryngre
Socialstyrel-förändrats.harsituationensvårtdet avgöraatt om

särskildautarbetatharfå kommunernågraredovisar attsen
Kommunförbun-Svenskafunktionshindrade.förregler yngre

högredelsharkommuner17studie visar ettdets att en av
takavgiftdels ärförförbehållsbelopp somenpersoner,yngre
kommerår. Därtill64 attfor överlägre än enpersoner

tillavgiftsfri servicetillhandahållerstudienenligtkommun upp
timmar/månad.8

färdtjänstforAvgifter2.2.7

skäligasocialtjänstlagen§får enligt 35 uttaKommunerna
självkommunengrunderenligtfärdtjänstföravgifter som

älvkost-överstiga kommunensfår inteAvgifternabestämmer.

nader.
1980-taletunderfärdtjänstföravgifterUtvecklingen av

huvud-utredningensiHandikapputredningenredovisades av
denunderförändringarViktiga1991:46.SOUbetänkande

tillämpadekommunerdecenniethalvanförsta att somvarav
medanfärre,alltreslängd blevoberoendeavgiftfast aven
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kommuner procentandel taxameterbeloppettog utsom en av
Ävenblev fler. den kommunerna tillämpadeprocentsats som

Århöjdes. 1980 kommunerna7 % medtog procenttaxa utav
Åravgifter 20 %översteg taxameterbeloppet. 1985som togav

27 % kommunerna med sådana avgifter.procenttaxa utav

Uppgifter för år 1987 visade allt fler kommuneratt tog ut
eller25 % reskostnaden.mer av

I från Landstingsförbundet år 1994, Modeller förrapporten

samordning samhällsbetalda redovisas utvecklingenav resor,
år 1991. Av framgår två viktigat.o.m. föränd-rapporten att

ringar har inträffat. Den antalet kommunerär attena som
tillämpar kollektivtrañktaxa i någon form har ökat jämfört med
år 1985. andra förändringenDen antalet kommunerär att som
har har minskat, procentandelenprocenttaxa atten men av
taxameterbeloppet har höjts ytterligare. Statistik visar %59att

kommuner med år 1991 20 %procenttaxa äntog utav mer av
taxameterbeloppet. %98 dessa kommuner % eller25tog utav

i avgift.mer
År kommunerna1991 är fortfarandetar ut procenttaxasom

i majoritet bland kommunerna. denTrots dubbla tendensen i
utvecklingen, den generella bilden skeendetär mellan årenav

och1985 avgifterna1991 för färdtjänst har ökat märkbart.att

Vad har hänt i fråga avgifter efter år saknas1991 detsom om
uppgifter om.

2.2.8 Avgifter inom verksamheter för stöd och service
till vissa funktionshindrade

januariDen infördesl lagen1994 stöd och service tillom
vissa funktionshindrade prop. 1992/93:159, bet.

1992/93 :SoU19, rskr. 1992/931321. Avsikten med lagen är att

med omfattande och varaktiga funktionshin-garantera personer
der stöd kan undanröja svårigheter i den dagliga livs-som
föringen. Den lagen den tidigare omsorgslagen ochersätternya
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rörelsehindrade. medelevhemslagen för Insatser personersom
tillståndautismliknande ochutvecklingsstörning, autism,

ifunktionshinder efter hjärnskadabegåvningsmässiga vuxen
skall förashaft enligt den tidigare omsorgslagenålder har över

den decemberlandstingen till kommunerna 31från senast

1995.

stöd och service till vissa funktionshindradelagenGenom om
funktionshinder ocherhåller med vissa stödLSS personer

gäller enligt §service. 1Det

utvecklingsstörning,med autism och autism-personer
tillstånd,liknade

begåvningsmässibestående funktionshin-medpersoner
ålder,ihjärnskadader efter vuxen

fysiska ochvaraktiga psykiska funktions-medpersoner
förorsakar betydande svårigheterochhinder är storasom

och därmed omfattandelivsforingendagligai den ett

service.stöd ochbehov av

enligtsärskild service §9stöd ochför särskilt ärInsatserna

stöd,personligtrådgivning och annat
stöd tillekonomisktellerpersonlig assistentbiträde av
behovettill den delsådan assistansskäliga kostnader för

assistansersättningtäcksekonomiskt stöd inte avav
assistansersättning,enligt lagen om

ledsagarservice,
kontaktperson,biträde av

avlösarservice i hemmet,
hemmet,korttidsvistelse utanför det egna

år utanför detkorttidstillsyn för skolungdom 12över

anslutning till skoldagen under lov,hemmet i samtegna
särskild serviceboende i familjehem eller i bostad, med

ungdomar behöver bo utanför för-för barn och som
äldrahemmet,
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bostad med särskild service för ellervuxna annan
särskilt anpassad bostad för vuxna,
daglig verksamhet för i yrkesverksam ålderpersoner som
saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

förInsatserna särskilt stöd och särskild service avgiftsfriaär

enligt 21 § med undantag framgår 18 20 §§.som av -
I 18 § avgift får för personlig assistans inomatt tas utanges

för assistansersättning har sådanramen av en person som
statlig ersättning enligt lagen assistansersättning. Av 19 §om
framgår har folkpension i formatt helav personer som av
förtidspension eller hel ålderspension eller harsom annan
inkomst motsvarande storlek, får skäliga avgifter förtasav ut
bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter enligt
grunder kommunen bestämmer. Avgifterna får intesom

överstiga kommunens självkostnader. Kommunen skall tillse
den enskilde får behålla tillräckliga medel för sinaatt person-

liga behov.

Enligt 20 § föräldrar skyldiga i skäligär utsträckningatt
bidra till kommunens kostnader för omvårdnad någonsom ges
under år i18 hem det med stöd lagenänett annat egna av om
stöd och service till vissa funktionshindrade.

Landstingsförbundets undersökning vissa avgifter inomav
omsorgsområdet

Uppgifter utvecklingen avgifter enligt lagentas utom av som
stöd och service för vissa funktionshindrade så längeär änom

begränsade. fåFör uppfattning utvecklingenatt en om av
avgifter under de åren har Landstingsförbundet påsenaste

utredningens uppdrag undersökt vissa avgifter med avseende
på den tidigare omsorgslagens personkrets. Undersökningen
omfattar landsting22 och kommuner utanför landsting och

förhållandena under maj månad och år1994 under 1990.avser
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undersökningsbilaganredovisas ihelheti sinUndersökningen
betänkandet.till

vissaservice tillstöd ochlageninförandeLagen omavom
för den tidigareinsatsernaföreskriverfunktionshindrade att

landstingen tillfrånföraspersonkrets skallomsorgslagens över

december 1995. Dessaden 31kommunerna senast genom-
årunderlandstingenmedförtharförändringargripande att

i avgiftssyste--förändringarsärskiltgjortinte har1994 stora

avgifts-naturligtdetlandstingMånga är attattansermen.
börutvecklingsstördagällerdetförändringar när personer

kommunerna.huvudmännen,degöras nyaav

för boende ochkostnad matGruppbostad -

några påtagligainte skettundersökningenenligtdetharI stort
föränd-märkbaravgifter. Mestdet gäller ärförändringar när

haråren 1994Under 1990gruppbostäder.avseenderingen -
s.k.övergång från densuccessivskettsannolikt en

utvecklingsstördinnebär%-regeln,10 att personensom
%med högst 10och hyraavgift församladbetalar mat aven

sinenskilde betalardenkalendermånad, tillbasbeloppet attper
matkostnader. Genomsinaoch själv bestämmerhyra över att

årjanuari tillämparden 1994gällaupphört l%-regeln10 att

gruppbostäder.regel fördennalandsting 22endast1994 ett av
År landsting.sjuregelntillämpades1990 av
År högkostnadsskydd förlandstingtillämpar 131994 ett

lands-år Eftersomåtta landsting 1990.hyreskostnaden mot
frånhögkostnadsskyddenaktuelladekonstruerattingen har

svårt jämföra hyresgästemasdetutgångspunkterolika är att
åtta landsting därlandstingen.olikavillkor i de Iekonomiska

finns däremotfaktisk hyraår betalarutvecklingsstörda 1994de
med varandra.jämföra dessa Förmöjlighet att personenen

exklusivekr/månad hyramedpension 792har 5 ut,tas ensom
kr/månad.och Detmellan 500varierar 370 1KBT, som
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genomsnittliga beloppet kr/månad.648 Faktisk kostnadär för

boendet år 1990 landsting.togs ut av sex

Dagcenter kostnad for måltiderochresor-

År 1990 tillhandahöll samtliga landsting fria till och frånresor
Årdagcenter. får1994 utvecklingsstörda i landsting betalasex

sådanaför med motsvarande för månads-ettresor summa som
Övrigakort inom kollektivtrafiken. landsting16 tillämpar fria

dagcenterresor under år 1994.även

Medan alla arbetstagare på dagcenter får betala for sin lunch
år 1994 landsting fria måltider på dagcenter år 1990.tregav

Habiliteringsersättning

Några skillnader mellan årstörre år1990 och 1994 detnär

gäller habiliteringsersättning går inte finna. Alla landstingatt
betalar habiliteringsersättning båda åren enligt Landstingsför-
bundets rekommendation eller håller sig i närheten denna.av

landstingEtt har beslutat under år upphöra1994 medatt

habiliteringsersättning.
Något samband mellan hur landstingen år 1994 avgiftertar ut

för respektive måltider avseende dagcenter och storlekenresor

på habiliteringsersättningen går inte finna.att

Korttidsvistelse måltiderkostnad för och resor-

finnsDet skillnad mellan år och år1990 1994 detstor nären
Årgäller fria måltider vid korttidsvistelse. hade1990 alla

landsting fria måltider, årmedan 1994 tio landstingutom ett

fria måltider till och tolv landsting fria måltiderger vuxna ger
till bam.

detNär gäller till och från korttidsvistelse det ingenärresa
Årskillnad mellan årenstörre 1990 och 1994. 1990 19gav
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År tilllandsting fria161994frialandsting resorgerresor.
till bam.landsting friaoch 17 resorvuxna

År måltider.och friabåde friahuvudmänsju1994 resorger
ochbekostabådeenskildefår denlandstingtvåI resorna

lands-hursamband mellanentydigtNågotmatavgift.betala
till andrai relationkorttidsvistelseforavgiftertingen uttar

utvecklingsstördadesituation förekonomiskövrigochavgifter
finna.går inte att

boende ochförkostnad matElevhem -

boende iavgifter forförprinciperLandstingens uttag av
för boendeavgiftermotsvarandefråndelvisskiljer sigelevhem

År enligtersättninglandsting15gruppbostad. 1990i uttog
År behållit dennalandstingtiohar%-regeln. 1994s.k.den 10

ochboendebådeomfattaravgifteninnebär mat.regel attsom
År faktiskelevhemsavgift i formlandsting1994 uttar avsex
kostnad.

Övriga varierandeenligtersättninglandsting uttarsex
undersökningsmaterialet utläsasvårtprinciper. Det är att ur

jäm-innebär.elevhemsboende Enförkostnad"faktisk"vad
boende ikostnad för"faktisk"meddockkanförelse göras
knappastelevhemsboendedå denvisar siggruppbostad. Det att

bordelandstingvillkor i dessaekonomiska änhar sämre som
för boendekost-finnshögkostnadsskydddärlandstingi ett

nadema.

tandvårdförKostnad

År till utveck-tandvårdtvå frilandstingalla1990 utomgav
årlandstingmedan tiogruppbostäder,bor ilingsstörda som

tvådeskillnad mellanMotsvarandetandvård.fri1994 ger
utvecklingsstördatandvård tilldet gällerintefinnsårtalen när

sådantboendehar än ettannatett avarrangerassomsom

landstingen.
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Kostnadsersättningarnas
utveckling under årsenare

3.1 Inledning

Ersättning för kostnader den enskilde har för service, vårdsom
och behandling flexibelt socialpolitisktär medelettm.m. som
har funnits sedan lång tid tillbaka. Flexibiliteten gäller dels att

ersättningarna kan mycket individuella behov, dels denattavse
enskilde kan kompenseras för utgifter kan bli följ denstora som

avgifter inom för generellaatt medtas ut systemav ramen
bakgrund i förhållanden gäller många människor.som

Med kostnadsersättningar i kapitlet sådana ersättningaravses
med avseende på hjälpbehov, avgifterutges staten ochsom av

andra kostnader den enskilde har till följd ñJnktions-som av
hinder. kostnadsersättningarDe behandlas i kapitlet ärsom
Vårdbidrag, handikappersättning och assistansersättning.

Statligt Vårdbidrag ersättning till föräldrarär har etten som
sjukt eller funktionshindrat barn under år vilket16 behöver
särskild tillsyn vårdoch Vårdbidrageti hemmet. förändrades

i några avseenden den juli 1992. förändring1 Denna och
utvecklingen Vårdbidraget i fråga antal utgåendeav om
ersättningar redovisas i följande.det

Handikappersättning till från fyllda år16ges en person som
fåtthar sin funktionsförmåga nedsatt innan han eller hon fyllt

år65 och behöver tidskrävande hjälp och/ellersom av annan
har merutgifter på grund sitt funktionshinder. Ersättnings-av
formen diskuterades Merkostnadskommittén i betänkandetav

Merkostnadsersättning vid sjukdom och handikapp SOU
1992:129. Utredningen ansåg lägre nivå för ersätt-att en ny



årutveckling underKostnadsersättningarnas136 senare

införas. Utred-merkostnadsersättning bordebenämndning
redovisas reglernakapitelbehandlas i 12. Härförslagningens

beträffande handikapper-utgående ersättningarantaletför och
nuvarande form.i desssättning

ersättning fr.o.m. den 1Statlig assistansersättning är en ny
omfattasutgår tillSådan ersättningjanuari 1994. sompersoner

funktionshindradeservice till Vissastöd ochlagenav om
dagligaassistans för sinpersonligoch har behovLSS avsom

Vecka.timmargenomsnittlivsföring under i 20än permer
detreformen behandlas iBakgrunden till och utvecklingen av

följande.

Utvecklingen Vårdbidraget3.2 av

Regler för statligt Vårdbidrag3.2.1

VårdbidragBestämmelser och lagenfinns i kap.9 4 5om
allmän till1962:381 försäkring. Föräldrar har rättom

på grundför barn inte år, barnetVårdbidrag fyllt 16som om
psykisk utvecklingsstörning handikappukdom, eller annatav

månader ochminst i behov särskild tillsynunder ärsex av
ocksåbedömningen till Vårdbidrag skallVidvård. rättom

merkostnader påsådana uppkommer grundbeaktas avsom
eller handikapp. Vårdar flerasjukdom föräldernbarnets

fyllt tillbarn, inte år, grundasfunktionshindrade 16 rättensom

sammanlagda behovet vårdtillsyn ochpå detVårdbidrag av

omfattning.merkostnademaspåsamt
alltefter Vård- och tillsynsbehovetsVårdbidraget utges

storlek hel, fjärdedels,merkostnademasochomfattning tresom
förmånförmån. Hel %fjärdedels 250utgörhalv eller aven

Vårdbidraghelt kr7 438år 1995basbeloppet. För motsvarar

pensionsgrundan-ochskattepliktiVårdbidragetmånad. ärper
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de. viss del vårdbidraget kan bestämmasEn skattefriav som

ersättning för ökade omkostnader. behovetOm särskildav
tillsyn vårdoch så det räcker för grundaär stort att ensamt att

till hel förmån kan merkostnadsersättning betalasrätt utöver

det normala beloppet för hel förmån. barn medOm hel,ett tre

fjärdedels eller förmånhalv avlider betalas reducerat beloppett
åtta månader.under maximalt barn vistas påFörut som

institution kan s.k. ferievårdbidrag lämnas barnet vistas inär

föräldrahemmet.

nuvarande bestämmelserna VårdbidragDe infördes den 1om

juli prop.1992 l991/92:106, bet. l99l/92zSfLl8, rskr.

1991/922232. förbättring genomfördesDen omfattadesom
dels införandet nivå fjärdedels bidrag dels-treav en ny en-,
beloppsmässig höjning nivåer,samtliga dels ersättningenattav
för merkostnader förbättrades. Hel förmån höjdes fr.o.m.

från beloppnämnda tidpunkt motsvarande två basbelopp till

belopp motsvarande två och halvt basbelopp. partiellaDeett

vårdbidragen fick motsvarande proportionella höjning. Sam-

tidigt förbättrades ersättningen för merkostnader till följd av
handikapp.barnets sjukdom eller Ersättning för merkostnader

kan på fyra olika nivåer, och18, 36, 53 %69utges av
beroendebasbeloppet, merkostnademas storlek. Ersätt-

ningen för merkostnader förbättrades så ersättningäven att

enligt kan betalas det gällandeutöversamma normer annars
maximibeloppet för helt Vårdbidrag vård- och tillsynsbe-om
hovet för barn uppfyller kravet för Vårdbidrag.till helträttett
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VårdbidragAntal utbetalade3.2.2

1994Mellan åren och har antalet Vårdbidrag frånökat1991

Vårdbidragtill stycken. Antalet nivå16 311 21 053 iper var
december tjärdedels bidrag1994; 978 23, halvt4 6 %,en

bidrag 30,6 %, fjärdedels bidrag 6,36 452 1 333 % ochtre

helt bidrag 39,4 %,8 290

Mellan åren och har Vårdbidragantalet inom1991 1994

nivån fjärdedels bidrag och ijärdedels bidrag ökattreen
relativt snabbare antalet inom de övriga nivåerna. Enän

fjärdedels bidrag infördes den juli har ökat1988 mellan1som
åren frånoch med till bidrag.1991 1994 82 % 2 736 4 978

fjärdedels bidrag infördes juli harden ökatTre 1 1992som
från noll till stycken under två och halvt år.1 333 ett

Antalet halva bidrag har varit ganska konstant under perioden
år år ökningmed bidrag och6 369 1991 6 452 1994, meden

endast hela vårdbidragen har ökat med % från1%. 15De

Vårdbidragår år helatill Antalet206 1991 8 290 1994. med7

går Vårdbidragetmerkostnadsersättning det helautöveren som
år %stycken antal alla192 1994.1 Detta 14,4är motsvarar av

hela Vårdbidrag.
nivåer till hela Vårdbidrag harVid omräkning allaen av en

ökning skett under perioden från hela Vårdbidrag år11 075

sådana årtill bidrag1991 13 760 1994.

1 Antalsuppgifterna i avsnittet december månad respektive förKällaär.avser
statistikuppgifterna dels Riksförsäkringsverkets till regeringenär rapport

Förändring Vårdbidrag och handikappersättningar1995-02-23, vid införandeav
till assistansersättning, dels statistik från verket.rättav annan
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3.3 Utvecklingen handikappersättningenav

3.3.1 Regler för handikappersättning

Bestämmelser handikappersättning i 9 kap. och3om anges
lagen5 1962:381 allmän försäkring. Handikappersätt-om

ning folkpensionsförmånär skattefri och tillär utgesen som
från fyllda år16 fått sin funktionsförmågapersoner som

nedsatt innan han eller hon uppnått år65 och därför behöver
tidskrävande hjälp i den dagliga livsföringenmer av annan

eller för förvärvsarbeta och/eller har betydande merutgifter.att

Handikappersättning antingen självständig förmånutges som
eller tilläggsförmån till folkpension, förtids-t.ex.som annan
pension och ålderspension. Handikappersättning utbetalas med
belopp år 36 %, 53 % eller 69 %motsvararsom per av
basbeloppet. årFör 1995 det 1 071, 1 577 respek-motsvarar
tive kr2 053 månad. Handikappersättning till blinda ochper
döva eller hörselskadade utgår alltid med vissgravt garanterad
nivå. nivåDenna för blindaär 69 % basbeloppet för tidav
före månadden då hel ålderspension eller hel förtidspension
börjar utgå. tid därefterFör ersättningen 36 %är basbe-av
loppet såvitt inte stödbehovet anledning till högre ersätt-ger
ning. försäkradFör döv eller hörselskadadär ärgravtsom
nivån 36 % basbeloppet inte stödbehovet sådantärav attom
högre ersättning bör utgå.
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handikappersättningarAntal utbetalade3.3.2

från tillÖkat drygthandikappersättningar har 50 000Antalet
19942. iAntalet ersättningsärendenårenunder 199117953 -

tilläggsför-år ochhuvudförmån 1994form 11 450 somvarav
år.mån 41 729 samma

nivåernaersättningar mellan deantaletFördelningen treav
%-nivån%-nivånföljande: 26,3 %, 53december 69i 1994var

år%-nivån Jämfört med har1991och 56,6 %.% 3616,8
basbe-handikappersättning med %har 53andelen avsom

%-nivån ochlägremycket litet, medan 69förändratsloppet är

årår%-nivån högre 1991.199436 än

statligadenUtvecklingen3.4 av

assistansersättningen

Assistansreformen3.4.1

huvudbetänkande Handikapp VälfärdHandikapputredningensI

åtgärder för skapaföreslogs rad1991:46Rättvisa SOU atten

jämlikafunktionshindradeförlevnadsvillkor personer som var

rättighetslag-villkor.övriga medborgaresmed Utöver en ny
medmodell,stiftning med omsorgslagen störremen ensom

inflytande skulle öka,enskildesföreslogs denpersonkrets, att
assistans.till personligbl.a. rättengenom

beslutaderiksdagen i majSamtidigt med 1993 attatt om
vissa funktionshindradestöd och service tilllageninföra om
beslutade riksdagenden januariLSS fr.o.m. 1994,1 att

assistansersättning, förersättningsform,statliginföra en ny
från datum.funktionshindradesvårt sammapersoner

2 enligtstatistikuppgifterna densammaKällan för är notsom
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3.4.2 Regler statlig assistansersättningom

Frågor statlig assistansersättning regleras i lagenom

1993:389 assistansersättning LASS och i förordningenom

1993:1091 assistansersättning. Assistansersättningom utges
till den omfattas lagen stöd och service till vissasom av om
funktionshindrade LSS inte har fyllt år65 ochom personen
har behov personlig assistans för sin dagliga livsföringav
under i genomsnitt timmar20 vecka.än Assistanser-mer per
sättning lämnas inte för tid då den funktionshindrade vårdas på

institution eller bor i gruppbostad.en en
Ersättningen syftar till tillförsäkra med ochatt storapersoner

omfattande stödbehov valfrihet och självbestämmande. Den
enskilde skall kunna få insatsen kommunen till-attgenom
handahåller assistansen eller den enskilde fårattgenom
ekonomiskt stöd så han eller hon själv kan anlita hjälp frånatt

kooperativ eller friståendeett eller självannat organ vara
arbetsgivare för den personlig assistenten. Avsikten är att

assistansersättningen skall användas till assistentens eller
assistentemas lönekostnader, administration eller till dem.m.
avgifter kommunen eller någon försom annan som svarar
assistansen debiterar den funktionshindrade.

Regeringen fastställer assistansersättningens högsta timbelopp
varje år. årFör 1994 detta belopp kr176 timme ochvar per
har för år fastställts1995 till kr180 timme. Assistanser-per
sättningen administreras Riksförsäkringsverket och deav
allmänna försäkringskassoma.

3.4.3 Vissa frågor personlig assistansom

Assistansreformen komplextär med flera ansvarigaett system
myndigheter. Många områden berörs det socialpolitiska.utöver
Det gäller frågor arbetsmiljö, avtalen påt.ex. rör arbets-som
marknaden, arbetstidsregleringen, skatter och socialavgifter. I
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assistansersättningen i inled-tillämpningenpraktiskaden av
ellerde fall anhörigavissa problem iuppstodningsskedet

funktionshindradanställdessamboendeandra sompersonav en

regeringens propositiondenne.assistent Ipersonlig
föreslogspersonlig assistansfrågorvissa1994/95:77 omom

Förslagenfrämst och LASS.ändringar i LSSdärför vissa
assistansersättningellerstöd enligt LSSekonomisktinnebar att

denassistansavseendeenligt LASS person somsom ges av en

hushållsgemenskap med, endastifunktionshindrade lever
ordnasfunktionshindrade låter assistansendenlämnas om

friståendekooperativs ellerkommunens, annatettgenom
enskilde självdenföreslogsförsorg. Vidare ärnäratt,organs

assistansersättning inteuppdragsgivare,ellerarbetsgivare
vadassistent överstigerför vissför arbetstidlämnas som en

iarbetstid1970:943tillåtet enligt lagenär om m.m.som
kompletteringhärtill föreslogsanslutninghusligt arbete. I en

personligaockså fördärmed kom gälladen lagen,i attsom
familj.funktionshindradedentillhörassistenter personenssom

kraftträdde iförslagen och förändringarnaRiksdagen antog
februari 1995.den 1

avseendeförhållandenEkonomiska3.4.4
assistansrefonnen

övertagit betydandeharassistansreformenGenom staten

finansierades kommuner-tidigarekostnader för insatser avsom
därför assistansreformensynvinkelfinansiellUr är enna.

tillomfattasomfördelningsreform. De rättenavpersoner som
stöd och hjälp, främstfick redan tidigareassistansersättning

assistansersätt-Införandethemtjänst.via kommunernas av

statliga kostnaderna idärför de ökadeningen innebär att

minskande kommunala kostnader.betydande grad vägs upp av
utgåttdockreformen harkostnadsberäkningarna förI man

ochpersonlig assistans itill LSSifrån införandet rättatt av en
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särskild assistansersättning skulle leda till viss totalen en
efterfrågeökning. Denna efterfrågeökning i huvudsakmotsvarar
den totalt ökade samhällskostnaden för assistansreformen.sett

De antaganden har gjorts avseende reformen ärsom att
omkring 7 000 skulle få assistansersättning under depersoner
första åren efter ikraftträdandet, det genomsnittliga behovetatt

assistans och vecka inom denna krets skulleav per person
uppgå till 40 timmar och högsta genomsnittlig ersättningatt en
skulle utgå med kr170 timme. Med stöd dessaper av an-
taganden har beräknats den totala bruttokostnaden föratt

assistansersättning skulle uppgå till 2 400 mkr räknat på helår.

efterfrågeökningDen följer reformen har uppskattatssom av
till mkr. ñnansieringsprincipen3700 enlighetI med den s.k.

har kommunerna avlastats uppgifter motsvarande 1 730 mkr.

3.4.5 Antal utbetalade statliga assistansersättningar
Antalet assistansersättningsärenden 8 % alla handikapp-var av
ersättningar i december 1994, dvs. 4 260 stycken. Enligtca
Riksförsäkringsverkets statistikavläsning i början 1995av mars
hade de allmänna försäkringskassorna fått in 8 900nära

ansökningar assistansersättning. Av dessa hade 5 500om ca
beviljats ersättning. Drygt eller1 500, 21 %,personer ca av

ärendena hade lett till avlagsbeslut. Vid tidpunkt fannssamma
l 850 avgjorda ärenden.ca

Det genomsnittliga antalet beviljade assistanstimmar per
och vecka uppgick till 68,5 och den genomsnittligaperson

timersättningen till kr i160 1995. Drygt 860 harmars personer
beviljats 100 assistanstimmarän och vecka.mer per person

3 Den s.k. finansieringsprincipen innebär kommuner och landsting inteatt skall
åläggas uppgifter de samtidigt får möjlighetutan finansieraatt dessanya att
med höjda skatter.änannat
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ochVårdbidragFörändring3.4.6 av
vid införandethandikappersättning

assistansersättningenav

funk-service till vissaStöd ochpropositionregeringensAv
förframgår kostnader1992/93:159tionshindrade att statens

vissminska tillhandikappersättning kanochVårdbidrag antas

assistansersättningen.statligainförandet dendel avgenom
tillRiksförsäkringsverket ifrånUppgifter rapport rege-en

ringen4 Vårdbidrag harochuppbardemvisar att somav
vård-fått behålla sittassistansersättning har %48beviljats

fått sänkt vårdbidrags-haroförändrad nivå. %32bidrag med
vård-dragits in. devårdbidraget Avharnivå för %och 17

assistansersättningbeslutefterbidrag utgörutges caomsom
Vårdbidrag.helt%43

beviljadesframgår också demAv attrapporten somav
ochhandikappersättning föreassistansersättning uppbar 83 %

handikapper-uppbardeefter beslutet. Av64 % personer som
nivånågonbehålla ersättningenfåttsättning före har %74

fickmedan 26 %assistansersättningefter beslutäven om
indragen.handikappersättningen

4 framgår 1Rapporten notav
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Funktionshindrade4

användningpersoners av

och utgifter för service,
vård och behandling m.m.

4.1 Inledning

Enligt direktiven skall utredningen särskilt analysera den
sammanlagda effekten för enskilda med funktions-personer
hinder avgifter för olika former service, vård ochav av
behandling.

Direktiven skrevs bakgrund antagande infonna-mot ett attav
tion sådana effekter skulle finna isammantagna attom

befintliga undersökningar och statistik. Utredningen fann efter
tids sökande varken högskolor, statliga verk, organisa-atten

tioner förvaltningareller hade material tillfredsställan-som var
de med avseende på utredningens uppdrag. heller offent-Inte

liga utredningar behandlat avgiftsfrågan uttömmande.som var
detAv skälet beslutades undersökningar skulleatt egna

genomföras.
Med avseende på funktionshindrade årunder 65personer

utarbetade sekretariatet enkät Dina utgifter för service,en -
Vård och behandling. omfattar frågor användningEnkäten om

tjänster sjukvård, service ochoch inom hälso- ochav varor
omvårdnad, fritidkommunikationer, sysselsättning, och
rekreation frågorandra tjänster och dessaFörutomsamt varor.
innehåller enkäten frågor utgifter för tjänster ochom varor.
Enkäten omfattar också frågor ekonomiska effekter för denom
enskilde kostnader frågor inkomster och bidrag.samtav om
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ställts ii yngrestudien har sambandMotsvarande frågor som
i åldernfunktionshindradetelefonintervjuer tillmed personer

främsthar funktio-äldreår. Intervjuerna65 79 personerav-
och upplysningaryngrestudienkomplettera attatt ge omnen

äldres konsum-i ocholikhetereventuella likheter och yngres
utgifter.tion och

framkommitharkapitlet ska deI genom yngre-somsvar
påmed inriktningredovisasäldrestudienstudien respektive

vård och behandlingoch utgifter för service,användning av
särskildai denutförligtBåda studierna redovisas merm.m.

betänkandet.undersökningsbilagan till

urval och svarsfrekvensYngrestudien4.2 -

urvalsförfarandeUrvalsram och4.2.1

population funktionshindra-Utredningen har använt avsamma
Socialstyrelsen haroch kommunerde sompersoner samma

samband med sin undersökning Ditt behov stödutnyttjat i av-
Populationen funk-och service LSS. 14 000utgörs av ca

år och undertionshindrade 65är änpersoner som yngre som
kommunal hemhjälp, färdtjänst ellerår antingen hade1993

stycken, harsärskilda 17 16Kommunerna är varavomsorger.
från Statistiska centralbyråns kommunur-valts slumpmässigtut

kommungrupperl.på åttapå fördelade olikaval kommuner73

två från varje kommungrupp omfattarkommunerUtöver

där tidigare hade gjort grundligurvalet kommun man enen

Svenska Kommunförbundets kommungruppsindelning. storstäder,Dessa 1är
förortskommuner, städer, medelstora städer, bruksorter,3 4 52 större

nonnalkommuner, glesbygdskommuner och 8 landsbygdskommuner.6 7
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kartläggning funktionshindrade och därförav personer som
kom ingå.att

Från populationen på 14 000 har urvalett nyttca personer
dragits för Avgiftsutredningens räkning.

4.2.2 Svarsfrekvens och orsaker till bortfall

Antalet utskickade enkäter 971och1 antalet instansadeär svar
764. Det bortfallet 1 090 medan inte harär 117rena personer,
kunnat på enkäten. Svarsandelen låg i allmänhet ochärsvara
särskilt beträffande två kommunerna. Endast kommunav en
har bortfall lägre 50är änett procent.som

Eftersom Socialstyrelsens enkät har utformning ochsamma
riktar sig till målpopulation utredningenssamma som av-
giftsenkät vissa slutsatser frånär Socialstyrelsens enkät

aktuella beträffande utredningensäven enkät.

tabell visasI andelen4.1 påsvarande avgiftsenkäten respek-
tive Socialstyrelsens enkät.

Tabell 4.1Andelen isvarande avgiftsenkäten Socialstyrelsensoch i enkät

Kommungrupp/ Avgifts- Social-
svarsfrekvens i enkäten styrelsens

enkätprocent
1 Storstäder 40 50
2 Förortskommuner 41 77
3 Större städer 45 70
4 Medelstora städer 41 62
5 Bruksorter 36 79
6 Normalkommuner 46 66
7 Glesbygdskommuner 33 54
8 Landsbygdskommuner 45 59
Totalt 41 55
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lägresvarsandelamagällerenkätema änbåda ärFör att
förSärskiltglesbygdskommuner.ochstorstädergenomsnittet i

isvarsbenägenheten lägreförortskommunerochbruksorter är

avgiftsenkäten.
Socialstyrelsen följandebortfallet fannkontrollVid aven

svarsbenägenheten:iskillnader

medhjälpbehov,gradenden lägstahar mättDe avsom
på kanenkäten. DetKatz-ADL-mått, har svarat senare

harhjälpbehovmed mindretolkas att personersom
utsträckning de medmindreienkäten störrebesvarat än

behov.

funktionshinder ochsynskada, psykisktmedPersoner
medhaepilepsi tenderar änsvaratatt personersenare

funktionshinder.andra
medlemskapmellansambandnegativtfinnsDet svagtett

Icke-svarsbenägenhet.handikapporganisation ochi en
på påmin-utsträckningi högremedlemmar har svarat

nelseenkäten.

statistisktsmå och inteskillnadernakanDet ärnämnas att
säkerställda.

påfrekvensentill den lägreklargöra orsakernaFör att svar

Avgifts-enkät harmed Socialstyrelsensavgiftsenkäten jämfört
ifrågan med kontaktpersonernadiskuteratutredningen

handnivån i förstaden lägrekommunerna. Dessa attanser
enkäten.med distributionenmåste förklaras problem avav

felaktig paketering.försenades EnDistributionen annangenom
redan .hadefunktionshindradedelorsak är att personeren

avgiftsenkäten komenkät ochpå Socialstyrelsens attattsvarat

påminnelse. tredje orsak kanuppfattas En attvarasom en
svården upplevdesomfattande ochenkäten attatt somvar

på.svara
påinget tyderutredningens uppfattning finnsEnligt attsom

selektivt.nämnda orsaker skullebortfallet till följd varaav
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Socialstyrelsen vid kontroll bortfallet i sinDetta samt att av

någonmotsvarande studie inte har kunnat säkerställa skevhet
beträffande hjälpbehov tillrelaterat svarsbenägenhet, gör att

utredningen bedömer det möjligt stödja sig påäratt att
studien.

bortfall4.2.3 Internt

på frågor,Alla har inte alla dels beroende påsvarat att

tjänster påsamtliga inte använder alla och dels grundvaror, av
kanske inte har velat eller kunnat Därmedatt man svara.

uppstår bortfall olika for olika frågor.ärett stortav svar som
interna bortfallet i genomsnitt samtliga19Det är överprocent

frågor. Bortfallet varierar mellan och61 2procent procent.

Bakgrundsfrågor4.3

på avgiftsenkäten och Socialstyrelsens enkät kanSvaren
beträffande kön, ålder bakgrundsfrågor.jämföras och andra

påSvaren enkäterna väl det gällerstämmer överens när

andelarna funktionshinder. avgiftsenkätenhar Iav vem som
har funktionshinder medan barn% själva78 av personerna
med funktionshinder Socialstyrelsens enkät22 %. I ärutgör
motsvarande och %.73 27

Könsfordelningen kvinna/flicka och man/pojke48 % 52 %är

i avgiftsenkäten i Socialstyrelsens enkät.och %47 53mot

Avgiftsenkäten åldersfördelning itillämpar denänen annan

Socialstyrelsens framgår tabell harenkät. 4.2. SvarenDet av

hög samstämmighet Socialstyrelsens enkät beträffandemeden
åldrarna år år. åldema därimellan0-6 och kan35-64 För en

jämförelse inte göras.
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ålderfunktionshindrades4.2Tabell Den

SocialstyrelsensAvgiftsenkäten
enkät
AntalAndelAndelAntal

33 4%4,5%år 250-6
årår 7-1911,1% 7-19627-15

139 16%1,1%616-17
år år20-34 20-349,5%5318-24

21%15,7% 1878825-34
år35-6416,8%9435-44

519 59%15,5%8745-54
25,9%14555-64

15,6%162bortfallet 22,4%171Interna

ensamboendeandelnågotinnehållerAvgiftsenkäten störreen
för deAndelama%.Socialstyrelsens enkät, 28i 35än mot

medavseende "delar bostad%övriga 15 17är motsvaren
bostad medangående "delar%make/maka/sambo", 108 mot

bostadför "delar%make/maka/sambo och bam", 19 23mot

foranhörig", 2 3 %förälder/föräldrar ellermed motannan
för boen-% "annatbarn" 19bostad med 22"delar samt mot

iavgiftsenkäten omfattarboende iBenämningende". annat

gruppboende.huvudsak
funktionsnedsätt-avseenderedovisastabell 4.3I typ avsvar

svarsalternativ Socialsty-fleromfattarAvgiftsenkätenning. än

avgifts-allmänhet lägre iiSvarsandelamarelsens enkät. är

i Social-motsvarigheterfunktionshinder harförenkäten som
enkät.styrelsens
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Tabell 4.3 Typ funktionsnedsättningav

SocialstyrelsensAvgiñsenkäten
enkät

Antal Andel Antal Andel

Afasi 22 2,9% 29 3%
Astrna/allergi 78 10,4% 102 11%
Autism 35 4,7%
Diabetes 61 8,2%
Dövblindhet l 2 0,2%0,0%
Epilepsi 102 13,7% 142 15%
Hjämskada 69 9,2%som
har uppstått i

åldervuxen
Hjärt/lungsjukdom 48 6,4%
Hörselskada/dövhet 45 6,0% 60 6%
Kronisk 82 11,0% 118 12%smärta
Mag-/tarmsjukdom 40 5,4%
Psykisk sjukdom/ 92 12,3% 92 10%
funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning 333 44,6% 526 55%
Synskada/blindhet 181 15,8% 154 16%
Talskada/ 153 20,5% 237 25%
talsvårighet
Utvecklingsstörning 316 42,3% 416 43%
Annat 118 15,8% 101 10%
funktionshinder,...

bortfalletInterna 17 2,2% 55 5%

Funktionshindrade kan ha fler funktionshinder.än ettpersoner
möjlighetdet skälet i avgiftsenkätenAv fleraattgavs en ange

knapptsvarsalternativ. funktionshindrade har två funktions-De

nedsättningar i genomsnitt. tio har fyra ellerKnappt procent
fler funktionsnedsättningar.

dåbåda enkätema frågan tidpunkt sjukdom ellerställsI om
funktionshinder.skada har har orsakatuppkommit som

funktionshindrade har haft funktionsned-Ungefär hälften deav
båda enkätema.sättningen sedan födelsen enligt

handikapporganisation harOmfattningen medlemskap i enav
i bådasvarsfrekvens ungefär %för ja-svar 50utgören som

enkätema.

Avgiftsenkäten medskickades till funktionshindradeut

insatser i form hemhjälp, färdtjänst särskildaochav omsorger.
Färdtjänst den vanligast använda tjänsten med andelär en av
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hälften hadede svarande.% Knappt74 av personernaav

respektive hemhjälp. de svarande hadesärskilda Avomsorger
alternativen. hade tvåinsatser i form alla %%, 414 tre avav

insats.medan hadetjänsterna, %55 en

effekterUpplevda ekonomiska4.4 av

kostnader för funktionshinder

Inledning4.4.1

frågorställs funktionshindradeavgiftsenkätenI personersom
kostnader föranvändning tjänster ochsamlade samtvarorav

dessaz. avsnitt med frågor ekono-frågor följsDessa ett omav
skall frågornaeffekter kostnaderna. ekono-miska Här omav

först. Skälet vissamiska effekter kostnader är atttas avuppav
dela in de svarande i medfrågorna det möjligtgör att grupper

skalleffekter. Indelningen ipå ekonomiskaavseende grupper
kostnader in-vid redovisningen ochanvändas avsenare

komster.

2 och sjukvård: habilitering ochföljande. Hälso-Tjänste- och varuområdena är
förbruknings-sjukvård, läkemedel,hjälpmedel, tolktjänst,rehabilitering, annan

Service,fotvård, tandvård och sjukresor.speciallivsmedel,artiklar, m.m.:
avlösarservice, korttidsvistelse ochledsagarservice,hemhjälp,hemhjälp, annan

särskild service. Kommuni-service i bostad medpersonlig assistans,växelvård,
riksfardtjänst,"särskilda insatser", färdtjänst,i samband medkationer: resor

för funktions-sysselsättningSysselsättning: arbete ellerbilstöd. annan vuxna
rekreation: fritidssysselsättningar ochFritid ochhindrade semester.personer.

de omfattasandra tjänster ochYtterligare tjänster och än som avvarorvaror:
rubriker.tidigare
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4.4.2 Könsskillnader och skillnader mellan
funktionshindrade med och andrautan
hälsoproblem

Fråga i enkäten innehåller34 flera delfrågor ekonomiskaom
effekter utgifter. Antalet har på någonsvaratav personer som

delfrågoma stycken.554 dessa harAv 427är ettav personer
eller flera funktionshinder inte andra hälsoproblem, medanmen

har127 eller flera funktionshinder tillsammansettpersoner
med andra hälsoproblem.

Utgifter har ökat särskilt mycketsom

deAv kvinnor554 35 % %,40 31 %mänpersonerna anser

sjukvårdsutgifternahälso- och har ökat särskilt mycketatt
åren.under de två tvåSom och detnärsenaste trenummer

gäller ökade utgifter boende och där andelama äranges resor,

kvinnor31 % %,34 29 % och kvinnor21 % 22 %,män

%.20män

enbartmed funktionshinderPersoner har lägre svarsandelen
har såväl funktionshinder andra hälso-än personer som som

problem. jämförelse svarsandelar bådaEn hos deav grupperna
visar 30 % respektive 53 % hälso- och sjukvårds-att attanser
utgifterna har ökat särskilt mycket. Motsvarande för boende
och 29 % respektive % och41 18 % respektive 30 %.ärresor

Tjänster/varor påtvingatshar minska eller heltsom man
upphöra med användaatt

Tjänster/varor har tvingats minska på eller heltsom man

upphöra med använda under de två åren har i förstaatt senaste

hand gällt fritid och resande. Andelen kvinnor%11ärsvar
13 %, % för fritid och kvinnor9 9 % %, %män 11 7män

for majoritet,En % kvinnor65 63 %, %,68mänresor. anser
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minska på eller upphöra medinte har tvingats attatt man

utnyttja tjänstema/varoma.
funktionshinder har lägrehar enbartPersoner svars-som

detta har andra hälso-andelar ävenutöverän personer som
fritid andelama respektiveproblem. och 8 % 21För ärresor

gällerrespektive det nej-svaren, dvs.och % %. När% 7 17 att

påtvingats minska eller upphöra med utnyttjainte har attman
funktionshinderänstema/varoma, har med enbartpersoner en

hälsoproblem.högre svarsandel de har andraän ävensom
Andelama och %.68 % 56är

innehålletFörändring i tjänsten/varanav

På frågan vilka tjänster/varor har förbättrats till sittom som
innehåll två åren får sjukvårdunder de hälso- och densenaste

andelen kvinnor %. Myckethögsta 6 % 6 %, 5svar, män

angivna nivån ligger andra tjänster och ochdennära varor
fritid %-andelar.med respektive5 4

funktionshinder har andra hälso-Personer utöver ävensom

problem har högre svarsandelar för förbättring än personer som
enbart har funktionshinder. hälso- och sjukvårdFör är an-
delama och och för andra tjänster och och9 % % %5 7varor

%.5

det gäller försämring innehållet utpekas hälso- ochNär av

sjukvården flest % kvinnor %13 15 %, 11mänav personer.
innehållet har försämrats. Därefter kommer ochattanser resor

service med kvinnor % respektive9 % 9 %, 9 %8män

kvinnor %.10 %, 6män

Skillnaderna funktionshindrademellan inte harär stora som
och har andra hälsoproblem. i den förra10 % kategorinsom

i den24 % hälso- och sjukvården harmot attsenare anser
försämrats beträffande innehåll. och serviceFör ärresor
motsvarande respektive% % och respektive7 14 6 % %.14
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svårasteDe utgifterna betalaatt

På frågan vilken eller vilka de nuvarande utgifternaom av som
den/de svåraste klara betala iär ochatt att turav anges

ordning svarsalternativen samtliga utgifter, boende och hälso-

sjukvård.och Andelama för dessa alternativ kvinnor19 %är

22 %, %, kvinnor15 13 % 15 %, % ochmän 12 %7män

kvinnor %,7 6 %. Svarsaltemativet ingen utgiftmän äratt
svårsärskilt betala kvinnor42 % 43 %,att mänanges av

%.41

Beträffande samtliga utgifter, boende hälso- ochsamtsvaren
sjukvård har andra hälsoproblem lägre andelarutanpersoner

med andra hälsoproblem. Andelamaän och15%ärpersoner
30 % respektive och13 % % och15 %5 12 %. Personersamt

har funktionshinder inte andra hälsoproblem harsom men
högre andelar nej-svar, dvs. ingen utgift, än personer som

funktionshinder har andra hälsoproblem.utöver även An-

delama % och43 37 %.är

Önskad lösning för minska utgifternaatt

minskarlösning utgifternaEn önskas 45 %, antingensom av
i form lägre avgifter, bidrag eller metod. För 26av mer annan
% kvinnor 30 %, % spelar lösningen inte någon22 rollmän

bara utgifterna minskar. Alternativen lägre avgift eller bidrag
har andelama kvinnor9 % 9 %, % och9 10 % kvinnormän

9 %, %. Andelen10 det inte behövs någonmän attsom anser
förändring huvudtaget kvinnor30 % %,över 31är män
28 %.

Mellan funktionshindrade och med andra hälsoproblemutan

finns den skillnaden % de förra40 60 % för deatt motav
önskar förändring kommer till stånd. Andelamaattsenare en

för svarsalternativen lägre avgift, bidrag och mindremer
utgifter oberoende lösning därmed högre i denärav senare

gruppen.
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hälsoproblemAndra

fall vilkahälsoproblem har i vissaandramedPersoner angett
i den särskildaredovisning lämnasgäller.hälsoproblem det En

betänkandet.undersökningsbilagan till

särskilt iTjänster/varor utpekas omsvarensom
ekonomiska effekter

avseende ekono-iförutom kryssahar,Vissa att svarpersoner
under respektiveolika änster/varoreffekter, antecknatmiska

ipå. redovisaspekade särskilt vill Dessarubrik svarsom
till betänkandet.undersökningsbilagan

olika gradharGruppering4.4.3 avpersoner somav
utsatthet3

påpersoner/hushåll med avseendekangrupperingEn göras av
ekonomiska effekterfrågornapå vissaderas avomavsvar

funk-fråga 34. hypotesdelfrågoma inom Enutgifter är att

minska ellerhar tvingatsdelstionshindrade sompersoner
svårigheterdels haranvändning änster/varor,upphöra med av

forönskar lösningänster/varor och delsför vissabetalaatt en
situationekonomisktutgifterna, harnedbringa utsattatt meren
påenbart nej dessaoch nej ellerhardeän svaratsom

frågor.
frågorna kallas fortsättnings-på allaharDe tresvaratsom

delfrågorpå tvåellerharvis De svarat menensomgrupp a.
depå den/de övriga benämns Gruppnej utgörsc avgrupp

på frågorna.nej allahar svarat tresom

3 bakgrundfrågorenkätenshar påGrupperingen bygger svaratpersoner som
avsnitten ochundersäkningsbilagan, kapitel 1.4 1.5.och4 35 Sec.
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kan konstateras bådeDet har fler funktionshinderatt grupp a
i genomsnitt och problem med ohälsa vadänmer annan som

forgäller de övriga två grupperna.
tabellI redovisas funktionshinder4.4 och andratyp av

hälsoproblem i respektive Utöver b ochgrupp. grupperna c
värden for Dennaävenanges en ny grupp grupp avser

ingår i populationen och inte har lämnatpersoner som som
något huvudtaget på fråga 34 ekonomiskaöversvar om
effekter.

Tabellen består två kolumner för respektive delgrupp. Denav
första antalet redovisade för och funk-vart ettanger svar av
tionshindren. andra visarDen nämnda relativt antaletsvar

i N.personer gruppen
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i fyra delgrupperhälsoproblem4.4 Funktionshinder och andraTabell

GruppGruppGruppGrupp a
db c

%% Antal% AntalAntal % Antal avavav av
Nl63N128Nl44N78

Funktionshinder
3,72,3 633 3,8 2 1,4Afasi

7,44,7 1218 12,5 620 25,6Astma/allergi
4,988 6,31,3 13 9,01Autism

2,3 9 5,539,0 16 11,17Diabetes
0O 00 01 1,3 0Dövblindhet

10,421,1 1716,7 278 10,3 24Epilepsi

20 12,37,09,7 95 6,4 14Hjämskada
3,13 2,3 59,0 12 8,3Hjärt/lungsjukd. 7

8,04,7 137,6 63 3,8 11Hörselskada/döv-
hel

8,06,3 1315 10,4 823 29,5Kronisk smärta
3,13 2,3 59 6,3Mag/tarmsjukdom 11 14,1

9,210,9 1513,2 1410 12,8 19Psykisk
sjukd/fneds.

47,235,9 7745,1 4650 64,1 65Rörelsenedsättning

29 17,88,610,3 32 22,2 11Synskada/blindhet 8
24,524,2 4029 20,1 31Talskada/svárighet 1 14,11
47,257,0 7744,4 7316 20,5 64litvecklingsstör-

ning
13,512,5 2218,8 1623,1 27funktions- 18Annat

hinder

368267370Totalt 202

ohälsaAnnan
20,918,0 3440 27,8 2332 41,0

55,269,5 9085 59,0 8940 51,3nej

funktionsnedsätt-konstateras samtligakanFörst att typer av

representerade allafinns ihälsoproblemningar och andra
dock olika.Tyngdpunktemadelgruppema. är
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Grupp har högst andelar relativt de andra för åttaa grupperna
funktionshinder och dessutom for ohälsa. Dessaannan
funktionshinder asma/allergi, dövblindhet,är hjärt-/lungsjuk-
dom, kronisk mag-/tarmsjukdom,smärta, rörelsenedsättning
och funktionshinder. Särskilt astma/allergiannat och kronisk

väsentligt högresmärta är representerade i i deängrupp a
Övriga % har26 astma/allergi i 13, 5grupperna. motgruppen
och % i7 och 29 % har kronisk smärtagrupperna motc

Även10, och6 % i8 de andra rörelsenedsättninggrupperna.
har mycket högre representation i deAv 78en grupp a.

i har 64 % uppgivit rörelsenedsättning. Ipersonerna gruppen
de övriga andelama medär rörelsenedsättning 45,grupperna
36 och 47 %. Oberoende relationen till de övrigaav grupperna
har högst andelar för rörelsenedsättning, kroniskgrupp a

astma/allergismärta, och funktionshinder 23 %.annat

Grupp 144 harutgör högst andelar relativtsom personer,
de övriga för fyra funktionshinder; autism, diabetes,grupperna
psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och synskada/blindhet.

%9 har autism jämfört med 6 och % i5av personerna
och 11 % har diabetes jämfört med och2grupperna c

i de6 % andra Drygt 13 % har psykisk sjukdom/grupperna.

funktionsnedsättning knappt 13, 11 och i9 % de andramot

det gällerNär synskada/blindhet andelama förärgrupperna.
b 22 % och för Övriga 10, och9 18 %. Omgrupp grupper

bortser från relationen till övriga har bman grupper grupp
högst andelar för rörelsenedsättning, 45 %, och därefter

utvecklingsstörning % och synskada/blindhet44 22 %.

Grupp 128 har relativt övriga högstpersoner, grupper
andelar för epilepsi och utvecklingsstörning. har21 % epilepsi

10, och17 10 % i b ochmot 57 % hargrupperna a,
utvecklingsstörning och21, 44 i de47 % andramot grupperna.
Grupp högsta andelar inom gäller utvecklingsstör-czs gruppen
ning, rörelsenedsättning 36 % och talskada/talsvårighet
24 %.
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relativa tyngd-sinharbestår 163dGrupp personeravsom
talskada/talsvårig-ochhörselskada/dövhethjärnskada,punkt i

med ochjämfört 10 7%hjärnskada 12förAndelenhet. är
skillnader-hörselskada/dövhetochb För äri% c.grupperna a,

övrigaioch %och 5d 8små, for%8 grupper.gruppna
och %d 14, 20 24iTalskada/talsvårighet har %25 motgrupp

oberoendeandelardzs högstaGruppövrigai avgrupper.
utvecklings-%,rörelsenedsättning 47gällerövriga grupper

talskada/talsvårighet.och%störning 47

Sammanfattning4.4.4

påtalargradi högrekvinnorkonstateras än mänkanDet att
underutgifterförändringar ieffekterekonomiskanegativa av

hälsop-med andrahartvå åren. Vidarede senaste personer
detsvarsfrekvenshögrefunktionshinder närroblem utöver en

sådana effekter.gäller
ekonomiskafrågorpåpåavseendeMed tre omsvaren

har i högreskiljas Gruppkunnateffekter har ut.tre agrupper
hälsoproblemandraövriga utöverutsträckning än grupper

för%41förAndelamafunktionshinder. är gruppgrupperna
förb och %för 17%26 grupp c.gruppa,

iolika fördeladefunktionshindrenVidare konstateras äratt
åtta funktions-förandelarhögstharGruppde tre agrupperna.

för rörelsenedsätt-markeringarflestinterntoch harhinder
funktionshinder.astma/allergi ochkroniskning, annatsmärta,

och flestfunktionshinderfyraandelar förhögstb harGrupp
ochutvecklingsstörningrörelsenedsättning,förmarkeringar

två funktions-andelar förhar högstsynskada/blindhet. Grupp c
rörelse-utvecklingsstörning,markeringar förflesthinder och
inte hardtalskada/talsvårighet. Gruppochnedsättning som-
andelarhögsteffekter harekonomiskafrågorpåsvarat om -

förmarkeringarflest internaochfunktionshinderför två
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rörelsenedsättning, utvecklingsstörning och talskada/talsvårig-
het.

4.5 Kostnader

Inledning4.5.1

enkätsvarAv 764 används personer/hushåll för490 studiens

kostnadsberäkningar. personer/hushållDessa återstår efter
borttagande internt bortfall i fråga bakgrundsfrågomaav om
och efter några korrigeringar med avseendesmärre en
kontrollfråga hushållens sammansättning.om

Samtliga kostnader uppräknade till årsbelopp. Vidär upp-
räkningen har vissa restriktioner tillämpats. följande:Dessa är

Vid summeringen kostnaderna för alla ingående tjänsterav
i hälso- sjukvårdoch har högkostnadsskydd på kr/årl 600ett

in för habilitering/rehabilitering, besök hos läkare/satts

sjuksköterska, läkemedel fotvård i fallde harsamt personerna
angivit de har haft kostnad för fotvård, någradäratt men
besök för fotvård har varit kostnadsfria frikort. Restrik-genom
tioner finns inte beträffande övrig fotvård och inte heller för

förbrukningsartiklar, speciallivsmedel och sjukresor. Hjälp-
medelskostnad månaderunder period hartre ansettsaven som
kostnad för år.heltett

reskostnader har restriktion införts för bilstöd.För Denen
kostnad högsta beloppet for respektivedetär personsom anges

frågadriftkostnad fråga b eller utgiftendera 2929 extraav

c.
följande:summeringar kostnadsslag har gjorts enligtTre av

sjukvårdKostn. kostnader för hälso- ochutgöra summan av
och service. b kostnader for hälso- ochKostn. är summan av
sjukvård, service och samtligaKostn. ärresor. c summan av
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sysselsättning,sjukvård, service,ochhälso-tjänster; resor,

ytterligare tjänster och annat.rekreationfritid och samt varor
avsnitt utformats foroch följande hari dettaTabellema att

minimivärde,svårighet. tabellernaIläsaskunna utan anges
medelvärde, P75-värde,P25-värde, P50-värde,P5-värde,

detmaximivärde valts. Minimivärdet minstaochP95-värde är

P-värdena värdenmaximivärdet det högsta.ochvärdet avser
har lämnat T.ex.procentandelarför svar.personerna somav

för dehögsta kostnaden %kostnad den 25förbetyder P25 av
den kostnad delar demedianvärde, dvs.svarande. P50 är som

årliga kost-har lägreitu. %svarande mitt 50 personernaav
Medelvärdehögre.haroch % ärnader dessa 50än summe-en

med antaletdelatkostnadersamtligaring personersav
Antal.betecknasAntalet personerpersoner.

kostnaderSummerade4.5.2

delsmed avsikti tabellkostnader redovisas 4.5Summerade att
förkostnaderharantalöverblick detöver personer somge en

kostnadernasförsta bilddelsrespektive änstegrupp, avge en
och fördelning.storlek
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Tabell 4.5 Summerade kostnader

An- Min P25P5 P50 Medel P75 P95 Max
tal

Sjukv. 427 24 357 1.060 1.810 2.579,9 3.200 6.700 62.850

Service 179 24 1.032 4.800 6.000 l0.645,3 14.400 29.l0O 55.440

Resor 351 24 1.200 1.200 2.700 5.856,6 7.200 21.600 37.200

Syssels. 31 1.200 1.200 2.700 4.800 5.593,6 7.200 14.400 14.400

Fritid 148 250 600 2.000 2.950 4.955,3 5.950 14.400 34.000

Annat 104 480 1.200 4.800 7.200 7,710,0 9.600 14.400 24.000

Kostn. 442 24 400 1.600 3.300 6.803,5 8.450 27.650 62.850a

Kostn. b 484 24 1.174 3.075 6.375 10.460,3 14.750 32.300 64.050

Kostn. 490 200 4.1001.200 9.000 13.819,2 19.300 40.750 83.250c

Hälso- och sjukvårdskostnadema uppvisar medianvärde påett
kr/år. Tyngdpunkten i fördelningen1 810 kostnaderna visarav

sig i medelvärdet kr/år,2 dvs. knappt580 kr1 000ärsom

högre. %För 95 P95 gäller kostnadernaattav personerna
inte överstiger kr/år6 700 eller kr/månad.558 kanDet

påpekas såväl det höga P95-värdet max.värdet på 62att som
kr/år,850 bidrar till medelvärdet blir högre medianvär-änatt

det.

Servicekostnadema har på motsvarande medianvärdesätt ett

på kr/år,6 000 medelvärde på kr/år10 och högsta645ett en
kostnad för på95 % kr/år eller29 100 2 425av personerna

Ävenkr/ månad. i detta fall har de %-en50 medpersoner
högre kostnad medianvärdet betydelse för tyngd-än störreen
punkten i fördelningen.

syssselsättning,Resor, fritid och har lägre"annat" median-,
medel- och P95-värden vad gäller för service. Förän som

gäller"annat" dock medianvärdet, kr/år, högre7 200 äratt än
beträffande service.

bKostn. och har medianvärden på och3 300, 6 375c
kr/år.9 000 Medelvärdena betydligt högre och ligger påär
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andelarkr/år. Storaoch 81913460803, 106 personernaav

kraftigt.medianvärdenaöverstigeralltså kostnaderhar som
utgifter iharP95P50samtliga ett%45 personerav -

kr/år, för kostn.och 65027mellan 3 300intervall för kostn. a
mellan 000kostn. 9kr/år och föroch 32 300mellanb 6 375 c

kr/år.och 75040

könavseendefördelningKostnadernas4.5.3

säkerställdastatistisktfinns ingakostnadersummeradeFör
beträffandekvinnor förutomochmellanskillnader män

ochkrknappt 000tabell 2enligt 4.6Medianvärdetservice. är

avseendeår förkr högre mändrygt 000medelvärdet 5 per
särskildai denredovisastjänstersamtligaförTabellerservice.

betänkandet.tillundersökningsbilagan

avseende könKostnadsskillnader4.6Tabell

MaxP95Medel P75P50P25P5MinN
Service

30.00026.4009.9008.792,33.900 5.40060024kvinnor 93
55.44024.000 33.60012.649,7.200 l4.80048 1.20086män
55.44014.400 29.100l0.645,36.0001.032 4.800179 24totalt

ålderavseendefördelningKostnadernas4.5.4

ålders-olikadominerastjänste-/varugruppernaolikaDe av
redovisas i under-Tabellerkostnader.beträffandekategorier

betänkandet.tillsökningsbilagan
sjukvård finns i ålders-hälso- ochförkostnadernahögstaDe

åldersgruppenkommerår. efter denna0-6 Näst gruppgruppen
medelvärdenhar änår. Båda är45-54 mersomgrupperna

åldersgrupper.för allagenomsnittetkr/år högre0001 än
åråldersgruppen 18-24dominerasServicekostnaderna av

Åldersgrupperna har knappt 0004år.åtföljd 25-34gruppenav
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respektive 2 000 kr/år högre medelvärden samtliga ålders-än

Åldersgruppen år18-24 harsammantagna. litetgrupper ett
antal individer varför resultatet i det fallet osäkert.är

Reskostnadema väsentligt högre iär enda ålderskategori,en
Åldersgruppenåringar.16-17 har dubbelt så höga medelvärden

genomsnittet för samtliga. Antalet i dennasom personer
åldersgrupp dock baraär varför inga slutsatser kan drastre

Åldersgruppenmed säkerhet. år7 15 har statistiskt säkertett-
antal individer och medelvärde 2 500 kr högreett ärsom ca

genomsnittet.än

Kostnader för sysselsättning gäller bara åldersgrupper från 18
år uppåt.och Högst värden finns i åldern år.25-34 Medel-
värdet drygt kr/år2 000är högre i denna åldersgrupp jämfört
med genomsnittet. Antalet individer i åldersgruppen och i
övriga dock för få förär några slutsatser skallattgrupper
kunna dras.

Kostnader för fritid och rekreation domineras ålders-av
år,55-64 årsgruppen18-24även ochgruppen men

25-34-åringama har höga kostnader. Genomsnittsvärdet för
åldrari alla åldersgruppen år55-64 medpersoner passeras av

drygt kr/år.2 000

Högst kostnader för andra tjänster och finnsannat varor- -
i 16-17 år och därefter år.O-6 Medelvärdet liggergruppen
drygt 3 000 kr/år högre genomsnittet för allaän tillsammans.
Båda de åldersgruppernanämnda har dock för få individer för

slutsatser ska kunna dras.att

Vid adderingen tjänster till varandra i form kostn. bav av
och blir annorlunda. Såmönstret domineras kostn.c t.ex. a -
kostnader för hälso- och sjukvård och service ålders-av-

år45-54 med 2 000 kr/år högre kostnadergruppen änca
genomsnittet för samtliga.

Även för kostn. b kostnader för hälso- och sjukvård,-
service och dominerar år45-54 med drygtresor gruppen-
3 000 kr/år högre medelvärde genomsnittet.än

För kostn. de totala kostnaderna slår åringarnas16-17c - -
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ochigenomoch "annat"resandeförkostnaderhöga ger
förMedelvärdena45-54-åringama.följddominans, avgruppen

kr/år högredrygt 00030005nämndade är resp.grupperna
Somtillsammans.åldersgruppersamtligaförgenomsnittetän

åri 16-17individerantalettidigarepåtalatshar är gruppen
drasskall kunnaslutsatsernågra säkraförlitetalltför att

dennabeträffande grupp.

avseendefördelningKostnademas4.5.5 somgrupper
effekterekonomiskaolikahar angett

b ochkostn.kostnadernasamladedeFördelningen cav --
framgår tabell 4.7.dochmellan avcgrupperna a,

olika delgrupperavseendekostnadersamladeförKostnadsskillnader4.7Tabell

MaxP95Medel P75P50P25P5MinKostn. a

62.85026.4009.0007.865,15.1001.000 2.7502475grupp a
38.6409.782 28.0506.971,23.2001.6006l0132 24bgrupp
57.96728.2006.9202.900 6.497,4l.600450400107cgrupp
41.13626.4006.264,3 7.1753.000160024 200128dgrupp
62.85027.6508.4503.300 6.803,51.60040024totalt 442

P95Medel P75P50P25P5MinbKostn.

64.05019.950 36.600l4.298,011.8504.800.000 1.800lgrupp a
62.15417.200 36.550l2.352,38.3754.22024 1.325bgrupp
60.66730.0008.8808.557,74.800l.l50 2.800400gruppc
41.13631.32010,2508.203,74.800800 1.800200dgrupp
64.05032.300l0.460,3 14.7506.3753.07524 1,174totalt

MaxP95Medel P75P50P25Min P5Kostn. c

83.25051.00029.100l9.558,86.850 14.0003.0501.000grupp a
70.20022.520 41.525l6.698,713.3501.600 6.400800bgrupp
65.46712.400 37.32010.8416.8003.200450 1.200gruppc
50.20016.000 32.950l0.628,82.450 6.3001.200200d l5lgrupp
83.25019.300 40.750l3.8l9,29.0001.200 4.100200totalt 490
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Uppgifterna i tabell visar4.7 det finns "rangordning"att en
med högst medelvärden för kostnader hos och däreftergrupp a
fallande till Skillnaderna mellanner grupp grupperna

och d inte påfallande förär kostn. dvs. kostnader förstorc
hälso- och sjukvård och service.

kostn.Med b blir skillnaderna betydande. dennaFörmer
summerade kostnad förutom hälso- och sjukvårds- ochsom-
servicekostnader, omfattar reskostnaderäven skillnadenär-
mellan och b 3 kr/år i500 medianvärde ochgrupp a grupp

kr/år2 000 i medelvärde. Mellan och och dgrupp a grupp c
medianvärdesskillnadenär kr/år7 000 och medelvärdesskillna-

den kr/år.6 000 bKostn. visar därmed haratt grupp a
betydligt högre reskostnader de övrigaän grupperna.

kostn.För där kostnader föräven sysselsättning, fritidc -
och andra tjänster och med skillnaderna mellanärtasvaror -

framträdande.än Kostnadsavståndet mellangrupperna mer
och och d ökar ytterligare. Därtill ökargrupp a grupperna c

skillnaden mellanäven b och och Såvälgrupp grupperna c
b framstår därmed högkostnadsgruppergrupp a som grupp som

med respektive14 000 13 kr/år350 i medianvärden och
19 respektive559 kr/år16 699 i medelvärden.

4.5.6 Kostnader för olika deltjänster

Kostnaderna för respektive hälso- och sjukvård, service, resor
består kostnader för olika deltjänster/varor. Dessaetc. av

tjänster/varor och kostnader för dem belyses utförligt i

undersökningsbilagan till betänkandet. följandedet avsnittetI

redovisas och kommenteras kostnader för olika deltj ochänster

uppdelning på ochutanvaror, men grupperna c
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bedömningSammanfattning och4.5.7

åldersskillnaderochkostnader, köns-Summerade m.m.

sjukvård, service,för hälso- ochkostnadernaDe sammantagna
Median- ochoch höga.fritidsysselsättning, ärannatresor,

sjukvård,för hälso- ochkostnaderför kostn.medelvärdena c -
rekreationfritid ochsysselsättning,service, samt annatresor,

Även kostnaderkr/år.819139 000 sammantagnaär resp.-
servicesjukvård, ochochhälso-"kämtjänster"för resorsom

påfor kostn. bmedelvärden 6 375ochmedian-medhöga,är

rimligaknappastKostnadernakr/år. äroch sett10 460 enur

synvinkel.handikappolitisk
entydigaingapå kostnadernaåldersaspektemaochKöns- ger

population har högreundersökningensimänutöver attsvar
år45-54åldersgruppenkvinnorservicekostnader än attsamt

"kämtj änstema".deförkostnaderhar högst sammantagna
särskildnågontillanledningknappastSkillnaderna ger

bedömning.
derasenkätsvarenpersoner/hushåll harVissa attantyttgenom

harPersonerna/hushållenpressad.situationekonomiska är som
kostnaderväsentligt högreha änvisar sigbenämnts grupp a

Även b har högrepersoner/hushåll.allagenomsnittet gruppav
skälfinns detgenomsnittet.kostnader Dessa attän grupper

särskilt.uppmärksamma

deltjänsterför olikaKostnader

sjukvårdochHälso-

respek-kostnader 1 810summeradesjukvårdensochHälso- -
lägremedelvärdenochkr/år median- äni ärtive 5802 -

tillSkälettjänster/varor.summeradeför övrigamotsvarande
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detta högkostnadsskydd täcker in väsentliga deltjäns-är att ett
såsom habilitering/rehabilitering, läkar- och sjuksköterske-ter

Ävenbesök, läkemedel fotvård i viss omfattning. församt
tandvård finns högkostnadsskydd i formän änom annan
beträffande sjukvård läkemedel.och Därtill finns högkost-ett

nadsskydd för sjukresor takkostnad för enkelresor.genom en
Vissa landsting har kompletterat detta skydd genom egna
regler.

Tjänster täcks högkostnadskydd för vård ochöppensom av
läkemedel inte i den följande redovisningen.tas upp

ingårHjälpmedel inte i högkostnadsskydd, sig hjälp-vare
tillhandahållsmedlen landsting eller kommuner. Kost-av

nadema i sig, med medianvärde påmedelvärde 450ett resp.
och kr/år, inte alarmerande901 höga,1 kostnadernaär men
bidrar tillsammans med andra nödvändiga utgifter till en
ackumulation kostnader för den enskilde.av

förbrukningsartiklarFör och speciallivsmedel gäller statliga
regler prisnedsättning och kostnadsbefrielse för vissaom

kategorier åldrar.och del landstingEn har kompletterat dessa
regler med högkostnadsskydd i Vissa fall. Kostnaderna i
datakömingama, inte beaktar dessa regler, harsom senare
medianvärden på kr/år och800 medelvärden på 1 233 resp.

Ävenkr/år.1 691 dessa kostnader läggs för vissa personer
ovanpå andra nödvändiga utgifter.

Enbart medicinskt betingad fotvård täcks in högkostnads-av
skydd. Sådan fotvård definieras sjukvårdshuvudmannen.av
Kostnaderna i undersökningen utgifter fotvårdsspecia-föravser
list och gäller såväl vanlig medicinskt betingad fotvård.som
"Kostnadsbilden" liknar den för förbrukningsartiklar. Median-

Värdet kr/år och medelvärdet800 kr/år.1 155 Avgräns-är

ningen medicinskt betingad fotvård kan behöva preciseras.av
Medicinsk fotvård innebär avgiften ingår i högkostnads-att

skyddet för vård och läkemedel.öppen



Funktionshindrade användning...170 personers

tandvård gäller särskilt statligt högkostnadsskydd.För ett

Kostnaderna i undersökningen har medianvärde på 800ett
kr/år och medelvärde kr/år.857 För 95 %ärett som av

årliggäller högsta kostnad på kr.l 700 Tand-personerna en
vård har enligt studien flest antal markeringar hälso- ochav

sjukvårdstjänster funktionshindrade har tvingats minskasom
Tandvårdeller helt upphöra med. tycks fungera som en

regleringspost den enskildes inkomster knappa. Tand-när är

vård kan det skälet behöva belysas särskilt.av

.Sjukresekostnaderna i undersökningen, med median- och
kr/år,medelvärden och understiger800 983 Merkostnads-

kommitténs två föreslagna nivåer för högkostnadsskydd SOU
Nivåema kr/år kr/år.1992:129. 1 200 600 %1 25är resp. av

undersökningens har kostnader i intervallet och2801personer
kr och når därmed ovanför den nivån.4 160 Ettövre separat

högkostnadsskydd för sjukresor alternativt skydd ärett som
integrerat vårdmed och läkemedel förefalleröppen vara en
lösning förbättrakan situationen för de med högasom
kostnader.

Service

Jämfört med andra summerade kostnader har servicekost-

nadema det högsta medelvärdet, kr/år. Medianvärdet10 645 är

kr/år. Flertalet deltjänster6 000 bygger servicekost-som upp
nadema skall redovisas.

Undersökningens kostnader för kommunal hemhjälp har
median-, medel- och P95-värden på och4 800, 2285 9 600

kr/år. månad det och kr.Per 400, 436 Med tanke på800är att
både omvårdnadsbehovet inkomstsituationenoch varierar bland

den kommunala hemhjälpen, ärmottarpersonerna som
kostnaderna inte höga. bakgrundSett ackumulations-mot av
effekten och kommunerna inte självklart beaktar de samladeatt
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kostnadseffekterna tjänster och tillhandahållsav varor som av
andra huvudmän, kan avgifterna dock uppfattas höga.som

Medelvärdet för hemhjälp kr/år högre för1 000är änannan
kommunal hemhjälp. Antalet i undersökningenpersoner som
har hemhj älp knappt tredjedel antalet harärannan en av som

mångakommunal hemhjälp. fall förekommer det ochI att en
bådahar hjälp. Förekomstentypernasamma person av av

hemhjälp betalning speglar sannolikt vissamot attannan
kommunala tjänster har dragits in eller avgifterna har höjts.att

kan eftersomProblemet behöva beaktas minskad tillgänglig-en
het till viktiga tjänster, kan tvinga den enskilde köpa dyrtatt

via andra kanaler kommunen.än

Kostnaderna för avlösarservice och personlig assistans är
särskilt ackumulationseffektenhöga, beaktas. Medel- ochom

P95-värdena för avlösarservice kr/månad382 och och800är

för personlig assistans och kr/månad.650 Antaletl 200

bygger påbearbetningen dock för litet förär attpersoner som
skall kunna dras.slutsatser

kostnader förhar i särskilda bostäderPersoner servicesom
P95-värden påuppvisar median- och kr/må-och2 200 3 160

sannoliktKostnaderna effektnad. iär atten av personerna
fråga har omvårdnadsbehov och avgifter kanstora att tas ut

till för förbehållvarierande för personligagränsen ettupp
behov. Nivåema på förbehållen, alternativt medsystemet
förbehåll sådant, kan behöva belysas med avseende påsom
service i särskilt boende, med påockså tanke hemhj älp imen
ordinärt boende.

Resor

består fyra deltjänster; tillResor "särskilda insatser",av resor

färdttjänst, riksfärdtjänst och bilstöd. det falletI senare avser
kostnaderna de löpande utgifter bilstödstagama har försom
drift och underhåll. kostnadernaDe för harsammantagna resor
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kr/årmedianvärdet och medelvärdet kr/år.2 700 5 860 Här

redovisas inte kostnader för riksfardtjänst.
Medianvärdet för till särskilda kr/år,2 700insatser ärresor

kr/månad. någotdvs. Medelvärdet högre, kr/år225 3 601är

och kr/månad. ligger300 45 % inommotsvarar av personerna
intervall på kr/år,och där den2 700 9 600 kost-ett senare

kr/månad.naden princip innebär värdena800 Iär att personer
betalar för till särskilda insatser i allmänhet harsom resor en

kostnad kollektivtrañktaxan.motsvararsom
Kostnaderna för färdtjänst uppvisar medel- och P95-värden

på och kr/månad.233 600 i undersök-95 % av personerna
ningen har därmed kostnader i ligger i nivå medstort settsom
kollektivtrafiktaxan. kollektivtrafiktaxa för färdtjänstEn

tillämpas dock inte fler kommunerna30 % iänav ca av
måstelandet. Istället förklaringen till de låga kostnaderna

sökas i andra förhållanden. förklaring,möjlig delvisEn som
stöds undersökningens kvalitativa material, andraär attav

nödvändiga tjänster och går före"mer varor" dennärresor
enskildes ekonomiska situation präglas knapphet. Enav annan

förklaring kan frågai visserligen harattvara personerna
fárdtj änstlegitimation, det vanligt åker vissaäratt attmen man

med bekanta eller samtidigt med innehavattresor man, av
fardtjänstlegitimation, har bil.en egen

kostnader redovisas i undersökningen beträffandeDe som
bilstöd, gäller inte bilstödets utformning sådant utansom
kostnader för drift och underhåll. Kostnaderna mycket höga,är

vid jämförelse med kostnaderna för färdtjänst. Median-t.ex. en
kr/månad,och medelvärdena 1 200 medan P95-värdetär ca

kr/månad.2 000 Problemet vadär är avgöra äratt som
"nödvändig" driftkostnad och vad driftkostnad förärsom

körning. Otillräckligt många har lämnat påannan personer svar
frågan merutgifter bil till följd funktionshindret. deIom av av
kvalitativa har flera redovisat problem medsvaren personer



Funktionshindrade användning... 173personers

"fasta kostnader" for service och underhåll. delenDen av
driftutgifterna kan behöva belysas i någon omfattning.

Sysselsättning

Kostnader i samband med sysselsättning handlar i flertalet fall
reskostnader och i några fall kostnader for ochom matom

hygien. Mediankostnaden år 4 kr800 dvs.är 400per ,
kr/månad. Medelvärdet knapp tusenlapp högre/år,är 4 594en
kr/år. P95-värdet kr/år14 400 ellerär kr/månad.l 200

Fritid och rekreation

Fritidskostnadema både vardagliga fritidssysselsättningaravser
och Sammantaget fritidskostnademaärsemester. 2 950 och

kr/år4 i955 median- och medelvärden. nedanHär redovisas
enbart kostnader för fritidssysselsättningar.

vardagligaFör fritidssysselsättningar redovisas intervallett
kostnader mellan ochP50 påP95 225 kr/månad.l 200av -

Såväl ändamål belopp skiljer sig åt, antagligensom som en
effekt olikheter i intressen och allmän ekonomisk situation.av
Stora utgifter for nödvändiga tjänster och minskarvaror

för aktiv fritid. Många avstår ekonomiskautrymmet skälen av
från fritidssysselsättningar och Familjer med funk-semester.
tionshindrade bam kan pressade kostnader för olikavara av
pedagogiska material och för aktiviteter. Frågor fritid ochom
rekreation leder naturligt i frågor inkomsteröver ochom

för det nödvändigaste.utrymme änannat

Annat

Kostnaderna för ytterligare tjänster ochannat ärvaror- -
avsevärda. Intervallet mellan ochP50 P95 omfattar 600

-
1 kr/månad.200 Studien har viss kunskap vilkagett en om
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uppfattastjänster/varorsärskildaområden och somsom
råvaror,särskildautgifter forBl.a.nödvändiga. storavses

besök hos frisörfrekventahalvfabrikat,hel- ochanvändning av
svårig-utgifter",olika "doldahandlarDet t.ex.ävenetc. om

undersökningsbilagan tillpåreapriser Iutnyttjaheter att varor.
har lämnatredovisas antaletbetänkandet svarsompersoner
tjänster/varorvilkafråga 33 ochfrågankvalitativaden som
redovisas i studienkunskapYtterligaresvarsandel.har högen

tjänster/varorFlerpartenkapitel 5.merkostnaderdoldaom
Därmed harmarknaden.rubrik köpsunder denna över ut-

kostnadssidan.beträffandefyllafunktioningenredningen att

viktig.framstår inkomstsidanIstället som

Materialet

Statistiskapåbör betraktasMaterialet sätt somsamma
Likheten medstudier.och liknandecentralbyråns ULF-material

ochsubjektivaindividerna lämnarULF-materialet är att svar

följdtillgenomsnittligt riktigakan attatt avanses varasvaren
svarandeantalet är stort.

Hjälpmedelskost-komplikationer.finns vissatillDetta trots

årskostnad,tremånadersperiod bedömtsharförnad som enen
funnits tillsummering hargrund föringen bättreeftersom

regler eller högkost-landstingsbaseradeEventuellahands.

speciallivsmedel ochförbrukningsartiklar,förnadsskydd
Enskildasdatabearbetningen.vidtäckts inhar intesjukresor

med,sjukvård finns inteochkommunal hälso-förkostnader
bostadför service iKostnadernahjälpmedelskostnad.utöver

delvis osäkra.servicemed särskild är

dekomplikationerdessaBedömningen ävenär att omav
påtagligt förändras. Detsiffervärdena inteskullerätades ut

i bostadför servicekostnaderenskildasproblemetstörsta -
granskningvidsigservice visarmed särskild t.ex. aven-
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enkätsvaren ungefär värden, baserade påge ettsamma men
mindre antal personer.

Sifferuppgiftema bör den bakgrunden godtasmot som en
rimlig approximation för hur funktionshindrade harpersoner
det beträffande avgifter och andra kostnader.

4.6 Inkomster

4.6.1 Inledning

Av de 490 personema/hushållen har redovisat kostnader,som
har 272 stycken nettoinkomster, dvs. lönangett arbete,av
pensionsinkomst och bidragsinkomst. mindreEn andel av
dessa, stycken,251 har redovisat nettobostadskostnad. Disponi-
bel inkomst efter bostadskostnad har betalats baserasatt därför

251 personer/hushåll. Samma antal gäller för andra nivåer

disponibel inkomst, dvs. efter betalning upphälle och deav av
tjänster/varor studien primärt inriktad på.ärsom

Som uttryck för uppehällekostnader används Socialstyrelsens
socialbidragsnormer för år 1994. I yngrestudien används

Socialstyrelsens värden för år för4-10 enkätens ålderskategori
år0-6 och värdena för år11-20 för enkätens kategorier 7-17

år. Från år18 används Socialstyrelsens vuxenvärden. I

Socialstyrelsens finns för respektivepostnormer en ensam-
boende, samboende, barn olika åldrar för läkar- och tandvård.
Den funktionshindrades läkar-/tandvårdsdel normbeloppetav
kvittas den uppgivna, faktiska, kostnaden.mot

Personer inte har uppgivit någon resekostnad försom

färdtjänst eller bilstöd ha busskostnad. busstaxaEn påantas en
350 kronor månad 4 kr/år200 används i studien för deper

inte har uppgivit färdtjänst- eller bilkostnader. Taxan ärsom
medelvärde för avgifternaovägt iett de kommunerna.17 Om
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kostnaderoch dessabilkostnadellerfärdtjänst-harpersonen
bilkostnadenellerfärdtjänst-detbusskostnadenlägre äränär

basnivå.allmänintebusskostnadendvs.gäller, är ensom
disponibel hushållsin-olika slagomfattarBeräkningarna av

Dispberäknats. lhardisponibel inkomstSexkomst. typer av
bidrag4. påtankeMedochpensionarbete,nettoinkomstär av

harnettoinkomsterhandlarenkäteni ettavsnittetatt om
angivnabidragredovisadealla ärantagande gjorts netto.att

Dispbetald.bostadskostnadefternettoinkomst ärDisp 2 är att

uppehällekost-bostadskostnad ochefternettoinkomst3 är att

bostadskostnad,efternettoinkomstbetalda. Disp 4nad är attär
nettoin-Dispbetalda. 5och kostn. äruppehällekostnad ära

buppehällekostnad och kostn.bostadskostnad,efterkomst att
bostadskostnad,efternettoinkomstDispbetalda. 6 är attär

betalda.och kostn.uppehällekostnad ärc
disponiblahushållensöversiktredovisasavsnittet överI en

fördelsinkomstdiponibelmåttOlikainkomster. anges
funktionshindradehushåll där denför ärhushåll, delssamtliga

någraredovisasVidarepojke/man.respektiveflicka/kvinna

disponibel inkomstskillnaderna i"förklarar"variabler som
Slutligen2.dispbetalatsbostadskostnad harefter att

materialet.kommenteras

hushåll medförDisponibel inkomst4.6.2
respektivekvinnorfunktionshindrade män

ihushållsinkomstdisponibelpåmåttenöversiktEn över ges
tabell 4.8.

4 frånassistansersättninganhörigbidrag,enkätenifrågasBidrag är;omsom
bostads-barnpension,försäkringskassan,frånassistansersättningkommunen,

bostadstilläggkommunalthemsjukvårdsbidrag,handikappersättning,bidrag,
statligt for barn,Vårdbidragunderhållsbidrag/bidragsförskott, annatKBT,

nämligenbidrag,
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Tabell 4.8 Disponibel hushållsinkomst påtotalt och med avseende kön hos den
funktionshindrade

Antal Min P5 P25 Medel P90P50 P75 Max
Disp ink 1nettoinkomst arbete, pension och bidragav
kvinnor 137 7.200 55.068 88.632 137.676 151.127,6 194.328 322.596 408.000

135 7.200 48.240 90.000 360.000156.000 172.78l,6 240.000 453.996män
totalt 272 7.200 54.768 88.860 153.336 l6l.875,0 216.144 347.268 453.996
Disp ink 2nettoinkomst efter betalda bostadskostnader
kvinnor 125 -24.000 7.716 60.144 102.000 l13.535,1 322.596156.000 264.240

126 -87.996 15.600 62.556man 111.102 121.930,6 171.888 26 .000 381.996l
totalt 251 -87.996 14.496 61.200 105.168 1l7.749,6 158.400 264.240 381.996

Disp ink 3nettoinkomst efter betalda bostads- och uppehñllekostnader
kvinnor 125 438.048 -39.l16 11.764 34.524 41.0l7,0 66.288 150.l 92 235.l 68

126 -155.580 -65.184 -6.384 30.498 40.820,0män 79.168 186.540 289.488
totalt 251 -155.580 -56.812 4.984 33.200 40.9l8,2 77.460 173.952 289.488

Disp ink 4nettoinkomst efter bostads-,betalda sjukvårdsuppehäIle-, hälso- och och servicekostnader
kvinnor 125 -148.448 -4l.7l6 8.220 29.516 35.905,0 65.688 143.736 235.168

126 -158.880 -67.584 -10.336män 25.835 35.34l,4 76.980 183.140 286.688
totalt 25 -158.880 -67.402l -924 27.808 35.62 70.204 169.384 286.688l

Disp ink 5nettoinkomst efter betalda bostads-, uppehålla, hälso- sjukvårds-,och service- och reskostnader
kvinnor 70.348 42.9 6125 l l -666 26.880 .228,73l 54.684 139.l 52 235.168-

126 -160.380 -79.584 -l7.280 15.758 30.728,8 75.780 178.668 285.488män
totalt 251 -170.348 -76.032 -7.824 23.392 30.977,7 66.836 164.584 285.488

Dis och sjukvárds-,ink 6nettoinkomst efter betalda bostads-, uppehålla, hälso- service-, och övrigares-kos nader
kvinnor 20.428 27.281,4 51.684 136.536 229.268125 484.748 -51.7l6 -6.932

173.240 285.488126 -160.380 49.584 -23.100 13.332 27343, 75.780män
18.302 27.314,4 56.544 164.584 285.488Totalt 251 484.748 -79.584 -12.336
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kr/år och medelvär-påmedianvärde 336153Disp harl ettett
kr/månad ikr/år, 13 490dvs. 12 778påde 161 875 resp.

genomsnitt-pension och bidrag. Denarbete,nettoinkomst av
för dispmedelvärdetmånad kr3 677nettohyranliga ärper

genomsnittligaför disp 2.medelvärdet Denminus1 uppe-

medelvärdet for dispkr 2månadhällekostnaden 6 403ärper
uppehällekostnad på detdisp 3.medelvärdet för Enminus

tvåhushållet har drygtgenomsnittligabetyder detbeloppet att

familjemedlemmar.
mycketspridningen i disp 1visarTabellvärdena är stor.att

intervalletihar inkomsterhushållen P95P590 % av -
därtillfinnskr/år. inkomsteroch 268 Extrema768 34754

påinkomst 7minsta och högstahållen formbåda i en enav
kr/år.453 996200 resp.

några hushållbostadskostnad disp 2 harbetalningEfter av
disp 3 harför uppehälleEfter utläggminusvärden. änmer

ochhälso-Efter betalninghushållen minusvärden.%5 avav
minusvärden.hardisp 4 %sjukvårds- och Servicetjänster 25

för disp ochminusvärdenhar 5Fler 25 %än

olikafinns iskillnaderframgår vissatabellvärdenaAv att

funktionshindradehushåll där deninkomster mellandisponibla
manligaHushåll medpojke/man.flicka/kvinnaär resp.

Hushåll medochhar högre disp inkfunktionshindrade 1

disp ink ochkvinnor har högre 4funktionshindrade
statistiskinkhushåll" har högre disp"manliga Enmedan

skillnad finns, intedock denprövning disp visar2 att somav
små be-skillnadernasäkerställd. mycketstatistiskt Deär

resultat.träffande disp 3 6 ger samma-
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4.6.3 Variabler "förklarar" skillnader i disponibelsom
inkomst

Sju variabler har för "förklara" utseendet påanvänts att

disponibel inkomst dvs. nettoinkomst efter bostadskost-att
nad betald. Variablema kön, ålder,är sysselsättning pen-är

sion kontra arbete eller pension+arbete bidrag exklusive
bostadsbidrag/tillägg, bostadsbidrag/tillägg, funktionshin-antal
der och andra hälsoproblem. S.k. regressionsberäkningar
redovisas i undersökningsbilagan. Resultatet följande:är

harKön tidigare. Hushåll med manliga funktions-nämnts

hindrade har högre disp ink med värde inte ärettmen som
statistiskt säkert.

Åldersfaktoms inverkan oklar. disponibelLägst inkomstär

finns hushålli där den funktionshindrade ålderni år.16-17är
Därefter ökar inkomsterna successivt i följ ande ordning: 35-44

år, år, år, år,55-64 0-6 25-34 år,45-54 år och år.7-15 18-24

Skillnaden mellan högsta och lägsta värde kr/år.33 000är
Värdena för respektive åldersgrupp, och därmed skillnaderna
mellan inte statistiskt säkra.ärgrupperna,

genomsnittliga skillnadenDen mellan enbart ha pensions-att
inkomst och ha arbetetsinkomst eller arbetsinkomst plusatt

pensionsinkomst knappt kr/år till förmån40 000 förär

arbetsinkomst. siffraDenna säker, relativt de variablerär som
har använts.

Även skillnaden mellan ha eller inte ha bidrag exkl.att

bostadsbidrag/tillägg statistiskt säker. Den genomsnittligaär

bidragsinkomsten höjer disp 2 med kr/år.41 000

Hushåll har bostadsstöd kan ha lägre disp ink änantassom
de inte har sådant stöd. Disp ink knappt2 39 000ärettsom
kr/år lägre för hushåll med bostadsstöd. uppgiftDenna är

statistiskt säker.

5 definitionSe i avsnitt 4.6.1.
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samband medpositivtharfunktionshinderAntal svagtett

flerharhushåll medbetyder änink.disp Det att personer som
hushålldisp inknågot högre 2har änfunktionshinderett en

Skillnadenfunktionshinder.funktionshindrade hardendär ett
säkert.statistisktintevärdetkr/år,400 är1är men

harfunktionshinder, ävenHushåll med utöversom,personer
dispkr/år lägregenomsnittligt 2009hälsoproblem, harandra

statistiskt säker.Uppgiften inteövriga. är2 än

bedömningochSammanfattning4.6.4

samtligabetalninghushåll eftervissaförMinusvärden av
såhandlardetinteförväntade, storatjänster är att ommen

utgifternavisarTabellentabellredovisas i 4.8.belopp attsom
redanhushåll harVissapå börda.läggerdessa tjänsterför sten

ochbostadskostnadbetalningefterochutgångslägeti av
deFrågansituation.knappmycket äruppehälle omen

något avseende.iifrågasättasböruppgifternaredovisade
inkomstuppgiftenainledningsvisframhållitshar ärSom

for kost-motsvarandepopulationpå mindrebaserade änen
inkomstuppgifter. Deredovisathälften harnader. Drygt

två basbelopppå drygtuppehällekostnadernagenomsnittliga
inkomstupp-lämnatensamstående inte harmångapåtyder att

såmedför iuppgifter.ofullständiga Detgifter eller har lämnat

inkomstuppgiftema.beträffandeskevhetvissfall en
dispnettoinkomstemainitialadeproblemEtt är attannat

trovärdigkr/månad för P5fall. 564låga i vissa 4 ärär en
dekr/månad inteminimivärdet 600knappastuppgift, ommen

Ävenförsörjning.sinsocialbidrag tillhushåll harsom avses
antagandeifrågasättas. Medkanminimivärdet för disp 2 ett

6 och i avsnitt 4.6.1.6definition disp 5Se av
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kr i utgångsläget0 skulle det handla nettobostads-om om en
kostnad på kr/månad.7 333

Värdena för disp 3 oproblematiska6 sedda i relation tillär-
disp och1

Sammanfattningsvis visar genomgången inkomster attav
vissa skevheter kan föreligga kräver försiktighetstorsom
beträffande slutsatser. Särskilt gäller detta de lågamycket
extremvärdena minivärdena för olika mått på disponibel
inkomst.

4.7 Särskilt utsatta grupper

4.7.1 Inledning

avsnittetI belyses vilka de sjutton funktionshindren iav
enkäten medför de högsta kostnaderna. genomgångEnsom
sker påmed avseende kostn. b och och indelning ia, en

ds.och undersökningsbilaganI till betänkan-grupperna a, c
det redovisas andra summerade tjänster/varoräven och
deltjänster/varor.

4.7.2 Funktionshinder och kostnader

Olika funktionshinder innebär, tillsammans med andra faktorer
kön, ålder, antal funktionshinder och andra hälsoproblem,som

olika kostnader. i det följ ande,När, vissa funktionshinderstora

"pekas betyderut", det tekniskt kostnaderna försett att vart
och dessa belyses funktionshinderandra ellerett utan attav

7 Se definition i avsnitt 4.5.1.

8 Se definition i avsnitt 4.4.3.
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emellertidbelyses intevärdet.påverkar Detfaktorer ärsom
sådant, kostnadernafunktionshindretkostnaderna för utansom
Eftersom dessafunktionshindret.harför personerpersoner som

och andra hälso-funktionshinderandrasamtidigt kan ha
fårexempelför dessa in.kostnader Ettproblem vägs även

handlarvad detillustrera om.
har autism, dendär denharviAntag treatt enepersoner

utvecklingsstörning ochrörelsenedsättning ochautism,andre
Vioch synskada.rörelsenedsättningkronisktredjeden smärta,

har.med autismkostnadervilkavill först avgöra personersom
samlade kostnader bedömsderasautism ochTvå harpersoner

hoskostnadernade samladebakgrundmot sompersonernaav
kroniskhar Denneshar autism. En smärta.inte person

har kroniskinteövrigasjämförs smärta.kostnader mot som
antaletkorrigeringar förGivetvisOsv. görs att personer

på detfunktionshinder. Genomhar olika sättetvarierar attsom
fårfunktionshinder,förfunktionshinderberäkningargöra

det gällerolika tyngdfunktionshinderrespektive när att

olikakostnaderna förochkostnadernasamladeförklara de
medsambandredovisas ipå kostnadernaStorlekendeltj änster.

avsnitt.ib ochkostn. nästaca,

påmed avseendeNågra4.7.3 utsatta grupper
funktionshinder

devilkamöjlig klargöra ärEn mestväg att grupper som
defunktionshinder medförfasta vilkaärutsatta, att ta som

belysa hurkostnaderna ochsammanlagdahögsta att personer
påfördeladefunktionshindermed dessa är cgrupperna a,

på ekonomiskaavseendemedd har skapatsoch svar omsom
effekter.

utsatthetbehöver leda tillkostnader i sig intehögaEftersom
täckakanindividema/hushållen har inkomster somom

belysanämligenkompletterandefinnskostnaderna, väg, atten
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kostnaderna för de personer/hushåll har de lägsta disponi-som
bla inkomsterna efter kostnaderna har betalats. Resultat medatt

utgångspunkt från båda dessa skall redovisas.vägar
Vid användning metodik har anförtsav samma som ovan

s.k. regressionsanalys framträder höga kostnader för olikatre
funktionshinder med påavseende kostn. och kostn. Det ära
autism, hjärnskada vid ålder och rörelsenedsättning. Närvuxen
det gäller kostn. tillkommer ytterligare två funktionshinder,c

nämligen psykisk sjukdom/funktionsnedsättning diabetes.och
tabell redovisas deI 4.9 summerade kostnaderna kostn.

-
b och disp dvs. den disponibla inkomsten församtc -
hushållen bostad, upphälle och tjänster/varor till följdnär av
funktionshinder betalda.är

9 Definition redovisas i avsnitt 4.6.1.
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disponibel inkomst 6 för med fem4.9 Kostnader och olikaTabell personer
funktionshinder

Autism
P25 P50 Medel P75 P95Antal Min P5 MaxAlla

7.570,8 12.0001.800 2.400 28.200 33.600kost 23 200 800a
6.015 9.632,4 14.000 34.8001.200 2.124 32.100kostb 28 480

15.121,7 21.000 46.800 68.4004.200 10.300kost 28 1.200 1.600c
30.127,0 87.356 236.1.16 236.116-36.048 13.216disp6 19 -115.080 15.080

Hjämsknd:
P75 P95 MaxP50 MedelAntal Min P5 P25Alla

12.970 36.000 45.60010.19l,8610 1.000 2.550 6.820kost 44a
50.640 62.15418.400kostb 1.200 1.730 5.600 9.800 14.863,947

62.15423.500 52.32017.003,8kost 48 1.200 1.730 5.200 13.150c
178.668 192.46683.092disp -78.932 44.290 -784 26.112 41.828,76 21

Rörelsenedsättning
P95 MaxAntal Min P25 P50 Medel P75Alla P5

62.8507.528,8 9.782 30.600kost 188 24 400 1.800 4.200a
64.0508.800 l2.385,2 17.900 34.800kostb 203 24 1.200 4.000
83.250200 1.200 4.800 11.550 15.788,5 21.000 43.633kost 205c

22.640 28.748,3 51.672 173.928 285.488disp6 100 -115.442 -64658 -9.724
sjukdom/bedslttningPsykisk

P50 MedelAntal Min P5 P25 P75 P95 MaxAlla
200 200 1.300 3.450 7.527,5 10.400 26.400 38.640kost 28a

50.640kostb 450 800 2.200 5.570 9.963,4 15.000 33.90032
20.825 52.32032 450 800 4.725 12.720 14.494 34.800kostc

4.319 22.244,0 33.669 196.920disp6 12 -80.412 -80.412 -9.199 196.920
Diabe
tes

Min P25 P50 Medel P75 P95 MaxAlla Antal P5
13.000 16.700 30.000kost 34 240 650 2.450 6.725 7.741,1a

36.6001.200 3.300 8.000 10.94l,6 17.000 32.764kostb 35 800
51.0001.200 1.250 4.300 11.006 13.478,7 18.400 34.800kost 35c

-30.392 10.012 35.276 37.l73,2 59.204 111.702 111.702disp6 18 -30.392

varierarkan först konstateras antalet harDet att personer som
autism, psykisk sjukdom/funktionshinder. Kostnader förresp.

nedsättning och diabetes redovisas vardera,30av ca personer
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för hjärnskada50 och för200 rörelsenedsättning.mot ca
Vidare framgår median- och medelvärdeskostnadema iatt
allmänhet högre genomsnittet för dessaär kostnadsposterän

avsnitt 4.5.2. generelltDe högre medelvärdenase sett anger
många har mycket kostnader. Så P75att ärstora t.ex.personer

och P95-värdena högre genomsnittet för summeradeän

kostnader kostn. c, med undantag for diabetes och vidP95

psykisk sjukdom/nedsättning.
De höga kostnaderna för samtliga med respektivepersoner

funktionshinder frågan hur dessa fördelade påärreser personer
och Vidare eftersom gruppindelningengrupperna a, c -

handlar upplevda ekonomiska effekter gäller fråganom om-
det enbart höga kostnader eller det kombinationär ärom en av
höga kostnader lågaoch disponibla inkomster huravgörsom

har angående ekonomiska effekter. Försvarat attpersonerna
belysa detta granskas varje funktionshinder för sig med
indelning i ochgrupperna c

Enbart med autism finns i Något klarten person grupp a.
utslag därför inte. Grupp b har högre kostnader änges
genomsnittet för kostn. b och väsentligt högre för kostn. Detc.

väl med hypotesen beträffandestämmer överens kostnader och
Ävenupplevda ekonomiska effekter se avsnitt 4.4.2. lägre

förkostnader och d med hypotesen.stämmergrupp c grupp
inkomsternalägre förDe d dock hypotesen.motsägergrupp

i denna borde,Personerna med den situationen, hagrupp
besvärligaredovisat ekonomiska effekter. förklaringEn kan

flera fallithar bort beträffande inkomstredo-attvara personer
visningen. antaletDessutom inkomster mycketär som uppger
litet, bara tre personer.

stödHypotesen tycks ha bättre det gäller hjärnskada inär

ålder. ganska likaKostnaderna i och b ochärvuxen grupp a -
högre i och d inkomsterna lägreän iärgrupperna c men-

Även här dock antalet uppgif-än ärgrupp a personer som
påbygger litet.terna
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mångatillräckligt förrörelsenedsättningmed ärPersoner att
bådeden det,visar sigrimlig. Dethypotesen ärvisa är attom

har bådeinkomster. Gruppkostnader ochbeträffande a mer

framgårmindre inkomster. Detkostnader och senare av
Inkomstskillnadenför dispmedelvärdenamedian- och

förklarasde övriga änär störregentemot avsomgrupperna
kostnadsskillnaden.

Även sjukdom/funktionsnedsättningpsykiskgällerdetnär
såväl kostnaderförkastasinte kunnatycks hypotesen när som

alltförmedfinns problemhärbeaktas,inkomster även ettmen
litet antal personer.

med hypote-ikostnader för diabetes stämmerHögre grupp a

visserligen har högrebdäremotmedanför kostn. gruppsen
ochbådemedelvärdemedianvärde lägre än gruppgrupp cmen

föralltsåkostnadspost.. Hypotesend för stämmersamma
harmedelvärdena därförintemedianvärdena grupp amen

Vad gäller inkomsternalägst.bkostnader ochhögst grupp
följdhardisp 6utgifterefter betalning avgruppav --

situationenbekymmersammad och den mestgrupperna c,
Även med hypotesen,dettamedelvärdet.beträffande stämmer

personer/hushållAntaletundantag förmed somgrupp
säkert,skallresultatetlitet fördisp välredovisar 6 är att anses

övrigadenågragäller försituationdvs. avsomsamma
funktionshindren.

personer/hushåll med de lägstaförKostnader4.7.4
inkomsterna

från såväl kostnaderutgångspunktmedGenom att resonera
nämnd in-kompletterandedeninkomster har Vägen,som

ocksåkan belysaskostnadernaberörts.ledningsvis, redan Men
de lägsta inkomsternapersoner/hushåll hardirekt för sommer

har betalats.kostnadernaefter att
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Med metodik tidigare har kostnaderna belystssamma som
med avseende på funktionshinder i inkomstintervall för dispett

påmed högsta värde för disp kr. fråga6 18 302 Intervallet i
tvåde lägsta kvartilema för disp Resultatet kvarstår iär

förhållande till tidigare, med viss förändring så attmen en
hörselskada/dövhet, synskada/blindhet och hjärt- ochäven

Överhuvud-lungsjukdom visar sig höga kostnader.generera
tycks skillnaderna mellan kostnader för olika funktions-taget

hinder beträffandeminska med de %-en lägsta50personerna
inkomsterna efter betalning. Regressionsberäkningar framgår

undersökningsbilagan till betänkandet.av

4.7.5 Sammanfattning och bedömning

har försökaAvsnittet klargöra vilka funktionshin-ägnats att
särskiltder innebär höga kostnader. genomgångEnsom av

olika deltjänster undersökningsbilaganse hälso- ochav
sjukvård, service visar funktionshindrens tyngd vadetc. att

gäller kostnader olika från tjänst till tjänst. först vidDetär är

gårsummeringar tjänster det fånga vissa mönster.attav som
frånUtgående enbart kostnader visar det sig autism,att

ålder,hjärnskada vid rörelsenedsättning, psykiskvuxen

sjukdom/nedsättning och diabetes innebär höga kostnader.

Utgående från såväl kostnader inkomster visar det sig attsom
med funktionsnedsättning har olikatyppersoner samma av

grad utsatthet. bekräftas hypotesenI settstort attav personer
har anfört ekonomiska effekternegativa utgifter sesom av

avsnitt 4.4.2, antingen har högre kostnader eller lägre in-

komster efter betalning genomsnittligt. Utgående frånän

med de lägsta inkomsterna efter betalning,50 %-enpersoner
har fortfarande med de fem nämnda funktionshindrenpersoner
högst kostnader, tillsammans medävenmen nu personer som
har hörselskada/dövhet, synskada/blindhet och hjärt- och
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Överhuvudtaget skillnadernaminskar mellanlungsjukdom.
i dessa inkomstlägen.för olika funktionshinderkostnader

med vissa funktionshinder harslutsatsEn är att personer
personer/hushållVidare har vissakostnader andra.högre än en

beroende på högre kostnadersvårare situation andraän

finns dessa i deoch/eller lägre inkomster. I stort sett personer
benämts och b se avsnitt 4.4.3.har Personernaagrupper som

huvudfunktionshinder och olika kompletterandeolikakan ha
redovisat kostnader, stycken, finnshinder. alla har 490Av som

Vidi och stycken i14077 grupp genom-personer grupp a
särskiltfem, funktionshinder innebär högagången somav

"hittats" tillhör ochkostnader har 1259 lsom grupp apersoner
framgår fångar feminte definns i Som typernagruppsom

funktionshinder alla i och "Utpekandet"a grupp avgruppav
alltså inte någon uttömmandefunktionshinder innebärvissa

personer/hushåll med särskild utsatthet.beskrivning Hosav

personer/hushåll finnas funktionshinderkan andrasådana även

i avsnitt där tyngdpunktemanämnda, vilket visasde 4.4 närän

funktionshinder i och ddet gäller typer grupperna a, cav
redovisas.

Äldrestudien uppläggning, urval och4.8 -
svarsfrekvens

Uppläggning och urvalsförfarande4.8.1

till yngrestudien beslutade utredningenkomplementSom att
På tidsskäl valdesgenomföra äldrestudie. grund göraattaven

utforma på sådantäldrestudien mindre omfattande och den ett

möjlighet jämföra ochden skulle till äldresätt attatt ge yngre
användning tjänster och ochfunktionshindrades av varor

härför.kostnader
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kommunerDe 17 användes för yngrestudiensom var gruppe-
rade i åtta kommungrupper med minst två kommuner i varje

äldrestudienFör Slumpade utredningen kommunutgrupp. en
från och de åtta kommungruppema.var en av

och de åttaVar kommunerna blev ombedd upprättaatten av

förteckning på alla åldrarnai år65 79 vid inträdeten som-
i 65-årsåldem hade hemtjänst eller färdtjänst. identifieradeDe

fick och varefter nummerlistanettpersonerna var en nummer,
sändes till utredningen. Listan omformades till slumpvisen
ordnad lista återsändes till respektive kommun. Därsom
tillfrågades i listans ordning de ville delta ipersonerna om en
telefonintervju. Så många tillfrågades varje kommun fickatt en
lista på 20 förklarat sig villiga delta. Namnattpersoner som
och adressuppgifter dessa sändes till utredningen som
vidarebefordrade dem till IMU-TESTOLOGEN AB i sinsom

genomförde intervjuerna i november och decembertur 1994.

frågeformulärDet IMU-TESTOLOGEN harAB använtsom
baseras på yngrestudiens enkät, Dina utgifter för service, vård

och behandling. Eftersom telefonintervjun handlar ettom
påsamtal minuter valdes15 de viktigaste frågeområdena utca

och anpassades till muntlig intervju.en

4.8.2 Svarsfrekvens och orsaker till bortfall

Totalt fick utredningen slutligen in på150 namn personer som
uppfyllde kriterierna. deAv 150 intervjuades 121personerna

dvs. % det81 totala antalet. Den andelenstörstapersoner, av
bortfall, 9 %, gäller inte ville medverka tillpersoner som
intervjun.

intervjuadeDe den funktionshindradeär själv ipersonen
83 fallen% släkting 4 %, godnära 12 % ochsamtav man

1%.annan person
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Bakgrundsfrågor4.9

jämföras medi äldrestudienfrågor kannågraFör svaren

yngrestudien. gälleri avgiftsenkäten Dettamotsvarande t.ex.

framgårbåda studiernai deFördelningenpå de svarande.kön

framgår äldrestudien harjämförelsentabell 4.10. Av att enav
motsvarande iandel kvinnor, 72 %,väsentligt högre än

avspeglar till delandelen kvinnorhögayngrestudien. Den stor

fler i högreförhållandet kvinnorallmännasannolikt det äratt

landstingens och kommu-användningåldrar och derasatt av

tjänster männens.större änärnernas

kön4.10 funktionshindradesTabell De

Äldrestudien Yngrestudien

AndelAndel AntalAntal

48,2%71,9% 293Kvinna/flicka 87

315 51,8%34 28,1%Man/pojke

20,4%bortfall 0% 1560Internt

Åldersfördelningen jämförasyngrestudien kan intei äldre- och
hand skiljerförhållande i förstaålder deteftersom är som

åräldrestudien %,åt. Fördelningen i 65-69 48 70-74studierna
åri åldernår Svarsandelen 65år och %. 69% 75-79 1933 -

förklaringen till denna andelhög. kanDet ärär attantas att

redan innan de blevhade funktionshinderi studienpersonerna
år.65

Äldrestudien så många ensamboendedubbelthar nästan som

naturligt med tankeyngrestudien, %.i 61 % 35 Det ärmot

i ålder.skillnaderna
funktionsnedsätt-avseendetabell redovisas4.1 1I typ avsvar

Äldrestudien reumatism,omfattar, förutomning. samma

yngrestudien. Därför kan jämförelsesvarsalternativ i ensom
äldrestudien har högreimed den studien. Personernagöras

funk-lungsjukdom ochdiabetes, hjärt- ochandelar annatav
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tionshinder inklusive reumatism. Yngrestudien har å andra
sidan högre andelar för autism, hjärnskada i ålder,vuxen
kronisk psykisk sjukdom/nedsättning,smärta, rörelsenedsätt-

ning, talskada/talsvårighet och, särskilt, utvecklingsstörning.

Tabell 4.11 Typ funktionsnedsättningav

Äldrestudien Yngrestudien

Antal Andel Antal Andel
Afasi 2 2% 22 2,9%
Astma/allergi 13 11% 78 10,4%
Autism 0% 35 4,7%-
Diabetes 21 17% 61 8,2%
Dövblindhet 0% 1 0%-
Epilepsi 0% 102 13,7%-
Hjämskada 2 2% 69 9,2%som
har uppstått i

åldervuxen
ärt-/lungsjukdom 15 12% 48 6,4%

Hörselskada/dövhet 5 4% 45 6,0%
Kronisk 5smärta 4% 82 11,0%
Mag-/tannsjukdom 2 2% 40 5,4%
Psykisk sjukdom/ 5 4% 92 12,3%
funktionsnedsättning

Rörelsenedsättning 46 38% 333 44,6%
Synskada/blindhet 15 12% 118 15,8%
Talskada/ 1 1% 153 20,5%
talsvårighet

Utvecklingsstörning 1 1% 3 16 42,3%
Annat 44 36% 118 15,8%
funktionshinder,...

Reumatis 15 12%
m
Internt bortfall 0% 17 2,2%-
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Äldrestudien funktionshinder hardåålderbeträffandevisar
förefunktionshinderfått 39harungefär %uppkommit, 15att

jämföras medkanårs ålder. Detföreålder och % 55års 50
frånfunktionshinderhade%där 50yngrestudien nästan

födelsen.

Kostnader4.10

Inledning4.10.1

äldrestudienförkostnader harrestriktioner för använtsSamma
framgår avsnittetrestriktioneryngrestudien.i Dessa avsom

kostnadermatchasinkomsterDatabearbetningar där4.5.1. mot

antalethand beror detförstagenomförts. Ihar inte att

mycket litet.äldrestudieni ärpersoner
påavseendemeduppdelningNågon omsvargrupper

Även iinte kunnatutgifter hareffekterekonomiska göras.av
Ävenför litet.studieniantaletavseendetdet är personer

fåttharrespektive deltjänstkostnader förbelysaförsök att
för samtligakostnaderfördelningenharbero. Däremot av

försök gjortsDärtill harbedömas.kunnat attettpersoner
på kön.fördelningmedkostnadernabelysa

och föralla svarandekostnader förSummerade4.10.2
ochkvinnor män

i tabellkostnader visas 4.12.summeradeUppgifterna om
äldrestudieni"sysselsättning" närmastRubriken motsvarar

yngrestudien.rekreation i Förochfritiddetsamma som
uppgifter i tabellen."fritid" saknasrubriken
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Tabell 4.12 Totala kostnader och kostnader efter kön

Antal Min P5 P25 P50 Medel P75 P90 Max
Sjukvård
kvinnor 63 200 200 800 1.600 1.677,8 2.250 3.300 4.800

28män 200 200 550 1.750 1.789,3 2.750 4.100 4.800
totalt 91 200 200 800 1.700 1.712,1 2.500 3.400 4.800
Service
kvinnor 48 1.200 1.200 2.700 4.800 7.281,3 7.200 16.800 38.400

16män 1.200 1.200 2.700 4.800 7.218,8 9.600 21.600 21.600
totalt 64 1.200 1.200 2.700 4.800 7.265,6 8.550 16.800 38.400
Resor
kvinnor 53 1.200 1.200 1.200 2.700 2.450,9 2.700 4.800 12.000

16män 1.200 1.200 1.200 1.200 1.800,0 2.700 4.800 4.800
totalt 69 1.200 1.200 1.200 1.200 2.300,0 2.700 4.800 12.000
Sysselsättning
kvinnor 1.200 1.200 1.200 1.200 3.000,0 2.700 14.400 14.400

bmän 1.200 1.200 1.200 1.200 1.700,0 2.700 2.700 2.700
totalt 1.200 1.200 1.200 1.200 2.675,0 2.700 14.400 14.400
Annat
kvinnor 10 1.200 1.200 1.200 1.950 4.020,0 4.800 14.400 14.400
män 1.200 1.200 4.200 10.800 9.300,0 14.400 14.400 14.400
totalt 14 1.200 1.200 1.200 2.700 5.528,6 9.600 14.400 14.400
Kostn a
kvinnor 75 200 400 2.050 4.350 6.069,3 7.750 17.000 39.400

30 200män 200 1.700 3.875 5.520,0 7.300 16.500 24.350
totalt 105 200 400 1.900 4.300 5.912,4 7.300 16.500 39.400
Kostn b
kvinnor 82 200 1.150 3.000 5.325 7.135,4 9.600 18.200 42.100

31 200män 450 2.000 3.700 6.271,0 9.600 16.500 27.050
totalt 113 200 950 2.850 5.200 6.898,2 9.600 18.200 42.100
Kostn c
kvinnor 82 200 1.150 3.250 6.075 7.954,9 10.450 18.500 42.100

32 200män 450 2.050 4.425 7.396,9 12.325 17.950 29.750
totalt 114 200 1.000 3.000 5.900 7.798,3 10.800 18.500 42.100

DefinitionerAnm: vad ingår i kostn. kosm. b och kostn. framgår avsnittav som c av
4.5.1. redovisasDet i följandedenäven texten.
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både och kvinnorförangivnakostnaderdet gäller mänNär

andetotalt kan följ noteras.
frånmarkantinte siffrornasjukvård avvikerochhälso-För

och medel-median-i frågayngrestudienuppgifterna i om
äldrestudienkr/år irespektive 7121värden. 7001Dessa är

kr/år yngrestudien.ioch810 2 5801mot
kr/åräldrestudieni 4 800något lägreServicekostnadema är

Yngrestudien harkr/år i medelvärde.median- ochi 2657

Skillnaden avseendemotsvarande Värden.ioch000 10 6456

kr/år.000medelvärdet 3är änmer
och 300äldrestudien, 200 2i 1Reskostnadema lägreär

yngrestudien.kr/år ikr/år och 860jämfört med 52 700

kr.Medelvärdesskillnaden drygt 3 000är

fritid iäldrestudien ochsysselsättning iKostnader för yngre-
medelvärdehögredrygt krstudien skiljer med 000sig 2ett

Äldrestudien påmedelvärdenochi visar median-yngrestudien.
kr/år ikr/år och 960respektive 950 41 200 22 675 mot

yngrestudien.
sysselsätt-Andra tjänster tendensoch har somsammavaror

yngrestudien.ning/fritid, kostnader idvs. högre2 000ca
Median- och 530och äldrestudien 700 5medelvärdena i 2är

kr/år yngrestudien.200 och i7 7107mot

sjukvård serviceSummerade och ochkostnader för hälso-

mindrekostn. visar medelvärdenskillnad för ära somen- -
kr/år. medelvärdenaochl 000 äldrestudien median-Iän är

kr/år ioch kr/år och300 jämfört med 6 8004 5 910 3 300

fallyngrestudien. kan medianvärdet i dettaobserverasDet att

i äldrestudien.högreär

sjukvård,bkostn. summerade kostnader for hälso- ochFör -
ochservice har i yngrestudien 0004nästanresor personerna-

medelvärde i äldrestudien. Siffrornakr/år högre 2005än är

kr/år i äldrestudien och respektive 4606 380 10och 9006

för median- och medelvärden.yngrestudienkr/år i
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Totala kostnader kostn. visar väsentligt högre kostnaderc- -
i yngrestudien. äldrestudienI median- och medelvärdenaär
5 900 och kr/år7 800 9 000 och 13 kr/år i800mot yngre-
studien, dvs. kr/år6 000 högre medelvärde i yngrestudien.

Beträffande skillnader i kostnader mellan kvinnor och män
i äldrestudien bör antalet kvinnor litet i fråganoteras att är om
sysselsättning och andra och tjänster. Mänannat ärvaror
generellt färre kvinnor och har deän litet antalsett även ett

med kostnader för sysselsättning och lågaDeannat.personer
andelama för respektive siffrorna blir osäkra. Omgör attgrupp

jämförelse ändå för rubriker där antaletgörs ären personer
relativt finns skillnader mellan kvinnor och i frågastort, män

kostn. b och kostn. För och nämndaom resor, c. resor
summerade kostnader har kvinnor något högre utgifter.

4.10.3 Sammanfattning och bedömning
Äldrestudien omfattar i huvudsak frågorsamma som yngre-
studien äldrestudien genomfördes i tillmotsatsmen yngre-
studien intervjuer istället för utskickad enkät.genom en
Antalet olika, knappt i2 000 yngrestudien ochpersoner var

i äldestudien.150 mindreDet antalet i äldrestudien medför att

nedbrytningen materialet försvåras i olika avseenden.av
Analysmöjlighetema minskar därmed. tillDetta detärtrots

möjligt jämföra kostnader för olika tjänsteratt sammantagna
och varor.

sådanEn jämförelse visar funktionshindrade haratt yngre
högre kostnader för alla tjänster och hälso- ochutomvaror,
sjukvård. hälso-För och sjukvård utgifterna relativt lika.är För

service, sysselsättning/fritid och andra tjänster ochresor, varor
funktionshindradeär kostnader 2 000 3 000yngre personers -

kr/år högre för respektive tjänst/vara. För summerade hälso-

och sjukvårds- och servicekostnader har högre kostnaderyngre
äldre, skillnadenän något mindre, kr/årär l 000 imen ca
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service ochsjukvård,ochhälso-medelvärde. När resor
förmedelvärdekr/år högre0004har yngre casummeras

ochtjänstersamtligaäldre. Närkostnader än summerasvaror
kr/år.000skillnad 6dennaär ca

påviss del berornaturligtvis tillkanskillnadernanämndaDe
medotillräckligtäldrestudieniantalet är stortatt personer

ocksåkanyngrestudien. Detmedjämförelsepåavseende en
beträffandeprofilernamedharskillnader görabero attsom

hälsoproblemandraomfattningen änpåfunktionshinder och av
relativtfunktionshinder finnsgällerVadfunktionshinder. stora

Yngrestudienbåda materialen.i dehosskillnader personerna
därfunktionshinderäldrestudien förandelarhögrevisar än

högasärskiltyngrestudien, harenligtdessa,medpersoner
psykiskålder,hjärnskada iautism,kostnader t.ex. vuxen

rörelsenedsättning.och Yngre-ukdom/funktionsnedsättning
tal-kronisktförandelarockså smärta,studien visar större

Särskilt detutvecklingsstörning.ochskada/talsvårighet senare
äldrestudien.helt isaknasfunktionshindret nästan
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Funktionshindrade5

doldapersoners
merkostnader

Inledning5.1

Redan i tidigt skede i utredningens arbete diskuteradesett

olika slag merkostnader för tjänster och för funktions-av varor
hindrade. Utgångspunkten därvid "merkostnad" ärattvar en
kostnad för tjänst eller går den "normalkost-utövervara som
nad" icke funktionshindrade har. Nedanståendeäven är ettsom

exempel på merkostnad:

"Om jag på har jag begränsade möjlighetert semester, attreser, ex
välja hotell, eftersom många inte anpassade förär en person som
använder rullstol. praktikenI jag ofta hänvisad till dyrareär ett
hotell. fårJag på så merkostnad, jämfört medsätt en en person som
inte funktionshindrad jag."är som

merkostnadEn måste inte nödvändigtvis innebära högreen
kostnad på grund funktionshindrad inte kanattav man som
välja billigare alternativ, kan ocksåDen uppstå därförett att

måste köpa tjänster eller därför inte kanattman varor man
producera dem själv, eller för inte kan välja avståatt attman

sak kostar läkarbesök.t etten som pengar, ex
förEn utredningen intressant del begreppet "merkost-av

nader" "dolda merkostnader". Med detär kostnader tillavses
följd funktionshindret för andra saker tjänsterän ochav

landsting eller kommun offentligtstat,varor som ges av

subventionerade.
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definiera olika slagentydigtenkeltinte heltDet är att av
bild olikasyftar tillnedanmerkostnader. Figuren att ge en av

merkostnader.slag av

merkostnader5.1 Olika slagsTabell

KOSTNADER
i

funktionshinderföljdtill av

för andraKostnaderför tjänsterKostnader
tjänster ochoff-och är varorsomvaror
entligt subventionerade

KOSTNADS-
ERSATTNINGAR

Samtliga kostnaderkostnaderSamtligaErsättningar
merkostnader""doldamerkostnaderutgår inte ärär

Kostnaderna redu-redu-KostnadernaErsättningar
helt eller delvis.delvis.helt ellerutgår cerasceras

Eventuell återstodåterstodEventuell ärär
merkostnader"."doldamerkostnader.

Pilotstudien

vilka slagfå bättre bildskulleutredningenFör att aven av
funktionshindrade, diskutera-förkan gällamerkostnader som

från handikapporganisa-sakkunnigastudie.mindre Dedes en
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tionema förklarade sig villiga åta sig inom förbundenatt att
insamla exempel på dolda kostnader.

Pilotstudien genomfördes under maj och juni 1994. Svar
inkom från handikapporganisationer.16 kundeSvaren hänföras

till alla fyra kvadrantema i figuren Merpartenovan. av svaren
låg dock på "kostnader för andra tjänster och dvsvaror",
kvadrantema och2 Studien visade också kostnaderatt som
regel lika med utgifter för tjänster och kanvar varor, men
också innebära minskad besparing intet attex en genom man
kunnat utnyttja lockpriser och rabatter. det gällde kost-När

nader redovisats kunde allmänt konstatera deattsom man mer
i många fall tycktes kunna uppgå till inte ringa belopp.

pilotstudien redovisadesNär för utredningens sakkunniga
konstaterades merkostnader intressant och viktigt föratt var
det fortsatta utredningsarbetet. Sekretariatet fick i uppdrag att
i samarbete med handikapporganisationemas företrädare

genomföra fördjupad studie dolda merkostnader fören av
funktionshinder.medpersoner

Studien Dolda5.2 merkostnader urval och-
svarsfrekvens

5.2.1 Urvalsram och urvalsförfarande

Allmänt uppläggningenom

slumpvisStudien har utformats enkätstudie till 200som en
utvalda medlemmar/prenumeranter hos handikapporganisa-sex
tioner, spektrumtillsammans brettrepresenterar ettsom av
funktionshinder. alltsåSammanlagt sändes enkäter2001 ut.
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efterpåminnelse gick till dem inte 14En svaratut som ca

dagar.

metodfrågorVissa

alltförFörutsättningarna omfattande och samtidigtgöraatt en

metodologiskt väl avvägd studie begränsade. Dels arbetadevar
med pressad tidsplan, dels fannsutredningen betydandeen

representativtsvårigheter urval medgöra ettatt av personer
finns inga särskildafunktionshinder. "handikappregis-Det t ex

ter".

därför rikta enkätstudievalde till urvalUtredningen att etten
i de drygt handikappor-medlemmar/prenumeranter 30sex av

hartillsammans 400 000 medlemmar.ganisationerna, casom

handikapporganisationemas sakkunniga isamråd medI

medlemmarorganisationervaldesutredningen vars samman-
kännetecknastaget av:

rörelsehinder
-

problemmedicinska-
dövhet/hörselskadakommunikationsproblem genom-

synproblem-
problempsykiska-

delta:villetillfrågades deorganisationerFöljande om

med 38 000Riksförbund,Hörselskadades HRF, ca-
slumpades 200medlemsregistretmedlemmar. Ur ut

stödjande medlemmar.inte baramedlemmar, varsom
medriksförbund,handikappades NHR,Neurologiskt ca-

för medlemstidningenregistretmedlemmar.000 Ur12

slumpades 200Handikapp-REFLEX ut.prenumeranter
medoch tarrnsjuka,för RMT,Riksförbundet camag--

medlemsregistret slumpades 200medlemmar. Ur5003

medlemmar ut.
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Synskadades Riksförbund, SFR, med 17 000 med-ca-
lemmar. Ur medlemsregistret slumpades 200ut personer,

inte bara stödjande medlemmar.som var
Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, med-

10 000 medlemmar. Ur prenumerantregistret förca
tidskriften Revansch slumpades 200 prenumeranter ut.
Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och-

FUB, med 34 000 medlemmar. Ur medlems-vuxna, ca
registret slumpades 200 ut.personer

Detta urval innebärsätt göra bl följande:att ett a

medlemmarna/prenumeranterna i dessa handikapp-sex-
organisationer sannolikt relativtutgör allsidigt urvalett

med funktionshinder; allsidigt i den mening-av personer
de viktigaste och vanligaste funktionshindrenatt ochen

kombinationer dessa finns med. hindrarDetta inteav att
det kan finnas funktionshinder inte representeradeärsom
i den valda gruppen.
medlemmarna i handikapporganisationema kan inte-

allmäntsägas representativa för hela funk-vara gruppen
tionshindrade. fleraI handikapporganisationema ärav
medlemsantalet betydligt mindre det möjligaän antalet
medlemmar, ibland mindre 50än procent.
i några organisationerna gick det inte låta baraattav-
stödjande medlemmar med i slumpurvalet. andraIvara
ingår stödjandeäven medlemmar. Vissa organisationer,

RSMH har inte något centraltt medlemsregister. Därex
användes i stället prenumerantregistret för medlemstid-

ningen. Detta förhållande medförde i förvägatt man
kunde förmoda antal fick enkäten,att ett personer som
inte funktionshindrade. För kunna fåattvar grepp om
dessa uppmanades de på enkäten ipersoner, att rutaen
markera de inte besvarade enkäten,att ändå sändamen
den i retur.
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svårighetermerkostnadermedfall hari vissa personer
"dolda merkost-justfrågadetbekräfta ärattatt om

vilkade inteberokannader". Detta vetattt ex
Särskiltför.kostnadsersättningde harmerkostnader
hörsel-ellerblind, dövdendettagäller är gravtsom

eftersomhandikappersättning,harskadad och som
behovsprövning.till dessautgårsådan utan

"doldabegreppetdefinieraentydigtsvårtdet är att
heltframstårså detfalli varjemerkostnader", att som

enkätundersökning.deltar iför demklart ensom

utredningensdetsvaghetermetodologiskadessaTrots sam-var
urvalriktad tillstudiebedömningmanlagda ettatt aven

handikapporganisationemai demotsvarandemedlemmar sex
"doldabildrättvisanderelativtochgodkunde avge enovan

merkostnader".

Sekretess

framgår nedan-skyddadesintegritetenskildesdenHur av

åtföljdemissivbrevdetutdragstående, är ett somursom
enkäten.

sänderViföljandeskyddadintegritetDin sätt: utär

harNummerlistannumrerad.denduenkäten. Som ärser
ditpå Socialdepartementet,Avgiftsutredningentillvi sänt

alltså vilkaVienkäten.ifylldasänder dendu vet personer
Utred-aldrigvifått enkäten,har svaren.sermensom

fåttpå demintefårningen vet somnamnenmensvaren
skyddad.integritetdinPå såenkäten. sätt är

till enkätmot-missivbrevhandikapporganisationensUr

tagaren
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5.2.2 Svarsfrekvens och orsaker till och bortfall

En sammanställning antalet insända enkäter och bortfallav
framgår tabellen nedan:av

Tabell Svarsfrekvens5.2 och bortfall

Handikapp- Antal utsända Inkomna enkä- X-adeVarav Enkäter ingår isom
organisation enkäter studienter

% %ant ant

HRF 200 124 62 29 95 48

NHR 200 142 71 42 100 50

RMT 200 148 74 43 105 53

RSMH 200 109 55 64 45 23

FUB 200 191 60 52 67 34

SRF 200 88 44 9 79 40

Summa l 200 730 61 239 491 41

tabellenAv framgår de 1 200 utsända enkätemaatt av
retumerades eller 61730, vilket får godprocent, anses vara en
svarsfrekvens. dessaAv 730 kom in 239 kryssade,som var
vilket innebär enkäten markerat enkätenatt mottagaren attav
inte besvarades eftersom han eller hon inte funktionshind-var
rad, för han eller hon stödjande medlem. Samman-t attex var
lagt ingår därmed enkäten491 i bearbetningen studien,av
vilket 41 det totala antaletutgör utsända enkäter.procent av
Antalet bearbetade enkäter kan uppfylla kraven föranses
statistisk säkerhet för denna studie.typ av

Någon analys bortfallet har inte gjorts, dvs de 470av av
39 % inte besvarade enkäten externa bortfallet.som
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bortfall5.2.3 Internt

orsaken härtillpå frågor. främstaallainte DenAlla har svarat

och Andraanvänder alla tjänsterintesamtligaär att varor.
inte har velat eller kunnatkanskekanorsaker att manvara

olika för olikauppstår bortfallDärmed är stortett somsvara.

frågor.

Bakgrundsfrågor5.3

barn medfunktionshinder och %självahar 17% är83 ett

funktionshinder.
man/kvinna/flicka och %46Könsfördelningen 54 %är

pojke.
Åldersfördelningen framgår tabell 5.1av

ålder5.3 funktionshindradesTabell Den

Antal %
år 5 10 6-

32 7år7 17-
år 21 42418 -

år 320 6725- 64
101 2165 -
479 100Summa

framgår funktionshindrades familjeför-nedan dentabellenI

hållanden
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Tabell 5.4 Den funktionshindrades familjeförhållanden

Antal %
Samboende 300 63
Ensamboende 132 28
Gruppboende 27 6
Övrigt 17 3
Summa 476 100

enkätenI samboendet uppdelat på flera alternativ. Detvar
betyder den funktionshindrade bor tillsammansatt med
förälder/föräldrar eller anhörig, make/maka/sambo,annan
make/maka/sambo och barn eller tillsammans med barn

Tabellen nedan visar fördelningen funktionshinder, baseratav
på understrykningen. Den svarande ombads stryka underatt
det huvudsakliga funktionshindret.

Tabell 5.5 Typ funktionshinderav

Yngrestudien Antal %
2,9 Afasi 8 2

10,4 Astma/allergi 37 8
4,7 Autism 4 l
8,2 Diabetes 25 5

0 Dövblindhet 1 0,2
13,7 Epilepsi 21 4
9,2 Hjämskada uppstått efter 15 års ålder 13 3som
6,4 Hjärt-/lungsjukdom l 6 3
6.0 Hörselskada/dövhet 97 20

11,0 Kronisk smärta 19 4
5,4 Mag/tannsjukdom 80 17-12,3 Psykisk sjukdom/funktionsnedsättning 29 6

Reumatism 2 0,4
44,6 Rörelsenedsättning 46 10
15,8 Synskada/blindhet 3 1 6
20,5 Talskada/talsvårigheter 6 1
42,3 Utvecklingsstörning 28 6
15,8 funktionshinderAnnat 18 4

Summa 481 100,6
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hörselskada/dövhet 20%,funktionshindrenvanligasteDe är

10%, astma/rörelsenedsättningmag/tarmsjukdom 17%,
synskada/blindhet 6%..allergi 8% samt

fördelningenprocentuellahar deni tabellenTill vänster av

jämförelse-Yngrestudien lagts in.enligt Avfunktionshinder
i fördelningen.framgår skillnader Dettadettabellen äratt

åt.skiljer sigpå urvalsbasemafrämstberor att

eller flerafrågabesvarade dennaSamtliga ett avuppgavsom
fanns möjlighetfunktionshindren.uppräknade Därutöverde 17

på omfattadeListan dessa 44funktionshinder.att annatange
noteringar.funktionshinder, sammanlagt 83olika slag av

redandedvs398, 35140 utöverattprocent upp-uppgavav
påhälsoproblem. Listanfunktionshinder haderäknade annat

sammanlagtlång och omfattar 128hälsoproblemsådana är

noteringar. Yngrestudientotalthälsoproblem, 192 Iolika slags
a-d.svarande i fyrade Detuppdelningsker ärgrupper,aven

påtvingats minskauppgivit de dels harhar attpersoner som
änster/varor, delsanvändning vissamedhelt upphöraeller av
och dels önskarför tjänster/varorsvårigheter betalahar att

denkostnaderna. Gruppnedbingarlösningar är mestasom
Yngrestudienb nästär mest utsattutsatta osv.gruppen, grupp

förhållan-ikaraktäriserar ochdetvisar att grupperna asom
funktionshinder ochantaletde till och är att per personc

i övrigahälsoproblem högreandelen med andra är än grupper.

fingervisningmerkostnaderdoldaStudien omger enom
andra hälsoproblemfunktionshinder och vilkaytterligarevilka

och b i Yngrestudien.sig fördet kan röra gruppernaom a

frånochNyttjande tjänster5.4 stat,varorav

landsting och kommun

nyttjvilka tjänster ochtabellen nedan redovisasI ats.varor som
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sjukvårdHälso- och

Tabell 5.6 Antal vissaanvänt hälso- sjukvårdstjänsterochpersoner som

Antal %
Fotvård 81 16
Habilitering/rehabilitering 67 14
Hjälpmedel 167 34
Kostnadsfria förbrukningsartiklar 99 20
Receptbelagda läkemedel 308 63
Prisnedsatta speciallivsmedel 6 1
Sjukvård/sjukvårdande behandling 236 48
Sjukresor 124 25
Tandvård eller tandhygienist 144 29
Tolktjänst for vardagstolkning 10 2
Summa noteringar l 242

Av tabellen framgår 63% receptbelagda läkemedel,använtatt
48% sjukvård/sjukvårdandeatt använt behandling, 34%att

hjälpmedel, 29%använt tandvård eller tandhygienistanväntatt
25% sjukresor.samt använtatt

Service och stöd

Tabell 5.7 Antal använt service och stödpersoner som mm

Antal
Avlösarservice
Hemtjänst 60
Hjälp bostadi med särskild service 29
Korttidsvistelse
Ledsagarservice 11
Personlig assistans enligt socialtjänstlagen SoL
Personlig assistans enligt LSS
Korttidstillsyn till års12 ålder, enligt LSS
Växelvârd 1
Summa noteringar 142



Funktionshindrade208 personers...

hem-eller 12%framgår 60 använttabellenAv att personer
bostad medhjälp ieller 6%ochtjänst 29 använtatt personer

service.särskild

färdtjänst.har38% använt

merkostnaderDolda5.5

med totaltområden 93tioomfattademerkostnaderDolda
på tiodesammandragiredovisasdelfrågor. Nedan svaren

frågeområdena.

Kost

delfrågor.följande nioomfattadeKostnader för kost

minskaskallvikten inteförkostKostnader för attextra-
Kosttillägg-

intedärförhalvfabrikatgradi högreMat är att mansom-
fruktbär ochtillredabaka,själv kan osv.

vätskebalansenhållaföroch josMineralvatten att-
Näringsdrycker-

spasticitetmedförgräddeSmör, t somexpersonerosv-
energiförbrukningökadmedför

föroch specialmatfettreducerad kostSpecialmat. t ex-
allergikerdiabetiker och

lagasjälv inte kanför"uteätande" matatt man-
Annat-

delfrågor-alla niosammanfattartabellredovisasNedan somen

na.
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Tabell 5.8 Dolda merkostnader för kost

Antal % Kostnad i intervallpersoner
54 26 0 1 000-
23 11 1 000 2 000-
39 19 2 000 0005-
92 44 5 000 -

Sza 208 100

42 eller 208 de har dolda merkost-procent attpersoner uppger
nader för kost. 54 dessa 26 % har kostnaderpersoner av upp
till kronor,l 000 1123 % mellan l 000-2 kronor,000 39

19 % mellan kronor2 000-5 000 och 92 44 % har kost-

nader överstiger kronor.5 000som
delområdenDe där flest har dolda merkostnader ärpersoner

i högre grad halvfabrikat, specialmat,ärmat samtsom
mineralvatten mm.

44 har haft dolda merkostnader för inomannatpersoner
kostområdet de preciserade områdena.än andra kostslag18

redovisas.

Betydligt andel kvinnornastörre 34än männen, procentav
har haft dolda merkostnader15, i intervallet 0-1 000mot

kronor. Andelen 35% andelen kvinnormän är större än

25% i intervallet 000-5 kronor.l 000

tandvårdMedicin, mm

Kostnader för medicin omfattade följande nio delfrågormm

Fotvård
-

plåsterkoksalt, ögonlappar,Kompresser, osv-
Medicin vid kontroller, i de fall medicinen inställd,är rätt-

blodförtunnande medicint ex
Naturmediciner och salvor inte går få påatt receptsom-
Tandläkare för vid psykisk sjukdom har tand-att tman ex-
läkarskräck därföroch inte går i tid till behandling
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på grundsådan oftaremåste tillTandläkare, när man-
mediciner, ellervissaCP-skada eller man äternärtav ex

tandvårdförebyggande
mineraltabletterVitaminpreparat, mm-

och bågarGlasögon-
Annat-

alla nio delfrågor-redovisas tabell sammanfattarNedan en som

na.

tandvårdför medicin,merkostnader5.9 DoldaTabell mm.

iKostnad intervall%Antal personer
36 0 1 000105 -

0001 2 0001751 -
2 000 5 0002265 -

00052574 -
100295Sza

doldahar merkostnadereller 29560 angettprocent personer
dessa 36 %tandvård 105medicin,för personer avmm.

kronor, 17 % mellan51till 000 lkostnader 1uppuppger
kronormellan 000 och2 000-522 %kronor, 65000-2 000

kronor25 % 5 00074 över

doldahaft merkost-hardelområden flestdärDe personer
mineraltabletterfotvård, vitaminpreparat,nader samtär mm

naturmediciner och salvor.

inomförmerkostnaderdoldahar haft65 annatpersoner
kostnadsslagandraområdena.området de preciserade 12än

redovisas.

doldafrågakönsskillnader iföreligger ingaDet större om
tandvårdför medicin,merkostnader mm.
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Kläder mm

Kostnader för kläder omfattade följande sju delfrågormm

vissaAtt kläder måste skräddarsys-
Att kläder måste kasseras därför inte själv kanatt man-
laga dem

kläderAtt inte kan köpas på därför inte kanattrea man-
klara trängsel eller brist på expedithjälp

omgångExtra med kläder på grund viktförändringarav-
nedåt t skov eller uppåt t cortisonbehandlingex ex

slitageExtra skor och kläderav-
Förstörda kläder, sänglinne mm-
Annat-

Nedan redovisas tabell sammanfattar alla sju delfrågor-en som

na.

Tabell 5.10 Dolda merkostnader för kläder mm

Antal % Kostnad i intervallpersoner
55 29 0 1 000-
36 19 1 000 2 000-
45 24 2 000 5 000-
52 28 5 000 -

Sza 188 100

38 eller 188 har dolda merkostnaderprocent angettpersoner
för kläder 55 dessa 29 % kostnadermm. personer av uppger

till 1 000 kronor, 36 19 % mellan 1 000-2 kronor,000upp
45 24 % mellan 2 000-5 kronor000 och 2852 % har
kostnader överstiger kronor.5 000som

kostnadsområdenDe där flest har haft doldapersoner
merkostnader kläder inte kan köpasär på förstördaatt rea,
kläder, sänglinne slitage skor och kläder.samt extramm av

41 har haft merkostnader för inom kost-annatpersoner
nadsområdet de preciserade områdena.än andra19 kost-

nadsslag redovisas.
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doldagällerdetkönsskillnader näringafinnsDet större

och48%andelkläder.för En männenmerkostnader större av
kronor000intervallet 000-5kostnader i 1harpersoner43

personer.och39% 38kvinnorandelenmedjämfört

utrustninghushåll: dessbostaden ochochBostad

följ andeomfattadeutrustningdessochbostadenförKostnader
delfrågoråtta

skulle hanormaltvadhyramed högreBostad än man
storlek förfinns,hissblmåste tillvalt hänsyn tas oma

osvallergibesvärelrullstol,medfå platsatt
skeinte kanhanddiskförDiskmaskin, att

förvarings-bidé, fläkt,badrum,utrustning iExtra t ex

handtagskåp, extra

torkskåp,tvättmaskin,installationförKostnad av
diskmaskin mm

bostads-täcksintebostadeniSaneringsåtgärder avsom
Centraldammsugareanpassningsbidrag t ex

mycketgrundtorkskåp påeller tvättTorktumlare av
nedsmutsningkraftigochpå grundTvättmaskin storav

sänglinneochkläderav
Annat

del-åttasammanfattar allatabellredovisasNedan somen

frågorna.

utrustningoch dessför bostadenmerkostnader5.11 DoldaTabell

intervallKostnader i%Antal personer
0000 139130 -

000 2 00011344 -
000 5 00021550 -
000534114 -

100338S:a
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eller69 338 har dolda merkostnaderprocent angettpersoner
för bostad och hushåll. dessa130 38 % kostnaderav uppger

till kronor,000 13 % mellanl 44 kronor,1 000-2 000upp
15 % mellan50 kronor2 000-5 000 34 % har114samt

kostnader överstiger kronor.5 000som
kostnadsområden där flestDe har haft doldapersoner

merkostnader tvättmaskin och bostad med högre hyra.är

har haft29 dolda merkostnader för inomannatpersoner
kostnadsområdet de preciserade områdena. andra15än

kostnadsslag anges.

inga skillnaderDet mellan könen. Andelenär större av
kvinnorna har dolda merkostnader i intervallen 5 000-som

kronor10 000 och kronor15 000-20 000 högre förär än

båda10 i fallen.4männen, procent mot procent

hushåll: hushållBostad inventarieroch och

Kostnader för inventarier hushålloch omfattade följande 18

delfrågor

Batterier-
gårDet tvättmedelmer-

elförbrukning förExtra oxygenkoncentrator-
elförbrukning påExtra grund tvättmaskin,tvättav mera-

torkskåp, tumlare eller fler tända lampor synskadade
Vattenförbrukning påExtra grund flertvätt,extraav-

toalettspolningar mm
kostnadExtra för grovsortering för hushållav sopor som-

inte själv kan detta, kommunen infört dettagöra när

system
Förstörda eller kraftigt nedsmutsade möbler-
Gymnastikredskap, romerska ringar, studsmattat ex-

telefonkostnadHögre för samtal till sjukhus, apotek etc-
och för texttelefon eller för kompensera ensamhet ochatt

sysslolöshet eller för t synskadade måsteatt man ex
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älv inte kandärförnummerupplysningenanlita att man

telefonkatalogennyttja mm
tränings-sängutrustning,hjälpmedel,eller hyraKöp av

specialisterrekommenderasredskap menavsommm
hjälpmedelmedgesinte somsom

rullstol,dörrar ochpå möbler,Slitage väggar närmattor,
användshjälpmedelandrarullator eller

därför denmatlagningenhjälpmedel iSärskilda äratt

på specielleller ställer kravomständligsärskilt utrust-

ning
eller TVText-TV extra stor

långt till behand-alltfördärför detUVB-lampa är ettatt

lingsställe
grundfryser pådärförbostad el, oljaVarmare att man

eller förlamningunderhudsfettlågt tryck, liteav
Ökad hushålls- och toalettpapperförbrukning av
Ökad tältattiraljer,rengöringättika föråtgång avav

inhalationsapparat etc

Annat

delfrågor-allasammanfattar 18tabellredovisasNedan en som

na.

hushållinventarier ochmerkostnader för5.12 DoldaTabell

intervallKostnad iAntal %personer
000O 1150 51 -
0001 000 21647 -
0002 000 51853 -

00051647 -
100Sza 297

dolda merkostnaderhareller 29761 angettprocent personer
51 %hushåll. dessaochinventarier 150för personerav
mellankronor, 16 %till 47kostnader 1 000uppuppger



Funktionshindrade 2 l 5personers...

kronor,1 000-2 000 1853 % mellan 2 kronor000-5 000 och
16 % har kostnader47 överstiger kronor.0005som

kostnadsområdenDe där flest har haft doldapersoner
merkostnader ökad förbrukning hushålls- ochär toalett-av

16.16, batterier 16.l tvättmedel 16.2.samtpapper
26 har haft dolda merkostnader för inomannatpersoner

området de preciserade områdena. andra kostnadsslagän 19

redovisas.

Andelen kvinnorna något andelenär större än männenav av
i intervallet kronor,0-1 000 53% 47%. gällerMotsatsenmot
för intervallet kronor.1 000-5 000 andelenDär 38%är män

för kvinnorna.30 %mot

hushåll:Bostad och tjänster

Kostnader för tjänster omfattade följande fem delfrågor

Fönsterputsning-
förtjänsterKöp enklare reparationer och under-tav ex-

håll bostad och fritidshusav

omvårdnads-/servicepersonal,För personligatt t ex-
assistent, hemtj änstpersonal eller hemhjälp arbetarannan
och vistas i min/mitt barns bostad. kan medföraDetta
ökade driftkostnader, ökad el- eller Vattenförbruk-t ex

ning, matkostnader
omvårdnads-/servicepersonal.För personligatt t ex-

assistent, hemtjänstpersonal eller hemhjälp arbetarannan
och vistas i min/mitt barns bostad. detta kan medföra

ökade kapitalkostnader, dubbla TV-apparatert ex
Annat-

Nedan redovisas fem del-tabell sammanfattar allaen som
frågorna.
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merkostnader för tjänsterTabell 5.13 Dolda

intervallKostnad iAntal %personer
0 l 0004659 -

000 2 00021 l27 -
000 0002 51823 -
00051520 -

100129S:a

dolda merkost-de hareller 12926 attprocent uppgerpersoner
dessa 46 %nader för tjänster. 59 uppgerpersoner av

mellankronor, 21 % 1 000-2 000kostnader till 271 000upp
kronor och 15 %mellan 000 2018 % 2 000-5kronor, 23

överstiger kronor.kostnader 5 000har som
haft doldakostnadsområden flest hardärDe personer

föroch köp tjänsterfönsterputsning 17. 1merkostnader är av

reparationer 17.2enklaret ex
inommerkostnader förhar haft dolda23 annatpersoner

områdena. sådana områdenpreciseradeområdet de 9än

redovisas.

hushåll: övrigtochBostad

två delfrågorföljande"övrigt" omfattadeKostnader för

använda lockpris-valfriheten tBegränsning attexav-
på måstedärför knapparerbjudanden, apparateratt

måste tydligasiffroratt osvvaragreppa,
sysslolösheti ensamhet ochHusdjur tröstsom-

båda delfrågorna.sammanfattartabellredovisasNedan en som
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Tabell 5.14 Dolda merkostnader för "övrigt"

Antal % Kostnad i intervallpersoner
36 49 0 000l-
20 27 000 2 000l -
ll 15 2 000 5 000-
7 9 5 000 -

S:a 74 100

eller15 har dolda merkostnader74procent angettpersoner
för övrigt inom bostad och hushåll. dessa36 49personer av

kostnader% till kronor,1 000 27 % mellan20uppger upp
kronor, 151 000-2 000 % mellan kronor och11 2 000-5 000

9 % har kostnader överstiger7 kronor.5 000som
Andelen kvinnor redovisar dolda merkostnader ärsom

betydligt andelen 62 38större än män, procent mot procent.

Resor och transportmedel

Kostnader för och transportmedel omfattade följande 17resor

delfrågor

båtar, lift/kranAtt vid bryggatransportvagnar,anpassa-
släpkärraköpa eller hyraAtt för vissa hjälp-transport av-

medel
måsteAtt anlita hotell med högre standard tman ex-

toalett duschoch och enkelrum och kanske särskilt

städningnoggrann
Betjäning vid tankning bil etcav-
Drift rymlig bil bensin och försäkringextra t samtav ex-

inte själv kan bilen, byta däcktvättaatt man osv.
Inköp rymlig bil for få plats med rullstol ochextra attav-
andra hjälpmedel där bilstödet inte räcker.
Längre exempelvis till biograf med hörselslingaresa,-
Medhjälpare vid nöjesaktiviteter och tillfällig logiresor,-
Påfyllning syrgastuber vid vistelse utomlandsav-
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gå hörselklassbehöver iför barnResor men somsom
får färdtjänstinte"fel" kommun ochbor i som

arbetsinkomst vid service hjälp-förloradochResor av

lång, sända medförmedel kanresvägen postvara per
lång väntan

fyrabil där avstånden demedSjukresor är storaegen
förfår inte ersättningmilenförsta man

vidStadsbud/bärare resor
rörelsehindrad vid guidade bussturerTaxi för

kollektiva fárdmedelbil på grundTaxi eller attavegen
toalett inte finns, allergianvändas, förinte kan attt ex

osv
landstingensmedicinska skäl därVistelse utomlands av

kostnadensubvention inte täcker

Annat

delfrågor-tabell sammanfattar allaredovisas 17Nedan somen

na.

för och transportmedelTabell 5.15 Dolda merkostnader resor

Kostnad i intervallAntal %personer
0000 l63 37 -

1000 2 00024 14 -
2 000 5 00037 22 -

5 00046 27 -
170 100Sza

dolda merkostnadereller har17035 angettprocent personer
dessa 37och transportmedel. %för 63 personer avresor

till kronor, 14 % mellankostnader 000 241uppuppger
22 % mellan kronor ochkronor, 2 000-5 000000-2 000 371

kostnader överstiger kronor.27 % har 5 00046 som
kostnadsområden flest har haftdär doldaDe personer

merkostnader taxi eller bil 19.15, Sjukresor medär egen egen
och drift rymlig bil l9.5.bil 19.12 extraav
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29 har haft dolda merkostnader för inomannatpersoner
området de preciserade delområdena. andraän kostnadsslag6
redovisas.

finns tydliga skillnaderDet mellan könen det gällernär resor
Andelen 54 förmän är 46 kvinnorna.procent mot procentmm.

kanDetta ställas könsfördelningen för hela materialet därmot
46 och 54 kvinnor.är män harMännenprocent ärprocent
alltså i betydligt utsträckning dolda merkostnaderstörre för

detNär gäller fördelningen på kostnadsintervall ärresor.
andelen kvinnor i de två lägsta intervallen,störst 40% mot
35% respektive 38% 33%. Andelen i demot män är större

tredje och fjärde intervallen 19% 10% respektive 5%mot mot
l %.

Studier och kultur mm

Kostnader för studier och kultur omfattade följande sjumm
delfrågor

Att köpa så kan förbereda sigteatermanus att man-
ordentligt
Att vid kurser på folkhögskola behövertman ex rum
med toalett vilket kan bli dyrareegen
Dyrare teaterbiljetter för hörselskadade skall kunnaatt-
avläsa

Förlorad arbetsinkomst för anhöriga till hörselskadade-
går utbildning i kommunikation, teckenspråktsom ex

Kursavgift och eventuell änstledighet för hörselskadade-
vill lära sig teckenspråksom

Tolk i specifika situationer privat-närt ex man som-
vill vid politisktnärvara möteettperson

Annat-

Nedan redovisas tabell sammanfattar alla sju delfrågor-en som

na.
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kulturstudier ochmerkostnader för5.16 DoldaTabell mm

i intervallKostnad%Antal personer
0 1 00019 45 -

000000 2l198 -
0002 000 56 14 -

0005219 -
42 100Sza

formerkostnaderdoldahareller 429 angettprocent personer
%dessa 45kultur 19ochstudier uppgeravpersonermm.

000% mellan 000-219 1kronor, 8till 000kostnader 1upp
haroch 21 %kronor 9000mellan 000-5% 26 14kronor,

kronor.överstiger 0005kostnader som
dolda merkost-haftharflestkostnadsslag därDet personer

hörsel-förtjänstledigheteventuellochkursavgiftnader är

skadade 20.5.
inommerkostnader förhaft doldahar17 annatpersoner

kostnadsslagsådanaområdena.preciserade 9deområdet än

redovisas.

studier ochgällerdetkönsskillnaderfinns klara närDet
harkvinnor 62Andelenkultur är angettprocent sommm.

Antaletmerkostnader 38 männen.dolda procentmot av
litet, barakostnader dock 42ärangett personer.personer som

Övrigt

Övrigt delfrågorelvaomfattade följandeförKostnader

funktionshindradför ickefå information ärAtt som en-
inne-KassettidningStockholmsExempel:gratis. som

gratis förinformationkommunaldelhåller hel ärsomen

medborgareandra
Barnvakt-

utanför hemmet,aktivitetfor fysiskavgifterDiverse t ex-
kläder och skorförsimning, dansridning, extrasamt

mm
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God eller förvaltare tillsatt för hjälpa tillär attman som-
med ekonomi och personliga angelägenheter
Medlemsavgifter-
Mobiltelefon viktig vid olyckshändelset motorstopp,ex-
etc
Specialleksaker t från Kom-i-kappex-
Fritidshjälpmedel t särskilda spelkortex-
"Utebliven inkomst" förälder inte kan avsättaattgenom-
tid/kraft till fortbildning förutsätts för karriäretc som
och löneutveckling
Kvalitativa förändringar tjänster eller t attav varor, ex-
tidigare ingick fönsterputsning i hemtjänstens service; nu
får detta påordnas eller jag/mitt barnsätt,annat att nu
har färre färdtjänstresor måsteoch ordna vissa tran-

på Ange nedan förändringsätt. ochsporter annat typ av
kostnaden.

Annat-

Nedan redovisas tabell sammanfattar alla elva del-en som
frågorna.

ÖvrigtTabell 5.17 Dolda merkostnader för

Antal % Kostnad i intervallpersoner
125 53 0 1 000-
35 15 1 000 2 000-
38 16 2 000 5 000-
38 16 5 000 -

S:a 236 100

48 eller 236 har dolda merkostnaderprocent angettpersoner
Övrigt.för 125 dessa 53 % kostnaderpersoner av uppger
till 1 000 kronor, 1535 % mellan l 000-2 kronor,000upp

38 16 % mellan 2 kronor000-5 000 och 1638 % har
kostnader överstiger 5 000 kronor.som
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haft doldaharkostnadsområden flestdärDe personer
medlemsavgifter 2l.5framför alltmerkostnader ävenär men

träning 21.3för fysiskavgifterdiverse etc

inommerkostnader förhaft doldahar27 annatpersoner
sådanaområdena.preciserade 8kostnadsområdet deän

redovisas.kostnadsslag
försämringarkvalitativaeller 367 procent avpersoner anger

redovisassådana tjänsterellertjänster 15varor.
inte.könsskillnader föreliggerNågra

områdena 93med desstio olikaSammanfattning alla deav

delfrågor

ingår studien,alla ieller 38679 procent sompersoner av
dessamerkostnader. 185dolda Avde har är mänattuppger

mellanrelativa fördelningenkvinnor. mänoch Den201

könsfördelningenmedrespektive kvinnor överensstämmer

Några könsskillnader istudien, 46% 54%.totalt i mot stora

finns inte.kostnadsfördelningen
någrade inte harellerSju 32 attprocent uppgerpersoner

och kvinnor7%merkostnader. dessa 19dolda Av 13är män

9%.
påsig de olika kost-merkostnadema fördeladedoldaDe

på följandenadsintervallen sätt:

kronorhade kostnader till11% 1 00048 upppersoner
26/22 män-kvinnor

mellanhade kostnader 000-2 0006% 123 personer
9/ män-kvinnorkronor 14

mellan12% hade kostnader 2 000-5 00050 personer
19/3 män-kvinnorkronor 1

mellanhade kostnader 000-10 00016% 566 personer
män-kvinnorkronor 31/35

kostnader mellan17% hade 10 000-20 00072 personer
kronor 39/33 män-kvinnor
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47 1 1% hade kostnader mellan 20 000-30 000personer
kronor 28/ 19 män-kvinnor
30 7% hade kostnader mellan 30 000-40 000personer
kronor 10/20 män-kvinnor
14 3% hade kostnader mellan 40 000-50 000personer
kronor 8/6 män-kvinnor
14 3% hade kostnader mellan 50 000-60 000personer
kronor 7/7 män-kvinnor
5 1% hade kostnader mellan 60 000-70 000personer
kronor 2/3 män-kvinnor
17 4% hade kostnader översteg 70 000personer som
kronor 6/ män-kvinnor11

5.6 Ersättningar och bidrag

Sju olika ersättningar/bidrag fanns med i enkäten. Vanligast är

handikappersättning 30 eller 145 harprocentsom personer
de har. vanligasteNäst ersättningen/bidragetangett att är

bostadsbidrag/bostadstillägg 20 eller 99procentsom personer
har.

Sex eller 28 harprocent ersättning/angettpersoner annan
bidrag. Vanligast förekommande där förtidspension ochär

sjukbidrag
Materialet uppvisar inga könsskillnader.

Dolda merkostnader minus ersättningar/bidrag

nedanståendeI tabell redovisas dolda merkost-personernas
nader minus de ersättningar/bidrag de Tabellenangett ovan.
visar alltså ersättningama/bidragennär dragitsnettosumman
från dolda merkostnader.personernas
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ersättningar/bidragerhållnamerkostnader minusDolda5.18Tabell

NettosummanNettosumman
likaers/bidr.dvsdvsminus, ärstörre

kostna-kostna-ers/bidr än stora som
demader

10 5%34%70Man

7%1735%82Kvinna

27 6%152 35%Summa
fortsättning

000-000- 2010000-000- 52000-10-
30 00020 00000010000000 520001

7%13% 152613%16 8% 274%811%23Man

4%9% 102026 11%11%255%6% 11Kvinna 14

6°/10% 254612%9% 534119 4%6%27Summa

fortsättning

Total000-70000-6050 000-40 000-30 000-
00070000000 605000040

206 47%1%0% 3l1%31%3Man

233 53%3%2% 841%24%Kvinna 9

100%439l 3%1% l51%3% 312Summa

framgårtabellendenAv attöversta

ingår idemeller 15235 procent somavpersoner-
merkost-doldaersättning/bidraghar högre änstudien

kvinnor.och 82dessa 70nader. Av mänär

ersättningar/-likahareller 276 storaprocent personer-
och10dessamerkostnader. Av mändolda ärbidrag som

kvinnor17
eller likaalltså högrehareller 17941 procent personer-

merkostnader.doldaersättningar/bidragstora som
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Totalt 59 eller 260 har dolda merkostnaderprocent personer
överstiger ersättningar och bidrag.som
de tvåAv nedre tabellerna framgår med hur belopp destort

dolda merkostnaderna överstiger ersättningar och bidrag:

11 23 harmännen, minusprocent 0-1 000av personer-
kronor
6 kvinnorna, 14 har minus 0-1procent 000av personer-
kronor
4 har8 minusmännen, 1 000-2 000procent av personer-
kronor
5 kvinnorna, har11 minus l 000-procent av personer-

kronor2 000

8 16 har minusmännen, 2 000-procent av personer-
5 kronor000

11 kvinnorna, 25 har minus 2 000-procent av personer-
kronor5 000

13 27 harmännen, minusprocent 5 000-av personer-
10 000 kronor
11 kvinnorna, 26 har minusprocent 5 000-av personer-

kronor10 000

Resultaten i tabellerna måste tolkas med viss försiktighet.ovan
Risk kan finnas uppgivna belopp omfattart attex annan
tidsperiod den avsedda;än de månaderna för doldatre senaste
merkostnader respektive bidrag/ersättning månad.per

ekonominpåverkar5.7 Hur dolda merkostnader

tabellenI nedan redovisas vilka ekonomiska effekter de dolda
merkostnaderna har for hushållets ekonomi.
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på hushållets ekonomieffektmerkostnadernasdolda5.19 DeTabell

innebärmerkostnadernadoldaDe
17,7 %69ekonominforprobleminga personer
22,6 %88ekonominforsmå problem personer
39,5 %154ekonominproblem formåttliga personer
13,3 %52ekonominforproblem personerstora
6.9 %27problem for ek.mycket stora personer

100 %390Summa personer

framgår följande:tabellenAv

elleringamerkostnadernadoldade40För utgörprocent
ekonomin.forsmå problem

måttligamerkostnadernadoldadeFör 40 utgörprocent
ekonomin.problem för

ellermerkostnadernadoldade20För utgör storaprocent
ekonomin.problem förmycket stora

visfar familjeförhållandenellervarken kön äranalysEn att
effekterna.ekonomiska Däremotfråga desärskiljande i om

ekonomiskauppfattningenhälsoproblem"påverkar "annat om
effekterekonomiskatabell därredovisasNedaneffekter. aven

respektivemedställsmerkostnaderdolda utanmot personer
hälsoproblem.andra

jämfört medeffekter dolda merkostnaderEkonomiskaTabell 5.20 personerav
hälsoproblem""annatrespektivemed utan

med PersonerPersoner utan annat
hälso- hälsoproblemannat

problem

48%for 31% 100eller små problem 36Inga
ekonomin

33%70problem for ekonomin 51 44%Måttliga

19%26% 39mycket 30ellerStora stora pro-
ekonominblem for
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tabellen framgårAv det finns skillnader mellan de tvåatt
För med hälsoproblem innebär deannatgrupperna. personerna

dolda merkostnadema i utsträckning problemstörre med
ekonomin. 44 denna måttligahar problem,procent av grupp
jämfört med 33 för den andra denprocent utan annatgruppen,
hälsoproblem. Stora eller mycket problem har 26stora procent
i också har hälsoproblem, jämfört med 19annatgruppen som

för den inte har hälsoproblem.procent annatsom
I enkäten fanns frågor de ekonomiska effekterna deom av

dolda merkostnadema innebär medlemmarna i hushållenatt
måste dra ned eller avstå från vissa tjänster och varor.
Frågorna gällde hälso- och sjukvård, fritid och rekrea-resor,
tion, sysselsättning Nedan visas tabellsamt annat. en som
sammanfattar i vilken omfattning hushållen måste dra ned på
eller avstå från tjänster och varor.

Tabell 5.21 hushållAntal på grund dolda måstemerkostnader dra pånedsom av
avståeller från vissa tjänster och varor

Hushållet måste Hushållet måste avstå
neddra från

Slag tjänst %Antal Antal %av
Hälso- och sjukvård 18 4 21 4
Resor 90 18 78 16
Fritid och rekreation 81 16 58 12
Sysselsättning 55 11 38 8
Vissa andra saker 59 12 49 10
Summa 303 244

Av tabellen framgår hälso- och sjukvård detatt är man
prioriterar inte dra påned eller avstå från. dettaatt Trots ger
listan på vad drar på/avståned från oroande exempel:man
tandvård l l, sjukgymnastik 3, fotvård 3 mm.

Alla övriga tjänster drar i ganska hög omfattning påman ner
eller avstår från. Listoma på exempel omfattande.är
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Sammanfattning5.8

för de funktions-konstaterasfölj andeSammanfattningsvis kan

ingår studien:ihindrade sompersoner

sjuk-sig hälso- ochutsträckning använtI iDe har stor av

vårdstjänster.

ellerläkemedel har 63receptbelagda använts procentav-
308 personer

behandling har 48ukvård/sjukvårdande använts procent-
eller 236 personer

eller 167hjälpmedel har 34använts procent personerav-
tandhygienist har 39tandvård eller använts procentav-

eller 144 personer
eller 12425sjukresor har använts procent personerav-

konsumtion hälso-omfattandesåtill de harBakgrunden att av
i studien harSamtligafunktionshindret.sjukvårdoch är

huvud-detfunktionshinder.har Menuppgivit de utöveratt
ocksåantalharsakliga funktionshindret stortett personer

Listan dessafunktionshinder.harangivit de upptaratt annat

noteringar.sådana, med totaltolika 8344

hälsoproblem. 35orsak andraytterligareMen är procenten
hälsoproblemuppgivit de harhareller 138 annatattpersoner

det ytterligarefunktionshindret ellerhuvudsakligadetän

totaltolika hälsoproblem,slagsfunktionshindret. 128De anger
noteringar.192

funktionshindrade hardeStudien visar 60 procentatt av
iekonomiska problemmycketmåttliga, eller storastora

Studienmerkostnadema.hushållet på grund de dolda upptarav
måste på vissa tjänsterhushållet dra nednoteringar303 attom

avstå frånhushållet måste vissanoteringaroch 244 attom
lägstsjukvård det slags tjänst iHälso- ochtjänster. är man

på avstår från.ned elleromfattning drar
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Yngrestudien visasI de haratt stortgrupper av personer som
antal med flera funktionshinder och andra hälsoproblem också

de tvingats minska på eller helt upphöraär medsom an-
vändning vissa tjänster och ocksåDet dessaärav varor.

har svårigheter betala för tjänster ochattgrupper som varor
och önskar lösningar nedbringar kostnaderna.som som

U De har dolda merkostnader i omfattningstor

Nedan redovisas tabell hur många haftöveren personer som
dolda merkostnader i de olika kostnadsslagen, hur mångasamt

dessa haft kostnader kronor.5 000överav som

Tabell 5.22 Antal hafr dolda merkostnader mångaoch hur haftpersoner som som
kostnader 5 000 kronoröver

Kostnadsslag Antal haft dolda Antal haft kostna-som som
merkostnader der kr5000över

% %2Antal Antal

Kost 208 42 92 44

Medicin, tandvård 295 60 74 25mm

Kläder 188 38 52 28mm

Bostaden och dess utrustning 117 24 40 34

Inventarier och hushåll 297 61 47

Tjänster 129 26 20 15

Bostad hushåll: övrigt 74 15 7 9

ochResor transportmedel 170 35 46 27

Studier och kultur 42 9 9 21mm

Övrigt 236 48 38 16

Avser totala antalet i studien, 491procent av personer

2 Avser antalet hade kostnader för detta kostnadsslagprocent av som
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merkostnader.haft dolda Avhareller 38679 procent personer
femkvinnor.och Fyra54dessa 46 mänär procentprocent av

sjumerkostnader.alltså haft dolda Barahar procentpersoner
haft några doldaharde inteeller 32 attuppgerpersoner

merkostnader.

haft kostnaderharflestdelområden där ärDe personer
tandvårdMedicin,hushåll och61%Inventarier och mm

60%.
fördelar sigantaletframgår hurnedantabellenAv personer

kostnadsintervallen.de olika

på kostnadsintervallFördelningen5.23Tabell personerav

Antal %Kostnadsintervall

11000 480 l-

6000 231 000 2-

12000 502 000 5-

1610000 665000-

1720 000 7210 000 -

47 1130 00020 000 -
30 730 000 40 000-

3000 1440 000 50-

3000 1450 000 60-

160 000 70 000 5-

470 000- 17
386Summa personer

kostnader mellanhar l 10 000eller 18749 procent personer -
kronor.
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fall tioD i över-De har dolda merkostnader avsom sex
fårstiger de ersättningar/bidrag de

i enkäten.Sju olika ersättningar/bidrag finns med 30-
handikapper-de hareller 145procent attangerpersoner

ersättning/bidragsättning. vanligaste formenNäst ärav
eller 99bostadsbidrag/bostadstillägg 20 procentsom

har.personer
Sex eller har28 ersätt-angettprocent annanpersoner-

förtidspensionning/bidrag. Vanligast förekommande är

och sjukbidrag.
ersättning/bidrag35 eller har högre152procent personer-

dolda merkostnaderän

ersättningar/Sex eller har lika27procent storapersoner-
bidrag de har dolda merkostnader.som

merkostnadereller 260 har dolda59 procent personer-
överstiger ersättningar och bidragsom

framgår med hur belopp merkostnadernaNedan de doldastort

överstiger och bidrag:ersättningar

har minus23 0-1 OOO11 männen,procent personerav-
kronor

minuskvinnorna, har6 14 O-1 OOOprocent personerav-
kronor

har minus 000-2 OOO14 8männen,procent personerav-
kronor

har minus OOO-kvinnorna, 1115 procent personerav-
kronor2 OOO

minushar 2 000-8 16männen,procent personerav-
kronorOOO5

minushar 2 000-5kvinnorna,11 25procent personerav-
kronor000

har minus 000-10513 27männen,procent av personer-
kronor000
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har minuskvinnorna, 000-26 511 procent personerav-
kronor10 000

kan följande konstateras förSammanfattningsvis personerna
studien:i

ochde har i utsträckning hälso- sjuk-använtstorI

vårdstjänster
dolda ide har merkostnader omfattningstorI

dolda merkostnaderde har i fall tio över-I som sex av
ersättningar och bidrag de fårstiger de

defemte dolda merkostnademafor utgörI personvar

mycket ekonomiska problemeller storastora

problemen medför många måsteekonomiska drade attI
avstå från offentligt subventionerade tjäns-på ellerned

ter.
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har6 Grupper som

ekonomiska svårigheter
till följd av

funktionshinder

Inledning6.1

kapitlet de slutsatserI följer föregåendesummeras som av
kapitel med inriktning på har ekonomiskagrupper som
svårigheter till följd funktionshinder. Bl.a. berörs situatio-av

funktionshindradeför kvinnor respektive män.nen
Vidare frågan god förvaltareoch eftersomtas om man upp

yngrestudien eventuellt inte har fångat den typenupp av
iutgifter tillräcklig utsträckning. Därtill berörs problemet med

utträngningseffekter, dvs. utgifter för tjänster/varoratt stora

betingade funktionshinder kan tvinga den enskildeärsom av
Ävenfrånavstå andra vikti änster/varor. problemet medatt ga

funktionshindrade avståkan tvingas från service, vård ochatt

behandling på grund höga avgifter Föräldrarstasav upp.
svårigheter följa med i löneutveckling till följdatt etc. av
omvårdnad noteras.m.m.
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medYngrestudiens slutsatser6.2 grupperom

följdsvårigheter tillekonomiska av

funktionshinder

inkomsterkostnader ochSummerade6.2.1

funktionshindradeYngrestudien visar att personers samman-

sjukvård och servicekostnader för hälso- och 3 300ärtagna
respektive medelvärde. Samman-kr/år i median-och 6 800

och harsjukvård, serviceför hälso- ochkostnadertagna resor
kr/år.på ochoch medelvärden 400 10 500 Kost-median- 6

sjukvård, service,hälso- ochför alla tjänster/varornaderna -
andra tjänsteroch rekreationsysselsättning, fritid samtresor,

uppgår tillmedelvärdenahar median- ochoch somvaror -
baseradeKostnadsuppgiftemakr/år.respektive 13 8009 000 är

på från 490 personer.svar
hushåll harnettoinkomster bland deSpridningen i 251 som

maximivärdenaMinimi- ochinkomsterredovisat ärär stor.
hushållen har inkomster ikr/år.och %454 000 902007 av

betalningkr/år. Eftertillintervallet 800 347 30054 av
förhushåll minusvärden. Efter utläggbostadskostnad har några

uppehällekostnad har %bostadskostnad och 5än avmer
sjukvårds-för hälso- ochminusvärden. Efter utlägghushållen

minusvärden. Fler %Servicetjänster har % 25och 25 än men

övriga tjänster räknas in.minusvärdeninte har50 % när även

fall mycketi vissa DeMinusposterna är stora. extrema

osäkra, däremot intebedöms utredningenminusvärdena somav
hushåll har minusvärden.antalet som
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och åldersskillnader6.2.2 Köns- avseende kostnader
och inkomster

har antagits hypotesDet har uppgivitattsom en personer som
tvingats påde dels har minska eller helt upphöra medatt

användning vissa tjänster/varor, dels har svårigheter attav
för tjänster/varorbetala och dels önskar lösningar som

nedbringar kostnaderna, har ekonomisk situationutsatten mer
har lämnat andra på dessa frågor. Andraän personer som svar

på eller två frågor och nej på den/de övrigaär t.ex.svar en
nej på frågorna.alla Grupperna har i nämnd ordningsamt tre

kallats b och fjärdeEn har integrupp c. grupp, grupp
på frågor ekonomiska effekter utgiftersvarat överom av

huvudtaget.
Kvinnor funktionshindermed har i högre grad än män

redovisat problem det gäller utgifter och har någotnär en
andel ihögre harMän högreän männen.personer grupp a en

andel i denna skillnad finnsTrots det inga statistisktgrupp
säkra skillnader i kostnader mellan hushåll med kvinnliga
respektive manliga funktionshindrade hushåll medutöver att

har högre kostnader för serviceinsatser.män hellerInte

disponibel inkomst efter betalning bostadskostnad visarav
några statistiskt säkra skillnader.

finns skillnader åldersgrupperDet mellan för kostnader av
olika slags tjänster/varor. Skillnaderna dock inte statistisktär
säkra åldersgruppen år45-54 har högstutöver kostnad föratt

summerad hälso- och sjukvård, service och Disponibelresor.
inkomst visar inga statistiskt säkra skillnader mellan hushåll

funktionshindradedär har ålder.olika

Ekonomiskt6.2.3 utsatta grupper

genomgångEn olika deltjänster/varor hälso- ochav av
sjukvård, service visar funktionshindrens tyngd vadetc. att
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olika från tjänst/vara till änst/vara. Detkostnadergäller är är

går fånga vissatjänster detsummeringarförst vid attsomav
från kostnader visar det sigUtgående enbartmönster. att

nedsättning efter hjärnskada vidbegåvningsmässigautism,
sjukdom/nedsättningrörelsenedsättning, psykiskålder,vuxen

Utgåendekostnaderna. fråninnebär de högstadiabetesoch
visar det sig medsåväl kostnader inkomster att personersom

olika grad utsatthet.funktionsnedsättning hartyp avsamma av
har anförtbekräftas hypotesenI attstort sett personer som

utgifter, antingen har högreekonomiska effekternegativa av

genomsnitt-efter betalningeller lägre inkomsterkostnader än

inkomster-från med de lägstaUtgående 50 %-enligt. personer
med de fembetalning, har fortfarandeefter personerna

kostnader, tillsammansfunktionshindren högstnämnda men nu
hörselskada/dövhet, synskada/harmedäven sompersoner

Överhuvudtaget minskaroch lungsjukdom.blindhet och hjärt-
for olika funktionshinder i dessaskillnaderna mellan kostnader

låga inkomstlägen.
har vissa funktionshinder harslutsatsEn är att personer som

vissa personer/hushållandra. Vidare harhögre kostnader än en

på kostnadersvårare situation andra beroende högreän

finns dessa i deoch/eller lägre inkomster. I stort sett personer
olikaoch kan hahar benämts Personernagrupper som a

kompletterande hinder. allahuvudfunktionshinder och olika Av

kostnader, stycken, finns ihar redovisat 490 77 personersom

genomgångenstycken i Vid fem,och 140 avgruppgrupp a
särskilt höga kostnaderfunktionshinder innebär har 59som

tillhör och finns"hittats" i112som grupp a sompersoner
framgår fångar inte de fem funktions-Som typerna avgrupp

"Utpekandet"hinder alla i och vissagruppgrupp a av
alltså någoninte uttömmandefunktionshinder innebär be-

personer/hushållskrivning med särskild utsatthet. sådanaIav

personer/hushåll finnas andra funktionshinderkan deäven än
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nämnda, vilket visas vid samlad genomgången av grupperna
ochc

karaktäriserarDet och i förhållande tillsom grupperna a
och antalet funktionshinderär och andelenattc per person

med andra hälsoproblem högre i de Övrigaär än Igrupperna.
och b har fyra25 % eller fler funktionshinder motgrupp a

i%13 harI 41 % andra hälsoproblem motgrupp c. grupp a
i26 % b och i17 % Vidare skiljer siggrupp grupp c. grupper-

olika tyngdpunkt det gäller funktions-när typna genom av
hinder.

högstGrupp har andelar för åtta funktionshinder;a

astma/allergi, dövblindhet, hjärt/lungsjukdom, kronisk smärta,
mag-/tarmsj ukdom, rörelsenedsättning och funktionshin-annat
der. Särskilt astma/allergi och kronisk väsentligtsmärta är

Ävenhögre representerade i i övrigaängrupp a grupper.
rörelsenedsättning har högre representation i iänen gruppen
övriga Flest markeringar avseende funktions-typgrupper. av

inomnedsättning har rörelsenedsättning, kroniskgrupp a

astma/allergi och funktionshinder.smärta, annat
b harGrupp andelarhögst för fyra funktionshinder autism,-

diabetes, psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och synskada
blindhet och flest interna markeringar för rörelsenedsättning,-
utvecklingsstörning och synskada/blindhet.

Grupp har högst andelar för två funktionshinder epilepsic -
och utvecklingsstörning och markeringarflest inom gruppen-
för utvecklingsstörning, rörelsenedsättning och talskada/-

talsvårighet.
Grupp d inte har på frågor ekonomiskasvaratsom om-

effekter har högst andelar för funktionshinder be-tre- -
gåvningsmässig nedsättning efter hjärnskada i ålder,vuxen
hörselskada/dövhet och talskada/talsvårighet och flest interna-
markeringar för rörelsenedsättning, utvecklingsstörning och
talskada/talsvårighet.
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Sammanfattning6.2.4

följande punkter.sammanfattas iRedovisningen kan

högai genomsnittharFunktionshindade personer
tillhandahålls offent-änster/varorkostnader för avsom

för andrahögaKostnadernamyndigheter.liga är även

sysselsättning, fritidområdenatjänster/varor inom resor,
följertjänster/varorandrarekreationoch samt avsom

funktionshinder.

harutläggminuspost efterhushållen har%25 attenav
servicetjänster.sjukvårds- och Närför hälso- ochgjorts

intefler %in har 25övriga tjänster räknas änäven men
minusvärden.%50

medproblemgradredovisar, i högreKvinnor män,än

högrefunktionshinder. harföljer Mänutgifter avsom
signifikantaövrigt finns ingaför service.kostnader I

kostnader.det gäller In-mellan könenskillnader när

manligrespektivehushåll kvinnligför medkomstema
åt.funktionshindrad skiljer sig inte

Åldersskillnader ålders-kostnader finns intei utöver att

summerad hälso-år högst kostnad förhar45-54gruppen
Disponibel inkomstsjukvård, service ochoch resor.

hushåll därskillnader mellaninga signifikantavisar
olika ålder.funktionshindrade har

nedsättningbegåvningsmässighar autism,Personer som
rörelsenedsättning,ålder,hjärnskada videfter vuxen

har högresjukdom/nedsättning och diabetespsykisk
funktionshinder.har andrakostnader än personer som

olikafunktionsnedsättningar harmed nämndaPersoner
bekräftas hypotesenutsatthet.grad I attstort settav

effekterekonomiskaanfört negativahar avpersoner som
och/eller lägrekostnaderutgifter, antingen har högre

genomsnittligt.inkomster efter betalning än



har ekonomiskaGrupper svårigheter 239som ..

"Utpekandet" vissa funktionshinder autism, be-av -
gåvningsmässig nedsättning efter hjärnskada i vuxen
ålder, rörelsenedsättning, psykisk sjukdom/funktionsned-
sättning och diabetes innebär inte någon uttömmande-
beskrivning personer/hushåll med särskild utsatthet.av

Utgående från med de %-en lägsta inkoms-50personer
efter betalning, har fortfarande med deterna personer

fem nämnda funktionshindren högst kostnader, men nu
tillsammans med har hörselskada/även personer som
dövhet, synskada/blindhet och hjärt- och lungsjukdom.

personer/hushållUtsatta kan ha andra funktionshin-även

der de har i punkten visas vidän Detangettssom ovan.

genomgångsamlad och Deten av grupperna c
karaktäriserar och förhållandei tillsom grupperna a

och funktionshinderantaletär ochattc per person
andelen med andra hälsoproblem högre i de övrigaär än

Vidare skiljer sig olikagrupperna. grupperna genom
tyngdpunkt det gäller funktionshinder.när typ av

Grupp har högst andelar för åtta funktionshinder ocha
flestinternt markeringar för rörelsenedsättning, kronisk
astma/allergismärta, och funktionshinder.annat
b harGrupp högst andelar för fyra funktionshinder och

flest interna markeringar för rörelsenedsättning, utveck-

lingsstöming och synskada/blindhet.
har högstGrupp andelar för två funktionshinder ochc

flest markeringar inom for utvecklingsstörning,gruppen
rörelsenedsättning och talskada/talsvårighet.

Grupp d har högst andelar för funktionshinder ochtre

flest interna förmarkeringar rörelsenedsättning, utveck-

lingsstöming och talskada/talsvårighet.
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Slutsatser6.2.5

fram i Sverigehar tagitsdet förstaMaterialet är somsom-
visar vissaavgiftersamlade effekterbeträffande attm.m.av -

låga inkomster harkostnader ellerhöga storagrupper genom
och andramerutgifter avgifterklara desvårigheter att somav

det svårtSamtidigtfunktionshindret innebär.förkostnader är

avseende på kön,medskiljapå precist sätt utettatt grupper
svårtdetDärmedfunktionshinderålder, ävenär attetc.typ av

mednågonförenågon Förlyfta fram personerannan.grupp
hjärnskadafunktionshinder efter ibegåvningsmässigtautism,

sjukdom/funktions-psykiskrörelsenedsättningålder,vuxen ,
undersökningi dennadiabetes förliggernedsättning och

differentiering därSamtidigt finnskostnader.särskilt höga en
funktionshinder har olikapersoner/hushåll med dessaolika

inkomstsituation. Attoch olikakostnader säga attstora
funktionshindren har denämndahar de störstapersoner som

gruppnivå, intepåkostnaderna visserligen sägerrättär men
planet.individuellapå detsituationentillräckligt mycket om

allmännadet deslutsatsensvårighet leder till ärDenna att
dvs. densärskildhetema,framförbetonas,börtendensema som

personema/hushållen har tillkostnadsnivånhögagenerellt som
med inkomsterproblemetfunktionshinderföljd samt somav

för defår i sin betydelseslutsatsräcker till.inte Denna tur

lägga fram.för utredningenbli aktuellakanförslag attsom
börspecifikaförslageninriktaIstället för motatt grupper

generella.utsträckningi högförslagen vara
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Äldrestudiens6.3 slutsatser medom grupper
ekonomiska svårigheter till följd av
funktionshinder

Äldrestudiens6.3.1 uppläggning

Äldrestudien omfattar i huvudsak frågorsamma som yngre-
studien äldrestudien genomfördes i tillmotsatsmen yngres-
tudien intervjuer istället för utskickad enkät. Antaletgenom en

olika, knappt i yngrestudien2 OOO och i150personer var
äldestudien. mindre antaletDet i äldrestudien medför att

nedbrytningen materialet försvåras i olika avseenden.av

Analysmöjlighetema minskar därmed. till detDetta ärtrots

möjligt jämföra kostnader för olika tjänsteratt sammantagna
och varor.

kostnader6.3.2 Summerade

jämförelse studierna i fråga kostnader visarEn attav om yngre
funktionshindrade har högre kostnader för alla tjänster och

hälso- och sjukvård. hälso- och sjukvårdFör ärutom ut-varor,

gifterna relativt lika. sysselsättning/fritid ochservice,För resor,
tjänster funktionshindradeandra och ärvaror personersyngre

kostnader kr/år för respektive tjänst/vara.högre2 000 3 OOO-
ukvårds- och servicekostnader harsummerade hälso- ochFör

skillnaden någothögre kostnader äldre, ärän menyngre
sjukvård,kr/år i hälso- ochmindre, medelvärde.1 OOO Närca

kr/år högreservice och har 4 OOOcaresor summeras yngre
samtliga tjänster ochmedelvärde för kostnader äldre. Närän

kr/år.denna skillnad 6 000är cavaror summeras
antaletskillnaderna till viss del beronämnda kanDe att

med avseendei äldrestudien otillräckligtär stortpersoner
jämförelse kan också beromed yngrestudien. Deen
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att beträffande funk-profilernamedharskillnader görasom
hälsoproblemandrapå omfattningentionshinder och änav

finns relativtfunktionshinderVad gällerfunktionshinder. stora
materialen. Yngrestudienbådai deskillnader hos personerna

för-funktionshinder däräldrestudienhögre andelarvisar än

autism, begåv-kostnader,särskilt högahar t.ex.personerna
hjärnskada i ålder,efternedsättningningsmässig vuxen

rörelsenedsättning.ochsjukdom/funktionsnedsättningpsykisk
för kronisktockså andelarYngrestudien har smärta,större

utvecklingsstörning. Särskilt dettalskada/talsvårighet och
i äldrestudien.heltfunktionshindret saknas nästansenare

äldrestudien ii 48 %kvinnor %Andelen 72är mot yngre-
äldrestudien avspeglarkvinnor ihögre andelenstudien. Den

förhållandet kvinnordet allmännasannolikt till del ärattstor

användning landstingensderasåldrar ochfler i högre att av

Frågantjänsterkommunernasoch ärmännens.är större än om
två studierna innebärmellan deandelar kvinnorskillnaderna i

medjämföra studiernagällersvårigheter detnågra när att
finns.svårigheter inte Eftersomsådanavarandra. Här antas att

äldrestudien förkostnader ihar något högrekvinnor än män

sjukvård,kostnader för hälso- ochsummeradeoch förresor
för summerade totalabservice och kostn. samtresor

intefunktionshindradekostn. c kan äldrekostnader personer
de bådajämförelse mellanmissgynnade vidbli enanses

studierna.

Slutsatser6.3.3

visari fråga kostnaderjämförelse studiernaEn att yngreomav
äldrehar högre kostnaderfunktionshindrade änpersoner

harför alla tjänster ochfunktionshindrade varor sompersoner
sjukvård.frågats förutom för hälso- och Föri studierna,om

sjukvårds- och servicekostnader harsummerade hälso- och
äldre.kr/år kostnader i medelvärdehögrel 000 änyngre ca
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hälso-När och sjukvård, service och harresor summeras yngre
kr/år4 000 högre medelvärde för kostnader äldre. Näränca

samtliga tjänster och denna skillnadärvaror summeras ca
kr/år.6 000

nämndaDe skillnaderna kan till viss del bero på antaletatt
i äldrestudien otillräckligt medär avseende påstortpersoner

jämförelse med yngrestudien. kan ocksåDe bero påen
skillnader har med profilema beträffande funk-göraattsom
tionshinder och på omfattningen andra hälsoproblem änav
funktionshinder. Yngrestudien visar högre andelar äldrestu-än

dien funktionshinder där har särskilt högaav personerna
kostnader.

slutsatsEn funktionshindradeär iatt yngre personer genom-
snitt har behov äldre funktionshindradestörre än personer av
förändringar i för avgifter och kostnadsersättningar.systemen

6.4 Andra synpunkter ekonomiskaom

svårigheter till följd funktionshinderav

6.4.1 Utgifter för god förvaltareochman

Fråga i33 yngreenkäten gäller kostnader för andra tjänster och
de hälso-än och sjukvård, service,varor som avser resor,

sysselsättning och fritid. ingressenI till frågan exempel påges
tjänster och kan komma fråga.i Bland annatvaror noterassom

det kan gälla utgifter för god eller förvaltareatt ärman som
tillsatt för hjälpa den enskilde med ekonomin elleratt andra
personliga angelägenheter. 104 har kryssat i de harattpersoner
kostnader för andra tjänster och Ett mindre antalvaror. av
dessa har redovisat vilka tjänster och produkter det handlar om

se undersökningsbilagan till betänkandet. Elva harpersoner
de har kostnad för god och förvaltare.noterat att Sjuman av
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kostnader. lägstaförintervall Detangivithardessa egna
kr/månad.högstaoch det 200kr/månad lmittvärdet 75är

kr/månad.Medelvärdet 480är

utvecklingsstörda barn,förRiksförbundetfrånsynpunktEn
för god ochkostnaderFUBochungdomar är att manvuxna
för utvecklings-bristfälligt noteradeblivitkan haförvaltare

på enkäten.personal harfall däristörda svaratpersoner
detta fallet,kontrollerakan inteUtredningen är men anserom

frånbelysasförvaltare börochgodkostnad för separatatt man
kapitelibehandlas 13.Fråganyngrestudien.

avgifterUtträngningseffekter6.4.2 m.m.av

följd funktionshindertilltjänster/varorkostnader förHöga av
leder priorikostnadsersättningarmedkompenserasinte asom

personer/"normal" förkonsumtionutträngningtill ärsomav
vissaYngrestudieninkomstlägen.motsvarandehushåll i ger

sådan situation. Sam-omfattningenpå frågan av enomsvar
på fritid ochfått drarespektive %9har %11mantaget ner

har andrafunktionshinder ävenFör utöverpersoner somresor.
framgåroch Vidare% %.handlar det 21 17hälsoproblem om

med funktionshin-och %i genomsnitt 19%13att personerav
försvårt klara betalaharhälsoproblemoch andrader attatt av

bostad.sin
ocksåkan innebärakompenserasintekostnaderHöga ensom
tvingas prioriteraenskildepåutträngning Densätt.annat

funktions-med anledningbehövsmellan tjänster/varor avsom
harandelenyngrestudienEnligthindret. är personer som

hälso- och sjuk-upphöra medpå eller heltminskatvingats
genomsnitt och Flerlåg, i % 3 %.Servicetjänster 4vårds- och

svårtemellertid detoch %% 37 är attattanserpersoner --
områdendessa harför tjänsterna. Inombetalningenklara av

påminskahar tvingatsuppgivit vadvissaäven manpersoner
sjukvårdhälso- ochanvända.med Inomupphöraeller att
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fotvårdhand tandvård, och sjukgymnastikgäller det i första

serviceområdetinom hemtjänst.och
förhållande inte direkt möjligen indirektspeglasEtt som men

utebliven inkomst för föräldrar till funktions-i yngrestudien är

fall inte anslå tid och krafthindrade bam. Föräldrar kan i vissa
framförallt inte det innebär vistelsetill fortbildning, om

karriärentill hindrar ellereller Detta stopparort.resor annan
effekt uppståri löneutvecklingen. Motsvarandeyrket och om

heltid, inte åta sig övertidsuppdrag ellerinte kan arbetaman
från tjänstgöringstidmåste mycket yrket. Sänktbortavara

år för åstadkomma fungerandeunder följd attav enen
också påverka nivånomvårdnads- och familjesituation kan

pensionspoäng. Problemen kan särskiltföräldrarnas storavara

gäller barn med begåvningsmässiga funktionshinder.detnär

omvårdnad,Föräldrarollen samordning och bevakning av-
kan sådana långträttigheter för barn sträcka sig tidsmässigt-

i barnets ålder. Frågan kompensation förfram högaom
kostnader behandlas i kapitel 12.
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Allmänna överväganden7

Grundläggande7.1 synsätt

Utgångspunkten for handikappolitiken uppfattningen allaär om
människors lika värde och lika Innebörden dettarätt. är attav

med funktionshinder skall möjligheter att sompersoner ges
andra med i samhällslivet och delta i olika aktiviteter.vara

med funktionshinder i likhet medSträvan är att personer -
få godandra medborgare skall möjligheter att ut-ges en-

värdigtbildning, ha förvärvsarbete, ha ochett ett tryggt
Måletfritids-boende, delta i olika och kulturaktiviteter osv.

jämlik-handikappolitiken uppnå full delaktighet ochför är att

väldärdspolitiken, särskilthet. Medlen den generellaär

åtgärder uppnå ökadinriktade handikappinsatser och för att en

tillgänglighet.
Handikapputredningen,parlamentarisktDen sammansatta

såvälarbetade under åren framhöll stöd1989 1992, attsom -
service åtgärder för förbättra tillgängligheten ioch attsom

utgångspunkt imilj bör ha sin kvalitetskrav. Kvalitetskravenön
bärande principer.formulerades utredningen Dessasomav

inflytande, tillgänglighet,omfattar självbestämmande,principer
tillgänglighetoch helhetssyn.delaktighet, kontinuitet Begreppet

huvudbetänkandeutredningensdimensioner.har flera I

med1991:46Välfärd, Rättvisa SOUHandikapp, attanges
sociala,fysiskt-tekniska,förstås bådetillgänglighet kan

förhållanden.organisatoriskaekonomiska ochpsykologiska,
enligttillgänglighetdimensionenekonomiska ärDen av
kost-åsamkasskallenskilde intedenutredningen extraatt

skall kunnaHan/honfunktionshinder.pånader grund sittav
andra.lika villkordelta i verksamhet somen
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enskilde intedelar uppfattningen denAvgiftsutredningen att

på sitt funktionshinder.kostnader grundskall ha extra av

viktigt sambandet mellan dettaUtredningen det är attattanser
står klart.målet full delaktighet och jämlikhetochsynsätt om

situation då landstingdet i nuvarandeSärskilt viktigt är stat,

Avgiftsfråganfinansiell situation.haroch kommuner stramen
måste utredningenpå funktionshindrade enligtmed avseende

diskuteras i styrningavgifterha kompassrätt när termer av

utgångspunkter.från andraoch finansiering eller

för denminska kostnaderna7.2 Vägar att
enskilde

Inledning7.2.1

den utvecklingoch redovisatUtredningen har i kapitlen 32

avgifteråren beträffande delshar skett under de senastesom
vård, dels kostnadsersättningar.omvårdnad ochinom service,

effekterundersökningar ekonomiskaVidare har tre om avegna
dolda merkostnaderavgifter andra kostnaderoch samt om

kapitelkapitlen och hari I 64presenterats en samman-

på har särskildagjorts med avseendefattning grupper som
kostnader.följd avgifter och andraproblem till av

uppdrag den bakgrundenUtredningens är attmot

tillsärskilda åtgärder, riktadedet fordraspröva om

generellt eller till vissafunktionshindrade personer
för begränsa avgiftsuttagetfunktionshindrade, attgrupper

högkostnadsskyddt.ex.
avgiftsbestämmelser inomsärskildabehovetpröva av

funktionshindrade,området för yngre
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behovet åtgärder för minska skillnadernapröva attav
mellan kommunerna.

Utredningen ocksåhar möjlighet bedöma betydelsenatten av
kostnadsersättningar för minska kostnadseffekteratt av
avgifter.

Avsikten dettamed avsnitt klargöra vilkaär att typer av
lösningar utredningen möjliga och riktiga det gällernäranser

förbättra kostnadssituationen för funktionshindradeatt perso-
Diskussionen inleds med kortfattad summeringner. en av

tidigare kapitel och följs därefter anaslys möjligaav en av
åtgärder.

7.2.2 En summering tidigare kapitelav

förReglerna avgiftssättning inom hälso- och sjukvården
förändrades år Samtidigt1991. skedde förändringen av
konstruktionen högkostnadsskyddet för hälso- ochöppenav

Ävensjukvård och läkemedel. reglerna för avgiftsuttag för

och omvårdnadservice ändrades fr.o.m. den 1 1993.mars
Omsorgsverksamhetens avgifter ändrades den januari1 1994

då lagen stöd och service till vissa funktionshindradeom
LSS trädde i kraft. samtliga fall har avregleringI sketten av
avgiftssystemen. hälso- och sjukvårdenFör gäller detta all

och sluten vård, förutom sluten vård tillöppen som ges
med hel förtids- ålderspension.respektive Inompersoner

socialtjänstverksamheten gäller det sådana tjänster som
frånöverfördes landstingen till kommunerna i samband med

Ädel-reformen trädde i kraft. För omsorgsverksamhetenatt

gäller det avgifter för boende, fritid och kultur.

de legalaInom har avgifterna ökat i betydandenya ramarna

omfattning i vissa fall. gäller för slutenDet och hälso-öppen
och sjukvård, läkemedel och tandvård. För hälso- ochöppen
sjukvård och läkemedel har frikortsgränsen för högkost-
nadsskyddet höjts. Höjda avgifter gäller vidare för färdtjänst



övervägandenAllmänna250

undersökningomvårdnad. Denservice ochförförmodligenoch
primärtomvårdnad harochserviceavseendegjortsharsom

kommu-iavgiftsuttagförreglernabelysainriktad påvarit att

Reglerna förfall.enskildaiavgifterinte uttassomnerna,
för störreden 1993fr.0.m. 1 ettavgiftsuttag utrymmegermars

boende,i ordinärtavgifterdeavgiftsuttag uttogsän som
detta datum.gruppbostad föreochsjukhemservicebostad,

förändring-påtagligadenharomsorgsverksamheten mestInom
innebär%-regeln,s.k.från den 10övergånggällt somenen

avgift församladbetalarutvecklingsstörd matatt enpersonen
kalendermånad,basbeloppet%med högst 10hyraoch perav

själv bestämmerochsin hyra överbetalarenskildedentill att

gradi högreavgifterVidare änmatkostnader.sina uttas

dagcenterverk-samband medmåltider iochförtidigare resor
korttidsvistelse.samband medmåltider ioch församhet

förtandvårdavgiftsfriförändring ut-Ytterligare är atten
omfattning.minskat ivecklingsstörda har

Även under deförändratsharkostnadsersättningarna senaste

konstruktionbehållitHandikappersättningen haråren. samma
harvårdnadsbidragetmedanperioden,helanivåer underoch

finnsår 1994Sedanår 1992.fr.0.m.och förbättratsförändrats

statligassistanspersonligersättningsmöjlighet för attgenomen
tillhörför vissainförtsharassistansersättning sompersoner

vissa funk-service tillstöd ochför lagenpersonkretsen om
tionshindrade.

ochäldrestudiemaochstudierutredningensAv yngre--
funktionshindra-framgårmerkostnaderdoldastudien attom -

kostnaderoch andraavgifterhakande som samman-personer
mångaeffekter förekonomiskabesvärandeinnebärtagna

ihushåll.ochpersoner
kostnaderhögavissaYngrestudien visar att genomgrupper

deklarasvårigheterharlåga inkomstereller attstora av
funktions-förkostnaderandraavgifter ochmerutgifter som

svårtutredningendet enligtSamtidigtinnebär.hindret attär
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precist skiljasätt med avseende påett kön, ålder,ut grupper
funktionshinder Därmed det svårttyp är lyftaetc. ävenav att

någonfram före någon svårighetDenna leder tillgrupp annan.
slutsatsen det de allmänna tendensemaär böratt betonas,som
framför särskildhetema, dvs. den generellt höga kostnadsnivån

personema/hushållen har till följd funktionshindersom samtav
problemet med inkomster inte räcker till. Denna slutsatssom
får i sin betydelse för de förslag kan blitur aktuella försom
utredningen lägga fram. Istället för inrikta förslagenatt att mot
specifika bör förslagen i hög utsträckninggrupper vara
generella.

sammanfattningenI äldrestudien framhålls attav yngre
funktionshindrade har högre kostnader äldreänpersoner
funktionshindrade för alla tjänster och harpersoner varor som
frågats i studierna, förutom för hälso- och sjukvård. Enom
slutsats funktionshindradeär iatt genomsnittyngre personer
har behov äldrestörre funktionshindradeän personer av
förändringar beträffande avgifter och kostnadsersättningar.

Resultatet och äldrestudierna utredningen börär attav yngre-
inrikta sig på generella lösningar för begränsa avgiftsuttagetatt
och dessa lösningar i huvudsak böratt medavse personer
funktionshinder under år.65ärsom

7.2.3 Metoder för minska kostnaderna för denatt
enskilde

Metoderna för minska avgifter och andra kostnaderatt för

funktionshindrade kan flera. Enligt utredningenpersoner vara
bör i huvudsak åtgärder komma ifråga.tre typer Dessa ärav
följande:

funktionshindrade får tillgång till effektiva högkost-
nadsskydd,



övervägandenAllmänna252

särskilttjänster/varorned föravgifterna bringas ärsom
funktionshindradeanvändafrekventviktiga för eller av

personer,
avgifterbetala förfunktionshindrade möjlighet attges

kostnadsersättningar.bättreandra kostnaderoch genom

kompletteringarbådeåtgärderna kannämndaDe avavse
djupgåendeochersättningssystemavgifts- ochbefintliga mer
exakt vilkabedömaförändringar För attsystemen. merav

nuvarandedärför devidtas kommeroch böråtgärder kansom
Även harutredningari detalj.belysasattsystemen sommer

Handikapput-utsträckning, bl.a.frågan i vissbehandlat tas upp
Ädelavgiftsutredningen.ochredningen

högkostnadsskyddEffektiva7.2.4

idé högkostnadsskyddHandikapputredningens om

förslagaldrig något utarbetatredovisadeHandikapputredningen
förbättratill åtgärder föridéskissavgifter, däremot attenom
avgifterskillnader ienskilda det gällerförsituationen när

merkostnader till följdlandstingochmellan kommuner samt

avgifter.av
omfattar fyrahuvudbetänkandet ochredovisades iIdén

punkter:

avgifter,minska skillnader iåtgärder fördirekta att t.ex.

avgiftstak elleravgiftsñnansieringsgraden,påverkan
avgiftsfrihet.

och huvudmanshögkostnadsskydd täcker sammasom en

samtliga sektorer,
huvudmän,högkostnadsskydd mellanintegration av

funktionshindrade för merkost-inkomstförstärkning till

handikappersättning.nader, t.ex. genom
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för högkostnadsskydd ansåg HandikapputredningenFormen

kunde dels skydd inom varje sektor för sig, inomt.ex.vara

hemhj älp och barnomsorg, delssektorerna integrerat skyddett
sådana sektorer hos huvudmanmellan och ochen samma

slutligen integrerat skydd mellan huvudmännen. Iett en

bedömning högkostnadsskydd menade utredningen att ettav
sådant har fördelar maximera avgiften oberoendeattgenom av

och högst invidivuella konsumtion tjänster ochvars ens av

påUtredningen pekade nackdelar med högkost-ävenvaror.

nadsskydd, bl.a. administrativa kostnader för skyddet. Ett

inom för varje huvudmans för sigskydd verksamhetramen

ansåg utredningen tekniskt enkelt, medan integreratettvara

skydd mellan huvudmän bedömdes komplicerat.som mer

tidpunkten för arbetetVid med slutbetänkandet, samhälleEtt

alla 1992:52, fann Handikapputredningen fleraför SOU att

problemställningarna i huvudbetänkandet under be-av var
Ädelav-närståendehandling i utredningar. gälldeDet t.ex.

giftsutredningens SOU 1992:50 förslag direkta åtgärderom

avgiftstak for minska skillnaderna i kommunernasattgenom
avgifter högkostnadsskydd för den service,samtuttag av

vårdomvårdnad och kommunerna. gälldeDet ävensom ges av
Merkostnadskommitténs SOU 1992:129 inriktning att

formulera modell för merkostnadsersättning utgören en som

basbeloppet% och kompletterar reglerna18 av som om

handikappersättning. Slutligen gällde det KBT-utredningens
förslagSOU 1992:21 bostadstillägg för pensionä-ett nyttom

rer.

Handikapputredningen konstaterade i slutbetänkandet att

Ädelavgiftsutredningen hade diskuterat frågan integreratettom

högkostnadsskydd mellan kommuner och landsting avförtmen
påtanken fullständig integration. Istället hade utredningenen

inriktat sig på kommunalt högkostnadsskyddett som var
inkomstrelaterat och utformat så hänsyn skulle kunnaatt tas

till kostnader den enskilde hade för tjänster till-som som
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bl.a. läkarvårdhandahölls huvudman, ochav en annan
läkemedel.

beslutade Handikapputredningenbl.a. den bakgrundenMot

avgiftsfrågan. avseendenågot förslag i Medinte lämna egetatt

Ädelavgiftsutredningens förslag redovisade Handikapputred-på
förslagetobservandum, bl.a. innebarningen dock vissa attatt

avgifter. Vidaretjänster saknade skydd högadel moten
integreratHandikapputredningen idén medframhöll ettatt

fast förhögkostnadsskydd detta skulle sätta gränsatt envar
konsumtion och ekono-den enskildesavgifter oberoende av

inkomstrelaterat kommunalt högkost-situation.miska Om ett

Ädelavgiftsutredningens förslaginföras enligtnadsskydd skulle

Handikapputredningen, skälig hänsynmåste därför, enligt tas
levnadskostna-funktionshindrade behovtill avpersonersyngre

olikaFramräknade avgifter iföljer aktivt liv.der ettsom av
Ädelavgiftsutredningens bordeförslagenligtinkomstlägen

lösningfunktionshindradedärför inte gälla Enpersoner.yngre
högst vissenligt Handikapputredningen procentsats,att envar

avgift.framräknad nivå ieller mindre,%50 uttogst.ex. av en
föreslogfunktionshindrade utsatthettanke påMed personers

utvärderingslutbetänkandetHandikapputredningen i att en
år i fråga avgifter förskulle ske service,1996senast om

vård, och stöd för resandeomvårdnad, hjälpmedel inom
ansvarsområdenlandstingens läkeme-kommunernas och samt

delsfönnåner kostnadsersättningar inomoch statens ansvarsom-

ingåråde. utvärderingen borde enligt utredningen belysaI att

behovet införa integreratförutsättningarna för och att ettav

högkostnadsskydd för kommunernas och landstingens tjänster
till funktionshindrade.
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Ädelavgiftsutredningens förslag och riksdagens beslut om
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Ädelavgiftsutredningens primära uppgift skapaattvar
förutsättningar för enhetligt avgiftssystem inom kommuner-ett

särskilda boendeformer efter sjukhem och hälso-attnas annan
sjukvårdoch hade överförts till kommunerna i samband med

Ädel-reformengenomförandet den januari1 Vid1992.av

överväganden för avgifter kom utredningen bl.a.systemom
fram till slutsatsen varken bör reglera utformningenatt staten

eller nivån på de avgifter kommunerna förtar utav som
service, omvårdnad vård,och kommunalt högkost-att ettmen
nadsskydd bör införas och utformas så den enskilde inteatt
drabbades allt för höga avgifter. Högkostnadsskyddetav
utformades utredningen så den enskilde -innan avgifterattav
för service, omvårdnad Vårdoch betalades tillförsäkrades-
dels grundgarantisumma för normala levnadsomkostnader,en
dels förbehåll för nettoinkomsterett grund-överstegsom
garantibeloppet. Avsikten med sådant förbehåll i förstaett var
hand den enskilde skulle ha medel för betalningatt egna av
boendekostnader. Vid låga inkomster avsågs det förbehållna

beloppet kompletteras bostadstilläggmed eller bidrag. Grund-

föreslogsgarantin bli 125 basbeloppet% för ensamståendeav
och basbeloppet221 % för samboende. Nivån på grund-av

garantin sådan enligt utredningen den enskilde skulleattvar
kunna betala för hälso- och sjukvård i regi huvud-av annan

Förbehållet belopp föreslogs bli 70 % nettoinkomsterman. av
grundgarantibeloppet.översteg Förslaget innebar denattsom

högsta avgift kommunen kunde för service, omvårdnadta ut
och vård 30 % den enskildes nettoinkomst överstegvar av som
grundgarantinivån. Med den lösningen ansåg utredningen att
bl.a. de skillnaderna i avgiftsuttag mellan kommunernastora

skulle minska.

ÄdelavgiftsutredningensVid remissbehandlingen förslagav
tillstyrktes i allmänhet inriktningen avgiftssättningen skulleatt
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boendefonn där service,förhållande till denneutral ivara
åsikterna olikavårdomvårdnad och Däremot var omgavs.

ansåg nivån för höginstansergrundgarantinivån. delEn att var

låg. vanlig synpunktansåg den förmedan andra Enatt varvar
skälighögkostnadsskyddet inteinkomstrelateradedet togatt

behov medel förfunktionshindradestillhänsyn avyngre
liv.följer aktivtlevnadsomkostnader Enett annanavsom

uteslutits från högkost-tjänstersynpunkt vissaatt somvar

hjälpmedel, borde inrymmasfärdtjänst ochnadsskyddet, bl.a.

i skyddet.
och handi-avgifter inom äldre-propositionregeringensI om

konstaterades1992/93:129prop.kappomsorgen över-att

regleratinföra statligtskäl taladevägande ettemot att nu
i §föreslogs reglernahögkostnadsskydd. Istället 35att

så avgifter för hjälp iskulle kompletterassocialtjänstlagen att

tillsammansomvårdnad boendeservice ochhemmet, samt -
fårsjukvård intehälso- ochkommunala avgifter förmed -

förbehållsenskilde inteså belopp denuppgå till stort att
Bestämmelsenpersonliga behov.medel för sinatillräckliga

skyddasstatsrådet den enskildeföredragandeenligtinnebar att

propositionenfråga.iavgifter för insatserna Ihögamot

betonades att

medel förförbehållas tillräckligaenskilde måste...den
städning hemhandling,utfördbekosta privatatt ex. det fall sadanafotvard m.fl.snöskottning, tjänster

atagandet.kommunaladet Person-tjänsterinte mryms l
kostnader för tandvard,omfattabehov kan också1 a

ochhjälpmedelläkemedel ocharvard, samt resor
deltagandemöjliggör aktivtkostnaderövriga ett 1som

ler dettaIsynnerheällslivet. ga re personernsam
behovfunktionshinder harolikamed särs avl asom

funktionshindradomvardnad.och En personsservice
merkostnader°l1kS0moch arbetssituationfamil esituation

kunna paverkafunktionshinderöljdtill masteav
storlek. 17-18avgifternas

Även gifta samboendeförekonomiska situationenden par -
växelvård ellerdagvård,någon i behovfall demi de är avav
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flyttar till särskild boendeform uppmärksam-permanent en -
mades. Regeringen underströk det skall ekonomisktatt vara
möjligt för make/maka bo kvar i den ursprungliga bostadenatt

med rimliga privatekonomiska villkor den andra flyttar tillnär
Ävensärskild boendeform. ensamstående skulleen personer

enligt statsrådet ha ekonomiska möjligheter behållaatt

bostaden viss tid efter flyttning till särskild boendeform.en en
Socialutskottet betonade 1992/93:SoUl2 kommunernaatt

måste hänsyn till individuella såvälbehov utformarnärta man
sina avgiftssystem beslutar avgifter i enskildanärsom man om
fall.

Utskottet påminner avgiften för de aktuella in-attom
inte får till så hö belopp inte densättassatserna ett t attmedâlenskilde förbehålls tillräckliga för sina personliga

behov. Utskottet förutsätter kommunerna konstrueraratt
högkostnadsskydd för åstadkomma rättvisatt ette na

lämpning i dessa hänseenden. Utskottet vill också
starkt understryka de reglerna inte fåratt nya ges en
schablonmässig tilläm ning det alltid prövasutan att om

jämkning avgi bör med hänsyn tillgörasen av erna
individens behov i det enskilda fallet. 6

Beträffande med funktionshinder uttaladeyngre personer
utskottet det äratt

särskilt viktigt framhålla medatt att yngre ersoner
funktionshinder förbehålls medel for ostnader för

rehabilitering och boende, liksom för kostnader för andra
former verksamheter och aktiviteter rimligaärav som
och naturliga för icke funktionshindrade i motsvarande
ålder. s.6

kostnadsandelen för denVidare underströk Socialutskottet att
föremålsjukvården får bli forkommunala hälso- och inte

differentiering.
Riksdagen beslutade avgifter äldre- och handikapp-förom

i enlighet med propositionen och socialutskottetsomsorgen
utlåtande rskr. 1992/93 32.l:
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avgiftsreglerskillnader iNuvarande

avgiftssyste-det gällerolika lösningarhar valtLagstiftaren när

och verksam-sjukvården, socialtjänstenochinom hälso-men
funktionshindrade.till vissaoch service Förför stödheter

sjukvårds-ochenligt § hälso-sjukvård gäller 26hälso- och
grunder lands-får enligtpatientavgifterlagen uttasatt som

i den mån inteeller kommunen bestämmer,tinget ärannat

landstingetbosatta inomPatientersärskilt föreskrivet. ärsom
tillharpatienterrespektive kommunen, liksom rättsom

moderskap, skallochvårdförmåner Sverige vid sjukdomi
får andra ord intePatientavgifterna medbehandlas lika.därvid

betalningsför-på enskildesavseende dendifferentieras med
sjukvård gällerhälso- ochlandstingensmåga. För öppna

reellformellrestriktion inteytterligare är mensomen --
förhögkostnadsskyddden enskilde harnämligen ettatt

Landstingenvård och för läkemedel.patientavgifter i öppen
ochnivån på detta skyddavgiftssättningpåverkas i sin avav

läkemedel bestämsavgiftsregler förde staten.som av

sjukvård reglergällerhälso- ochkommunernasFör samma

undantag förför landstingen medavgiftssättningenför som
iSkyddet för den enskilde harhögkostnadsskydd.nämnda

förbehållsbelopp. Avgifter för hem-detta fall formen ettav
vård boendeforrner får tillsammanssjukvård och i särskilda -

service och omvårdnadavgifter för älp i hemmet,med samt

uppgå till så belopp den enskilde inteboende inte attstort-
behov.förbehålls tillräckliga medel för sina personliga Detta

i tredje stycket hälso- ochföljer bestämmelser 26 §av

sjukvårdslagen.
motsvarandesocialtjänstlagentredje stycket§I 35 anges

frånutgångspunkt kommunernas sociala tjänster.regel med

avgifter forEnligt paragrafen gäller kommunernas hem-att
fåromvårdnad boende inte till-hjälp, service och samt -

med avgifter i § tredje stycket hälso-26sammans som avses
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sjukvårdslagenoch uppgå till så belopp den enskildestort att-
förbehållsinte tillräckliga medel för sina personliga behov.

med utvecklingsstörningFör eller andra stora,personer
varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger

svårigheterbetydande i den dagliga livsföringen, finns sociala
rådgivandeoch tjänster i huvudsak avgiftsfria. Reglernaärsom
dessa tjänster i lagen 1993:387 stöd ochom anges om

service till vissa funktionshindrade LSS. träddeLagen i kraft
den januari1 de tidigare1994. I redovisade fall avgifternär

kan LSS §19 kommunen skall till dentas ut att attanges se
fårenskilde behålla tillräckliga medel för sina personliga

behov.

Skillnaden mellan avgiftssystemen den enskilde i falletär att

med sjukvård i landstingens regi skall behandlas likaöppen
och har skydd för höga avgifter medan för service,ett om-
vårdnad och vård i kommunal regi kommunerna kan välja att
behandla lika eller olika, dock inom för attpersonerna ramen
den enskilde ska förbehållas tillräckliga medel för sina
personliga behov och avgifter för sjukvård inte får differen-att
tieras. Vad tillräckliga medel ankommer på varjeärsom
kommun besluta boende iFör särskild boendeformatt om. en
gäller dock förbehållsbeloppet, enligt specialmotiveringenatt

i regeringens proposition avgifter inom äldre- och handi-om
kappomsorgen prop. 1992/93 i princip129, bör vadmotsvara:

tidigare gällde för helinackordering, dvs. minst 30 procentsom

folkpensionen för ogift ålderspensionär jämte pensions-av en
tillskott 20 nettoinkomster därutöver. Församt procent av

omfattas LSS gäller särskild till vissarättpersoner som av en
avgiftsfria tjänster. Därutöver föreskrivs i förordningen6 §

SFS 1993:1090 stöd och service till vissa funktionshind-om
rade vid bedömningen den enskildes personliga behovatt av
enligt 19 § LSS skall beaktas kostnader påäven grund av
funktionshindret inte påtäcks sätt.annatsom
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förändringar avgiftsreglernamöjligaTeoretiskt av

landstingens hälso-avgiftssystemet inom ochförändringEn av
den fria avgiftssättningen upphävssjukvård kan attt.ex. vara

avgifter landet för olika tjänsterenhetliga i helaförmån förtill
demöjligt utjämnaprodukter. skulleoch Det sättett attvara

landstingen beträffande avgiftermellanskillnader finnssom
såSkillnaderna dock intetjänster/varor.för i princip ärsamma

möjligsådan förändring.det motiverar Enattstora annanen
avgifter införs. sådandifferentieradeförändring Enär att

önskvärd. tredje möjlighetemellertid inteförändring En ärär

Såväl taknivånförändras. skyddetshögkostnadsskyddetatt som
Båda åtgärderna önsk-år ändras. kanpå kanlöptid ett vara

finnas medfunktionshindrade och börförvärda personer som
diskussionen.för fortsattaalternativ den

avgiftssystemet inom kommunernasförändringEn av
vård påservice, omvårdnad och kanverksamhet för mot-

avgifter införsgenomföras enhetligasvarande sätt attgenom
sådan kantjänster/varor. lösningför olika Entyper varaav

skillnaderna i avgiftsuttaglämplig och kan upphävaprincipiellt
innebär sådan åtgärdkommunerna. Samtidigtmellan enen

fundamental förändring nuvarande där kommunernasystemav
förbehållsklausulenrestriktioner kan tillämpaänannatutan av

för avgifter. övergång till enhetligavarierande Ensystem
avgifter måste därför bedömas i lämplighet, där bl.a.termer av

fråga.viktigfinansiering Enärett nytt system en annanav

möjlighet inom för nuvarandeär systematt ramen ge mer
beträffande förbehållsbeloppet, införaprecisa direktiv att ett

påverka såvälavgiftstak eller ändratatt systemet genom
förbehållsbelopp avgiftstak. tredje möjlighetEn är attsom
ändra reglerna så avgifter för kommunal hälso- ochatt t.ex.

sjukvård ingå i högkostnadsskyddet för hälso- ochkan öppen
sjukvård och läkemedel.

På finns möjlighetermotsvarande till ändringarsätt av

avgifter inom LSS-verksamheten, detta områdeäven om
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tjänster inte harföravgiftsfrihet merparten sammagenom
förändring.frågaaktualitet i om

förändringarrimligamöjliga ochPraktiskt av

avgiftsreglerna

Handikapputredningens idévill först beröraUtredningen om
huvudmänhögkostnadsskydd mellanintegreratett genom

olika tjäns-för fleraavgiftsuttagetsamordning typer avav
omvårdnad,service ochhemhjälp,barnomsorg,ter/varor, t.ex.

läkemedel.sjukvård, hjälpmedel och Etthälso- ochfärdtjänst,
både teoretisktutredningenhögkostnadsskydd finnersådant

utgångspunkten igenomförasvårtpraktisktoch tasatt om
därförTeoretisktför avgifter.nuvarande att systemensystem

kopplagår intealldeles för olika. Det ett systemär att samman

högkostnadsskydd haravgifter ochenhetligamed som en

på olikamängddär avgiftertaknivå, med tas utsystemett en
in-insatsrelaterade, insats- ochinkomstrelaterade,sätt -

skyddetenhetliga och där dessutomkomstrelaterade och mot-
förbehållsbelopp botten".töjbartavgifterhöga utgörs ettav

iolikheternapå grund degår det intePraktiskt storaav

förhandlingar ochkostnader förhögaoch desystemen
Även svårigheterföljd detta.adminstration blir attavsom en

förlegitimeringsprincipermotsägelsefriaklara ochfinna
skyddet hinder. Slutsat-få tillgång tillskall är ettsompersoner

föränd-skydd förutsätter delsfullödigt integreratär att ettsen
så enhetlig-sådanaavgiftssystemenringar störreattsom enav

svårigheterna med bl.a.uppnås, praktiskadels dehet att

legitimering för skyddet kan lösas.

stegvisa högkost-idéHandikapputredningen hade en om

högkostnadsskyddsignadsskydd. Utredningen tänkte att att ett

huvudmans sektorerfinnas inom ochskulle kunna en av envar
skulle kunna utvecklashögkostnadsskyddsamordnatoch att ett



262 Allmänna överväganden

för samtliga sektorer hos huvudmannen. sådanaMed samord-

nade skydd hos respektive huvudman skulle integreratett

skydd mellan flera huvudmän kunna etableras. Tanken med
denna idé med funktionshinder skulle kunnaattvar personer
skyddas avgifterhöga oberoende vilkenmot typav av

änster/varor de behövde använda med påavseende funktions-

hindren.

likartad idé samordnat skydd hosEn huvudman, iettom en
Ädelavgiftsutredningen.detta fall kommunen, fanns hos

Idémässigt fanns dock skillnader mellan de båda utredningarna.
Handikapputredningen resonerade i enhetligatermer av

Ädelav-avgifter och taknivå lika för alla för avgiftsuttag.en

giftsutredningen föreslog fri avgiftssättning och högkost-etten

nadsskydd inkomstrelaterat. Högkostnadsskyddetsom var

avsåg täcka avgifter för service, omvårdnad och vård hosatt

kommunen, inte alla tjänster inom dessa sektorer och intemen

Ädelavgiftsutredningenheller barnomsorg och färdtjänst. Att

föreslog inkomstrelaterat högkostnadsskydd hade i förstaett

hand sin grund i pragmatiska och finansiella omständigheter.
Pragmatiska i den meningen kommunerna enligt social-att

tjänstlagen redan hade fri avgiftssättning för merpartenen av
sina tjänster avreglering avgifter påbörjatshadesamt att en av
i vissa välfárdssektorer och förordades bl.a. Kommunal-av
ekonomiska kommittén i betänkandet Kommunal ekonomi i
balans statsbidrag för ökat handlingsutrymme och nya-
samarbetsformer SOU 1991:98. Finansiella därför att

äldreomsorgen och vården behövde tillföras finansiella resurser
via andra kanaler skatter. Utredningen betonadeän ävenatt
andra samhällsområden åldersgrupperoch behövde prioriteras.

ÄdelavgiftsutredningenMellan sekretariatenför och Handi-

kapputredningen diskuterades bl.a. funktionshindradeatt yngre
skulle kunna sådanpersoner vara en grupp.

ÄdelavgiftsutredningensUtan ställning till förslag tillatt ta

högkostnadsskydd Avgiftsutredningen att ettmenar genom-
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utredningensfördel förhafthadeförslagetförande det enav
funnitsavgiftsuttag hademodell förnämligenuppdrag, att en

hade kunnatfrån dennaavvikelseroch görashela landeti att
Av-funktionshindradeavseendemed yngre personer.

Handikapputred-formdendå haskulle kunnavikelsen som
50 %visshögstredovisade, dvs.ningen procentsats, t.ex.en
sådanavgiftsnivå. Eftersomframräknadmindreeller enav en

i uppdraginte harAvgiftsutredningenfinns ochmodell inte att

ochäldre-inomavgiftsuttagförhelaförändra systemet
avgiftssituatio-förbättrauppgiftenkanhandikappomsorgen, att

minska skillna-ochfunktionshindradeför personeryngrenen
skeendastkommunernaavgiftsuttag mellaniderna attgenom

på funk-angåendemedavgiftsuttagetförtak sättsett yngre
möjlig-belysaUtredningentionshindrade attavserpersoner.

taknivå.sådaninföraheten att en
Handikapp-det viktigtavgiftertak förUtöver är att,ett som
kommunalaså många viktigafå medpåpekade,utredningen

skyddet.för Ettmöjligt inomtjänster/varor ramensom
Handikapputred-omfattningenmed denskyddsamordnat som

avgiftssystemenmöjligtdock intesigtänkteningen är attutan
därförAvgiftsutredningenfundamentalt.förändras avsermer

åtgärdamöjligheternapå och belysasiginrikta attatt av-
omvårdnadhemhjälp, service,tjänster/varorför degifterna -

för förbe-klausulenaktuelladenomfattasvårdoch avsom-
håll.

förnuvarandeinomtaknivå avgifterför systemUtöver en
utredningenvårdomvårdnad ochservice,hemhjälp, attavser

kommunalaavseendetill ändringarmöjlighetenbelysa
därochenkildes hemi densjukvårddärsjukvårdsavgifter ges

från Pröv-kommunen.andra tjänsterharenskilde inteden
nuvarandedetfrågangällafalldettaikommerningen att om

ochsjukvårdochhälso-förhögkostnadsskyddet öppen
nämndaisjukvårdkommunalkanläkemedel ävenavse

mellanhögkostnadsskyddintegrationNågonsituation. av
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huvudmän denna utredningen inte belysautöver attavser av
skäl har redovisatssom ovan.

Utredningen frågan avgifteräven förprövaattavser om
färdtjänst. Inriktningen i det avseendet avgiften börär att

avgiften för färd med allmänt kommunikationsmedel.motsvara

Avgifter för7.2.5 särskilda tjänster och produkter

metod för minska avgifterEn och andra kostnader föratt

funktionshindrade avgifterna bringas ned förär attpersoner
änster/varor särskilt viktiga för eller frekvent användaärsom

dessaav personer.

Utredningen har identifierat i synnerhet hjälpmedel äratt en
sådan produkt där särskilda speciella lösningarregler eller bör

gälla. Avgifter for närvarande för vissa hjälpmedeltas ut

medan andra avgiftsfria. avgifter finns i vissa fallDärär tas ut

variation mellan huvudmännen i avgiftsuttaget. Motstoren
den bakgrunden utredningen belysa möjligheternaatt attavser

Ävenpåverka avgiftsuttaget. basutbudet hjälpmedel hosav
huvudmännen bli diskuterat. viktig frågaDetta äravses en
eftersom begränsat utbud, med låga eller ingaänett om
avgifter, kan tvinga den enskilde köpa dyrt via andraatt
kanaler. sådan situationEn inte långsiktigt rimlig.är

7.2.6 Förbättringar kostnadsersättningargenom

Ytterligare metod funktionshindrade möjlighetär att atten ges
betala för avgifter och andra kostnader kostnadsersätt-genom
ningar. fördel med kostnadsersättningarEn den enskildeär att
når högre grad självbestämmande sin konsumtionöveren av

och tjänster vid olika kostnadsskydd.än Entyperav varor av
fördel med kostnadsersättningar merkostnaderär attannan som

inte avgifter för offentliga huvudmäns tjänster ochavser

produkter kan I yngrestudien har identifieratsersättas. t.ex. att
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har bilstöd kan ha kostnader för drift- ochextrapersoner som
underhåll bilen. Vidare finns merkostnader för sysselsätt-av

ning och fritid andra tjänster och borde kunnasamt varor som
och därmed förbättra situationen för vissa funktions-ersättas

hindrade. Utredningen den bakgrunden belysamot attavser

möjligheten införa och lägre nivå inom föratt systemeten ny
handikappersättning.

Övriga förbättringar7.2.7

Utredningen belysa vissa förhållanden lämnaatt utan attavser

specifika förslag till åtgärder. gäller periodiseringDet t.ex. av
högkostnadsskyddet för hälso- sjukvårdoch ochÖppen
läkemedel. gällerDet behovet klarare definitionäven av en av
medicinsk fotvård. Eftersom tandvård enligt yngrestudien i
vissa fall fungerar regleringspost funktionshindradenärsom en
har svårigheter klara betala för andra tjänster ochatt attav

Ävenskall detta förhållande belysas. vissaäven bostads-varor
kostnader för med utvecklingsstörning och kostnaderpersoner
för god och förvaltare skall tasman upp.

jämställhetsfrågorVissa7.3 rörande personer
funktionshindermed

Inledning7.3.1

detta avsnitt redovisas och diskuterasI vissa jämställdhetspoli-
tiska aspekter rörande med funktionshinder. En aspektpersoner

jämställdhet mellan kvinnor och jäm-är Enmän. ärannan
ställdhet mellan funktionshindrade respektive ickepersoner
funktionshindrade.
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såväl tillgängligfrågordessagällerdetproblem ärEtt när att

omfattning.liten iforskning Detgenomfördstatistik ärärsom
jämställd-belysningoch godbredsvårtdärför att avge en
funktions-medrörandeförhållandenhetspolitiska personer

dåligt med in-påfallandedet finnsFaktumhinder. är att
avsnittetharanledningenfråga. denAvformation i denna

någrapå lyfta framlagtstyngdpunktensådisponerats attatt

jämställdhet.frågapå brister iexempel om

rörandejämställdhetStudier7.3.2 om
funktionshindrade

Yngrestudien

a-d.fyradelats isvarandehar deyngrestudienI grupper,upp
tvingatsde dels haruppgivitharGrupp är attsompersonera

vissa tjänsteranvändningmedhelt upphörapå ellerminska av

tjänster/varor,betala försvårigheterhardelseller attvaror,
nedbringar kostnaderna. Gruppönskar lösningar ärdels asom

situationharsvarandedendärmed utsatten mersomgrupp av
frågor.på dessaandralämnatharän svarpersoner

gradihar högrefunktionshinderKvinnor med än män

någotutgifter och hargällerdetredovisat problem när en
har högrei Mänandelhögre än männen. engrupp apersoner

inga statistisktskillnad finnsdennaandel i Trotsgrupp
funktions-hushåll medmellani kostnaderskillnadersäkra

medfunktionshindraderespektivekvinnorhindrade män,
sådanahögreservice. harförkostnader Mänundantag av

efter betalningdisponibel inkomsthellerkostnader. Inte av
skillnader.några säkrabostadskostnad visar

framgår jämställd-yngrestudiensammanfattningenAv urav

följande:hetssynpunkt främst
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funktionshindrade har i genomsnitt höga kost-personer-
tjänster/varornader för myndigheter. Kost-som ges av

höganaderna för andra tjänster/varor inomävenär

områdena sysselsättning, fritid och rekreation samtresor,
andra tjänster/varor följer funktionshinder.som av
kvinnorredovisar i högre grad problem medän män-
utgifter följer funktionshinder. harMän högresom av
kostnader for service. övrigt finns ingaI skillnader
mellan könen det gäller kostnader. Inkomstema förnär
hushåll med funktionshindrade kvinnor respektive
funktionshindrade skiljer sig åt.intemän

Studien dolda merkostnader

Studien dolda merkostnader visar inga skillnader mellanstora

funktionshinderkvinnor med jämfört med funktion-medmän

skillnadershinder. Vissa finns emellertid:

frågornaunder kost uppvisar andel kvinnor/störreom en-
flickor dolda merkostnader i kostnadsintervallet O -

kronor.000 Män/pojkar1 har andel istörre nästaen
kostnadsintervall, 1 000 kronor.5 000 övriga in-I-
tervall skillnaderna små.är

frågornaunder bostad och hushåll: tjänster framgårom-
andelen kvinnor/flickor har dolda merkostnaderatt som

förhållandeSamma gäller bostadär större. och hushåll:

övrigt. Delfrågoma under detta område gällde dels
begränsning valfriheten t använda lockpris-attav ex
erbjudanden, därför knappar på måsteatt apparater

siffror tydliga dels husdjuratt etc, tröstgreppa, vara som
i ensamhet och sysslolöshet.

frågornaunder och transportmedel finns klaraom resor-
könsskillnader. Andelen män/pojkar har doldasom
merkostnader är större.



övervägandenAllmänna268

kvin-andelenstudier, kulturfrågornaunder ärmmom-
männenmän/poj kar. 38nor/flickor större än procent av

jämfört medmerkostnader 62uppvisar doldapojkarna
totala andelenkvinnoma/flickoma. Denprocent av

kvinnor/flickor 46/54män/pojkar respektive procent.var

Kvarstående arbetssökande

månatligen statistikredovisarAMSArbetsmarknadsverket
Statistiken omfattararbetshandikapp.medavseende personer

ochaktualiseradesökandekategori,arbetshandikappbl pera
kvinnor.på ochfördelningåtgärdsplacerade mänsamt

efter1994 fördeladeKvarstående i slutet decemberarbetssökandeTabell 7.1 av
AMS, Vägledningsenhetenkön.Källa:arbetshandikapp och

Övrig Social- Därav Pro-Psy- För- Kvar-Hjärt Syn Rör-Hör-
medic stående han-kiskt ståndsel elsehan- -lung centsomat

dik,totaltdik.
antal

Män 42790 9,51868 9219 44871716073 8288 2895405927 2048 1587 812

Kvin- 33499 7,41167 2064 454311435 15950 8943 27354208121002 1203
1101

kvarståendeantaletår det totalaslutet 1994I varav
dessaarbetssökande 826 739 Avhandikappade varpersoner.

kvinnor.och Dessa5149 män procentsatserprocentprocent
för åldersgruppenkönsfördelningen totaltmedöverensstämmer

arbetssökandede arbetshandikappadeår. 9,518-65 procent av
kvarstående arbetssökan-personertotalt 42 790männen var

för kvinnorna totalt 33Motsvarande 7,4de. procentsats var
kvarståendesålunda relativt flerpersoner.499 Det settvar

Vadkvinnor,arbetshandikappade 9 291änmän personer.

på framgår inte.denna skillnad kan bero
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påNågra exempel bristande jämställdhet7.3.3

redovisas några exempel på bristandeNedan jämställdhet. Det

fråga någoninte systematisk redovisning. Avsikten medär om

redovisningen lyfta fram påexempel det finnsär att attsnarare
såvälbrister i formell mening i tillämpning regelsyste-som av

met.

"Kvinnor handikappersättningsöker diskrimineras"som

"Socialpolitik i verkligheten. handikappade ochI Derapporten
försäkringskassan" Bokbox Förlag, 1994 redovisar professor
Antoinett Hetzler empirisk studie reglerna för ochen om

handikappersättningen.tillämpningen Syftet är att attav genom
ansökningar till försäkringskassanstudera handikappersätt-om

sådananing och kassomas beslut i ärenden "nå kunskap om
de handikappades livssituation och deras på det offentligassyn
åtaganden och hur de uppfylls" s 11. särskilt kapitelI ett

författarenstuderar kvinnor behandlas bättre ellersämre,om
lika de söker handikappersättning utifrånnärsom samma
handikapp, åberopade merkostnad och hjälpbe-samma samma
hov.

det empiriska materialet visarAnalysen följande:av

Fler kvinnor söker handikappersättning,än män men en-
andel kvinnor beviljas ersättning. Enstörre män än

andel kvinnor beviljas därtill full handi-större män än

kappersättning. Skillnaderna måste tolkas utslagettsom

diskriminering könsmässiga grunder.av

huvudsakligen i kvinnodomineradeDet handikapp-är-
kategorier kan finna kvinnors ansökningarattsom man

handikappersättning oftare avslås eller bevilj sämreom as
ersättning Skillnaderna måste tolkasän mäns. ettsom
utslag diskriminering på könsmässiga grunder.av
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fyra studerade handikappkategorier har kvinnorI 12av-
skillnadernabehandlats bättre och dessa ärän män, av

docksignifikanta i endast kategorier. Skillnaderna ärtre
små kallasgenomgående så det knappast kan positivatt

diskriminering kvinnor.av
med manlig överviktden handikappkategoriI störst-

också det diskrimine-bland de sökande finns största av
sökande.ring kvinnligamot

Även och kvinnors handikappmäns ärnär sammaav-
fårlikartad svårighetsgrad högre ersättningeller männen

kvinnornaän

Socialpolitik verkligheten. BokboxKälla: Hetzler 1994:A. i

Förlag.

två anförda kvinnodomineradeunder punktenDe ovan

tarmsjukdom,handikappkategorierna reumatism, ochär mag-

sjukdom.rörelsehinder psykiskannat samt

orsaker till varför kvinnorFörfattaren diskuterar tänkbara

fråga handikappersättning. skulle ledadiskrimineras i Detom

långt referera den diskussionen. Mycket summarisktför häratt

den vetenskapliga forskningen kvinnorkan konstateras att om
välfärd två tolkningar. det första maktför-och erbjuder För att

hållandena i samhället, de avspeglas i ekonomiska,som
sociala, politiska och kulturella strukturer, formade enligtär ett

det andra patriarkaltpatriarkalt Förmönster. mönsteratt ett

och familjebyggandeinom arbetslivsdeltagande ersattstex av
dubbla funktionden patriarkala därstaten, statens som

arbetsgivare "vårdande" den till dominerandeoch gör ettsom

offentliga utbudetinslag i alla kvinnors liv. Genom det av

tjänster traditionellt utförts gratis kvinnan i hemmet harsom av
från medhon frigjorts förtrycket i familjen, det har ersattsmen

på arbetsmarknad.arbetsgivarens förtryck könssegregeraden
bekräftasKvinnans underordnade ställning i samhället och

osynliga, förutbestämda för hur hon värderas.lägger mönster
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Hetzler själv anlägger utgår från "densynsätt godaett som
Staten härstaten". pådrivande i den ständigt pågåendeses som

emancipatoriska utvecklingen i samhället, med målet skapaatt

optimal jämställdhet mellan könen och jämlikhet mellan alla
enskilda och i samhället. Detta dock kunna ledagrupper synes
till kvinnor behandlas bäst påde olika likaatt när sätt är mest

sökande inom handikappgruppnärmän; jämt fördeladeären
könen behandlingen ansökanöver är och utfallet likartatav

mellan könen.

Sammanfattningsvis, författaren, står detsäger klart att

tillämpningen reglerna rörande handikappersättning innebärav

diskriminering handikappade kvinnor, till förmån förav

handikappade Och vidare: vill"Jag utifrån dettamän. resultat
slå fast att

1 diskriminering kvinnan påtaglig, och skillna-är mestav
den förhållandei till i de kategorier därär störst,mannen

dominerar och definierar kategorin;män

2 i de kvinnodominerade kategorierna kvinnan förär utsatt

diskriminering, eller, annorlunda uttryckt, föremålärmannen
positivför diskriminering; -

de3 i kategorier där könsfördelningen relativt jämnär är

diskriminering mindre påtaglig, eller förekommande."

Ur Hetzler 1994:A. Socialpolitik verkligheten. Bokboxi

Förlag, 88s

Olika förregler änkepension

Följande hämtat pressmeddelandeär från NHR, medettur
anledning "Plus" i den 6/2TV2 efter-1995programmetav om
levandeskydd:
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1995från 6 februariNHR den7.2 Ur pressmeddelandeTabell ett

Pressmeddelande
1995-02-06

KVINNAKVINNA

51"ÅR51ÅR ++
FORVÄRVSAR-FORTIDSPENSION ++
BETE
ÄNKAÄNKA ++

ÄNKEPENSIONÄNKEPENSIONEJ

blir änkor får sitt beslutochfyller år ellerKvinnor, i år 51 sommera,som
dem finns bestämmelsenäldre regler.grundat Iänkepension att manom

kap.,änkepension samtidigt 10 4ochförtidspensionkan få bådeinte
regler gäller frånändrad i deparagrafandra stycket. Denna är somnya

år.kvinnor i år 51bara omfattar än1990-01-01, ärsom yngremen som
fåroch har förtidspension inte51 åräldreAlltså: Kvinnor änärsom

fortfarande kanäldre år51änkepension. Kvinnor änär sommensom
ochår51får änkepension. Kvinnorarbeta och har lön änärsom yngre

får förtidspensionförtidspensionärerärsom
ochhårtmellan medsystrar,till skillnaderlederEtt storasystem somsom

svårdessutomoch detta iskoningslöst drabbar redan utsatt engrupp,en
beroendepraktisktocksåförlora älskadelivssituation. Att sin ärsom man

frånekonomisk katastrofdagliga liv och dessutom kastasför iinsitt enav
möjligtdag till Hur kan detta varaen annan.en

Försäkrings-ärende iblBakgrunden till är ettprogrammet a
förtids-intebeslutVästerbottens län.kassan Ett utgeattom

hade överklagats,änkepension samtidigtpension och men
ställ-ändra sitt tidigarefann inte skälförsäkringskassan att

ningstagande.
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Beslutet grundade sig på följande. det äldre regelsyste-När

för änkepension tillämpas och till förtidspensionrättmet

samtidigt föreligger skall det äldre regelsystemet för kapäven

i lagen försäkring4 § allmän tillämpas.lO Denna paragrafom

stadgar till folkpension form såväli änkepensionrättatt om av

förtidspension föreligger för månad skall endastsom samma
förmånerna kap.8 lagen allmänl § försäk-utges.en av om

övergångsbestämmelsernaring, lag 1988:881 punkt 5 samt

specialmotiveringar till övergångsbestämmelserna i prop.
1987/88:l71 punkt sista6 stycket.

kvinna blir änka får enligt deEn reglerna försom nya
efterlevandepension omställningspension under år. Om-ett

ställningspension består folkpension och viss del makensav av

Omställningspensionens syfteATP. ekonomisktär att ge
rådrum ställa sin ekonomi. betalas ograveradDenatt utom

har förtidspension eller förvärvsarbetar. Denoavsett om man
betalas normalt bara år kan kvinnan har minder-ut ett men om
åriga barn betalas efter års pension.ävenut ett

Änkepensionen följ huvudregeln för pension, nämligen atter
folkpension slags sådangrundpension. kanär Baraen en

därförutbetalas och samordnas änkefolkpensionen med förtids-

ålderspension.och kvinna med förtids- eller ålderspensionEn

har redan Beviljas änkepension,folkpension. hon senare
betalas änke-ATPingen änkefolkpension medan betalasut ut

får däremot bådelivsvarigt. kvinna folkpensionEn utan
förhållandenänkefolkpension otids-och änke-ATP. Dessa är

familjeföhållandena sågenliga har sin bakgrund i hur utmen
med familjeförsörjare.förr mannen som

efterlevandepension finns omfattandereglerna förTill de nya
pressmeddelandet.enligtövergångsregler kan effektensom ge
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Får föräldrar till funktionshindrade pensionlägre

korn betänkandet "Reformerat pensionssystem" SOU1994

föreslår omfattande förändring det1994:20 som en av
nuvarande pensionssystemet. viktig förändring i förslagetEn

åren skallgäller de nuvarande reglerna de bästa15attom
stället föreslås samtligagrunda pensionens storlek. I att

inkomstår skall pensionens storlek.avgöra
kan komma leda till försämringar för föräldrar tillDetta att

funktionshindrade det föreslagna riskerarsystemetsom genom
få föräldrar funktionshind-lägre pension. Orsaken tilläratt att

i utsträckning andra föräldrarrade tenderar delsstörre än att
avstå från iförvärvsarbete, dels förvärvsarbeta deltid för att
stället vårda sitt bam.

det förslaget finns visserligen bestämmelser delsI ennya om

garantipension dagens folkpension, delsär generösare änsom
vissa regler ersättningar vid vård barn bedömasskallatt om av

pensionsgrundande. regler emellertid utformadeDessa ärsom

på funktionshindradefrämst med tanke föräldrar till icke barn

gäller första år.och i hand till dess barnet 4är

Förslaget "Reformerat pensionssystem" förbearbetasom
närvarande inom Socialdepartementet särskildgenom en
genomförandegrupp. Arbetet skall avslutat juliden 1vara
1997.

Enligt Avgiftsutredningens mening finns anledning att
särskilt beakta pensionsreglerna för föräldrar till funktionshind-

rade bam.

Avgifter vid särskilda boendeformer

Svenska Kommunförbundets sammanställning avgifter,av
visar kommunerna tillämpar mycket olika reglertaxor attmm

det gäller avgifter i särskilda boendeformer.när

kan därvid bl följandeMan regler:se a
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Avgiften baseras på den inkomst den aktuellasom-
har.personen

Avgiften baseras på hushållets inkomst. stöder sigMan i-
pådetta fall äktenskapsbalkens regler den ömsesidigaom

forsörjningsplikten makar emellan.

Avgiften baseras på denna inkomst, den ärpersonens om-
lägre make/makans, på hushållets inkomstän annars

Avgiften inte inkomstrelateradär-
räknas fallSambos i vissa frågamakar i avgifts-som om-

beräkning, i andra fall makar.som
den avgiftsgrundande inkomsten finnsFör olika beräk--

ningsregler

Reglerna kan tillämpas olika beroende på boendeform. kanDet
också förekomma olika regler inom olika kommundelar.

jämställdhetssynpunkt framförUr det allt frågan vilkenär om
inkomst avgiften baseras på intresse och dåärsom som av
särskilt äldre beretts plats på sjukhem.om personer som

Problem kan uppstå i ekonomin i den särskildaom personen
boendeformen har högre inkomst maken/makan. Denän som
bor kvar i den ordinarie bostaden har oftast kvar bo-samma
stadskostnad. vanligaste falletDet har den högreär att mannen
inkomsten.

Handikappolitisk7.3.4 jämställdhetsforskning

bedrivsSverige handikappolitiskI jämställdhetsforskning och
liknande främst inom projektet "Kvinnor och handikapp".

startade underDetta arbetet med boken "Kvinnobilder"

Almqvist Wiksell, 1991. Förebilden bokvar en som
skrivits handikappade kvinnor i ProjektetNorge. arbetarav
bl och utbyggnad nätverk, det in-utgenoma upp- av ger
formationsbrev, det deltar i seminarier, konferenser och mässor

driver pilotprojekt kursverksamhet i samarbetesamt ettsom
med Långholmens folkhögskola.



övervägandenAllmänna276

tagitsföljandehar blseminariersamband med rapporterI a
fram:

Möjligheter till braHandikappad.Invandrare,Kvinna, ett
-

kvinnodageninternationellapåDiskussioni Sverige.liv
1992

Diskussionkvinnor.flickor ochhandikappadeVåld mot-
kvinnodagen 1993.internationellainför

HCK-semina-i fokus.och kvinnorflickorHandikappade-
april 1993.rium

november 1993.Seminariumhandikapp.ochkvinnorEG,
-

ÅboiNordisktNorden. ForumiHandikappade kvinnor-
augusti 1994

Sammanfattning7.3.5

kvinnormellanjämställdhetfrämstjämställdhetssynpunkt ärUr
ickefunktionshindrade ochmellanrespektiveoch män

beakta.funktionshindrade intressantast att

ochså få studiersammanhangi dettaproblem ärEtt att

exempel kanfinns gjorda. Somundersökningar nämnasandra
situationfunktionshindradesfrågairingastatistiken äratt om

såhittills desynvinkel. Vidare hararbetsmarknadspolitiskur
levnadsför-UndersökningarULF-undersökningamakallade av

endast i litengenomförs SCB,regelbundethållanden avsom
levnads-funktionshindradebehandlatomfattning personers

harutvecklingsarbeteochOckså forskningförhållanden. annat

omfattning.begränsadganskahittills varit av
funk-informationenibristeralltså uppenbarafinnsDet om

jämställd-gällerförhållanden dettionshindrade närpersoners
rimligtSamtidigt detaspekter.hetspolitiska är attatt anta

gjortsstudier harjämställdhet.frågafinns i Debrister somom
tydligt.klart ochvisar detdetta ellerindikerar

handikappolitiskaböruppfattningutredningensEnligt
statistiken ochske. Dels behöverjämställhetssatsningar annan
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området betydligt förbättras, dels behöverinformation inom
för-stimuleras. Utredningen vidkonkreta projekt attanser

forskningsmedel handikappolitiska forsknings-delning av

prioriteras.projekt bör

diskrimineringen kvinnor söker handi-det gällerNär somav

problemet inte utformningen reglerna,kappersättning är av
i sig könsneutrala. Problemet hur reglernaeftersom dessa är är

enskilde sökandens läkarensi praktiken. ochtillämpas Den

uttryckssätt påverkar redan i inledningsskedet hurattityder och
utformas hos försäkrings-och attitydemabeslutsunderlaget

handläggare och beslutsfattare har sedan i sinkassans tur

Utredningen Riksförsäkringsverket RFV,betydelse. attanser

försäkringskassornasför tillsynen de allmännaavsom svarar

ytterligare analysera de för-verksamhet, bör i uppdrag attges
på åtgärderhållanden utredningen pekar och vidta de verket

åtgärderfinner nödvändigt. bör redovisa erfarenheter ochRFV

regeringen.till

regeringen bör åläggaVidare utredningen attanser genom-

förandegruppen för förslaget "Reformerat pensionssytem"om
särskilt beakta föräldrars till funktionshindrade barnatt

situation vad pensionsgrundand-e ersättning, tidavser mm.
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Skydd höga avgifter8 mot

för hålso- och sjukvård

Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård enligtFörslag:
sjukvårdslagen tillhandahållshälso- och den enskilde isom

hemsjukvård jämställsdennes hem med hälso-öppenannan

frågaoch sjukvård i kostnadsbefrielse enligt lagenom om
läkemedelskostnader,begränsning Jämställelse skallm.m.av

gälla för situationer den enskilde har kommunal hem-när

sjukvård ha hjälp i hemmet, service- och omvårdnadutan att
från för vilken service- och omvårdnadsavgiftkommunen en
tas ut.

möjlighet föreskriva avgifts-Regeringen legal attges en
samordning i samband med den godkänner avtal mellanatt

ochlandsting kommuner överföring föransvaretom av

hemsjukvård. frånUtredningen avstår förslag lagregleringom
avseende på ingångna avtal. Lika avgifter för likamed redan

hos kommuner och landsting itjänster bör dock gälla även

redan har tagitlandstingsområden där kommunerna över

hemsjukvården. detta bör kunnaAvtalföransvaret om
sådant förfaringssätt intefrivilligbestämmas Omväg. ett

påmed avseendelagreglering skemöjligt börvisar sig ävenen

ingångna avtal.redan
fall då kommuneniavgiftssamordning bör skeEn även

huvudmannaskap förbibehållethemsjukvård mederbjuder
landsting.
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Inledning8.1

sjukvård område yngrestudien haroch det enligtHälso- är som

på frågan vilka utgifter harandelen ja-svarden högsta om som
två åren. kvinnorsärskilt mycket under de %ökat 35senaste

% deltagarna i undersökningen40 %, 31män attanserav

sjukvårdsutgiftema särskilt Blandoch har ökat mycket.hälso-

funktionshinder har andra hälso-ävenutöverpersoner som

kvinnorproblem andelen % %, 46 %. Av53 59 mänär

vadhar mindre andel, redovisatsamtliga svarande 20 %,en ca
läkarvård, inklusivehar ökat. gäller detFrämstman anser

läkemedel,Därefter följer i och ordningspecialistläkare. tur
frikort. Beträffande frikorttandvård inkl. tandhygienist och

taknivån har höjts väsentligt, dels detdels att attanges
undertill höga kostnaderårsbaserade frikortet kan upphovge

tidsperiod för har behov ochkort storapersoner som aven

sjukvårdsinsatser.fortlöpande hälso- och
hälso- och sjukvårdsut-den höga andelenTrots attsom anser

sjukvårdökat särskilt mycket, hälso- ochgifterna har är ett
få ned på eller minskaområde där har tvingats skärapersoner

kvinnor %konsumtion. Endast % 4,5 %, 3sin 4 män uppger
på upphört med konsumtion.har minskat ellerde Avatt

funktionshinder och andra hälsoproblemhar ärpersoner som
%. samtligaandelen % kvinnor %, %10 12 7 75män av

områden minskning/upphörande harhar därsvarat angersom
tandvård, fotvård och sjukgym-handlar detskett. Främst om

ökande utgifter intenastik. Undersökningen visar därmed att

konsumtionpåverkat funktionshindradehar personers avyngre
marginellt, medan däremotläkarvård och läkemedel änmer

inkomsternatandvård används regleringspostbl.a. närsom en

knappa.är

och sjukvårdskonsumtionenminskningen hälso-Att ärav
förhållande till andelenliten i attpersoner som uppger

sjukvårdutgifterna har ökat innebär dels hälso- och äratt ett
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kämområde för funktionshindrade, dvs. tjänstema/varomaatt

inte kan undvaras marginellt, dels andra tjäns-än attmer
ter/varor sjukvårdens sannolikt påverkas frågaiän om en
nedgång konsumtionen. andel ja-svarEn beträffandestörreav

minskning eller upphörande användning tjänster/varorav av
inom områdena och fritid på sådanttyder mönster.ettresor

Utredningen skyddet höga avgifter for hälso-att motanser

sjukvårdoch måste från handikappolitiskSettöver. ut-ses en

gångspunkt viktigt så mångadet tjänster/varorär att som
högkostnadsskydd,möjligt täcks skyddets taknivå lågärattav

skyddet kan nåsoch efter relativt kort tid.att
hälso- och sjukvården saknas lagregleratInom skyddett

beträffande avgifter för hjälpmedel. fråga diskuterasDenna i

kapitel
Kommunal hälso- och sjukvård i den enskildes hemsom ges

särskilda boendeformereller i omfattas skydd för högaav

avgifter regler förbehållsbelopp. Reglerna innebärgenom om

avgifter för kommunal hälso- sjukvårdoch tillsammansatt -
med avgifter för hjälp i hemmet, service och omvårdnad samt

fårboende inte uppgå till så belopp den enskildestort att-
inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov.

konstruktion skyddDenna principiellt annorlunda detär änav

högkostnadsskydd gäller vårdfor och läkemedel.öppensom
Utredningen det bör finnas integrerat högkost-att ettanser

nadsskydd för vård läkemedeloch oberoendeöppen av
huvudmannaskap för hälso- sjukvården.och Särskilt viktig bör

sådan integration den enskildes konsumtion enbartnären vara

gäller hälso- och sjukvård. Förutsättningarna för sådantett

integrerat högkostnadsskydd diskuteras i kapitlet.
Frågor högkostnadsskyddets nivå och periodisering skallom

behandlas utredningen hälso- och sjukvårdens organisa-av om
tion och finansiering HSU 2000. Avgiftsutredningen behand-

lar därför inte dessa områden, redovisa vissautöver att
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synpunkter beträffande periodisering. synpunkterDessa lämnas

i kapitel 13.

integrerat8.2 högkostnadsskydd förEtt hälso-
och sjukvård v

Yngrestudiens resultat8.2.1 avseende utgifter för
hälso- och sjukvård

Enligt yngrestudien har funktionshindrade storayngre personer
utgifter för hälso- och sjukvård. studien harI 427 personer av

redovisat utgifter för eller flera490 tjänster/varor inomen
hälso- sjukvården.och Median- och medelvärdet för de

utgifterna för hälso- och sjukvård kr/år1 810ärsammantagna
respektive kr/år.2 580 95 %För gäller attav personerna
utgiften inte överstiger kr/år. Värdena6 700 redovisas i tabell

tabellen dels utgifter för8.1. I alla svarande totalt, delsanges
utgifter för olika delgrupper. Funktionshinder och andra
förhållanden gäller repektive redovisas utförligt isom grupp
kapitel och i begränsad omfattning4 i följande text.

Tabell 8.1 Funktionshindrade sjukvårdutgifter för hälso- ochyngre personers

Grupp MinAn- P5 P25 MedelP50 P75 P95 Max
tal

73 200 800 2.000 3.140 4.345,6 4.300 8.700 62.850a

b 129 24 400 1.040 2.000 2.542,2 3.250 5.900 9.600

101 200 450 1.000 1.600 1.838,5 2.400 3.650 8.450c

d 124 24 200 800 1.600 2.183,6 2.875 6.300 8.400

totalt 427 24 357 1.060 1.810 2.579,9 3.200 6.700 62.850
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sjukvård bestårutgifterna för hälso- ochDe sammantagna av

habilitering ocholika deltjänster/varor.utgifter för Dessa är

andra besök inomhjälpmedel, tolktjänst,rehabilitering,
förbrukningsartiklar, speciallivsmedel,sjukvården, läkemedel,

utgiftersjukresor. Alla har intefotvård, tandvård och personer
för sådanaänster/varor. Median- och medelvärdendeltjför alla

flera fall interedovisas i kapitel itjänster/varor, vilka är

för sig och bedöms underalarmerande höga de belysesnär var
dessa kostnader.enskild enbart harantagande att personen

eftersom flerade emellertid bli omfattandekanSammantagna
funktionshindradeänster/varor nödvändiga fördeltj är personer.

effekten framgår tabell de8.1. 25 %Den sammantagna avav
redovisat utgifter förfunktionshindrade har svar omsom-

årliga ligger isjukvård har kostnaderhälso- och ettsom-
från taknivåhögkostnadsskyddets till denintervall överstrax

de funktionshindradetaknivån. Därtill har %dubbla 20 av
från två gånger taknivånintervallkostnader motsvarar ettsom

nivå.fyra gånger dennatill
svarande i framgår detuppdelning deVid attav grupperen

och b har utgifter ii större än personergrupperna apersoner
samtligai kapitel finns ioch Som 4 stort sett typerangesc

representerade i allafunktionshinder grupperna, menav
funktionshinderi har i genomsnitt fler ochpersonerna grupp a

hälsoproblemandel andra i de Övrigahögre än personer
i tyngdpunkt iDärtill har personer grupp a engrupperna.

astma/allergirörelsenedsättning, kronisk och "annat"smärta,
funktionshinder. bzs har tyngdpunkt iGrupp personer en

utvecklingsstörning och synskada/blindhet.rörelsenedsättning,
Motsvarande för i utvecklingsstörning,ärpersoner grupp c

talskada/talsvårighetrörelsenedsättning och och för grupp
talskada/talsvårig-rörelsenedsättning, utvecklingssstöming och

het.

utgifterna for hälso- och sjukvård för mångahögaTrots äratt

funktionshindrade människor de lägre motsvarandeär änyngre
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summerade utgifter för respektive service omvårdnad,och

sysselsättning, fritid och rekreation andra ochsamtresor, varor

följertjänster funktionshinder. lägre utgifternaDe ärsom av

följd högkostnadsskydd täcker in väsentligaatt etten av
såsomdeltjänster habilitering/rehabilitering, läkarvård och

sjukvårdande behandling, läkemedel fotvård i visssamt
Även tandvårdomfattning. för finns högkostnadsskydd änom

i form beträffande sjukvård och läkemedel. Därtillänannan
finns högkostnadsskydd för sjukresor takkostnadett genom en
för enkelresor. Vissa landsting har kompletterat detta skydd

regler.genom egna

8.2.2 Utvecklingen avgifter för vårdÖppenav
och läkemedel i

grundläggande bestämmelsen avgifter för hälso- ochDen om

sjukvård finns i hälso- sjukvårdslagen.26 § och Enligt denna
paragraf får vårdavgifter enligt grunder landstingettas ut som
eller kommunen bestämmer, i månden inte särskiltärannat
föreskrivet. Patienter bosatta inom landstinget respek-ärsom
tive kommunen, liksom patienter har vårdförmånertillrättsom

Sverigei vid sjukdom och moderskap, ska därvid behandlas
lika.

med statligtSystemet reglerade patientavgifter inom den

sjukvårdenhälso- och avskaffades den januari1 1991.öppna
samband härmed gjordes ändringar i högkostnadsskyddetI för

med behov sjukvård och läkemedel.öppenstortpersoner av
Istället för egenkostnadstak baserat på antal besök ellerett

läkemedelsinköp infördes beloppsbaserat påtak kr1 500ett

enligt beslut riksdagen. Sjukvårdshuvudmännenav gavs
möjlighet besluta nivåer.lägre Flerparten landstingenatt om av
tillämpade under år nivåer varierade1991 mellan 1 000som

Ävenkr och kr. år200 under tillämpades1 1992 lägre nivåer

kr, i allmänhet500 kr.1 l 200 Genom riksdags-än ett nytt
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höjdes egenkostnadstaketbeslut till kr fr.0.m.600 den1 1

januari Riksdagens beslut innebar1993. dock ingen ändring i
beslutalandstingens lägre beloppsgräns. Samt-rätt att om en

landsting följde emellertidliga rekommendation frånen
Landstingsföbundet tillämpa kr600 egenkostnadstak1att som

år riksdagsbeslut ifr.0.m. 1993. Genom december har1994

nivån för erhållande frikort ändrats till kr fr.0.m. den1 700av

januari och föreslås regeringen i budgetproposi-19951 av
bli ändradtionen till kr fr.0.m. den juli1 800 1 1995.

Egenavgiftema för prisnedsatta läkemedel höjdes den juli1

från tillkr kr för varje inköpstillfálle.1991 75 90 Ett nytt
avgiftssystem infördes den juli då reglerna för prisned-1 1992

sättning ändrades på så avgift fick för varjesätt att tas uten
läkemedel vid och inköpstillfälle. enskilde fickDenett samma
betala kr för det läkemedel120 hade det högsta priset ochsom

fördärtill kr varje ytterligare förskrivet10 läkemedel. Nya
avgiftsnivåer enligt princip infördes den januari1samma

frånBeloppen denna tidpunkt1995. kr kr.125är 25resp.

Regeringen har i budgetpropositionen aviserat ändringen av
avgiftsnivåema till kr fr.0.m. den135 35 juli1 1995.resp.

samband med patientavgifter i vårdI avregleradesöppenatt
fr.0.m. den januari höjde flerparten1 1991 landstingenav

läkarvårdavgiften för i primärvården från kr60 till kr.100

Motsvarande höjningar fastställdes landstingen för läkarvårdav
Ävenhos försäkringsanslutna privatpraktiserande vårdgivare.

sjukvårdande behandling höjdes från kr till mellan35 och40

Vid avregleringen infördekr. nio landsting60 differentie-en
avgifternaring mellan primärvård och länssjukvård.öppenav

avgifthögsta förDen remissförskriven öppentogs utsom

länssjukvård kr. Under år150 1993 avgifterna förvar var
primärvård och länssjukvård i allmänhet kröppen 100 resp.

kr. sjukvårdande125-150 behandlingFör besöksavgiftenvar
i regel kr.60-80
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harPatientavgifterna den juli undersökts1 1994per av

Landstingsförbundet på utredningens uppdrag. Undersökning-
utförligtredovisas i kapitel och i undersök-2 meren, som

ningsbilagan till betänkandet, omfattar avgifter i samtliga
står utanför landsting. skalllandsting och kommuner Härsom

några beträffande vård-endast uppgifter belysas de öppna
vanligaste avgiftsnivån i primärvården vidformerna. Den var

nämnda datum kr. Hälften huvudmännen, stycken,100 13av
nivå,nivån. hade högretillämpade den Tolv huvudmän en

och kr, medan huvudman kr.mellan 130 80120 tog uten

primärvårdenMedelvärdet för avgifterna i kr.110var

fråga avgifterna hos specialistläkare vid sjukhus hadeI om

avgiftsnivåerhuvudmän sina beslut till17 anpassat om
för privata specialistläkare enligt lagen 1993:1651reglerna

läkarvårdsersättning. patienten regelinnebär iDet attom
inomprimärvårds- husläkar- avgiftenbetalade %150 av

Övrigalandstinget. nio huvudmän tillämpade mindre skillnader
för patientavgifter vårdi avgifterna. Intervallet vid öppen av

medelvärde påspecialistläkare kr med 156100 180 ettvar -
sjukvårdandeAvgiften vid behandling i genomsnittkr. var

variation mellan ochdrygt kr med kr.60 50 100en
komprimerade redovisningen avgifter högkost-ochDen av

sjukvårdennadsskydd inom hälso- och visar följ ande. Patient-

avgifterna för vård har höjts relativt kraftigt i sambandöppen
årmed avregleringen avgifter Därefter har höjningar1991.av

omfattning. Avgiftenskett, dessa har varit mindre formen av
läkemedel höjdes riksdagsbeslut kraftigt den juli 19921genom

för avgiftsuttag infördes. Avgifterna harnär ett nytt system
därefter kontinuerligt.ökat riksdagen fastställdaDen av

frikortsgränsen avseende högkostnadsskyddet har höjts vart
år påmed kr från utgångspunkt år100 1991 5001annat en

nivåkr. Genom landstingen tillämpade lägre föratt en
år språngfrikortsgränsen har emellertid faktiskt1992t.o.m. ett
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frånskett i genomsnitt kr till kr årenl 200 600 mellan1 1992

och 1993.

Avgiftsutredningen har redovisat beräkningar i kapitel 2 som
visar öppenvårdsavgiftema har ökat betydligt snabbareatt än

konsumentprisindex under frånperioden år året innan1990,
avregleringen patientavgiftema vård,i till juli 1994.öppenav
Även egenavgiftema för läkemedel har ökat mycket kraftigt
från tidpunkten fore den juli då1 1991, förett nytt system
avgiftsuttag infördes, till januari Taknivån1995. för högkost-
nadsskyddet for vård och läkemedel har på motsvarandeöppen

ökat relativt kraftigt från den januari till1 januarisätt 1991

1995.

8.2.3 Utvecklingen avgifter for kommunalav
hemsjukvård i ordinärt boende

Ädel-reforrnenGenom har kommunerna sedan den jaunaril
samlat långvarig1992 för service och vård till äldreett ansvar

handikappade.och bl.a.Kommunerna skyldiga bedrivaär att

sjukvård i de särskilda boendeforrrlema, i bostäder med
särskild service och i dagverksamheter. harKommunerna även

befogenhet för hemsjukvård i ordinärt boende. Enatt svara
fårkommun erbjuda dem vistas i kommunen hälso- ochsom

sjukvård i hemmet. skyldighet erbjuda sådanEn vård kanatt
överlåtas från landsting till kommun landstinget ochett en om
kommunen det och regeringen medger det. Medär överens om

sjukvårdsansvarct följer fr.o.m. den januari1 skyldig-1994 en
het erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel foratt

funktionshindrade.

Högkostnadsskyddet för hälso- sjukvårdoch avsågsÖppen
gälla for avgifter inom kommunernas hälso- och sjukvårdäven

enligt den proposition låg till grund för riksdagens beslutsom
Ädel-reformen prop. 1990/91 för14, Ansvaret service ochom :

vård till äldre och handikappade m.m.. Riksdagen fattade
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erforderliga förändringar i dennågot beslutemellertid inte om

genomförandet reformen komEftergällande lagstiftningen. av
omfatta enbart landstingensi principhögkostnadsskyddet att

Överenskom-öppenvård.landstingsfria kommunernasdeoch

landsting och kommunermelser mellan gemensamtettom

fåtaliga och upphörde helt medhögkostnadsskydd ut-var
månad årgången februari 1993.av

hemsjukvårdavgifter förgällerSedan den l 1993 attmars
avgifter-tillsammans medvård särskilda boendeformeroch i

omvårdnad inteservice och boendehjälp i hemmet,för samt -
förbehållsenskilde inteuppgå så belopp denfår till stort att

följerpersonliga behov.tillräckliga medel för sina Detta av

sjukvårdslagenstycket hälso- ochbestämmelser i tredje26 §

enligtsocialtjänstlagen. Vidare gälleroch tredje stycket§35

avgiften för hälso- ochsjukvårdslagenhälso- och26 § att

sjukvård inte får differentieras.

sjukvårdavgiftssättning hälso- ochKommunernas av
hälso- ochfinns vissa allmänna drag.Samtidigt Förvarierar.

dvs.obligatoriskt ansvarig för,sjukvård kommunen ärsom
boendeformer, allmänhetvård i särskilda isådan tassom ges

omvårdnad vård,inkluderar service, ochavgift utanut en som
på respektive tjänst.med avseendeavgiften specificeradäratt

hemsjukvårdtillhandahållergäller kommunenDetsamma om

sjukvårdsbehovoch den enskildei ordinärt boende utöver ett
omvårdnad service. kommunoch Omhar behoväven enav

hemsjukvård ochfrån landstinget förtagithar över ansvaret

sjukvård vården ihar behovenskilde enbartden gesav
särskild sjuk-avgift eller i formallmänhet tasutan ut av en

vårdsavgift.
hälso-frågor ställts kommunalyngrestudien har inteI om

sådan hemsjukvårdsjukvård. Uppgifter kommunaloch om

Socialstyrelsensföreligger dock i viss omfattning dels i

Ädel-reformen, studieårsrapport dels i den1993 omom
Kommunför-avgifter och i kommuner Svenskal7taxor som
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med utredningen.bundet har genomfört i samarbete Den

inom särskilt boende.omfattar avgifteräven tas utsenare som

årsrapport redovisas hälftenSocialstyrelsensI att ca av

hemsjukvården.har tagit förkommunerna över ansvaret

den januari varitOmfattningen har fr.o.m. 19921ansvaretav

tagit allskiftande. fyra landsting har kommunernaI över

varaktigthemsjukvård hemsjukvård vidoch i nio landsting
i fem landsting,de har gällt restriktionerbehov. För senare

årtvå sju respektiveundantag för barn under 17varav avser
undersköterskenivån.hemsjukvård ovanföroch undantartre

äldre- och handi-studien och avgifter inomEnligt taxorom

hemsjukvård tagitsi kommuner har allkappomsorgen 17 över

tagittvå kommuner. Därtill har kommuner översexav

på behov, dvs.hemsjukvård med avseende varaktiga när

kommu-överstiger två veckor. de övriga niovårdbehovet Av
har förtillhör två stycken inte landsting. Dessa ansvarnerna

sjukvård. resterande sju kommunernahälso- ochall De

sjukvårdtillhandahåller kommunal hälso- och enbart i särskilda

boendeformer och dagverksamheter.
ansvarsförhållandentill dessa kommu-Med hänsyn ärtagen

sjukvård avgiftsfri tio kommuner. övrigahälso- och inal För

frågaavgifterna följande ivarierar ochsju kommuner är om

hemsjukvård ordinärt boende:i

boende.hemsjukvård i ordinärtkr/månad vid enbart100

hemsjukvård: enstakamed enbartAvgift för personer
kr/månad,insatserkr/månad, regelbundna 100insats 50

kr/månad. Fr.o.m.dagligen 150omfattande insatser

avgiftingen95-01-01 ut.tas

hemsjukvård: 130enbartmedAvgift för personer
kr/månad.

hemsjukvård: kr/be-60Avgift för med enbartpersoner
kr/år.sök högst l 600-

avgiftingenkr/månad. 95-01-01151 Fr.o.m. ut.tas
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kr/besök högst120 kr/år.1 600 ingår inteKommunen-
i landsting.

avgift vid besök distriktssköterska.Ingen Läkarbesökav
hemma kr, besök på140 hos läkare vårdcentral kr80 -
högst kr/år.1 600 ingår inteKommunen i landsting.

8.2.4 Synpunkter på integrerat högkostnadsskyddett
för hälso- och sjukvård

frånSett handikappolitisk utgångspunkt det rimligtär att etten

högkostnadsskydd tillämpas för avgifter inom hälso- och
sjukvården, oberoende huvudman vården.förärav vem som
Huvudskälet till avgiftsfrågan bör lösas integreratmedatt ett

högkostnadsskydd avgiftssituationen inom hälso- ochär att

sjukvården för närvarande präglas ojämlikhet. Förav samma
insatser får den enskilde i landsting läkarvård sjuk-ochett
vårdande behandling från huvudman och betalar avgifteren

har taknivå högkostnadsskydd. I ettsom annaten genom
landting där kommunerna har tagit hemsjukvård fåröver- -
den enskilde läkarvård från landstinget sjukvårdandeoch
behandling från kommunen avgifterna från denutan attmen

vården skyddas. det falletI får den enskildesenare senare
betala dubbelt. I exemplet med kommun tillämparovan en som

kr/besök60 och 1 kr/år600 det uppenbart det kanär attmax.
bli dubblering den enskildes avgifter. lösningEn meden ettav

högkostnadsskyddintegrerat innebär återgång till denen
Ädel-propositioneninriktning redovisades i 1990/91 :41,som

för serviceAnsvaret och vård till äldre och handikappade m.m.
högkostnadsskydd förEtt sjukvårdöppen och läkemedel

huvudmannaskapoberoende kan medföra problem. Skäl kanav
talarfinnas sådan lösning. sådantEtt skäl kanemotsom en

Ädel-reformen.avsikten medgälla Avsikten integreraattvar
socialt och medicinskt på äldre och fuktionshindradesynsättett

och komplexa behov samlasammansatta samt attpersoners
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och organisa-med sådan kompetens inompersonal sammaen
tvåavgiftsuttag ireglerna foruppsplittringtion. En systemav

lösning eftersombli artfrämmandedet perspektivetikan en

sammanfogade imedicinska arbetsuppgiftersociala och är

uppståskulle därmed kunnabehandlingssituationen. Det
hänföras till vad medtjänster skalloklarheter vilka somom

på debitering.avseende
dock invändasförhållande till detta kanI synsätt att resone-

Ädel-propositionen både integrerati förutsatte ettmangen
avgifter för hälso- ocharbete ochoch medicinsktsocialt att

vad gäller högkost-sjukvård skulle tillhöra systemsamma

Avgiftsutredningen dem gällernadsskydd. Problemen sersom
sjukvård huvud-avgifter för kommunal hälso- ochinte över

hemsjukvård i situation däravgiftsuttaget förtaget, utan en

sjukvård.enskilde insatser Synpunkteninte har andraden än

och medicinska arbets-svårt splittra socialadet är attatt upp
kan för denpå två debiteringuppgifter med avseende typer av

skälsituationen intenämnda ett tungt emot ettses som
den enskilde har enbarthögkostnadsskydd. Närintegrerat

uppstå.hemsjukvård problembör inga
medborgarnalikhetsaspekten, dvs.andra skäl kan gällaEtt att

avseende på avgifter. Ombehandlas lika medskall t.ex.
frånhemsjukvårdavgift förkommunen separattar ut som ges

avgift giltig medoch omvårdnad och dennaservice görs
omvårdnads-på högkostnadsskydd, tillämparavseende enmen

sjukvårdsbehovomfattar omvårdnads- och ochtaxa somsom
omvårdnadsbehov föreliggerbåde enbart och närnäruttas

ukvårdbehov uppstår olikhetssitua-omvårdnads-och finns, en
sådan omvårdnadstaxa innebärakan nämligention. En anses

noll-avgift för sjukvård, vilket kontrasterar särskildmot enen
hemsjukvårdavgift för i hemmet.separat

naturligtvis finnslikhetsaspekten kan detOm sägas att en
skillnad noll-avgift for sjukvårdformell mellan den harsom en

för omvårdnad har enbart hem-och deninom ramen som
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sjukvård och betalar för denna tjänst. Problemet med att

medborgarna behandlas olika finns dock redan idag. vilarT.ex.

exempliñerade omvårdnadstaxan påden olikhetssituation.en

Noll-avgiften nämligenkan "dold avgift" ärses som en som

inlagd i omvårdnadstaxan och betalas bådesom av personer
har omvårdnad ochenbart har bådesom personer som

omvårdnad sjukvård.och "dolda avgiften" skulle kunnaDen

explicit och avgiften sänkas omvårdnadenbartgöras när
tillhandahållsl. detta gjordes skulleOm avgiften för sådanäven

sjukvård ingåkunna i högkostnadsskydd för vård ochöppen
läkemedel. lösning förordas utredningenEn annan som av- -

den nuvarande konstruktionen med omvårdnadstaxaär att en
behålls bådeför har omvårdnad sjukvårdochpersoner som
och högkostnadsskyddet för vård och läkemedelöppenatt

enbart skall gälla avgift för hemsjukvård där den enskilde inte

samtidigt omvårdnad.har Förslag berör omvårdnadstaxansom
redovisas kapiteli 10.

tredje skäl integrerat högkostnadsskyddEtt kanmot ett vara
skydd för höga avgifter redan finns i form reglernaettatt av

förbehåll i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.om
kommunerna väljer sinaHur avgifter har denän sättaatt

enskilde alltid skydd dessa regler.ett genom
Synpunkten skydd för höga avgifter redan finns i formatt ett

reglerna förbehåll i hälso- och sjukvårdslagen ochav om

socialtjänstlagen i och för sig riktig, förbehållsreglemaär men
kan ha låg både förrelevans, den enskilde och kommu-antas

mångai fall där den enskilde har enbart hemsjukvård.nen,
förutsätter reglerna förbehållDessutom den enskildeattom

l principiella för avgifterDet vadresonemanget motsvarar som anges om
förbehållsbeloppets nivå i Kommunstudien i undersökningsbilagan. iDär sägs
avsnitt 6.2.7: "En faktor kan förklara förbehållsbeloppet olikaäratt stortsom
i kommunerna vilka tjänster ingår i tjänstOm ingår iär taxan. taxansom en
kan förbehållet lägre eftersom den enskilde inte behöver sittsättas ta av
förbehållsbelopp för betala för tjänsten".att
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förbehåll. många fall kan dettill och begär Ihänvisar attantas

möjlighet. Slutligen kankänner till dennaenskilde inteden
liten tyngd iförbehållsbelopp hasynpunkten ansesom

utgångspunktenolikhetssituationförhållande till den utgörsom
i detta avsnitt.diskussionenför

för kommunal hem-skäl avgifternämndaUtöver mot att
vårdförhögkostnadsskyddetsjukvård läggs in under öppen

och ekonomiska skäladministrativaläkemedel kanoch även
sådantsådan skäl kanlösning.talar Ettfinnas emotsom en

stämpla ellerska hakommunsidangälla rätt attsomvem

på högkostnadsskydd.avgift med avseende Ettgodkänna en
administreraskall bevaka ochgällakan attannat somvem

svårigheter självenskilde hari fall där den"stämpling" sker att
för sådangälla kostnadernasin tredje kanbevaka Etträtt. en

administration.

frågor skalladministrativagällerdetNär t.ex.som vem som

påavseende högkost-avgift medgodkännaha rätt att en
"stämpling"och administreranadsskyddet bevakasamt av

åläggaskunna kommunenshögkostnadskort, bör dessa
eller delegeras inomansvariga sjuksköterskamedicinskt

Även med landstinget bör kunnaorganisationen. kontakten
Frågansjukvårdsorganisation.kommunenslösas inom om

kapitlet.sista avsnittet ii detkostnader tas upp
högkostnadsskydd kanintegreratYtterligare skäl emot ett

samord-gjorts i samband mederfarenheter harvissa somvara
nuvarande högkost-och landsting detmellanningen stat av

beslutSamordningen innebär dennadsskyddet. partensatt ena
förinnebär höjda avgifter läke-påverkar andras.den T.ex.

jämförbar höjning egenkostnads-medel, görsutan att aven

sjukvårdfår avgiftsfri snabbareden enskildetaket, änatt om

påför högkostnadsskyddet hade sketthöjning taketaven
läkemedelsavgiftenbeträffandemotsvarande Natur-sätt som

fallomvända förhållandet gälla för därligtvis kan detäven

läkemedelsavgiftensjukvården höjer sina avgifter snabbare än
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höjs. skäl integreratEtt skydd kan allaannat emot ett attvara
kommuner inte har för hemsjukvård. Nationella regleransvar
bör enligt detta enbart finnas för situationer där allasynsätt
omfattas. Till denna problematik hör landsting21 26att av
och landstingsfria kommuner inte avgift för ukvårdandetar ut

behandling. Om kommuner, inom landsting, hart.ex. ett som
tagit hemsjukvård sjukvårdande behandling friaöver är att

vilka avgifter helst uppstår, administrativasätta utöversom

problem, ojämlik avgiftssituation för boende ien personer
landstingsområdet.

högkostnadsskyddEtt integreras huvudmänmellansom
innebär erfarenhetsmässigt vissa problem för huvudmännen

den beslut påverkar den andres beslutssituation.attgenom enes

problem skallDessa dock ställas den vinst denmot som
enskilde brukaren vid integrerat skydd. kangör Dessutomett

frågan ställas hur problemen för huvudmännen. Förärstora att
minska eventuella problem behövs dels systemsamordningen

frågai identifiering besök, mottagande kvitton ochom av av
utfärdande högkostnadskort. Vidare behövs förregler likaav

avgiftssättning inom landstingsområde för lika tjänster.ett
Ännu skäl integrerat högkostnadsskydd kanett emot ett vara

den förbättring åsyftas för den enskilde istället kan bliatt som

försämring i vissa fall regler för lika avgiftssättningnären
inom landstingsområde införs. skulleDet kunna gällaett t.ex.
för har behov dagliga sjukvårdsinsatser ochpersoner som av

för närvarande betalar avgift månad på eller130som en per
kr. då150 Om besöksavgift införs och denna avgiften

den generella avgiften inom landstingen förmotsvarar t.ex.

sjukvårdande behandling, kr/insats,60 kan det vid fem dagars
behandling vecka handla kr/månad1 260 i avgift ochper om

frikortsgränsen inom högkostnadsskyddet nås inom knapptatt

och halv månads tid. Med sådant avgiftsuttag haretten en

inget vunnits med integration.en
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medallvarligasteskäl detdettauppenbart ärDet är att

försämringhögkostnadsskydd.avseende på integrerat Enett av
medåsyftasinte vadvillkorenskildesden är attsom

hälso-hemsjukvård ochför kommunalavgifter öppenintegrera
måsteSamtidigthögkostnadsskydd.sjukvård underoch samma

harinteidag. kommunernafinns redanproblemet Därsägas att
ochlandstingensådanhemsjukvårdentagit över avges

beträffandeskerlandsting.inte tillhör Dettakommunerna som
hälso- ochi §för reglerna 26inomavgiftsuttag ramen

landstingsfrialandsting och26sjukvårdslagen. 21I av
alls.några avgifterhuvudmännenintekommuner uttar
kanvarierande.flera och Detsådana besluttillBakgrunden är

medsambandavgifter isvårigheterhandla attutatt tat.ex. om
kostnaderockså gällakanenskildes hem.i den Detbesök görs

kontrolleraochinbetalningskortskickaför attattutatt
faktiskadendet gällakanskett. Vidareinbetalning har

dagmycketsåbetalaför patienternasvårigheten att pengar per
förförtjänstenfaktor kanYtterligarevården.för attvaraen
60landstingsfria kommunernaoch delandstingen att ta utav

deneftersomfortgående behandling intekr/besök vid är stor
erhålleroch därmednår frikortsgränsensnabbtenskilde annan

ändå finnssjukvård riskoch gratis.hälso- Denform somav
fmansieringsfrågor, dvs.sin bas iintegration harmed en

landsting/landstingsfriasåväl kommunerhosbehovet som
följdtillintäktsförlustersig förkompenserakommuner att av

överdrivas. Genomdock inteskallRiskenförändringen. att

kanavgift besöklågmycketelleravgiftsfrihettillämpa peren
patienten,både förtillfredställandenåslösningar ärsom

Även periodiseringlandstingen.ochkommunerna aven
kapiteliutredningendiskuterashögkostnadsskyddet, avsom

enskilde.för denriskenundanröjaskulle kunna13,
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8.2.5 Alternativa lösningar med avseende på
högkostnadsskydd

alternativ till lagregleringEtt utredningens princip ettav om
högkostnadsskydd för hälso- och sjukvård kan fråganattvara
löses avtalsvägen i länsvisa förhandlingar mellan kommuner
och landsting. sådan lösningEn kan underlättas läke-attav

vårdmedel i överföras frånöppen till landstingenstatenavses
direktivenenligt till utredningen hälso- och sjukvårdensom

organisation och finansiering HSU 2000. utgångspunktEn

avtalslösningför landsting och kommunerår självklartatten
för enskildas situation i fråga avgifter förtar ett ansvar om

sjukvård.hälso- och

möjlig lösning det gällerEn skapa skyddnär att motannan
hälso- och sjukvård,höga avgifter inom kan att ettvara

högkostnadsskydd etableras försärskilt kommunal sjukvård,
habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. sådantEtt högkost-
nadsskydd då utgångspunkt i kommunen,har sin i dennaatt

lösning, tillhandahåller tjänster/varor deandra lands-än som

tinget tillhandahåller, sjukvårdande behandlingdvs. intesom

landsting habilitering, rehabilitering och hjälp-samtges av
medel på "nivå" den gäller föränsom ges en annan som
landsting. Naturligtvis måste sådant högkostnadsskydd förett

kommunal sjukvård högkost-innebära det nuvarandeatt

nadsskyddet för vård medoch läkemedelöppen anpassas
avseende på det kommunala skyddet. två skyddModellen med
måste lika bra eller bättre för den enskilde alterna-vara som
tivet koppla kommunal sjukvård till det aktuella högkost-att

nadsskyddet för vård och läkemedel.öppen
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Bedömningoch förslag8.3

Bedömning8.3.1

kapitlet har funktionshindrade utgifter for hälso-I personers
sjukvård redovisats, liksom utvecklingen avgiftssyste-och av

sjukvården.inom hälso- och den bakgrunden ochMot settmen

handikappolitisk ugångspunkt har utredningenfrån ansett atten

rimligt högkostnadsskydd tillämpas för hälso-det ochär ettatt
vården.sjukvården oberoende huvudman för Iärav vem som

har synpunkter på högkostnadsskyddavsnitt integrerat8.2.4 ett

och sjukvårdför hälso- behandlats. Olika invändningar mot ett

högkostnadsskydd har redovisats tillsammanssådant med syn-

punkter talar för integrerat skydd eller visar påettsom som
sådantlösningar för kunna etablera skydd. situationDenatt ett

integration högkostnadsskydd har diskuteratsför vilken en av

avgiftsuttag för kommunal hemsjukvårdgäller den enskildenär
sådan vård omvårdnadsinsatserhar inte har andra frånsom

kommunen.

Utredningen har pekat på några alternativa lösningar påäven

problemet och dessa möjliga utgångspunktmedärattanser
från premisser, för osäkra med påsina avseendeärattvar men

mål de för avgiftsuttaget förutredningens sätta gränsatt en

sjukvård.hälso- och

Utredningen invändningarna föra in ävenatt mot attanser

avgifter för kommunal hemsjukvård för den situation som-
har beskrivits -i högkostnadsskyddet för vård och läke-öppen
medel inte har sådan tyngd integrerat högkostnadsskyddatt ett

inte bör Utredningen integrerat högkost-prövas. att ettanser
nadsskydd för hälso- sjukvårdoch upphäver den ojämlik-
hetssituation föreligger enskilda i vissa fallattsom nu genom

få betala avgifter enligtkan dubbla avgiftssystem för öppen
vård och i andra fall avgifter enligt avgiftssystem. Ut-ett
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redningen konstaterar integrerat högkostnadsskydd föratt ett

sjukvård kommuner landstingoch inte strider motsom ges av

grundtankarna för Adel-reformen.

Förslag8.3.2

bakgrund den redovisning och bedömningMot avseendeav
olika problem har gjorts i kapitlet föreslås avgifter förattsom
kommunal hälso- och sjukvård tillhandahålls enskildedensom

hemsjukvårdi dennes hem jämställs med hälso-öppenannan

sjukvård frågaoch i kostnadsbefrielse enligt lagen§7om om

begränsning läkemedelskostnader Jämställelse skallav m.m.

gälla för situationer den enskilde har kommunal hem-när

sjukvård ha hjälp i hemmet, service och omvårdnadutan att
från kommunen för vilken omvårdnadsavgiftservice- ochen

ut.tas

Vidare föreslås regeringen legal möjlighetatt attges en
föreskriva avgiftssamordning i samband med godkännerdenatt

avtal mellan landsting och kommuner överföringom av
för hemsjukvård. framtidamöjlighetDennaansvaret avser

avtal och i tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen.18 §anges
avstårUtredningen från förslag lagreglering med avseendeom

ingångnapå avtal. till avsiktdet utredningensDetta är atttrots

lika avgifter för lika tjänster skall gälla hos kommuneräven

och landsting i landstingsområden där kommunerna redan har

tagit för hemsjukvården. Regeringen bör verkaöver ansvaret
för Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundetatt

medverkar till detta kan genomföras på frivillig Omväg.att ett
sådant förfaringssätt inte visar sig möjligt bör lagregleringen

påske med avseende redan ingångna avtal.

föreslåsDärtill avgiftssamordning skall ske i fallävenatt en
då kommunen erbjuder hemsjukvård med bibehållet huvud-

förmannaskap landsting. Med avseende detta införs en
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stycket hälso- och sjukvårdslagenföreskrift i andra18 § att
fåravgift inte högre landstingets.kommunens sättas än

Kostnader8.4

Kostnaderna för reformen svåra uppskatta. gällerDetär att

påkostnaderna för administrationen kommun- respektivebåde

kostnader följer frikorts-landstingssidan och de attsom av
nås antalkan störregränsen ettav personer.

viss grundläggande informationberäkning behövsFör somen

bristfällig. gäller det antalsaknas eller Detär t.ex. personer
beröras reformen. gällerkan komma Den ävenatt avsom

sjukvårdsbehov frånoch hur insatsernatyp avpersonernas
tidsmässigt. Vidare gäller det avgiftssätt-fördelaskommunen

för efter reformens genomförande.tjänsternaningen
hemsjukvård i lands-har för 13Kommunerna avansvar

någoni dessa kommuner inte harAntalettingen. sompersoner
hemsjukvårdomvårdnad enbart enligt uppgift mycketärutan

få. erhållerNågon exakt siffra går inte Delitet. att som
omfattande behov och besökshar dock i allmänhetinsatser ett

fallen flera gånger vecka. vanligmajoriteti Förutomperen av

sjukvård form bl.a. omläggningar, injektioner och medi-i av

cinutdelning tid rehabiliteringsinsatser, medhar under senare
blivit vanligare.sjukgymnastik och arbetsterapi, allt För

gångeråterkommer flera i veckan det iinsatser ärsom
månadvanligast betalar avgiftdagsläget att personerna en per

avgiftsfria. Utredningens förslag innebärinsatserna inte ärom
inte får högre avgift för insatserkommunen änta utatt

tillhandahållsmotsvarande för tjänster landstinget. Isom av

besöksavgifter kan komma införaspraktiken innebär det att att
måsteoch landsting förhandlaoch kommuneratt om av-

giftsuttaget.
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framhållitshar i avsnitt landsting8.2.4 21 26 ochDet att av

landstingsfria harkommuner valt inte avgiftsbeläggaatt

hemsjukvården. Några skäl till detta har bl.a.angetts, att
behöver insatser flera dagar vecka vidpersoner som per en

normal besöksavgift kr/besök snabbt skulle få60 mycket
höga avgiñer. Utredningen densammantagna motanser

troligtbakgrunden det optimal avgiftssättningäratt att en som
tillfredsställer både kommuner och landsting intäktervad gäller
och den enskilde vad gäller avgifter innebär lågt avgiftssatten

avgiftsfri hemsjukvård. Medeller detta kommunerär sagt att
erhåller någotoch landsting inte intäktsbortfall pånämnvärt

den nivå på avgiftengrund kan komma bli aktuell.attav som
kan erinras kommunalt avgiftsuttagDet att ettom som

på kr/månadförekommer för närvarande kr/besök150 7är ca
har insatser fem dagar i veckan.om personen

lågt avgift förNämnda hemsjukvård innebärsatta att av-

giftsuttagets påverkan på antalet tillkommande personer som
når frikortsgränsen blir begränsat. förhållande tillsam-Detta

antalet imed kommunerna har kommu-attmans personer som
nal hemsjukvård samtidigt ha omvårdnad litet,ärutan att

reformenmedför relativt lite kostnadsdrivande i dennaäratt
del. exakta effekten dockDen inte utredningen.vetmer

Kostnaden för administration reformen på kommun-av

respektive landstingssidan bedömer utredningen liten.som
Såväl kommuner landsting har väl utformade försystemsom
administration olika intäkter och kostnader.typerav av

Väsentligen handlar problemet få in de föreslagnaattom
förhållandena i de rutiner redan finns. detta kanFörsom
eventuellt mindre initial kostnad finnas. det gällerNären
administrationen i övrigt bör rutinerna kunna klaras med
nuvarande personal.
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för vissa hjälpmedel

Inledning9.1

Från allmän handikappolitisk utgångspunkt bören personer
med funktionshinder inte vidkännas kostnader för hjälpmedel

påde behöver grund funktionshindret. verklighetenIsom av
emellertid sådanadessa kostnader. kanhar Det rörapersoner

såväl avgifter sjukvårdshuvudmännensig tar ut,om som som
merkostnader olika slag. Nedan redovisas utredningensav
studier hjälpmedelsfrågor åtgärdermöjliga förslag tillsamtav
till skydd höga avgifter för hjälpmedel.mot

Studier hjälpmedelsfrågor9.2 av

Yngrestudien

Yngrestudien visar kostnaderna för hjälpmedel relativtatt sett

den betungande utgiften.inte Medianvärdet förmestvar
år.samtliga kronor450 genomsnittliga kostnadenDenvar per

låg kronor år ochl 900 hade inte95 procentca per en
kostnad kronor år. dem ingår2 500 Föröverstegsom per som

deni de under de två årensvarat att senastegrupp som

tvingats minskabl med utnyttja olika slag tjänster,atta av

framgår den genomsnittliga kostnaden för hjälpmedelatt är
år.kronor Genomsnittssumman påverkas3 700närmare per
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kostnad fördock mycket högatt uppgettperson enav en

hjälpmedel, kronor.59 000

Äldrestudien

Äldrestudien den kostnaderna för hjälpmedelvisar även att
alltför omfattande. På frågan denregel inte omsom var

någrafunktionshindrade haft utgifter för hjälpmedel svarade ett

haft för hjälpmedelfåtal, de kostnader2 procent, att somca

överstigit kronor år. Resultaten måste tolkas med2 400 per
frågaförsiktighet, eftersom bortfallsfrekvensen för dennastor

drygt 60 procent.var

Dolda merkostnader

innehållerStudien Dolda merkostnader också viss information
På frågan vilka tjänster funktions-hjälpmedel. denomom

månadernahindrade nyttjat de svarade 167tre senaste perso-
beträffande det gällerhjälpmedel.34 Närprocent,ner,

frågorna vilka kostnadsslag har haft dolda merkost-om man
fleraför, eller kan hjälpmedel undernader ryms rymmas av
medförhuvudgruppema medicin, bostad och hushåll Dettaosv.

gårdet i denna studie inte dra några underbyggdaatt att

kostnader för just hjälpmedel.slutsatser om

Landstingsförbundets kartläggning hjälpmedelav

Landstingsförbundet påhar utredningens uppdrag genomfört
enkätundersökning beträffande avgiftssystem och avgiftsni-en

våer inom hälso- och sjukvården. konstaterasI rapporten
följande det gäller handikapphjälpmedel, inklusive tolk-när

tjänst:
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det gäller patientavgifterNär i samband med hjälpmedel-
åt handikappade får skilja på avgift kan tas utman som
vid besök hos läkare eller vårdpersonal ochett annan
avgift/utgift för själva hjälpmedlet.
Beträffande besöket kan det fråga "vanligt"ettvara om-
mottagningsbesök, varvid hjälpmedel ordinerasäven ett

eller anpassning/utprovning sker. Vid sådana be-att
sökssituationer har landstingen i allmänhet avstått från

någon patientavgift. Somliga landsting dockatt ta ut tar

avgift.ut

Avgifter för hjälpmedel tillämpas i viss utsträckning. Där-
uppvisar landstingen olikheter.stora

glasögon till barnFör och ungdom finns särskilda-
bidragsbestämmelser i landstingen
Tolktj i landstingen genomgående helt avgifts-änsten är-
fri.

Landstingen uppvisar olikheter det gäller avgifter förnärstora

hjälpmedel och det inte möjligt några överskådligaär göraatt

sammanställningar eller analyser avgiftssystemen. Påav
utredningens uppdrag genomförde därför Landstingsförbundet

särskild studie hjälpmedel vanliga och viktiga förären av som
med funktionshinder olika slag. Listan på dessapersoner av

vanliga och viktiga hjälpmedel tillkom på så de fyrasätt att

sakkunniga för handikapporganisationerna i utredningen
ombads och lista på olika hjälpmedel.upprättaatt var en en

fyra hjälpmedelDe framgår tabellen nedangrupperna av av
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för medvanliga och viktiga hjälpmedelTabell 9.1 Fyra av personergrupper
funktionshinder.

Grupp 3 Grupp 4Grupp 2Grupp 1

och liknan-Punktskriñmaskin PerukerOrtopediska skor, Kvartur
tidhjälpmedelMagnevision Rullator debekvämskor

"Vita käppen" Avgifter for Dubbla rullstolar +Ortoser
reparationer sling-Kikare for synskadade fritidRullstolar t samtex

batteri-Färgindikator däck och styrda elrullstolarBandspelare
byte rullstolKlockor for TalhjälpmedelHörapparat
Avgifter for Datorer/datorstöddablinda/synskadadelnsulinpump ut-

spel for provning, hjälpmedelOxygeninhalator Anpassade anpass-
Mobiltelefonblinda/synskadade ning och träningStödkorsett

for hjälpmedel MikrovågsugnVattenpass syn- av
bågarskadade Glasögon och

första handi vux-
na
Specialleksaker i
gränslandet leksak -
hjälpmedel

fullständigaStudien i sammanfattning följande.visade Den

bilagedel.redovisningen finns i betänkandets

Grupp l

bekvämskorOrtopediska skor

landsting avgift för mellan krSamtliga 300-600tar ut Vuxna

vanligaste värdet kr och för barn mellan kr400 100-500är

finns vissa fallvanligaste värdet kr. i200 Dessutomär max-

kostnadsregler år begränsningsregler i antal skorsamt perper
ar.

ñlnktionshindrades förkostnader skorKommentar: Den

skiljer ganska mycket mellan de olika landstingen.

lMed förstås landstingsfria Gotland,landsting de kommunernaäven
Göteborg och Malmö
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Ortoser
varierarövriganågon avgift. Förlandsting inte13 uttar

kr.100-200vanligast Ikronor,avgiften mellan 50-500 är

något fallför bam. Iavgift förfallnågot uttas vuxen men

"självkostnad"avgiften lika medär
förkostnaderfunktionshindradesDenKommentar: ortoser

mellan landstingensig ganska mycketskiljer

Rullstolar
kommu-två rullstolaravgift. falllandsting I ärInget ettuttar

nalt ansvar.

Bandspelare
utprovningsavgift 60landstingavgift. EttIngen tar ut omen

kr.

Hörapparat
varieraravgift. övriganågonlandsting inte För12 uttar

två avgiftfall 500kr.avgiften mellan 100-500 I uttas omen
för borttappadkr apparat.

Insulinpump
avgiftIngen

Oxygeninhalator
hjälpmedel.dettatillhandahållerlandstingavgift. EttIngen

Stödkorsett

varierarövrigaavgift.någon Förintelandsting15 uttar

självkost-landstingkr.mellan 100-500 Ettavgiften uttar

nadspris.
olikamellanmycketganskaskiljer sigAvgiftenKommentar:

landsting.
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Signalhjälpmedel
tillhandahållerlandsting avgift. landsting inte2Inget tar ut

hjälpmedel.-detta

Sängar
landsting inte avgift. självkostnadspris.20 2 2tartar ut ut

det kommunalt landstingläratt ett tar utanger ansvar. en

utprovningsavgift kr, landsting tillhandahåller inte60 1Om

hjälpmedel.detta

Sammanfattning
framgått någradet inom för hjälpmedelSom ganskalär grupp
skillnader mellan de avgifter landstingen denstora tar ut av

funktionshindrade. Särskilt gäller detta Ortopediska skor,
och stödkorsetter. också skillnad påDet ärOrtoser stor

avgiftsnivån totalt för hjälpmedel i landstingIngetgrupp
tillhandadahåller de hjälpmedlen i denna10 heltgrupp
avgiftsfritt, några avgift bara för Ortopediska skor.tar utmen
Andra landsting avgift för till de hjälpmed-10tar ut ett sex av
len

Grupp 2

Punktskriftsmaskin

landsting avgiftInget tar ut

Magnevision
landsting avgiftInget tar ut

"Vita käppen"
landsting avgiftInget tar ut

Kikare för synskadad
landsting avgiftInget tar ut
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Färgindikator
avgift. tillhandahållerlandsting landsting inte5Inget tar ut

hjälpmedel.detta

blinda/synskadadeKlockor för

landsting avgift kr. tillhandahåller inte100 detta21 tar ut

hjälpmedel. tillhandahåller hjälpmedlet för blinda.endast2 1

tillhandahåller bara väckarur.

för blinda/synskadadeAnpassade spel
landsting tillhandahåller inte hjälpmedel. intedetta 519 tar ut

någon avgift. landsting säljer hjälpmedlet till ordinarie pris.l

för synskadadeVattenpass
landsting inte någon avgift. tillhandahåller inte12 13tar ut

hjälpmedel. tillhandahållerdetta hjälpmedlet endast1 som
arbetstekniskt hjälpmedel.

Sammanfattning
framgått det i inga skillnader i avgiftSom 2är störregrupp

mellan de olika tillhandahållerlandstingen. landsting alla de4

åtta hjälpmedlen avgift. landsting tillhanda6 7utan av

hjälpmedlen avgift medan inte tillhandahålles. Alla1utan
tillhandahållerlandsting minst hjälpmedlen4 avgift.utanav
förVanligast resterande hjälpmedel de inte tillhanda-är att

hålles.

Grupp 3

Peruker

Övrigalandsting inte någon18 avgift. avgifttar ut tar ut

mellan 300- kr, i fall på4 000 den totala kostnaden.20 %ett

funktionshindrades kostnaderKommentar: Den för peruker
skiljer sig åt.mycket
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Rullator

någon avgift. detlandsting inte 3 är21 ettattuttar uppger
tillhandahåller inte detta hjälpmedel. 1kommunalt 1ansvar,

påutprovningsavgift kr.60landsting tar ut en

batteribyteför reparationer, däck ochAvgifter t ex

reparation/batteribyte.någon avgift forintelandsting9 tar ut

Övrigadet kommunaltlandsting1 är ettatt ansvar.uppger
forvarierande omfattning; däckavgift ilandsting tar ut

batteribyte kr.förarbetet byta kr 25-900, 0-200inklusive att

eller arbets-självkostnadsprisavgiften lika medfallvissaI är

batteribyte.tillhandahålles inte däck- ellerkostnad, i något fall
funktionshindrades kostnader varierarDenKommentar:

olika landsting.mycket mellanganska

träningutprovning, anpassning ochAvgifter för av

hjälpmedel
fall avgiftenavgift. övriga 60-80landsting inte I22 äruttar

tillhandahåller inte detta.kr. landsting1

Sammanfattning
ganskaframgått det for hjälpmedlen i 3Som är storagrupp

avgiftsuttag. Särskiltnågra fall det gäller gällerskillnader i när
rullstolar.reparation och batteribyte förperuker 5detta samt

något de fyra hjälpmedlenavgift förlandsting inte uttar av

avgift allalandsting fori dennamotsvarande 2 tar utgrupp.

hjälpmedlen motsvarande.

Grupp 4

liknandeKvartur
detnågon avgift.landsting inte 120 är ettatttar ut uppger

kr.landsting avgift 3kommunalt 2001 tar ut omansvar.
tillhandahållertillhandahåller hjälpmedel.landsting inte detta 1

väckarur.bara
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rullstolarslingstyrda+ fritidrullstolarDubbla samt

avgift.rullstolar ltillhandahåller dubblalandsting utan17
tillhanda-landstingkommunalt 6det är ettatt ansvar.uppger
älpmedel.fritidshjrullstolellerrullstolardubblahåller inte som

dubblabehöverfunktionshindradedenFörKommentar: som
eftersomlandstingen,skillnader mellandetrullstolar är stora

hjälpmedel.dyrtförhållandevis visrullstol är ett

Talhjälpmedel
avgift.landstingInget tar ut

hjälpmedelDatorer/datorstödda

avgiftlandstingInget tar ut

Mobiltelefon
avgift iinteavgift ochnågon 1intelandsting ut2 tartar ut

hjälpmedel. landstingtillhandahåller inte detta lspecialfall. 22

samtalsavgiften.betalar

Mikrovågsugn
hjälpmedel.mikrovågsugntillhandahållerlandstingInget som

bågarGlasögon och
dock fördessanågon avgift, 2intelandsting14 uttar av

Övrigahjälpmedel.dettatillhandahåller intebågar. 2 tar ut

kanexempel 2omfattning,varierandeavgift i nämnas attsom
avgiftafaki, någravidkrmellan 450-1 050bidrag tar utger

bågar.ofta för100-300om

leksak-hjälpmedeli gränslandetSpecialleksaker
tillhandahåller inteavgift.någon 12landsting inte4 tar ut

Övriga avgift vissa fall, inteihjälpmedel.slagsdetta taruttar

tillhjälpmedlet, hjälperföranpassningenavgift förut men
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med anpassning befintliga hjälpmedel som föräldrartav ex
köpt etc

Sammanfattning
framgåttSom det inget landsting tillhandahåller alla deär som

åtta hjälpmedel finns i Särskilt det4. mikrovågs-ärsom grupp
och mobiltelefon inte tillhandahålls. de fall hjälp-Iugn som

medel tillhandahålles varierar avgifterna inte mycket. Undantag
glasögon bågar,och där vissa skillnader finns.är

det gäller deNär särskilt utvalda30 älpmedlen motsvaran-
de i de fyra kan följande konstateras:grupperna

för vissa hjälpmedel, främst ortopediska skor, ortoser,-
peruker, dubbla rullstolar reparationer och bytesamt av
batterier på rullstolar varierar landstingens avgiftsuttag

den funktionshindrade ganska mycket.gentemot
vissa hjälpmedel tillhandahålles inte allstyper nästanav-

landstingen, mikrovågsugnar och mobiltelefonertav ex
Vissa tillhandahålls i relativt begränsad omfattning,typer

anpassade spel för blinda synskadade ochtex vattenpass
för synskadade specialleksaker i gränslandet leksak/samt

hjälpmedel
i vissa fall har för hjälpmedel överförts tillansvaret-
kommunen. gällerDet främst rullstolar, rullatorer och
sängar.
landstingen har sinsemellan olika omfattning av av--
giftsuttag den funktionshindradegentemot

Tabellen nedan kan viss överblick frekvensenöverge en av
avgift respektive intenär tas ut tas ut
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respektive inteavgift för hjälpmedelSammanställning9.2 över när tas utTabell
9.1hjälpmedlen enligt figurmotsvarande. Avserlandstingeniuttas

Grupp 3 Grupp 4Grupp 2Grupp l

65% 104 50%162 78% 6879 31%avgiftIngen uttas

2% 72 35%39 19% 2Tillhandahålles 4 1%

2 1%0 0% 4 4%4 1%Kommunalt ansvar

30 14%30 29%66% 7 3%Avgift/inskränkning 173

deochantalet hjälpmedel isigTabellen baserar en avvar

multipliceratstyckenrespektive10, 8fyra 4grupperna
alltsåharhjälpmedeldvs Varjelandsting, 26.med antalet

Värde.samma
framgår följande:tabellenAv

hjälp-gäller för drygt 30för 1 procentatt avgrupp-
tillhanda-så allakostnadsfria,medlen är gottatt som
två hjälp-föri någon formhålles avgiftoch tas utatt

medel tre.av
avgiftsfria,gällerför 802 ärnärmare procentattgrupp-

tillhandahålles.hjälpmedel intefemteattmen var
avgifts-hjälpmedeltvågällerför 3 äratt treavgrupp-

hjälpmedlen.påavgift 30fria och procenttas utatt av
lämnasälpmedlenhälftengällerför 4 utatt avgrupp-

tillhandahållestredjedel inteungefäravgift, attutan en
hjälpmedlen.föravgift 30 procentuttassamt att av

detföljandestudiernade olika närvisarSammanfattnings
hjälpmedel:gäller -

enligthjälpmedelförkostnaden ärgenomsnittligaden-
år 900till 65 1funktionshindradeyngrestudien för upp

kostnadhar inteår.kronor 95 procent somenper
våraiingentingfinnskronor. Detöverstiger 5002

haskullefunktionshindradeäldrestudier säger attsom
årskostnader.högre
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landstingen i Vissa fall inte egenavgift för hjälp-tar ut
medel. förstagäller i hand sådanaDet hjälpmedel som
icke funktionshindrade inte använder, tpersoner ex
rullstol. Undantag finns emellertid.

landstingen i olika utsträckning egenavgifter fortar ut

hjälpmedel. uppvisar därvidlag ganskaDe olik-stora
heter. finns alltså regionalaDet skillnader beträffande

avgiftsuttag. Principen för avgiftens storlek i normal-är

fallet avgiften skall den kostnad ickeatt motsvara en
funktionshindrad har.

for vissa hjälpmedel varierar avgiftuttagettyper av
relativt mycket
många funktionshindrade de har doldaattuppger
merkostnader för hjälpmedel
vissa hjälpmedel viktiga för funktions-angettssom som
hindrade tillhandahålls inte landstingen.av
kommunerna regel inte avgift för hjälpmedeltar utsom
i de fall de har för hjälpmedelsfrågoma.ansvaret

bör ställasDetta den handikappolitiska utgångspunktenmot

med funktionshinder inte bör ha kostnader föratt personer
hjälpmedel de behöver på grund handikappet.som av

Bedömning9.3 och förslag

9.3.1 Bedömning

funktionshindradesDen kostnader för hjälpmedel kan vara av
två slag, dels patientavgift vid besök hos läkare eller annan
behandlingspersonal, dels avgiften kostnaden för själva
hjälpmedlet. de fallI patientavgift vid ordinationtas ut av
hjälpmedel vissa landsting det inräknas denna igör- -
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sjukvård.högkostnadsskyddet för hälso- ochreglerna för

funktionshindrade själv.Avgiften for hjälpmedlet betalar den

åtgärder utredningengäller förslag till eventuella hardetNär

följande alternativ:diskuterat

inlemmas i högkostnadsskyddetHjälpmedelskostnaderna

förslag hjälpmedel hälso-Utgångspunkten för detta är äratt

sjukvård. fastställs i de ändringar i Hälso- ochoch Detta
samband tillkomstensjukvårdslagen HSL infördes i medsom

funktionshindradestöd och service till vissaLagen omav
Ändringarna gäller paragraferna ochLSS. i HSL 3 18, se

tabellen nedan:
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sjukvårdslagens9.3 paragrafer 3a och 18a.Tabell Hälso- och

3aHSL §
bosatta inom landstingetLandstinget skall erbjuda dem ärsom

habilitering
hjälpmedel for funktionshindrade

dövblinda,tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva,
vuxenblinda och hörselskadade

inte habilitering och hjälp-Landstingens omfattar dockansvar
inom landstinget har för enligtmedel kommunsom en ansvar

inskränkning iLandstingens innebär inte någon de§ 8 ansvar.
arbetsgivare eller kanskyldigheter andra ha enligt lag.som annan

Habilitering eller rehabilitering tillhandahållande hjälp-samt av
medel skall planeras i samråd med den enskilde. planen skallAv

framgå.planerade och beslutade insatser

HSL § 18 a
samband med sådan hälso- och sjukvårdskall iKommunen som

stycket erbjuda habilitering,i första tredje18 § ävenavses -
funktionshindrade.rehabilitering och hjälpmedel for

församband med överlåtelseLandstinget får även utan ansvarav
medträffa överenskommelsehälso- och sjukvård enligt 18 § en

förkommun inom landstinget skall hakommunenatt ansvarom
hjälpmedel för funktionshindrade.

Vad i § tredje stycket gäller i fråga3sägs ävensom oma
habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade

ombesörjs kommun.som av en

Innebörden detta alternativ alla harär attav personer som
funktionshinder och behöver hjälpmedel får betala avgift for
dem till taket för högkostnadsavgiften. Därefter deärupp
gratis. Avgifter for hjälpmedel jämställs härigenom med

patientavgift vid besök hos läkare, sjukgymnast inom denm
offentliga vården eller privatpraktiserande läkare elleröppna

sjukgymnast ansluten till försäkringskassan.ärsom
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principiellt problem i detta alternativ uppstårEtt attgenom
fåfunktionshindrade kan vissa hjälpmedel avgift,den utan

där icke funktionshindrad har kostnad för sak.men en samma
står i strid med likställighetsprincipen, enligt vilkenDetta

funktionshindrade skall likställda med icke funktions-vara
hindrade, varken ha högre eller lägredvs kostnader för i detta
fall hjälpmedel. Som exempel kan anpassadnämnas en

handsåg funktionshindradför kan nödvändigtutgöra ettsom en

hjälpmedel för dagliga livsforingen. Får handen eller hon den

kostnad, så han eller hon inte likställd med den ickeärutan

funktionshindrade också behöver brödkniv för sinsom en

dagliga livsföring. detta fall borde endast merkostnaden förI

speciellt utformade hjälpmedlet falla pådet landstinget/
kommunen.

särskilt problem uppkommer i de fall den funktionshind-Ett
behöver hjälpmedel landstinget motsvaranderade inteett som

tillhandahåller. exempel kan mobiltelefon,Som hjälp-tas ett

medel idag bara tillhandahålls landsting dåoch iettsom av

specialfall. Samtidigt finns det medgrupper av personer
påfunktionshinder grund rörelsehinder eller utveck-tav ex

kan halingsstörning klart omvittnat behov mobil-ettsom av
telefon. tvingas utanför älpmedelssystemetDessa anskaffaatt

hjälpmedel.sitt

Avgiftsuttaget för vissa hjälpmedel2. begränsas

landstingen/kommunema tillämpade avgiftssystemenDe nu av

bygger ofta på avgift den funktionshindradeatt tas utom av
skallså denna avgift den kostnad den funktions-motsvara

hindrade skulle ha haft han eller hon inte funktions-varitom
hindrad. exempel kanSom Ortopediska skor där detnämnas

vanligaste avgiftsuttaget kronor400är per par.
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avgiftsuttaget för vissaalternativet skulle tillämpasOm att
få belopp,lagstadgas inte överskrida vissthjälpmedel att

det vissa problem:medför

ingå i den särskilda därvilka hjälpmedel skall grupp.-
där idagavgiftstak det hjälpmedelBörsätts. vara

mellan landstingen detavgifterna varierar mycket Bör

hjälpmedel idagvisst "grundutbud" deett somavvara

idag intetillhandahålls med hjälpmedelHur göra som
tillhandahålls, handikapporganisationemamen av

mobiltelefonbedöms viktiga, t exsom
hjälpmedelavgiftstak för vissa specificeradesättsom-

få till följd landstingen förskulle detta kunna attatt

avgifternaintäksbortfall i stället höjer förkompensera
börjarhjälpmedel ligger utanför listan eller ta utsom

idag avgiftsfria.avgift för hjälpmedel ärsom
åtminstone få till följddet skulle hypotetiskt kunna---

inte tillhandahöll något några delandsting elleratt av
återfanns på hjälpmedelhjälpmedel listan däröversom

högkostnadsskyddet gäller.

"Dagmarsystemet".Vissa hjälpmedel inlemmas i3.

såtredje alternativ föra in vissa hjälpmedel i denEtt är att

kallade Dagmarreformen, dvs den förhandlingsöverenskommel-
träffas mellan och landstingen/landstingsfriastatensomse

särskilda ersättningar för viss hälso- ochkommunerna om
dåsjukvård. skulle förhandla och avtala med dessaStaten om

och hur egenavgift högst fårnär stor tas utsom av personer
funktionshinder vilka hjälpmedel skallmed till-samt som

handahållas. tillför motprestation till landstingenStaten som

motsvarande viss ersättning härför den tidigareutöveren

ramen.
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Principema för detta tredje alternativ skulle följande:vara

statsbidrag utgår till landstingenriktat motsvarandeEtt

de de funktionshindradesgodtar attom anpassa egenav-

gifter hjälpmedel följande principer.för enligt
Landstingen motsvarande inte egenavgift förtar ut

hjälpmedel det slag inte har sin motsvarighet hosav som
icke funktionshindrade alltsåsigDet rörpersoner. om

hjälpmedel specifika till följd funktions-ärsom av
hindret. exempel kan "vita käppen", rullstolSom nämnas

och oxygen.inhalator. Sådant använder icke funktions-

hindrade huvudtaget inte.över

Landstingen fårmotsvarande egenavgift förta ut

hjälpmedel har sin motsvarighet hos icke funktions-som
hindrade på sådanaExempel Ortopediskaärpersoner.

och glasögon.skor Principen för avgiftens storlek skulle

egenavgiften lika med den genomsnittligaärattvara

avgift icke funktionshindrad har för sak, utanen samma
det fråga hjälpmedel.äratt om

vissa hjälpmedel börFör regler finnas begränsarsom
antalet gånger år den funktionshindrade erläggerper som

egenavgift. Detta gäller för sådant hjälpmedel som
funktionshindrade i högre utsträckning icke funktions-än

hindrade sliter eller anledning behöverut av annan
förnya ofta. Som exempel kan ortopediska skor.nämnas

Vissa funktionshindrade har på grund funktions-av
hindrets karaktär onormalt slitage på sådana.stort

fåtal hjälpmedel ocksåFör icke funktions-ett som
hindrade använder i sin dagliga livsföring, bör egenav-
giften för funktionshindrade kunna lägre densättas än

kostnad icke funktionshindrad har. gällerDetta dyraen

hjälpmedel.
avtalet regleras detI "grundutbud" hjälp-även av

medel skall tillhandahållas. Enligt utredningenssom

uppfattning bör Handikappinstitutet kunna be-vara
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hjälpligt i detta arbete. Samverkan kan ske medäven

handikapporganisationema

regler för alla landsting motsvarande. Tillämpnings-Samma

förhandlingsfråga mellan och landstingenärsystemet statenen

motsvarande.
möjligt problem i detta alternativ det inte omfattarEtt är att

hjälpmedel tillhandahålls kommunerna enligt SåHSL.som av
kommunerna inte avgift förlänge hjälpmedel vilket detar ut -

regel iinte nuläget detta inget problem. Omgör ärsom -
emellertid börjar avgifterkommunerna för hjälpmedel kanta

uppstå.orättvisor

Bakgrunden till den så kallade Dagmarreformen är att

landstingen ändring sjukvårdslagen1983 i Hälso- ochgenom
det samlade för hälso- sjukvården ifick och landet.ansvaret

Dagmarreformen tillkom avsågoch främst bidra1985 tillatt

minskad regional orättvisa bättre regional fördelning av-
sjukvårdsresurserlandets

bättre samordning mellan offentlig och privat sjukvård-
förbättrad behovsanpassning-
ökad satsning på vårdformeröppna-
ökad satsning på förebyggande insatser-
lägre ökningstakt kostnader för hälso- ochstatensav-
sjukvård
begränsning expansionen inom privat läkarvårdav-

Riksdagen beslutade våren betydande1992 förändringarom

statsbidragssytemet föri kommuner och landsting. Föränd-

innebarringarna väsentligt minskad rundgång medelen av
och landsting. Vårenmellan beslöt riksdagen1993stats om

ytterligare förändringar i bidragssystemet.
Utgiftsramen för fastställsDagmar överenskommelsegenom

mellan och sjukvårdshuvudmännen. Utgiftsramenstaten som
år drygt1991 miljarder kronor har15 reducerats till 2,7var
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miljarder förkronor 1994. 1995 utgiftsramen något lägreär än

mdr.1994 2, 698

9.3.2 Förslag

föreslårUtredningen frågan avgifter för hjälpmedelatt om mm
funktionshindradeför löses på så alternativet 3sätt att ovan

alternativtillämpas. medför främstDetta följande fördelar:

hjälpmedel inte har sin motsvarighet hos ickesom-
funktionshindrade blir avgiftsfria för medpersoner
ñinktionshinder.

för hjälpmedel har sin motsvarighet hos icke funk-som-
tionshindrade har funktionshindrade i princip samma
kostnader icke funktionshindrade.som
regionala skillnader i fråga avgifter för hjälpmedelom-
utjämnas.
regionala skillnader i fråga basutbud hjälp-ettom av-
medel utj ämnas.

Förslaget innebär viktiga handikappolitiska aspekter till-att

nämligengodoses, den funktionshindrade inte skall haatt

merkostnader för hjälpmedel samtidigt likställighets-som
hetsprincipen tillgodoses.

stimulera landstingen/landstingsfriaFör kommunernaatt att
medverka till genomförandet föreslår utredningen 50 miljatt o-

kronor årligen riktat statsbidrag för hjälpme-avsättsner som
del.

tidigareSom omfattar förslaget endast hjälpmedelnämnts

tillhandahålls landsting/landstingsfri kommun. nulägetIsom av
detta inget egentligt problem, eftersom dels kommunernaär

med hjälpmedelsansvar enligt inteHSL avgifter, delstar ut

oacceptabla skillnader finns inom landstingens motsvarande
hjälpmedelsverksamhet.
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åtstramade ekonominföljd denkommunernaOm som en av
kan emellertid problemavgifter för hjälpmedelbörjar ta ut

följerföreslår därför regeringenuppstå. Utredningen att

hjälpmedelsområdet på den kommunalautvecklingen inom

övrigt regeringen godUtredningens förslag isektorn. ger
hjälpmedelsutvecklingen inom landsting/följamöjlighet att

landstingsfria kommuner.
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för omvårdnadservice och

år med funktionshinderunder skallFörslag: För 65en person
avgiften månad för hjälp i service och omvårdnadhemmet,per

och sjukvårdkommunal hälso- tillsammans högst 21samt vara

månatliga basbeloppet, dock så% det medattav en person
funktionshinder bor i ordinärt boende skall förbehållassom

lägst månatliga basbeloppet.150 % detav
år och äldre med funktionshinderFör 65 inteen person som

hänföras normalt åldrandekan till skall under det år hanett

hon fyller år avgifteneller månad för hjälp i hemmet,65 per
ochservice omvårdnad kommunal hälso- och sjukvårdsamt

månatligatillsammans högst % det basbeloppet21 ochvara av
skall tioårsperiodavgiften sedan under tillen anpassas
gällande i för pensionärer.avgifter kommunen

Inledning10.1

sjukvård uppvisar service-jämförelse med hälso- ochVid en
påmindre andel ja-svaromvårdnad enligt yngrestudienoch en

särskilt mycket under devilka har ökatfrågan utgifterom som
två åren. kvinnor %% %, 813 män attsenaste anser

utgifterna har ökat för hälso- ochsärskilt mycket, %35mot

sjukvård. Bland harfunktionshinder ävenutöverpersoner som

hälsoproblemandra andelen kvinnor% %,17 21är män
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hälften,svarande har knappt %,samtliga 46%. Av14 uppgett
det hemhjälpförsta hand handlarde har ökat.vad I omanser

hårvård.städning ochoch därefter

minska på ellerhar tvingatsAndelen attsom uppger man

upphöra med användning servicetjänstemahelt överens-av
motsvarande beträffande hälso-ganska väl medstämmer svar

sjukvård. Andelen kvinnor % föroch % 4 %, 23är män

sjukvård.samtliga för hälso och% Av4mot personer som
funktionshinder och andra hälsoproblem andelen %har 6är

har tvingats minska påkvinnor %.%, 5 Det7 ärmän man

hemhjälp.i första hand
omvårdnad enligtbakgrund service ochMot att yngre-av

högsta avgiftsuttaget från funktionshindradestudien har det
det oklart hur de relativt låga svarsandelarnaäryngre personer

omvårdnadservice och enligt skall tolkas. möjligför Enovan
omvårdnadrimlig tolkning service ochoch är äratt en

funktionshindrade på"kärntj föränst" sättpersoner samma som

sjukvård, sådanaoch har tjänsterhälso- attmen personer som

påavgifter ochvid med högresättär att tas ut ett annatvana
for hälso- och sjukvård. kompletterandebelopp for-Enän

harklaring kan de den ekonomisktatt mestvara grupper som
omvårdnadsituationen använder service och i mindreutsatta

omfattning Övrigaän grupper.

Utredningen i sina allmännahar överväganden gjort bedöm-

förbättra avgiftssituationen foruppgiftenningen att att yngre
funktionshindrade och minska avgiftsuttaget mellanpersoner

endast kan ske inom nuvarande avgiftssystemkommunerna,
för avgiftsuttaget.tak möjlig-Dettasättsatt ett samtgenom

reglera nivån på förbehållsbeloppetheten och avgränsaatt att

avgiften bör täcka, skallde tjänster i den fortsattaprövassom

framställningen. Inledningsvis redovisas beträffandeuppgifter
nuvarande förhållanden.
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Avgiftstak och förbehållsbelopp10.2 im.m

nuvarande system

10.2.l Yngrestudiens resultat avseende utgifter för
service omvårdnadoch

Enligt yngrestudien funktionshindradeär yngre personers
förutgifter service omvårdnadoch de högsta samtligaav

områden i undersökningen. studien harI 179 redo-personer
visat utgifter för eller flera service- och omvårdnadstj änster.en
Median- och medelvärdet för de utgifterna ärsammantagna

kr/år6 respektive kr/år.000 10 645 För 95 % av personerna
gäller högsta kostnad på kr/år.29 månad100 Per detären

kr.2 Värdena redovisas i425 tabell 10.1. tabellenI delsanges
utgifter för samtliga dels utgifter för olika del-personer,

Funktionshinder och andra förhållanden gällergrupper. som
respektive redovisas i kapitelgrupp

Tabell l0.1Funkti0nshindrade utgifter för service omvårdnadochyngre personers

Grupp Antal Min P5 P25 PSO Medel P75 P95 Max

35 24 48 2.700 4.800 7.790,1 7.500 26.400 43.200a

b 54 48 48 4.800 7.200 lO.967,6 19.200 30.000 37.920

46 1.200 2.700 4.440 4.860 l 1.076,8 14.400 29.100 55.440c

d 44 1.200 2.640 4.800 9.042 l2.069,8 18.000 26.400 41.136

totalt 179 24 1.032 4.800 6.000 10.645,3 14.400 29.100 55.440

De utgifterna består kostnader för olikasammantagna av
deltjänster. Dessa kommunal hemhjälp,är hemhjälp,annan
ledsagarservice, avlösarservice, växelvård, personlig assistans
enligt socialtjänstlagen och service i bostad med särskild
service. På gäller för hälso- och sjukvårdsätt harsamma som
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ochMedian-deltjänster.allautgifter förallainte personer
redovisas iför deltjänsternautgifteravseendemedelvärdena

förutgifternaframgår bl.a.redovisningenkapitel Av att

högaboendeformersärskildaomvårdnad ioch ärservice
kapitlet betonasdeltjför andra Iutgifterjämfört med änster. att

utgifternaföljdkostnaderhöga är attsammantagna aven

hjälpbe-fleraharfunktionshindradeackumuleras när personer
hov.

framgår detdelas isvarandedeNär att grupper-grupperupp
ochför servicekostnaderb har lägreoch sammantagnaana

förvånandenågotoch Dettaomvårdnad ärän grupperna c
funktionshinderhar fleroch bpåtankemed att agrupperna

kostnaderhälsoproblem högreandel andrahögreoch samten
Förklaringenochområden ärövrigaför alla än grupperna c

olikabehovb haroch sammansattaatt avmergrupperna a
framgård.och Detta närtjänster/varor t.ex.än cgrupperna

servicesjukvårdochsåväl hälso-utgifter för somgruppemas
bochfallet hardetomvårdnad beräknas. Ioch grupperna a

gälleroch närDetsammautgifterhögre än grupperna c
kapitelmedräknas seochövriga tjänsterutgifter för varor

avsnitt 4.5.5.
användninggällerskillnad detdennaTrots när avgruppemas

förutgifternamåsteomvårdnad deservice och sammantagna
tillhöga. Om hänsynbedömasrespektive atttassomgrupp

för tjänster ochhar utgifterfunktionshindrade även varoryngre
sjukvård, kanochområden hälso-inom andra etc.resor --
höga.mycketbedömasdessutomde som

för service ochavgifterUtvecklingen10.2.2 av
omvårdnad

Ädel-reformen januarisedan denhar kommunerna 1Genom
äldrevårdservice och tillför långvarigsamlat1992 ett ansvar

handikappade.och



Skydd avgifter förhöga 325service...mot

den gäller1993 avgifter för hjälp iFr.0.m. l attmars
service och omvårdnadhemmet, boende tillsammanssamt -

kommunala avgifter för sjukvård fårmed hälso- och inte-
uppgå såtill belopp den enskilde inte förbehållsstort att

tillräckliga medel för sina personliga behov. följerDetta av
bestämmelser i § tredje stycket socialtjänstlagen och35 26 §

tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen. Vidare gäller enligt
sjukvårdslagenförsta stycket hälso- och avgiften för26 § att

sjukvård inte får differentieras.hälso- och
förbehållBestämmelsen innebär enligt regeringen prop.om

den enskilde1992/93 :129 har skydd höga avgifteratt ett mot

fråga.för insatserna i propositionen betonas beloppI att som
förbehålls måste räcka till bekosta tjänster inte inrymsatt som

åtagandet,i kommunala privat utförddet städning,t.ex.
fotvårdhemhandling, snöskottning, m.fl. Vidare måste den

för tandvård, läkarvård,enskilde ha medel läkemedel ochöver

hjälpmedel övriga kostnader möjliggör aktivtsamt ettsom

deltagande i samhällslivet. Enligt regeringen detta särskiltär

viktigt avseende funktionshindrade dessaFöryngre personer.
måste familjesituationenbl.a. och arbetssituationen liksom
merkostnader till följd funktionshinder kunna påverkaav

avgifternas storlek.

Riksdagens socialutskott bet. 1992/93:SoU12 betonar, vid

behandlingen propositionen, kommunerna måsteatt taav
invidivuella utformarhänsyn sina avgiftssystem ochnär man
utformar sina avgifter i enskilda fall. Utskottet uttrycker detatt
förutsätter kommunerna konstruerar högkostnadsskyddatt egna
för åstadkomma rättvis tillämpning. Vidareatt en anser
utskottet det särskilt viktigt funktionshindradeäratt att yngre
förbehålls medel för rehabilitering, boende verksamhetersamt

och aktiviteter rimliga och naturliga för icke funktions-ärsom
ålder.hindrade i motsvarande

På uppdrag regeringen gjorde Socialstyrelsen årunderav

utvärdering1993 avgifterna inom äldre- och handikapp-en av
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slutrapportEn S93/2563/H avlämnades underomsorgen.
december månad Några1993. uppgifter rapportenur samman-
fattas i kapitel kapitelI sammanfattas delarävensamma av

undersökning Svenska Kommunförbundet har gjort påen som

uppdrag Avgiftsutredningen avseende och avgifter förtaxorav
äldre- och handikappomsorgen i kommuner.17 Vid en
jämförelse någrai avseenden mellan de båda undersökningarna
framgår följande:

örbehållsbeloppF

högre andel kommunernaEn tillämpar förbehållsbelopp iav
ordinärt boende i maj månad 1994 årunder 1993. Svenskaän
Kommunförbundets studie medan53 % Socialstyrelsensanger
utvärdering visar på %. ålderdomshem,45 sjukhemI och
gruppboenden andelen i Svenska Kommunförbundetsär studie

%. Motsvarande för88 särskilda boendeformer i Socialstyrel-
utvärdering "nästan alla".ärsens

Nivåema på förbehållsbeloppen i ordinärt boende och i
särskilda boendeformer verkar inte skilja sig nämnvärtatt

bådamellan de undersökningarna. ordinärt boendeI enligtär,
Socialstyrelsens utvärdering, förbehållsbeloppet i nivå med
eller högre den rekommenderadeän socialbidragsnormen 3

kr/månad i två326 kommunerna medantre treav av en av
kommuner har förbehållsbelopp 30/20-regelnmotsvararsom

kr/månad.1 277 Förbehållsbeloppet i ordinärt boende och
servicebostad enligt Svenska Kommunförbundets undersökning

i genomsnitt 3 kr/månad578 förär ensamstående. Spridningen
i förbehållsbeloppet för ensamstående kr/3 000 4 107är -
månad. kommunEn har högre förbehållsbelopp förett

under år.65 Beloppetär kr/månad4 400ärpersoner som

jämfört med kr/månad3 770 för år. Två64överpersoner av
kommunerna tillämpar särskilt nettobelopp för iett personer
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ensamstående efterförkr/månadserviceboende 5001ärsom
betalda.omvårdnadochservice ärboendekostnad, mat,att

Socialstyrelsens utvärde-enligtharboendeformersärskildaI

förbehållsbelopp förlägstainförtflesta kommunerring de ett

30/20-regeln. Enligt277kr/månadpåpersonliga behov 1
förbehålls-varierarundersökningKommunförbundetsSvenska

kr/månad. kommunernaI650 ärmellan och l1 307beloppet
bostadskostnad,efternettobeloppförbehållsbeloppet attett

betalda.omvårdnadservice och ärmat,

Avgiftstak

avgiftstaktillämpar ärfråga andel kommunerI somom
studie hadeSocialstyrelsensEnligtmarkanta.skillnaderna

takavgift. Svenskafastställttredje kommunungefär var
kommu-%undersökning visar 65Kommunförbundets att av

och service-boendeordinärtavgift itillämpar högstanerna en
ochsjukhemålderdomshem,förmotsvarandeboende attsamt

avgiftstakennivån påBeträffandegruppboende är59 %.är

variationredovisarSocialstyrelsenbesvärliga.jämförelser en
kr/månad,och drygt 20 000avgiftstak mellanför 500 men

boendeordinärtfinns mellanvilka skillnaderinteklargör som
de flestaSocialstyrelsenboende. Vidaresärskiltoch attuppger

påavgiftstakbegreppet sättha tolkatkan ett annatkommuner
redovisadekommunernaVanligastSocialstyrelsen. attän var

omvårdnadsavgiftenhögstamotsvaradeavgiftstakett som
Boende-för kost.avgifteninklusiveoftastenligt samttaxan

medräknad.intedäremotavgiften/hyran var
framgår, förundersökningKommunförbundetsSvenskaAv

avgifterispridningenavgiftstak,tillämparkommuner attsom
serviceboende 415och ärboendeensamstående i ordinärtför

ochsjukhemålderdomshem,ikr/månad3 910 samt grupp--
boende ochordinärtkr/månad. I640boende 3 051 10-

omvårdnadochserviceenbartserviceboende beloppenavser
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beloppen i ålderdomshem,medan sjukhem och gruppboenden
gäller kostnader för service, omvårdnad, och bostad.mat

Några kommuner har avgiftstak i ålderdomshem, sjukhem och

gruppboenden exkluderar boendekostnad alternativt matsom
och boendekostnad. inte omöjligt denDet är att sammantagna
avgiften för service, omvårdnad, och boendekostnader kanmat

överstiga kr/månad i något fall10 640 enstaka dessaav
kommuner.

Beträffande avgifter för funktionshindrade äryngre personer
svårtdet situationen har förändrats. Socialstyrel-avgöraatt om
redovisar några få kommuner har utarbetat särskildaattsen

förregler funktionshindrade. Svenska Kommunförbun-yngre
studiedets visar kommuner har dels högre17att etten av

förbehållsbelopp för takavgiftdels äryngre personer, en som
förlägre år.64 Därtill kommerän över attpersoner en

enligt studien tillhandahållerkommun avgiftsfri service tillupp
timmar/månad.8

Tjänster omfattas10.2.3 taxansom av m.m.

omfattas kommunernastjänster skiljer sigDe taxasom av
olika kommuner. denI undersökningmellan Svenskasom

Kommunförbundet har gjort på utredningens uppdrag ställs

följande tjänster.frågor om

omvårdnad,-
städning,-
tvättning,-
mat,-

exklusivematdistribution mat,-
inklusivematdistribution mat,-

trygghetslarm,-
ledsagarservice,-
avlösarservice,-

enligtpersonlig assistans socialtjänstlagen,-
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hjälp med ärenden,-
hjälpmedel,-
kommunal hälso- sjukvård,och-
fotvård,-
hårvård,-
gräsklippning,-
snöskottning,-
färdtjänst.-

Ordinärt boende och servicebostad

Resultatet undersökningen det gäller ordinärt boendenärav
servicebostad omvårdnad,och städning, hjälp medär att tvätt

ingåroch ärenden i hos samtliga kommuner.17 Led-taxan

sagarservice tillhandahålls samtliga kommuner, tolvav varav
förinom och fyra avgiftsfritt. Hjälpmedeltaxanramen ges av

alla kommuner. femHos dessa ingår hjälpmedel i taxan,av
medan tio inte avgift. Alla kommuner har avlösarservice,tar ut

Övrigatolv inom och två avgiftsuttag.taxan utanvarav

ingårtjänster i samtliga fall i gällerDet personligtaxan.

tolvassistans kommuner, hälso-och sjukvård och matdistribu-

tio kommuner,tion trygghetslarm sju kommuner, snöskott-

hårvårdning och två kommuner gräsklippning ochsamt

distribution inklusive en kommun. kommunIngen harmat
fotvård eller färdtjänst omfattas hälso-För ochtaxan.som av
sjukvård gäller två kommuner, de tio nämnda,utöveratt är

kommuner utanför landsting. tvådessa hälso-I ochtas

sjukvårdsavgifter på i övriga landstingsättut samma som som
kommuneroch utanför landsting.

genomsnittliga antalet tjänsterDet kommun, exklusiveper
omvårdnad och inklusive avgiftsfria tjänster och avgifter med
"normal" hälso-och sjukvårdstaxa tvåi kommuner, drygtär
åtta stycken. Spridningen med lägst fyra service-är stor som

tjänster och högst elva sådana tjänster. finns ingetDetsom
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på kommunen.antal tjänster och storlekifrågamönster om
gäller de tjänsterantal tjänsterAnm: Resonemanget somom

eventuellt ha andrakani enkäten.specificeras Kommunerna

dessa.tjänster utöver

Ålderdomshem, och gruppboendesjukhem

snöskottning inte relevan-gräsklippning ochAvlösarservice, är

skillnaden harMed hänsyn till dendessa boendeformer.förta

gruppboendepå ålderdomshem, sjukhem ochborpersoner som
inom förtillgång något fler Servicetjänstertill äntaxanramen

serviceboende.ordinärt boende ellerhar ettpersoner som
ingår i hosOmvårdnad, städning, tvättning och ärenden taxan

finns ledsagar-samtliga kommunersamtliga kommuner. I även

avgiftsfritt.för ochinomservice, 16 taxanramen envarav
Nio dessatillhandahålls alla kommuner.Hjälpmedel av gerav

tillämparmedan sjuhjälpmedel inom för taxan,ramen
tillhandahållsi övrigt till övervägandeavgiftsfrihet. Tjänsterna

gäller kommuner,för 13del inom Det mattaxanramen

sjukvård tolv kommuner, trygghetslarm elvaochhälso-

matdistribu-assistans tio kommuner,kommuner, personlig
distribution inklusive ochfemtion kommuner samt mat

fotvårdhar ellerhårvård två kommuner. kommunIngen
Två kommuner, defärdtjänst omfattas utövertaxan.avsom

sjukvårdstaxa förnämnda, har normal hälso- ochtidigare en

sjukvård de står utanför landsting.och eftersomhälso-

exklusivegenomsnittliga antalet tjänster kommun,Det per
åttaavgiftsfria tjänster, stycken.omvårdnad och inklusive är ca

serviceboende.i ordinärt boende ochSpridningen mindre änär
ÄvenServicetjänster sju och högst tio. härantalLägst är är

fråga storleken påi antal tjänster ochsaknas mönsterett om
kommunen.



Skydd höga avgifter för 331service...mot

Fördjupning vissaavseende tjänster

utredningens yngrestudie framgårAv vissa tjänster böratt
undersökas särskilt vad gäller tillhandahållande och avgifts-

service och omvårdnadDessa förär funktions-uttag. yngre
hindrade ledsagarservice, avlösarservice, personligpersoner,
assistans enligt socialtjänstlagen, hjälpmedel, kommunal
hälso- och sjukvård, fotvård och färdtjänst. Kommunal hälso-

sjukvård haroch redovisats i kapitel 8 och inte här.tas upp
ÖvrigaFärdtjänst redovisas i kapitel och berörs inte11 heller.

tjänster skall dock utgångspunktmed från Svenskatas upp
Kommunförbundets undersökning förhållandena i 17om
kommuner. Frågan gäller i vilken utsträckning dessa tjänster
ingår i avgiftsfria eller omfattas skyddärtaxan, attav genom
förbehållsbeloppet kontrolleras med avseende på tjänster som

taxanl.ingårinte i

omvårdnadService och för funktionshindrade

Tidigare har kommun har "fri" service med åttanoterats att en
timmar månad inom för omvårdnadstaxan förper ramen
funktionshindrade i ordinärt boende och servicebo-personer
ende. Därtill har kommun högre förbehållsbelopp företten
alla årunder oberoende65 boendeform. Funk-personer av

l kanKommunerna erbjuda tjänster vad omfattasutöver taxan, t.ex.som av
hjälpmedel, fotvård och färdtjänst. vissa falll kontrollerar kommunen
förbehållsbeloppet med avseende på sådana tjänster.även En sådan kontroll
innebär ytterligare skydd. Detta kan belysas med följandeett exempel. En

betalar visst belopp för service och omvårdnad inom förettperson taxanramen
kontrolleras med avseende förbehållsbeloppet. Därutöver behöversom

ytterligare tjänster inte omfattas Avgiften för dessataxan.personen ärsom av
det överskott harstörre än förbehållsbeloppet. kommunenutöver Ompersonen

kontrollerar dessa tjänster medäven avseende på förbehållsbeloppet innebär det
avgiften reduceras så alltid har kvar förbehållsbeloppetatt efteratt personen

betalning.
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i vissdärmedsituation beaktassärskildationshindrades
kommunerna.utsträckning 12 % avav

forhögreförbehållsbeloppetdär ärkommunenI yngre
minuskr/månad kr4 400skillnaden 630äldre, äränpersoner

kr minuskr/månad 7 480ensamstående och 940förkr7703

takavgiftocksåharsamboende.kr för Kommunen6 540 en
servicefårår.65 Personerför änär somyngrepersoner som

år avgifterfyllt harde har 65omvårdnad efteroch att som

påkr/månad beroende inkomstoch 910mellan 200 3varierar
högstadockharomvårdnadsnivå. Yngreoch enpersoner

omvårdnadsnivå.kr/månad oberoendepåkostnad 615 av
ochomvårdnad inteochservicemaximiavgift matDenna avser

boendekostnad.

Ledsagarservice

%,kommuner,serviceboende tolv 71boende ochordinärtI ger
kommuner,övrigaförinom Förledsagarservice taxan.ramen

avgiftsfri.ledsagarserviceärutom en,
förledsagarservice inomkommunEn ramengersom

enskilde inte hardenkr/tillfálleomvårdnadstaxan, 50tar ut om
omvårdnad.

16gruppboende harochsjukhemålderdomshem,För
förledsagarservice inom%,kommuner, 94 taxan.ramen

förkr/gångledsagarserviceavgiften för 10kommunI ären
timmar.kr/gång för 4ochtimmar 20 än1-4 mer

Avlösarservice

föravlösarservice inomkommuner, %,tolv 71I ramenges
tvåserviceboende. kommunerboende och I äri ordinärttaxan

avlösar-avgiften föravgiftsfri. kommunavlösarservice I ären
kr/gång förtimmar ochkr/gång för 20 änl-4service 10 mer
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timmar. kommun4 avgiften kr/gång.I 50 Enären annan
kommun avgift har inte specificerat denna.tar ut men

kommun där avlösarserviceI ingår i omvårdnadstaxan taren
kommunen avgift med kr tillfälle och högst75 250ut en per
kr/månad den enskilde inte samtidigt har omvårdnad.om

Personlig assistent

Tolv respektive elva kommuner 71 och har65 % personlig
assistans socialtjänstlagenenligt inom för i detaxanramen
boendeformer utgångspunkten för genomgången.är Ingensom

de övriga kommunerna kontrollerar tjänsten förbehålls-motav

beloppet.

Hjälpmedel

Hjälpmedel inom för i ordinärt boende ochtaxanges ramen
serviceboende i fem kommuner och i tio kommuner är

hjälpmedel avgiftsfria. De Övriga två kommunerna tar ut

avgift.särskild dessa harEn grundavgift på kr/till-90av en
fälle och deposition på kr lån.vidäven 50 den andraIen
kommunen många hjälpmedel avgiftsfria exempelvisär ärmen
avgiften vid kortlån kr120 vid varaktigt funktionshinder.

Nio kommuner hjälpmedel inom för förtaxanger ramen
bor på ålderdomshem, sjukhem och gruppboendepersoner som

och i sju kommuner hjälpmedel avgiftsfria. I resterandeär

mångakommun hjälpmedel avgiftsfriaär exempelvis ärmen
avgiften vid kortlån 120 kr vid varaktigt funktionshinder.

Fotvård

Fotvård ingår inte i i någon kommun, sig det gällertaxan vare
Åttaordinärt boende eller särskilda boendeformer. kommuner

erbjuder fotvård i ordinärt boende och servicebostad. Nio
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fotvård ierbjuderytterligareåtta ochdekommuner, en,

Någon kontrollgruppboende.ochsjukhemålderdomshem, av

någonpå fotvård inte iavseendemedförbehållsbeloppet görs
kommun.

två kommuner.fotvård redovisas EnförAvgifter uttarav
krpensionäreravgift för 140hartillfälle.kr En110 enper

icke--delbehandling.kr för Förhelbehandling och 70för

kr.kr ochmotsvarande belopp 140280pensionärer är

förbehållsbeloppavgiftstak,Synpunkter10.3
omfattaavgiften böroch tjänster som

Inledning10.3.l

undersökning finnsKommunförbundetsSvenskaI mer

avgifter de kommunernatill i 17med anknytninginformation
förbehållsbeloppnivåer avseendeavgiftstak,gällerdenän som
avgiftsfria. Bl.a.omfattas elleroch tjänster ärtaxanavsom

taxekonstruktioner kommu-undersökningen vilkahandlar om
används och hurinkomstbegreppvilkatillämpar, somnerna

bådaeller harberäknasmakars/samboendes inkomster när en

avgiftstak,frågornaomvårdnad.och Attservicebehov omav
kapitletför redovisning ihar valtsförbehåll och tjänster ut

påbåde avseendemedpå strategiskadessaberor äratt en

avgifternaminskaangelägenhetsgradendiskussion attavom
möjligheternabeträffandefunktionshindrade ochför attyngre

Angelägenhetsgraden skalländringar i regelsystemet.göra tas

följandedäreftermöjligheterna iavsnitt ochi nästaupp
avsnitt.
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10.3.2 Angelägenhetsgraden förändringav en

förändringAtt avgiftsuttaget angeläget visas tvåären av av
förhållanden. första de resultatDet redovisas iär som yngre-
studien. Enligt studien funktionshindrades utgifter förär yngre
service och omvårdnad de högsta samtliga områden iav
undersökningen. hänsynOm till funktionshindra-tas att yngre
de har utgifter för tjänster och inom andra områdenäven varor

hälso- sjukvård,och kan utgifterna dessutometc.resor- -
bedömas mycket höga.som

andra gäller de nivåer för förbehållsbeloppDet och avgiftstak
framgår Svenska Kommunförbundets undersökning.som av

Förbehållsbeloppet i ordinärt boende i genomsnittär 3 578
kr/mänad för ensamstående, dvs. drygt kr/månad150 högre än

Socialstyrelsens rekommenderade socialbidragsnorm, och med

spridning mellan 000 och kr/månad.3 4 107 särskildaIen
boendeformer varierar förbehållsbeloppet mellan l 307 och l

kr/månad. Endast650 kommun tillämpar särskild högreen en
nivå funktionshindradeför Enligt utredningensyngre personer.
mening det tveksamt de nivåer tillämpasär om som av
majoriteten kommunerna uppfyller de krav på förbehålls-av

beloppet med påavseende funktionshindradeyngre personers
behov regeringen uttalade i propositionen avgiftersom om
inom äldre- och handikappomsorgen och riksdagenssom
socialutskott avsåg i sitt betänkande prop. 1992/93:12, bet.

l992/93:SoUl2.
Avgiftstaken, i de kommuner där sådana finns, varierar

mellan och kr/månad415 i1 600 ordinärt boende och 3 051

kr/månad10 640 i särskilda boendeformer. Endast en-
kommun har särskild lägre taknivå med påavseendeen yngre

Ävenfunktionshindrade i fråga avgiftstaken ärpersoner. om
det tveksamt dessa rimliga uttryck för den uppfattningärom

riksdagens socialutskott redovisade beträffande högkostnads-
skydd och vikten funktionshindrade förbehållsattav yngre
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ickenaturliga förrimliga ochaktiviteterbl.a.medel för ärsom
ålder.motsvarandefunktionshindrade i

nivåerna skulleuppfattningutredningens ävenDet attär om
så avgifternautgångspunktfrån sektornsseddarimliga äranses

samladefunktionshindradesför högaalldeles när yngre
i be-ochutgifter för tjänsterochanvändning tasvarorav

aktande.

förändringförmetoderMöjligalO.3.2 en

bedöm-gjortövervägandeni sina allmännaUtredningen har
föravgiftssituationenförbättrauppgiftenningen attatt yngre

skillnaderna ioch minskafunktionshindrade av-personer
nuvarandeinomendast kan skemellan kommunerna,giftsuttag

avgiftsuttaget.förtakavgiftssystem sättsettattgenom
Handikapputred-ambitionuttryckerUttalandet somsamma
slutbetänkanden,ochhuvud-utredningensredovisade iningen

Uttalandetavgiftsuttaget.förfastnämligen gränssättaatt en
demedtillkommaockså ambitionen rättauttrycker att

det gällermellan kommunernafinnsskillnader närsom
1980-talet. Det ärsedanhar debatteratsavgiftsuttag och som

karaktäri-den töjbarhetövertygelsefastautredningens att som
ändraskanendastnuvarande avgiftssystemetdet genomserar

taknivå införs.att en
minskaeffektivtavgiftsuttagettak för sättärEtt attett

Samtidigt detfunktionshindradefrånavgiftsuttaget ärpersoner.
Även möjligtförbehållsbeloppetdet ända ärinte attsättet.

förändras.avgiftsutrymmet Detförändra. Därtill kan även

avgiftfunktionshindradsi detta fallinnebär att yngreensenare
skulleavgiftprocentandel denberäknas som annarsavsom en

ut.tas
funktionshindrade,påmed avseendelösningbästaEn yngre

alla möjligheterna,användaavgiftsfrihet undantas, är treattom
nivånhöjatak för avgiftsuttaget,lämpligtdvs. avvägtsätta ett
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på förbehållsbeloppet och utnyttja möjligheten förändraatt

avgiftsutrymmet procentandel normaltattgenom ange en av en
beräknad fåravgift till taket. Om allatas ut tresom upp
möjligheterna användasskall och hur de skall kombineras
beror på vilka på förbehållsbeloppetnivåer och taknivån det
handlar iUtredninlgen första hand intresseradär reglerom. av

rimliga medl avseende på målet minskaär attsom yngre
funktionshindrades rmerkostnader. Reglerna skall också vara
lätta hantera for kommunerna.att

Svenska KommunförbundetsI undersökning finns en
kommun enligt utredningens uppfattning visar ivägensom

fråga taknivå oclh förbehållsbelopp för funktions-om yngre
hindrade. Oberoende hur den enskilde bor, i ordinärtav
boende eller i särskild boendeform, avgiftsintervallet årär
1994 för under år65 kr/månad0 615 för servicepersoner -
och omvårdnad. För den bor i ordinärt boende tillämparsom
kommunen också högre förbehållsbelopp för underett personer
65 år, kr/månad4 400 for ensamstående jämfört med 3 770
kr/månad för motsvarande äldre. makar förbehållsbe-För är

loppet kr/månad7 480 jämfört med kr/månad6 för540

motsvarande äldre.

övergången från års ålderFör 64 till års ålder65 inteatt

skall bli dramatisk händelse ekonomiskt förrenten en
funktionshindrad tillämpar kommunen övergångs-person en
regel innebär successiva höjningar avgiften undersom av en
period år.tio har service och omvårdnadFörav personer som

särskild boendeform kontrollerari kommunen den enskildeatt

efter betalning service och omvårdnad, och bostads-matav
kostnad har kvar förbehållsbelopp minst 1 530ärett som
kr/månad.

Taknivån i det här fallet den maximala avgiften förär

tillhör i fråga omsorgsnivå.1 Itaxegrupppersoner som om
kommunen finns åtta med maximal avgift itaxegrupper en

på kr/månad.8 3 910taxegrupp
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funktionshindrade sköns-förFörbehållsbeloppet äryngre
människorUtgångspunktenframräknat.mässigt är att yngre

skall i denkostnaderolikahar extratyper rymmassomav
återkommandehandlar inte enbartekonomin. Det omegna

tillförskapautgifter även attatt utrymmeutan sparaom
olika slag.investeringar av

och förbe-nivåer för avgiftstaki deutgångspunktenOm tas

fråganexemplet har,ikommunenhållsbelopp är enomsom

avgiftsuttaget behöverdet vanligaprocentandelregel avom
procentandels-viktigt.det kan EnSvarettillämpas. är att vara

finnsavgiftsuttaget i det intervallmodereraregel kan som
dåtaknivån. kan minska andelenochkr Mannollmellan

utgångspunkt frånavgifter med denfår betalasompersoner
höjdproblemet inte överdrivas.börSamtidigt Ettnivån.högsta

rimligt takavgiftoch börförbehållsbeloppetnivå för satten

inledningsvis och till dessåtminstonetillräckligt, systemetvara
utvärderat.är

det inte räcker medfråganställanaturligtviskanMan om

avgiftstak medellerförbehållsbelopphöjt ettantingen ett
fallet nejdetsyfte. I är ävenutredningenspå svaretavseende

taknivån går detenbartMedprimära.taknivån det attärom
fårdels betalaenskildedensåförbehållsbeloppetminska att

förbehåll saknarlågtgrundpådelstaknivån,till ettavupp
åkonsumtion. Omnödvändigförtillräckligt utrymme annan

kvarstårinförs,förbehållsbelopphögreenbartsidanandra ett
avseendemellan kommunernaskillnadernaprincip dei stora

avgiftsuttag.

tillhandahållas inombörTjänster10.3.4 ramensom
för taxan

omfattasbörvilka tjänstersjälvklartinteDet taxan.är avsom
rimligtförsta detande: detföljutgångspunkter FörNågra ärär

vårdomvårdnad ochservice,avgift gällerenskildesdenatt
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dvs. exklusive och boende. Utvecklingen går alltmer i denmat

riktningen kommunerna service, omvårdnad ochatt separerar
vård från och boende, i fall där vid vårdävenmat t.ex.man,
i sjukhem, lägger avgifterna för respektive tjänster tillsamman

helinackorderingsavgift. Med inriktning påsammantagenen en
enbart omvårdnadservice, vårdoch når också denman
fördelen avgifterna blir likvärdiga oberoende boende-att av
form. ligger i iDetta linje med de årens diskussionsenaste om
neutralitet i fråga avgifter och boende.om

ÄdelavgiftutredningenI förekom diskussioner vilkaom
tjänster skulle täckas kommunalt högkostnadsskydd.ettsom av

betänkandet AvgifterI och högkostnadsskydd inom äldre- och
handikappomsorgen SOU 1992:50 individuelltattangavs
bedömda tjänster lämnas enligt socialtjänstlagen skallsom
omfattas och dessa kan omvårdnad och service,att t.ex.vara
städning, hemsändningtvätt, matlagning, bank- ochav varor,
postärenden, matdistribution och teknik trygghet ochsom ger

underlättar kontakt/ omvårdnad, dvs. trygghetstelefon/ larm.som
Vidare bedömdes vissa sjukvårdsinsatser kunna omfattas detav
kommunala högkostnadsskyddet, omläggningar, injek-t.ex.

tioner, medicinutdelning, provtagning, blodtrycks- och puls-
kontroller, sondmatning, smärtlindring, sjukgymnastik och
arbetsterapi.

Vissa tjänster ansågs inte den karaktären de bordeattvara av

skyddas särskilt. hårvård,Dessa fotvård, tekniska hjälp-var
medel, färdtjänst, Snöröjning och liknande tjänster.separata

frågaArgumentet i färdtjänst denna tjänst inteattom var
tillhörde utredningens uppdrag och Handikapputredningenatt

nyligen hade redovisat förslag. Tekniska hjälpmedel ansågsett

kunna omfattas skydd, det bedömdes svårtett attav men vara
tillämpa generellt verkande regel i detta fall på grund atten av

uppdelat mellan kommuner och landsting ochansvaret attvar
ansvarsförhållandena skiftade på den lokala nivån. Ansvaret
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kommunernaså förvidareansågshjälpmedel attför nyttvara
oklar.avgifterhanteringen ännu varav

påÄdelavgiftsutredningen inriktadhandi första attvar
service,föravgifteravseendeförändringaråstadkomma

Därtillboendeformer.särskildavård iochomvårdnad var
situation.på äldreinriktadprimärtutredningen personers

ståbordeangående tjänsterutredningenfrånSynpunkterna som
mindreskäletdethögkostnadskydd kanutanför anses varaav

funktions-avgifter förövervägandenförrelavanta yngreom
hjälpmedelavseendeDärtillhindrade är argumentetpersoner.

mindreuppdeladedet äreftersomaktuelltmindre ansvaret ett

Ädel-reformen genomfördes. Kommu-i dagbekymmer närän
årsunderhjälpmedelförockså haft etthar paransvarnerna

fortfarandedockkanfärdtjänstbeträffandeSynpunktentid.

handi förstabörFärdtjänstrelevant.bedömas ensomsessom
påavgiftssättasoch sätttransportfråga annansomsamma

ochsnötskottningfotvård,hårvård,frågatrafik.kollektiv I om
Ädelavgiftsut-redovisades ingaliknande tjänster argument av

redningen.
tjänster böregentligen ingadettaslutsats ärEn attav

avgörandebörgrunder.principiella Detpåuteslutas varasom
tjänster-behovfunktionshindradehandförstaiär avpersoners

viktigakanomständigheterpragmatiskaockså varamenna,
omständigheterSådanaavgränsning.gällerdet göranär att en

respektiveinnanförtjänsterna,hanteringgälla denkan t.ex. av
idag.harkommunernautanför taxan, som

beträffandeundersökning visarKommunförbundetsSvenska
ochhjälp medomvårdnad, städning, tvättboendeordinärt att

Ledsagar-kommuner.samtligahos 17ingår iärenden taxan
tillhandahållshjälpmedelavlösarservice ochservice, enav

mångaförinomkommunernamajoritet taxan, menramenav
fånågraavgiftsfritt ochtjänsterdessakommuner ävenger

Även personlig assistans,avgifter.särskildakommuner uttar
tillhandahållsmatdistributionochsjukvårdochhälso- enav
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majoritet kommunerna inom för Hälso- ochtaxan.av ramen
sjukvård ofta avgiftsfri tjänst. Mindre hälftenär änen av
kommunerna har trygghetslarm, hårvård, snöskottning och
gräsklippning taxebundna tjänster. Fotvård fárdtjoch änstsom
finns inte inom för i någon kommun. På dennataxanramen

grund kan avseende tjänster bör ingå i drasgräns taxanen som
mellan trygghetslarm och hårvård.

För ytterligare fördjupa frågan kan kommun de 17att en av
få exempel. personlig omvårdnadI i denna kommunutgöra
ingår: Personlig hygien, dusch, bad hårtvätt,och toalettbesök,
vändning nattetid, och påklädning, bäddning, matlagningav-
i hemmet i speciella fall, hjälp frukostmed och kvällsmål,
hjälp med viss städning behov föreligger på grundäta,att om

sjukdom eller handikapp, viss för exempelvis inkon-tvättav
tinenta och stomister, träning ADL-funktioner, socialav

ångest,lindra och ledsagning inom servicehus/samvaro, oro

dagcentral, ledsagning den enskilde behöver utifrån sittsom

handikapp/funktionsnedsättning, larm, deltagande i dagverk-
samhet, hembäming matkorg för dem inte kan tillav som

medicinska skäl, telefonservice avgiftsfrirestaurang samtav

sjukvårdande insatser medicinering, omläggningsom m.m.
avgiftsfri.

serviceinsatser ingår:I Städning bostad, dammning,av

dammsugning, våttorkning golv, fönsterputsning, vädringav av
inköp dagligvaror och övriga ärenden, tvätt,mattor, av

strykning och mangling kläder, hembäming vid inköp ochav
ärenden tilläggsservice vad ingår i personligutöver som
omvårdnad till kostnad matkorg, ledsagning vid inköp ochper
ärenden och ledsagning till frånoch aktiviteter tilläggsservice

vad ingår i omvårdnadpersonlig fritids-utöver samtsom
verksamhet, aktivering och sysselsättning för deltagande i
servicehusens fritidsverksamhet utgår ingen avgift.

dettaUtöver tillhandahåller kommunen viss service till
självkostnadspris. kanInsatserna köpas för kr timme150 per
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snöskottning/sandning,trädgårdsskötsel,Gräsklippning,och är:
inte kräverreparationervår, enklareochhöstStorstädning som

saftkok-sylt ochbostaden,matlagning ifackmannakompetens,
Delarhundar/katter.rastningbakningning, samt avav

avgift.rabatteradtillbiståndsprövningefterkantjänsterna ges
ochingår ii vissatjänsternaUppdelningen taxansomav
braförefallersjälvkostnadspristillandra att vara engessom

Även ingår itjänsterdeavvägningenindelning. taxansomav
rimlig.förefallersjälvkostnadspris Däremottilldeoch som ges

avlösarservice,såsomredovisning tjänsterdennaisaknas
ochAvlösarservicehårvård.fotvård ochassistans,personlig
försynnerlig vikttjänsterassistanspersonlig ärär avsom

ingå iskäletdetoch börfunktionshindrade taxan.avpersoner
tveksamt.hårvård hör hemmafotvård och ärVar mer

betydelsefullmycketfallenskilda ävenFotvård ikan vara
fotvårdmedicinskberättigar tillinteproblemen somom

tillochsjukvårdshuvudmannen rättåtgärdas som gerav
Samtidigtläkemedel.vård och ärförhögkostnadsskydd öppen

fotvård inomkommunernadeingen 17det ramensom gerav
fotvård liggerrimligtgrunder detPå dessaför är atttaxan.

godtasfall bör kunnaenskildaitjänstenutanför atttaxan, men
detuppmärksammatUtredningen harförinom atttaxan.ramen

skallvaddefinitionallmänklar ochsaknas avsessomaven
skulle kunnadefinitionsådanfotvård.medicinsk Enmed

medicinskvanlig ochmellanskallklargöra gränsenvar
kommuneransvarstagandet hosunderlättadärmedfotvård och

fotvårds-har olikaavseendelandstingoch sompersoner
frågan i kapitelbehandlar 13.Utredningenproblem.

människor behöverallatjänstå sidanHårvård är somenena
Samtidigtutanförliggaskälet bördetoch taxan.avsom

de tjänsterhårvårdyngrestudienframgår äratt somen avav
funktionshindrade.mångakostnader fördoldainnebär mer

hårsittfall inte skötai vissakanFunktionshindrade personer
kan. Frisörfunktionshinderhand utanpersonersomegen
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måste därmed anlitas i högre utsträckning vad falletän ärsom
för icke funktionshindrade. deDetta 17samt att ett par av
kommunerna i Svenska Kommunförbundets undersökning har
hårvård inom för dock inte skäl tillutgörtaxan attramen
definiera hårdvård taxebunden Merkostnader föränst.som en
hårvård bör istället kunna lösas inom för utredningensramen
förslag i kapitel ersättningsnivå för12 merkostnaderom en ny
inom handikappersättningen.

ord bör avslutningsvisEtt kommunal hälso-sägaspar om
sjukvårdoch och för service och omvårdnad. detNärtaxan

gäller hälso- sjukvård måsteoch två saker beaktas. Den ärena
kommunalt för sjukvård och hjälpmedel enbartatt ett ansvar

obligatoriskt i särskilda boendeformer. sådana tjäns-Närär

ter/varor i vanligt boende handlar det antingenges om
frivilliga insatser från kommunens sida eller hälso- och

sjukvård har överlåtits från landsting till kommunen. Densom
andra avgifter för sådana tjänster/varor inteär att tas utsom
får differentieras. det i vanligt talNär kommunalsägs att

sjukvård och hjälpmedel ingår i för omvårdnad betydertaxan

det i praktiken änsterna/varoma del omvårdnadenäratt en av
avgiftssättningoch inte har skett sjukvårdstjänstema.att av

Den kommunala hälso- sjukvårdenoch berörs ingående imer
kapitel

och förslagBedömning10.4

10.4.1 Bedömning

förkapitlet utgifterhar funktionshindradeI personersyngre
service och omvårdnad undersök-redovisats tillsammans med

ningar Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbundetav om

avgiftssystemen inom området. har konstateratsDet att yngre
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omvårdnadoch högreutgifter för servicefunktionshindrades är

områden. tillhänsynandra studerade Omförän tas att yngre
för tjänster ochutgifterfunktionshinder harmed ävenpersoner

sjukvård,områden hälso- ochinom andra etc.resorvaror --
omvårdnad dessutom bedömasför service ochutgifternakan

mycket höga.som
så deoch avgiftstak,förbehållsbeloppKommunernas som

Kommunförbundets undersökning, harframträder i Svenska
mening detEnligt utredningensoch diskuterats.redovisats är

förbehållsbelopp tillämpasnivåer fördetveksamt avsomom
avseendekrav meduppfyller demajoriteten kommunernaav

regeringenbehovfunktionshindradepå personers somyngre
handi-ochavgifter inom äldre-propositionenuttalade i om

avsåg i sittriksdagens socialutskottochkappomsorgen som
sådana finns,därAvgiftstaken, i de kommunerbetänkande.

ochboendekr/månad i ordinärtochmellan 600varierar 415 l
boendeformer. Endastkr/månad särskildai10 6403 051 en-

påtaknivå med avseendesärskild lägreharkommun yngreen
Även avgiftstakenfrågaifunktionshindrade ärompersoner.

uttryckrimligadessautredningen, tveksamtenligtdet, ärom
redovisadesocialutskottuppfattning riksdagensdenför

funk-och viktenhögkostnadsskyddbeträffande attav yngre
aktiviteterförbehålls medel för bl.a.tionshindrade ärsom

motsvarandefunktionshindrade iickenaturliga förrimliga och
ålder.

gjort bedöm-allmänna övervägandeni sinaUtredningen har

avgiftssituationen förförbättrauppgiftenningen attatt yngre
avgifts-minska skillnaderna iochfunktionshindrade personer

nuvarandekan ske inomendastmellan kommunerna,uttag
avgiftsuttaget.förtakavgiftssystem sättsatt ettgenom

taknivå för avgifts-frågandiskuteratUtredningen har om en
beträffande möjlighetensynpunkterredovisatoch ävenuttaget

avgiftsutrym-och begränsaförbehållsbeloppetförändra attatt
beräknasprocentandel avgifterinföraattmet somavengenom
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på vanligt Utredningen har kommit fram tillsätt. regleratt om
avgiftstak i kombination med regler högre förbehållsbeloppom

belopp för närvarande vanligt, lämpligaän ochär ärsom

tillräckliga medel för minska avgifterna för funk-att yngre
tionshindrade och minska skillnaderna i avgifts-attpersoner

mellan kommunerna.uttag
modell utredningen förespråkar återfinnsDen hos deen av

kommuner Svenska Kommunförbundet har undersökt.som
Oberoende hur den enskilde bor, i ordinärt boende eller iav
särskild boendeform, avgiftsintervallet år för1994är personer

årunder kr/månad65 O 615 för service och omvårdnad. För-
den bor i ordinärt boende tillämpar kommunen också ettsom

högre förbehållsbelopp för år,under 65 4 400personer
kr/månad för ensamstående jämfört med kr/månad för3 770

motsvarande äldre. makarFör förbehållsbeloppet 7 480är
kr/månad jämfört med kr/månad för6 540 motsvarande äldre.

övergången frånFör års ålder64 till års ålder65 inteatt

skall bli dramatisk händelse ekonomiskt förrenten en
funktionshindrad tillämpar kommunen övergångs-person en
regel innebär successiva höjningar avgiften undersom av en

år.period tio För har service och omvårdnadav personer som
i särskild boendeform kontrollerar kommunen den enskildeatt

efter betalning service omvårdnad,och och bostads-matav
kostnad har kvar förbehållsbelopp minst 1 530ärett som
kr/månad.

modell den beskrivnaEn förutsätter för bli effektivattsom

tjänsterna avgiften skall omfatta kan redovisas. Iatt som

rättsligt avseende omfattar tjänsterna hjälp i hemmet, service
omvårdnadoch och kommunal hälso- och sjukvård. Samman-

fattningvis skall tjänsterna omfatta

omvårdnad,-
städning,-
tvättning,-
mat,-
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matdistribution,
trygghetslarm,
ledsagarservice,
avlösarservice,

socialtjänstlagen,enligtassistanspersonlig
ärenden,medhjälp

hjälpmedel,
sjukvård,ochkommunal hälso.

fall.enskildafotvård i

Förslag10.4.2

harbedömningredovisning ochbakgrund denMot somav
föreslåsi kapitletgjorts att

funktionshinder borår medunderfor 65 somen person
iför hjälpmånadavgiftenboende skallordinärti per

kommunal hälso-omvårdnadservice ochhemmet, samt

dethögst %21sjukvård tillsammansoch avvara
funktionshindradeså dendockbasbeloppet,månatliga att

basbe-månatligadetförbehållas lägst 150 %skall av

loppet,
funktionshindermedår och äldrefor 65 sompersonen

boråldrande ochnormalttillhänförasinte kan ett som

fyllerhonår han ellerskall under detboendeordinärti
ochservicehjälp i hemmet,månad förår avgiften65 per
till-sjukvårdochkommunal hälso-omvårdnad samt

månatliga basbeloppetdethögst %21 avvarasammans
tioårsperiodsedan underskall avgiftenoch anpassasen

för pensionärer,avgiftergällandetill
borår funktionshindermedunderför 65 sompersonen

månad för hjälpavgiftenskallboendeformi särskild per
hälso-kommunalomvårdnadochservicei hemmet, samt

dethögst 21 %sjukvård tillsammansoch avvara
funktionshindradedock så denbasbeloppet,månatliga att
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skall förbehållas lägst vad i tredje35 § stycketsägssom

socialtjänstlagen,
årför och äldre med65 funktionshinderen person som-

inte kan till åldrandehänföras normalt och borett som
i särskild boendeform skall under det år han eller hon
fyller år avgiften månad65 för hjälp i hemmet,per

omvårdnadservice och kommunal hälso- ochsamt

sjukvård tillsammans högst % det månatliga21vara av
basbeloppet och skall avgiften sedan under tioårs-en
period till gällande avgifter för pensionärer.anpassas

föreslåsVidare att

ändringarföreslagna i fråga avgiftsuttag och förbehålls-om
skall lagreglerasbelopp i två stycken i § socialtjänst-35nya

lagen.

10.5 Kostnader

Kostnaderna för reformen beräknas till knappt mkr/år240 i
1995 års prisnivå.

Underlaget och beräkningarna följande:är

Underlag10.5 1

Beräkningarna har sin utgångspunkt i Vissa statistiska material

gäller bruttokostnader för äldre- och handikappomsorg,som
antal har social hemtjänst och hemsjukvård ochpersoner som

ibor särskilda boendeformer, avgiftsfinansieringsgradsom

uppgifter från utredningens yngrestudie angåendesamt

yngrestudien, kapitel 4.se
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19932handikappomsorgenför äldre- ochBruttokostnader

beräkningarna gällerföranvändsbruttokostnaderDe som
minushandikappomsorgenäldre- ochförbruttokostnader
enligtutvecklingsstördapsykisktföljande poster; omsorg om

färdtjänst,boendeformer,särskildaomsorgslagen omomsorg
boendeordinärtomsorgslagenenligtutvecklingsstörda samt

för samtligabruttokostnaderNämndaprimärvård. ärövrig
årmkr 1993.527kommuner 51

Stockholmmodellkommun.utredningensstadStockholms är

förbehållsbelopp förochavgiftstakredanhar ett personer
Stockholmsförslag.utredningensårunder 65 motsvararsom

i delardehandikappomsorgenäldre- ochbruttokostnader för

ifrån bruttobeloppdetdärför drasbörredovisas somovansom
bruttokostnader 9974Stockholmsalla kommuner. äravser

årmkr 1993.

bruttokostnaden mkr.från 46 550utgår därförBeräkningarna

hemsjukvårdsocial hemtjänst ochmedAntal personer
1993419933 boendeformersärskildaioch

följande enligtåroch 65totaltAntal äränyngrepersoner
statistiken.

årår Andel 0-64Totalt 0-64

3,667 %4 733129 066Särbo

Ze10.18724 279Hemtj. 238 335

%7,89601229367 401

2 Räkenskapssammandrag för kommuner,finanser 1993,Kommunernas
social-förJämförelsetalStockholms stadUppgifterrikstotal. är tagna urom

tabelltjänsten 1993,

3 9401.meddelanden, S 21 SMStatistiska

4 9401.meddelanden S 23 SMStatistiska
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Avgiftsfinansieringsgrads

Nyttjama hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boendeav
betalar viss andel bruttokostnadema i avgifter, s.k.en av

avgifter. avgifter förExterna motsvarande tjänsterexterna som
bruttokostnadema dividerat med bruttokostnadema följ ande:är
3 mkr/ mkr979 51 0,0772. Avgiftsfinansieringsgraden527

alltså %.7,72är

Antaganden

Andelen1 i Stockholm år65 ochär änpersoner som yngre
har hemtjänst, hemsjukvård eller bor i särskild boende-som

form densamma genomsnittet för riketsantas vara som
kommuner.

Bruttokostnaden2 delas proportionellt ålderskatego-mellan

gruppö.riema med utgångspunkt från antal i respektive
3 förlustKommunernas avseende avgiftsintäkter vid

införande avgiftstak och högre förbehållsbelopp kanav anges
uppgifter kostnader har redovisats iattgenom om som

utredningens yngrestudie används utgångspunkt till-som
med övriga redovisade underlagsuppgifter. Uppgiftersammans

från yngrestudien redovisas under respektive följandeav
avsnitt.

Kommunernas finanser 1993, Räkenskapssammandrag för kommuner,
rikstotal.

6 Utredningen saknar uppgifter bruttokostnadema capita för äldreom per
respektive Förmodligen kostnaderna capita högre föräryngre personer. per
äldre för proportionellaDen beräkningsgrundenän innebär i såyngre personer.
fall kostnaderna för utredningens förslag blir högre noterade den verkligaatt än
summan.
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Avgiftstak10.5.2

frånavgiftsintäkterfrågaiförlustKommunernas yngreom
approximativtavgiftstak blirinförandevid ettavpersoner

ienskildakohortkostnaderpå deSiffran bygger%.49 som
omvårdnad. diagramochför service Iyngrestudien ettanger

låga till höga värdenfrånuppradadekostnadernadär är

kurvadennaoregelbunden kurva. Förkostnadernabeskriver en
kr/månad.kr/år 615in vid 380avgiftstak 7har sattsett

kommunernaoch visarkurvanAvgiftstaket skär tvärs över att
från Iavgifterintäkterna%förlorar 48,5 yngre.avav

används %.beräkningarna 49

år 1994Resultat

medmultipliceradmkr,år 46 550Bruttokostnaden 1993,
bruttokost-år 2,18 %,från år till 1994,1993inflationen ger en

mkr.på 565år 47nad 1994

avgiftFörlustAndelAvgfinansgradBruttokostnad avyngre

49 %7,9 %%7,72mkr56547 xxx

mkr142

år 1995Resultat

%.januarivärden 2,5årår till 1995från ärInflationen 1994

mkr.146mkr 1,025142 x

förbehållsbeloppHöjt10.5.3

ochundersökningKommunförbundetsSvenska taxorI om
kommunerihandikappomsorg 17ochäldre-avgifter för

däriblandförbehållsbelopp,sju kommunertillämpar
förbehållsbeloppenpånivåniSpridningenStockholms stad.
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exklusive Stockholm för ensamstående 3är 000 4 107-
kr/månad år Medelvärdet1994. kr/månad.3 551är

Utredningens förslag innebär förbehållsbeloppet höjsatt

generellt till kr/månad för4 400 65är änpersoner som yngre
ar.

Höjningen i förhållande till nämnda medelvärde följ ande:är
kr/månad4 400 kr/månad551 kr/månad3 849 10 188-

kr/år.

förlust i frågaKommunernas avgiftsintäkter vid införandeom

förbehålllsbelopp blir approximativt Siffran61 %.ett nyttav

bygger på de kohortkostnader enskilda i yngrestudiensom
för service och omvårdnad. det diagram forI kostnaderanger

kr/år7har tak vid 10sätts 188 849angetts ettsom ovan
kr/månad.

årResultat 1994

Bxuttokostnad Avgfmansgrad Andel Förlustyngre av avg.

47 565 mkr 7,72 % 7,9 % 61 %x x x
mkr177

årResultat 1995

Inflationen från år år1994 till januarivärden1995 2,5 %.är

mkr177 1,025 181 mkrx

7 Personer har . . sarskilda. beoendeformer har . kunnat, exklu-intesom service l
deras. Förlusten avgiftsintäkter for kommunerna överskattas därmed.av
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sammantagetförbehållsbeloppoch högreAvgiftstak10.5.4

avgiftstakkommunernaförKostnaderna sammantagetettav
kommunernasåberäknasförbehållsbeloppoch högre att

förbe-höjningengrundavgiftsintäkterdelsförlorar avav
delsårs priser,imkr 1994dvs. 177enligthållsbeloppet ovan,

på 380inavgiftstak läggs 7följdtillavgiftsintäkter att ettav
förlustenkr/år.nivån Den188ovanför 10kr/år sammantagna

dvs. 80 %.%,blir plus 1961i procent

år 1994Resultat

FörlustAndelAvgfmansgradBruttokostnad avg.avyngre
80 %7,9 %%7,72mkr56547 xxx

mkr232

år 1995Resultat

%.januarivärden 2,5till årår 1995 ärfrån 1994Inflationen

mkr238mkr 1,025232 x
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för färdjtänst

Förslag: för färdtjänstEn avgift i nivå med kollektivtrafik-

etableras i hela landet i syfte bl.a. förbättra möjlig-taxan att
heterna till jämlikhet och delaktighet för saknarpersoner som
alternativ till färdtjänst för förflytta sig. Lagregleringenatt

genomförs i socialtjänstlagen i enlighet med Handikapputred-
ningens förslag i utredningens huvudbetänkande Handikapp
Välfärd Rättvisa SOU 1991:46. Om vilket förordas- -

för kollektivtrafik och färdtjänst samlas hosansvaret m.m. en
huvudman bör den föreslagna regleringen i socialtjänstlagen

beträffandeöverföras innehåll till lagen huvudmannaskapom
för viss kollektiv persontrafik. Frågan principer förom
legitimering för färdtjänst bör utredas i särskildpersonerav

ordning och fördjupade kostnadsbedömningar beträffande en
Övergång till kollektivtrafrktaxa för färdtjänst i alla landets

i samband därmed.kommuner göras

Inledning1.11

Handikapputredningen sitt huvudbetänkandevisade i SOU
1991:46 det fanns skillnader mellan kommunernaatt stora
beträffande avgiftssystem färdtjänst, nivån avgifternaför att

hade höjts under 1980-talet och trenden visadeatt ytter-
ligare ökningar. den bakgrunden förslog utredningenMot att

avgiften för färdtjänst inte skulle tillåtas överstiga avgiften för

färd med allmänt kommunikationsmedel i lokal- och länstrañk.

Vidare föreslogs avgift inte fåskulle för ledsagare tillatt tas ut
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lämnadeHandikapputredningenfärdtjänst.tillharden rättsom
läns-införandebl.a.färdtjänsten,förslagandraäven avom
vissautredningen ikritiseradesremissbehandlingenfärdtjänst. I

har intefärdtjänstenförslagUtredningensavseenden. om
sida.från statsmakternasnågon åtgärdföranlett

funktionshindradevisaryngrestudieAvgiftsutredningens att

några påtagligtfárdtjänsttillstånd inte harharpersoner som
kr/utgiftengenomsnitt 233utgifter för tjänst.denna Ihöga är

kostnaden integällersvarandemånad. de%För 95 attav
yngrestudienvisarkr/månad. Samtidigtöverstiger 600 att resor

hautgifternaområden därbred mening dei är ett ansesav

kvinnoråren. %21ökat särskilt mycket under de senaste

följdhar ökat.utgifterna En% tycker22 %, 20män att av
heltpå ellerminskaökande utgifter har tvingatsär att man

%med resande. kvinnor %, 7upphöra 9 % 11 män attanger
har minskat eller upphört.nyttjandet av resor

avgiftsnivåer under börjanUtvecklingen avgiftssystem ochav
två fler kommu-1990-talet visar tendenser. Den är attenaav

färdtjänsten. andrainfört kollektivtrañktaxa för Denhar enner
procentandelsavgifttillämparkommunerär att avsom en

har höjt denna andel.taxameterbeloppet
i avgiftsutveck-uppgifter och tendenserYngrestudiens nya
återigenAvgiftsutredningen belysaskäl förlingen utgör att

på förverkliga Handikapput-inriktningmedavgiftsfrågan att

avgifter.beträffandemålredningens
antalomfattar beskrivningredovisningenandeföljDen en av

90-talen utveck-ochunder 1980-och samtresenärer resor
period. Vidareunderavgiftssystemenlingen sammaav

ochställningstagandenHandikapputredningensredovisas
delsanalyserasDäreftersynpunkter.remissinstansemas

och resande,avgiftssystemmellansambandinformation om
kollek-motsvarandeövergång till avgiftvidproblemdels en
förslagoch lämnasbedömningSlutligentivtrafiktaxan. görs en

avgiftsfrågan.avseende
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11.2 Utvecklingen resande och avgifterav

11.2.1 Kommunerna och färdtjänsten

Färdtjänst började inrättas i kommunerna på frivillig grund
från mitten 1960-talet. Från år 1975 stimulerades utveck-av

lingen statsbidrag med högst % bruttodriftskost-35genom av
År Ökandenaderna. fanns färdtjänst1980 i alla kommuner.

kostnader medförde statsmakterna år införde1981att en
begränsningsregel för hur mycket statsbidraget ñck öka år.per

socialtjänstlagenNär trädde i årkraft blev färdtjänst1982 en
flera kommunala tjänster för bistå den enskilde i syfteattav
underlätta kvarboende i hemmet och kontakter medatt andra.

ÅrärdtjänstenF fortsatte expandera under 1980-talet. 1990att
ändrades statsbidragsreglema så statsbidrag kundeävenatt
lämnas för servicelinjer. Från bidragsåret 1993 upphörde
statsbidraget till färdtjänsten. Motsvarande belopp lyftes över
till det generella statsbidragssystemet, den s.k. påsen.

Reglerna i socialtjänstlagen kommunerna stort utrymmeger
det gäller utgångspunkter förnär bevilja färdtjänst, regleratt

för färdtjänstens nyttjande och val avgiftssystem ochav
avgiftsnivåer. kommun fårEn enligt § socialtjänstlagen35 ta

skäliga avgifter enligt grunder kommunen självut som
bestämmer. Avgifterna får inte överstiga kommunens älvkost-

naden

1l.2.2 Antal ochresenärer resor

Handikapputredningen SOU 1991:46 redovisade antal
färdtjänstberättigade och antal enkelresor under 1980-talet.

Antalet färdtjänstberättigade år 1980 287 000 ochvar personer
utgjorde 3,5 % landets befolkning. Motsvarande för årca av
1989 445 000 och 5,2 %. Antalet enkelresorvar personer ca
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årår till 42,4från 1980år förändrades 42,9ochpersonper
1989.

for år 1993socialtjänststatistikSocialstyrelsensochSCB:s

tillhar minskatfärdtjänstberättigadeantaletvisar att personer
Antaletbefolkning.landets%vilket 5000,433 är avca

år.stycken39enkelresor sammavarpersonper
samtligaframgår vidare 54 %socialtjAv att av

årfárdtjänsttillståndäldre hadeår ochålderni 80personer
och forår 13 %åldrarna 65-79Motsvarande för1993. var
mångadubbelt såår knappt %. Mer1under 65 änåldrarna

årfárdtjänstberättigade 1993.kvinnor män varsom
medsocialtjänststatistikeniåldersfördelningenGranskar man

årfärdtjänsttillstånd 1993hadefrån demutgångspunkt som -
med%totalbefolkningen 50inte helaoch personernaavvar-
ochårålderni 65-79år eller äldre, 34 %färdtjänsttillstånd 80

SOUHandikapputredningenår. Enligt65%16 änyngre
underår 18 %65andelen:46 än1991 cayngre personervar

denundertill 16 %därefterforåren 1980-1983, att ner ca
ivärde1980-talet, dvs.halvan angessomsammaavsenare

för årsocialtjänststatistiken 1993.

utvecklingAvgiftssystemens11.2.3

konstaterade1991:46Handikapputredningen SOU att

både mellan olikavarieradefärdtjänstavgifterna för typer av
nivåer inomolikaoch mellanavgiftssystem system.samma

åren 1980för avgiftssystemenredovisade siffrorUtredningen
meduppdateradstatistik,Motsvarandeoch 1985. men

Modeller förpublicerad ifinnsuppgifter för år 1991, rapporten
Landstingsförbundetsamhällsbetaldasamordning resorav

i tabellredovisas 11.1.Uppgifterna1994.
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Tabell åren11.1 Avgiftssystem 1980, 1985 1991och

Avgiftssystem Antal årkommuner
1980 1985 1991

avgiftIngen 5 0 0
reslängdFast avgift oberoende 43 9 19av

Kollektivtrafiktaxa 28 30 90
Procentandel taxameterbelopp 181 204 162av

mindre 20 % 10 6 5änvarav
taxameterbeloppet20 % 158 143 62av

taxameterbeloppet20 % 13 55 95änmer av
avgift relaterad till reslängdAnnan 2 14 ll

Annat 21 0 5

LandstingsförbundetKälla: 1994, Modeller för samordning samhällsbetaldaav resor s.
25

konstaterasI flertal försök gjordes underrapporten att ett

och början1980-talet 1990-talet förändrademed avgifter.av
tvåTabellen visar viktiga förändringar. antaletDen är attena

kommuner tillämpar kollektivtrafiktaxa i någon form harsom
ökat från till kommuner.30 90 andra förändringenDen är att

procentandelen taxameterbeloppet har höjts i de kommunerav
har sådant avgiftssystem. Antalet kommuner med dettaettsom

har dock minskat från till kommuner.204 162systern

övergångenBeträffande till kollektivtrafiktaxa sägsm.m.
följ ande i rapporten.

Övergången till kollektivtrafiktaxa har olika resultatgett
på olika påberor i vissa fallDet har över-orter. att
gången inneburit sänkning enavgiften och ien av e
andra medfört ökning egenavgi vid färdtjänst-en av en
resor.

kommunerFlera fárdtjänstberätti adeuppmuntrar att
i ordinarie kollektivtrafik erbju dessaattresa genom a

Årratis. hade1991 kommuner gratis kollek-36resor
tivtra ik och härutöver kommuner17 medgratis resor
servicelinjer för fárdtjänstberättigade. Kommunernas
målsättnin med gratis bussresor begränsa kost-är att
naden för ärdtj med taxi. Flera försök visaränstresor att
gratis bussresor leder till färdtjänstresenäremaatt reser

Det däremot inte lika klart antalet taxiresorär attmer.
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båderedovisarminskar. finns kommunerDet som
med taximinskning och ökning färdtj änstresandet närav

gratisgenerell effektgratisbussresor införs. En av
änstberättigade ansökningarför fárdtj är att omussresor

Färdtjänstservicen blir attraktivfärdtjänst ökar. närmer
åka bussbåde få subventionerade taxiresor ochkanman

gratis.
/.../ På några håll omkrin i landet har provatrunt man

samåker, högreegenavgifter förlägreatt en somge
beställninoch högre ersättning tillersättning till taxi -

åker icentralen flernär transport.samma rpersoner
enavgiftkommuner lägrehade 1601991 resenärer-näre

samåker. Erfarenheterna resenärernaäretta attavna
samåkaoch blir benägnaälva samordnar attresor mer

samåkninekonomisk vinningde har Systemeten.om av
egenavgifter vid samordning in inte ellermed lägre örs

automatisktinför datorsystembort närtas man som
Motivet inte kansköter samordningen. är resenärenatt

skallåverka samåker inte och därför intehan ellerom
samordningen.ekonomisk stimulans ava

förändringen, med höjd procentandelandraDen taxa-en av

meterbeloppet, innebär enligt statistiken kommuner59 %att av
år jämfört årmed med %1991, 27 1985, tog utprocenttaxa

frågataxameterbeloppet. Variationen i20 %än ommer av
följandeprocentandel bland de kommunerna år162 1991 är

enligt tabell 11.2:

år162Tabell 11.2 Procentsatser vid i kommuner 1991procenttaxa

%-sats%-sats Kommuner Kommuner

10 1 24 1
2 25 6315

16 30 261
3517 1 l

20 62 37 2
22 1 45 1

Källa: Svenska Kommunförbundet, Kommunala jämförelsetal1993, 1993:1, Den
kommunala färdtjänsten
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de 162kan beräknas 59 %uppgifterna i tabellenFrån att av

framgårVidare%.har högre 20kommunerna änprocentsatser
eller högre%kommunerna har 25%57 procentsatsenatt av

eller högre%kommunerna 30%19 tar utsamt att av

procentsats.

ställningstagandenHandikapputredningens11.3

förslag iochHandikapputredningensl1.3.1 synsätt
huvuddrag

förbättringar inomredovisade behovHandikapputredningen av
huvudbetänkandetkollektivtrafiken. Isåväl färdtjänsten som

förbätt-behövdefärdtjänstenkonstaterades1991:46SOU att
särskiltförbeställningstidlänsfärdtjänst, kortareras genom -

Utredningenavgifter.specialfordonstrafiken och lägreinom -
pekadeutvidgasetrafiken bordeservicelinjframhöll samtatt

kollektivtrafik och färdtjänst.kopplingen mellanfinansielladen
tillgänglig kollektiv-på siktskulleutredningenEnligt en mer

färdtjänstrese-andelenminskningmöjliggöra delstrafik aven
förfärdtjänstenförbättringkvalitativdelsnärer, personeraven

Utredningensådan service.behövdeoundgängligen ensom

hel ochfördtjänstlegitimeringdifferentieradframhöll att en
kollektivtrafikenförbättringborde införas. Förhalv av

Stimulansbidrag 50-100statligtutredningenföreslog ett
år fyra år.ikronormiljoner per

tilldels tilläggomfattadehuvudbetänkandetLagförslagen i
börfärdtjänsteninnebördenmedsocialtjänstlagen§ att10

ändringdelskollektivtrafiken,kompletterarså denutformas att
intefärdtjänstföravgiftenavseendesocialtjänstlageni §35 att

kommunika-med allmäntför färdgällerfår överstiga vad som
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fårtionsmedel avgift inte för ledsagare till denattsamt tas ut

till färdtjänst.har rättsom
slutbetänkandet SOU 1992:52 lämnade Handikapputred-I

ningen förslag bättre tillgänglighet avseende bl.a. gator,om

terminalbyggnader och kollektiva färdmedel. Utredningen
fastställde åtgärder skulletidpunkter ha vidtagits. Ut-när

redningen också frågan effektivare trafikorgani-tog upp om en
sation förespråkade medi län och kommuner och ett system

på länsnivån färdtjänstsamordning kollektivtrafik, förav
lokalt, regionalt och interregionalt resande och sjukresor. Syftet
med nämnda samordning enligt utredningen skapa ettattvar
effektivare och incitament till kollektiv-anpassningsystem av
trafiken. Enligt utredningen borde årdet 1996prövas senast

samordnat skall lagregleras.ett systemom

Frågan samordning offentligt betala förprövasom av resor
närvarande Samreseutredningen Dir. MedK 1993:06.av

utgångspunkt i Handikapputredningens förslag skall utred-

ningen bl.a. möjligheterna lagstifta enhetligtpröva att ettom

huvudmannaskap för kommunal färdtjänst, riksfärdtjänst,
sjukresor och kollektivtrafik. väsentligt motiv förEtt en
förbättrad samordning öka tillgängligheten i kollektivaär att
fárdmedel för med funktionshinder. Utredningenpersoner
förväntas halvårsskiftetslutförd vid 1995.vara

Handikapputredningens11.3.2 angåendeargument
avgifter

Handikapputredningen framhöll i huvudbetänkandet detatt

övergripande problemet beträffande färdtjänsten förbättraär att

denna för den människor med omfattande funktions-grupp
hinder helt åkaberoende färdtjänst, antingen medär attsom av
taxi eller specialfordon. Utredningen redovisade mål för

färdtjänsten avseende trafikform, antal och längd,resors

förbeställning och avgifter.
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detNär gäller avgifter framhöll utredningen uttalandenatt
hade gjorts föredragande statsråd avgifter borde haattav

nivå kollektivtrafiktaxan. Sådana uttalanden hadesamma som
gjorts dels vid beslut införande statsbidrag för fárdtj äns-om av

prop. 1974:141, dels i socialtjänstpropositionenten prop.
1979/80:1. denMot bakgrunden och med utgångspunkt från

handikappolitiska mål delaktighet och jämlikhet gjordeom
utredningen bedömningen egenavgiften för färdtjänst inteatt
skall överstiga nivån för avgiften i kollektivtrafiken. Be-
träffande färdtjänst fárdmedel yttrade utredningensom
följande:

Färdtänst innebär visserli dörr-till-dörr serviceen en
icke funktions indrad kan sägassom or en person

innebära högre kvalitet den kollektivtrafiänen som en
Sett relation till färdtj saknaränstresenärern deattger. i

alternativ den icke funktionshindrade har, måstesom
dock färdtjänstens dörr-till-dörr funktion bedömas
annorlunda.

1 1.3.3 Handikapputredningens kostnadsuppskattningar

Handikapputredningen bedömde i huvudbetänkandet SOU
1991:46 bruttokostnadema för färdtjänstenatt vid övergång
till kollektivtrafiktaxa skulle öka med 8,5 % effekten som en

resande vid lägre avgift. Avgiften bli sänkt frånantogsav mer
%25 bruttokostnaden till 16,5 %. ökadeDen bruttokost-av

naden och den minskade intäkten för kommunen bedömdes
öka kommunens nettokostnad bruttokostnad minus statsbidrag
minus avgift med 14 %. Med övriga förändringar beträffande

antal, längd och tidpunkt, villkor avseende förbeställningresors
vinst samordning nettokostnadensamt öka medantogsav

%50 Denna kostnad skulle enligtsammantaget. utredningen
kunna bringas ned till i den ursprungliga kostnadenstort sett

kraftig satsning på servicelinjer och kollektiv-genom annan
trafik införande partiell legitimeringsamt for 25 %av en ca av

med färdtjänsttillstånd.personerna
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synpunkterRemissinstansemas1.3.41

på mångabyggdekostnadsredovisningarUtredningens an-
känderemissinstanserFleraberäkningar.ochtaganden

införberäkningarochantagandeninför samtosäkerhet

servicelinjetrañk ochbesparingarperspektivet engenomom
Kommunförbun-Svenskaänstlegitimering.färdtjdifferentierad

ochpriselasticitetantagandenvissa motkritiskdet mot omvar
ochhuvudmänsolikasammankopplingpåtanken ansvaraven

avgiftavsåg förbundetMed detpolitiska beslut. att ensenare
skullepraktikenikollektivtrafiktaxannivå medfärdtjänst iför

skullebesluttrafikhuvudmannensinnebära taxoratt om

färdtjänsten.för Kommuner-kostnaderpåverka kommunernas
skullefärdtjförkostnaderpåverka sina ånstenmöjliheter attnas

högstdärmed begränsas avsevärt.förbundetenligt

övergång tillvidProblem11.4 en
kollektivtrañktaxa

på resandeteffektAvgiftersl1.4.l

begränsad. Ifärdtjänstresandeochavgifter ärLitteraturen om
TFB-medde-transportforskningen 1988frånmeddelandeett

studerades fyraförändringiFärdtjänstenlande 58, typernr
föravgift inomhöjningaravgiftsförändringar; ettramenavav

fastövergångar mellanavgiftssystem,oförändrat systemen
tillprocentavgiftfrånövergångprocentavgift,ochavgift

införsdetmånadskorteffekter närkollektivtrafiktaxa samt av
enbartalternativtprocentavgifttillkomplement attsom

redovisadesstudienavgiftssystem. Imånadskort treutgör
slutsatser.allmänna
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Förändrade avgifter klart utslag iett resenäremasger
utnyttjande färdtjänsten, dvs. högre avgifterav ger
minskat resande och vice versa.
Förändrade avgifter mycket skilda effekter för olikager
delgrupper bland de färdtj änstberättigade. Personer som
saknar alternativ till använda färdtjänst, special-att t.ex.
fordonsresenärer, minskar sitt resande vid höj da avgifter
alternativt minskar konsumtion. Personer ärannan som

rörliga minskar sitt färdtjänstresande vid höjdamer

färdtjänstavgifter och delersätter de dyrareen av
färdtjänstresoma med påatt sätt.annatresa
Kommunens nettokostnader för färdtjänsten påverkas
klart förändrade avgifter.av

När det gäller effekterna på resandet övergång frånav en
till kollektivtrafiktaxa resultatenprocenttaxa olika i olikavar

kommuner beroende på storleken på avgiftssänkningen och
tätortsstrukturen. två kommunerI jämfördes ökade antaletsom

fárdtjänstberättigad med 22 9 %. detI förraresor per resp.
fallet ökade i första hand korta och i det långaresor senare

beroende på kommunerna hade olikaatt tätortsstrukturer.resor
Trots mindre ökning antal berättigad bleven av resor per
brutto- och nettokostnadensökningen i denstörre senare
kommunen.

Även i Landstingsförbundets nämnda redovisasrapport
Ävenegenavgiftemas effekter resandet. här påpekas att

färdtj änstresandet klart påverkas priset. När priset höjs gårav
resandet och vice Vidare redovisas färdtjänst-ner attversa.
resandet markant iär storstäder ochstörre istörre änorter
övri landet. Skillnaden följer alla människorattga av reser mer
i i mindre.större tätorter än Egenavgiften dessutomär genom-
snittligt lägre i i mindre.större än Detta framgårorter av
följande tabell 11.3 färdtjänstberättigadöver ochresor per
egenavgift för jämförbar i olika ortstyper.en resa
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årolika6 iavgifter för kmoch ortstyperlärdtjänstresorTabell 11.3 Antal resa
1991

Egenavgift forfärdtjänst-ResorOrtstyp per
år 6 kmberättigad och resa

kr1868Storstad
kr1634Förortskommun
kr1638stadStörre
kr1629stadMellanstor
kr2124Bruksort
kr1921Nonnalkommun
kr22Glesbygdskommun 14

19 kr19Landsbygdskommun

samhällsbetaldaför samordningModellerLandstingsförbundet 1994,Källa: resorav

jämförelsevarje Enmedeltal förjämförstabell 11.3I ortstyp.
och antaletegenavgiftensambandet mellanocksåkan göras av

ivisas dia-jämförelseoberoende Dennaortstyp.avresor
antalefterkommunernahardiagrammetIl1.1. sorteratsgram

vid 6egenavgiftenårfárdtjänstberättigad och samtresor per
km resa.

med högframgår kommunerdiagrammetAv att egen-en
konstaterandeviceresande och Dettalägreavgift har versa.

avgifterna.varierande Attpil för delinjen medtrendengäller
fler faktorertrenden visar änsåvariationen är attruntstor

befolknings-resfrekvensen,egenavgiften bestämmer t.ex.

fárdtjänstbehov och Isammansättning, rapportenortstyp.
dessa faktorer.diskuteras inte
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Diagram 11. 1 Trend egenavgifterför vid 6 km och antalresa resor per
fárdtjänstberättigad år 1991

60.0 --

Resor fårdtjånstberâttigadper50 o _

40,0 --

30,0 --

l1|l|lll"1li"ill&#39;lllllllldnwglll|ll ||
u,,l

w
i

1 0 .0
Egenavgift. vid. km6 resa

0,0

LandstingsförbundetKälla: Modeller för1994, samordning samhällsbetaldaav resor

redovisasI mått på hur resandet varierar iävenrapporten
förhållande till olika taxekonstruktioner och vad de faktiska
avgifterna vid km6 Uppgifterna visas i tabellär 11.4.resa.
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deegenavgifter vid 6 km villärdtjänstberättigad och11.4 ResorTabell resaper
år 1991taxekonstruktioner

vidfärdtjänst- EgenavgiftEgenavgift Resor per
år kmberättigad och 6 resa

Kollektivtrañktaxa 143 1
1827Zontaxa
2224Enhetstaxa
17%-avgift 20 % 22
21%-avgift 20 21%

samordning samhällsbetaldaModeller förLandstingsförbundet 1994,Källa: resorav

innebär lägreframgår kollektivtrafiktaxatabell 1.4Av l att en
Vidaretaxekonstruktioner.övrigaegenavgift vid km6 änresa

vid de andrakollektivtrafiktaxahögre vidantalet änär resor
kollektivtra-dras slutsatsenkonstruktionema. I attrapporten en

egenavgift och resandetgenerellt lägreinnebärfiktaxa atten
därför stimuleras.

på resandet haregenavgiftens effektbelysaFör rapport-att
medtvåirangordnat varje kommungruppförfattaren grupper

avgift.med lågpå egenavgifter; med hög ochavseende enen
redovisas i tabellResultatet 11.5.
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Tabell 11.5 Resor färdtjänstberättigad vid höga låga egenavgifter i olikaper resp.
årkommungrupper 1991.

Ofárgad stapel låg egenavgift. Prickad stapel hög egenavgift.

40.-

35--

30--

25--

20--

15-.

10--

5...

o
uVa |

Källa: Landstingsförbundet 1994, Modeller för samordning samhällsbetaldaav resor.
Källans tabellAnm: felaktig beträffande staplarna för högär låg egenavgift.resp.

tabell framgårAv 11.5 resandet fárdtjänstberättigadatt ärper
lägre i kommuner med hög egenavgift jämfört med kommuner

har lägre avgift.som
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detsammanfattningsvisinnebäruppgifternaredovisade attDe

avgifter,ochresfrekvens ävenmellansambandfinns men
beroenden.andra

vid högreavgiftvid lägrehögre änResfrekvensen är

oberoendeavgift ortstyp.av
städerochstorstäder änihögre störreResfrekvensen är

landet.övrigai
tätortsområdenilägregenomsnittligtAvgiften störreär

mindre.iän

avgift vid km6lägreinnebärKollektivtrafiktaxa resaen
avgiftskonstruktio-övrigaresfrekvenshögreoch änen

ner.

avgifteroch beslutKostnadsansvar11.4.2 om

avgiftregelinnebärKommunförbundetSvenskaEnligt omen
trafikhuvud-kollektivtrafiktaxannivå medifärdtjänstför att

kommunernaspåverkakommerbeslut atttaxorommannens
förbundetVidarefärdtjänsten.kostnader för att enmenar

höjatvingastrafikhuvudmannenbliföljd kan taxornaattannan
kostnads-kommunernasför begränsakollektivtrafikeninom att

fådet i sinförbundet kanEnligtfärdtjänsten.förökningar tur
biltrafiken.tillkollektivtrafikenföljd resenärertill tapparatt

problemenpå nämndain degår inteHandikapputredningen
diskussionerslutbetänkandet finnsihuvudbetänkandet,i men

kollektivtrafikochlänsnivån färdtjänstsamordning avom
framhållerUtredningenfrågorna.förhar relevans attsomm.m.

undersamlasbörkollektivtrafikochfärdtjänstföransvaret en
ochtrafikslagsamordningförbättradintehuvudman avenom

betonarUtredningengrund.på frivillignåskan attresurser
finansieringenlösningsamladmedfördelarna är att aven

kommunice-får formenkollektivtrafikenochfärdtjänsten av
effekti-utredningen bl.a.uppnås enligtDärmedkärl.rande en

förbättringförfinansielltkanvisering utrymme avengesom
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färdtjänsten för de oundgängligen behöver denpersoner som
och för bättre handikappanpassninggenomföraatt en av
kollektivtrafiken.

Bedömning och11.5 förslag

Bedömning11.5.1

År rekommenderade1969 Svenska Kommunförbundet en
avgift motsvarande 20 % taxameterbeloppet, Rekommenda-av
tionen grundades på skulle20 % taxenivån inomatt motsvara
kollektivtrafiken. Sedan dess har avgifterna för kollektivtrafik
och taxi förändrats så %20 taxameterbeloppet i allmän-att av
het innebär betydligt högre belopp avgiften för kollektivtra-än
fik.

Utvecklingen under 1980-talet karaktäriseras allmänav en
höjning avgiftsnivåema och byte avgiftssystem i fleraav av
fall. Mellan åren och1980 ökade antalet kommuner1985 med
kollektivtrafiktaxa marginellt från till28 medan antalet30

kommuner tillämpade procentandel taxametertaxasom av
ökade från 181 till kommuner. de204 Merparten av senare

20 % taxameterbeloppet andelentog ut tog utav men som mer
år 1980.änstörrevar

år tvåMätningar Visar tendenser. antalet1991 Den är attena

tillämpar kollektivtrañktaxa har tillkommuner ökat 90som

stycken. innebär positiv förändring i den riktningDet en

avgiftsnivånbeträffande Handikapputredningen före-som

språkade. tillämparandra antalet kommunerDen är att som
har minskat till stycken samtidigt162 59 %procenttaxa som

dessa tillämpar avgiftsnivåer överstiger %20av som av

taxameterbeloppet. avgiftsnivåer frånavviker Handi-Högre
kapputredningens målsättning.
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förmodellerLandstingsförbundetfrånI rapport omen
visassamhällsbetaldäsamordning atttransporter enav
egenavgiftlägregenerelltinnebärkollektivtrañktaxa änen

meddärför stimulerasresandetochandra atttaxesystem en

Handikapputredningenvisatsharkollektivtrafiktaxa. Som av
kollektiv-eftersomskäligpå egenavgiftennivåsådanär en

förkollektivtrafikentillkomplementtrafiken är ett personer
Även fritttransportservice.särskildbehovhar ettav ensom

skäligt.avgifterhögahindrasinteresande ärvalt avsom
dock intebehöverenskildeför denskäligtVad är varasom
huvudmannenpå kort sikt. Förhuvudmannenförskäligt

ochoch intäkterkostnaderbalanseraskälighethandlar attom
på mångaavseendemedprioriteringargöraatt avgrupper

tjänstfärdtjänstenProblemet med ärmedborgare. attsom
medkollektivtrafiken. tjänstSomkompletterarinte baradenna

färdtjänstfungerarlegitimeringsprinciper närmastnuvarande
kallar substitutvara. Förterminologiekonomiskidet mansom

på lederprisminskatgällersubstitutvaror att ett varornaen av

på samtidigtkvantitet dennaefterfrågadökningtill somaven
minskar.substitutvaran, Ipåefterfrågan termervara,en annan

avgiftssänk-detkollektivtrafik innebärochfärdtjänst att enav
medpå flerefterfråganleder tillpå färdtjänstning resor

minskar.efterfrågan på bussresorsamtidigtfärdtjänst som
ochbalans i intäkterför skapamekanism kräver,Denna att
för"respektavstånd" mellan avgiftkostnader, antingen ett
förlegitimeringenkollektivtrafik ellerfärdtjänst och att

saknarså i princip endastskärpsfärdtjänst att personer som
Tillfullterhåller tjänstfärdtjänst dennaalternativ till ut.

avgifterhögahör därmedmed färdtjänstproblemen att

beteenden hosföljdupprätthålls för färdtjänst storaavsom en
såvälanvändaalternativethar attav personer somgrupper

intekollektivtrafik. drabbarfärdtjänst Detta personer somsom
fårbeträffande legitimeringalternativ. Principernadettahar
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därför inte glömmas i diskussionerbort etableraattom
avgiftssystem kollektivtrafiktaxan.motsvairarsom

Handikapputredningen gjorde kostnadsbedömningar som av
remissinstansema ansågs Ibaserade på alltför många antagan-
den. Vidare ansågs bedömningen kostnadskonsekvensemaav
vid sänkt avgift problematisk. Problemet detnären vara
gäller bedöma kostnadskonsekvenser avgiften baraatt är äratt

flera faktorer utslag. Förutom den nivåen av som ger man
utgår ifrån vid sänkning avgiften spelar de exaktaen av
reglerna i det tidigare roll, liksom kommunenstaxesystemet
ytstorlek, befolkningens fördelning inom kommunen och

Ävenaktuella färdtjänstbehov. legitimeringsförfarandet har
betydelse. finnsDessvärre inga studier kan sprida ljussom

effekterna övergångöver till kollektivtrafiktaxa iav en en
varje enskild kommun. Den information har redovisatssom

visar allmänna intemönster tillräcklig förärovan men
träffsäkra bedömningar.

Yngrestudien visar inga höga genomsnittliga utgifter för

färdtjänst. Studien visar dock i bred meningatt är ettresor
område där utgifterna ha ökat mycket under de senasteanses
åren. följd ökandeEn utgifter har tvingatsär attav man
minska på eller helt upphöra med resande. Funktionshindrade

har redovisat denna situation kan ha högre utgifter deänsom

genomsnittliga, de kan också ha betungande samlademen
effekter avgifter från många och varuområdenänste- underav
flera huvudmän. Funktionshindrade i den situationensenare
kan tvingas välja bort färdtjänst, det möjligt,att förär attom
klara utgifter för nödvändig konsumtion.av annan

Utvecklingsstörda och andra tillhör personkret-personer som
enligt lagen stöd och service till vissa funktionshindra-sen om

de använder i vissa fall färdtjänst i samband med "särskilda
insatser" daglig verksamhet, korttidsvistelse, eftermiddags-
och fritidsverksamhet. Höga avgifter för färdtjänst iutgör
dessa fall hinder bör kunna reduceras avgifternasom om
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medfärdföravgifternanivåerned tillbringas motsvararsom
trafikmedel.kollektiva

Förslag11.5.2

färdtjänstkollektivtrafik,målharAvgiftsutredningen attsom
skallukresorresande ochinterregionaltochregionaltlokalt,i

lösningsådanMedlänsnivån.påhuvudmanhossamlas enen
kvalitetsförbätt-möjliggörsochsamordningsvinsteruppnås

skapasDärtillkollektivtrafik.ochfärdtjänstbl.a.inomringar
tillkomplementfunktionfärdtjänstensentydighet somom

Samreseutred-konstaterarUtredningenkollektivtrafiken. att
behövaskanunderlagfram detuppdragiharningen att ta som
nämndaförsamlatlagregleringför ettatt ansvaraven

medenlighetår i1996skall kunna prövas senasttransporter
samhälleslutbetänkandet EttiförslagHandikapputredningens

detAvgiftsutredningen är1992:52.alla SOU attför anser

lagregleringförordarfullföljs ochprövningdennaviktigt att en

samlatett ansvar.av
nivå medifärdtjänstföravgiftUtredningen att enanser

förbättraföråtgärdhandförstaikollektivtrafiktaxan är atten
fördelaktighetochjämlikhettillmöjligheterna sompersoner

Funktions-sig.förflyttaförfärdtjänsttillalternativsaknar att

utgifterha högreskall intesituationeni denhindrade personer
basnivån förKollektivtrafiktaxanandra. ärresandesittför än
förgällabörochbetalda ävensamhälleligt transporter personer

förflytt-på sinaavseendemedfärdtjänstanvändamåstesom

ningsbehov.
ifärdtjänstavgift förföreslåsbakgrundendenMot att en

hela landet. Förietableraskollektivtrafiktaxannivå med
socialtjänstlagenilagändringarföreslåsdettagenomförande av

utredningensiförslagHandikapputredningensmedenligheti
246.Rättvisa SOU 1991VälfärdHandikapphuvudbetänkande

kollektivtrafikförförordarutredningenvilketOm ansvaret--
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och färdtjänst hos huvudman föreslås densamlas attm.m. en

föreslagna regleringen socialtjänstlagen skall överförasi
beträffande innehåll huvudmannaskap för visstill lagen om
kollektiv Vidlare föreslås fråganpersontrafik. principeratt om
för legitimering för färdtjänst utreds i särskildpersonerav

ordning och fördjupade kostnadsbedömningar beträffandeatt

övergång till kollektivtrafiktaxa för färdtjänst i alla landetsen
kommuner i samband dänned. Kostnader för situationgörs en
då legitimeringsprinciper inte ändras redovisas i avsnitt.nästa

Kostnader1 1.6

påUtredningen storleken kostnaderna for införaatt attanser

avgifter för färdtjänst i nivå med kollektivtrafiktaxan är

beroende principernahur för färdtjänstlegitimeringav

tillämpas. Utredningen har därför föreslagit principer föratt
förlegitimering färdtjänst utreds i särskild ordningav personer

fördjupade kostnadsbedömningaroch beträffandeatt en
kollektivtrafiktaxaövergång till för färdtjänst i alla landets

kommuner i samband därmed.görs
närvarande saknas studier trovärdigtFör kan visa vadsom

kostnaderna blir några förändringar i övrigtutanom man - -
inför avgifter för färdtjänst i hela landet motsvararsom

avgifterna för kollektivtrafiken. beräkningarDe gjordessom av
Handikapputredningen SOU 1991:46 och de endaärsom

tillgängliga, visar kostnaderna sådanaunderär attsom

förutsättningar blir % bruttokostnaden8,5 för färdtjänst.av
mkrl.Bruttokostnadema för färdtjänst år 1993 2 113var

l finanser 1993, RäkenskapssammandragI Kommunernas för kommuner,
rikstotal, redovisas bruttokostnaden mkr. Färdtjänstenl 152 i Stockholms
läns landsting omfattas inte rikstotalen. bruttokostnadDenna enligtärav
landstinget 961 mkr.
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%2.tillåren och uppskattas 4,68mellan 1995Inflationen 1993

årsapproximativt mkr i priser.då 1995Kostnaden blir 190

nivådenna kanAvgiftsutredningen att som ensesanser
kan minskalegitimeringsprincipernivå ochöversta att nya

inte överstigersåledes kostnadernanivån. Bedömningen är att

prisnivå.årsimkr 1995190

2 och januari-Inflationen beräknad årsgenomsnitt 1993 1994 samtsom som
värden respektive år och1994 1995.
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Merkostnadsersättning för12

betalningsförmågaökad

nivå handikappersättningen införsinomlägreFörslag: En ny
stärkautredningens övriga förslag ochi syfte kompletteraatt

betalningsförmåga avseende merkostnader.enskildesden För

nivån bör gälladen nya

sjukdom/funktions-enbart merutgifter till följdatt av-
grundarhinder till ersättning,rätt

basbeloppetersättningsnivå 18 %utgör omsom aven-
merutgiftema uppgår till lägst procentsats,samma

och sjuk-och andra egenavgifter inom hälso-patient-att-
merutgifterbeaktasvården och socialtjänsten inte som

grundar till ersättning.vilka rätt

Inledning12.1

vidredovisatskapitel har förslagtidigare ettI genom-som
föravgifterfunktionshindradesänkerförande personers

de studierhjälpmedel och Avvård,omvårdnad,service, resor.
drasslutsatsendockföretagit kanharutredningen attsom

till-nödvändiga, inteochbåde riktiga ärförslagen, änom
oftafunktionshindradevisarStudiernaräckliga. att personer

funktionshinder.följdtillmerkostnaderolikahar typer avav
lösningarbehövssådana kostnader äravseendeMed som

vadförstängdaintedelsflexibla ärgränsernaatt somgenom
relaterad tillkostnadfallet kanenskildai det anses som

kostnaderna kan kompenseras.funktionshindret, dels
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framgår funktionshindrade medyngrestudienAV att personer
för funktionshindret genomsnittligt,kostnader i vissahögre än

hushållets låg.ingår i hushåll där inkomst Kombinatio-fall är

låga kanhöga kostnader och inkomster leda till attnen av
påpersoner/hushåll i sådan situation kan tvingas minskaatten

upphöra med konsumtion sådant "normalt"eller helt ärsomav
hushåll sådanaoch/eller tjänster/varorför alla ärtyper av som

till funktionshindrades särskilda problem.relaterade den

Merkostnadsersättningar lösningsförslag har inget medsom
Ändå kaninkomstsituation detgöra. attatt antaspersonsen

synnerlig Vikt för personer/sådana ersättningar kan vara av
därförhushåll har läge dessa därmed kanett utsatt attsom

erhålla förbättring.absoluten

Merkostnadsersättningar socialpolitiskt medel finnssom
form statligt Vårdbidrag och handikappersätt-sedan länge i av

sedan den januari statlig assistansersätt-ning 1 1994samt som

Vårdbidrag handikappersättningning. ochGenom ersätts,
merkostnader, Vård och hjälp, medan assistanser-förutom även

kostnader funktionshindradsättningen avsedd täcka deär att en

frågapersonlig assistent. Utvecklingen ihar för omen
handikappersättning och assistansersättningVårdbidrag, har

redovisats utförligt i kapitel föreliggande kapitel skallI

ersättning, merkostnadsersättning, kanprövas om en ny
skall bakgrund vissa delarmotiveras. Detta göras mot av av

fråninformationen i kapitel uppgifter yngrestudien och

kapitlen och ochstudien dolda merkostnader i bedöm-4 5om
Merkostnadskommitténs betänkande, Merkostnader vidningar i

handikapp SOU 1992:129.sjukdom och
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12.2 Kostnadsersättningarnas utveckling under
de årensenaste

12.2.1 Regler för Vårdbidrag, handikappersättning
och assistansersättning

Vårdbidrag

Föräldrar har till statligt Vårdbidrag förrätt barn inte fylltsom
år,16 barnet på grund sjukdom, psykisk utvecklings-om av

störning eller handikapp under minst månader iannat ärsex
behov särskild tillsyn vård.och Vid bedömningen rättav om

Vårdbidragtill skall också beaktas sådana merkostnader som
uppkommer på grund barnets sjukdom eller handikapp.av
Vårdar föräldern flera handikappade barn, inte fyllt år,16som
grundas till Vårdbidrag pårätten det sammanlagda behovet av
tillsyn vårdoch merkostnademas omfattning.samt

Vårdbidraget alltefter vård- och tillsynsbehovetsutges
omfattning och merkostnademas storlek hel, fjärdedels,tresom
halv eller fjärdedels förmån. Hel förmån 250 %utgören av
basbeloppet. årFör 1995 det kr7 438 månad.motsvarar per
Vårdbidraget skattepliktigt och pensionsgrundande.är vissEn

Vårdbidragetdel kan bestämmas skattefri ersättning förav som
ökade omkostnader. Om behovet särskild tillsyn och vårdav

så det räckerär för grundastort att till helensamt rättatt
förmån kan merkostnadsersättning betalas detutöver normala
beloppet för hel förmån. Om barn med hel, fjärdedelsett tre

halv förmåneller avlider betalas reducerat belopp underett ut
åttamaximalt månader.
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Handikappersättning

skattefrifolkpensionsförrnån ärHandikappersättning är somen
funktions-fått sinårfrån fyllda 16tilloch utges sompersoner

därförochuppnått år65honellerhaninnanförmåga nedsatt
dagligai denhjälptidskrävandebehöver annanavmer

betydandeharoch/ellerförvärvsarbetaförellerlivsföringen att

merutgifter.
förmånsjälvständigantingenHandikappersättning utges som
förtids-folkpension,tilläggsförmån till t.ex.eller annansom

medutbetalasHandikappersättningålderspension.pension och
eller %% 69%, 53år 36belopp motsvarar avpersom

respek-det l 577l 071,år 1995basbeloppet. För motsvarar
ochtill blindaHandikappersättningmånad.krtive 0532 per

garanteradvissmedutgår alltidhörselskadadeellerdöva gravt
ersättning.anledning till högrestödbehovetsåvitt intenivå ger

Assistansersättning

lagenomfattastill denassistansersättningStatlig utges avsom
funktionshindrade LSSvissaservice tillochstöd omom

personlighar behovochårfyllthar 65inte avpersonen
genomsnitti änlivsföring underdagligaför sinassistans mer

dåför tidlämnas inteAssistansersättningvecka.timmar20 per
iborinstitution ellerpåvårdasfunktionshindradeden enen

gruppbostad.
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12.2.2 Antal utbetalade kostnadsersättningar
1994Mellan åren 1991 och har antalet vårdbidrag ökat från

16 311 till 21 053 stycken. Antalet Vårdbidrag nivå iper var
december 1994; fjärdedels bidrag 4 978 23, 6 %, halvten
bidrag 6 452 30,6 %, fjärdedels bidrag 1 333 6,3 %tre och
helt bidrag 8 290 39,4 %. Mellan åren 1991 och 1994 har
antalet bidrag inom nivån fjärdedels bidrag och fjärde-treen
dels bidrag ökat relativt snabbare antalet inom deän övriga
nivåerna. Vid omräkning alla nivåer till hela Vårdbidragen av
har ökning skett under perioden från 11 hela075 vård-en

bidrag år 1991 till sådana13 760 bidrag år 1994.

Antalet handikappersättningar har ökat från 50 000 till
53 under åren200 1991 1994. Fördelningen antalet ersätt-av-
ningar mellan de nivåerna i decembertre 1994 följande:var

%-nivån69 26,3 %, 53 %-nivån 16,8 % och 36 %-nivån

56,6 %.

Antalet assistansersättningsärenden 8 % alla handi-var av
kappersättningar i december 1994, dvs. 4 260 stycken.ca

regeringensAv proposition Stöd och service till vissa
funktionshindrade 1992/93: 159 framgår kostnaderatt statens
för Vårdbidrag handikappersättningoch kan minska tillantas
viss del införandet assistansersättningen.genom av

Uppgifter från Riksförsäkringsverket i tillrapporten rege-
ringenz visar dem uppbar Vårdbidragatt och harav som
beviljats assistansersättning har 48 % fått behålla sitt vård-

bidrag med oförändrad nivå. 32 % har fått sänkt vårdbidrags-
nivå och för 17 % har vårdbidraget dragits in. Av de vård-

Antalsuppgifterna i avsnittet december månad respektive Källa förär.avser
statistikuppgifterna dels Riksförsäkringsverketsär till regeringenrapport
1995-02-23, Förändring Vårdbidrag och handikappersättningar vid in-av
förande till assistansersättning,rätt dels statistik frånav verket.annan

2 Rapporten framgår notav
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assistansersättning utgörbeslutefterbidrag cautges omsom
Vårdbidrag.helt%43

beviljadesdemocksåframgår attAv somrapporten av
ochförehandikappersättning%uppbar 83assistansersättning

handikapper-uppbardeAvbeslutet.efter%64 sompersoner
nivåpå någonersättningenbehållafått%har 74föresättning
fick26 %medanassistansersättningbeslutefteräven om

indragen.handikappersättningen

ochyngrestudienenligtMerkostnader12.3
merkostnaderdoldastudien om

merkostnaderinnebärOmråden12.3.1 som

sådanadefinitionsmässigtfunktionshinderför ärMerkostnader
människorkostnader utangårkostnader utöver somsom

finnsfunktionshindradeMerkostnader förhar.funktionshinder
undersökts iharområdendealladärför inom yngre-som

omvårdnad,ochservicesjukvård,ochhälso-studien; resor,

tjänster/varor.andrarekreationochfritidsysselsättning, samt
denminskarkapiteltidigareiförslagengenomförandeVid av

ochservicesjukvård,ochhälso-föravgifterenskildes om-
Funktionshindradefärdtjänst.gällervadvårdnad samt resor

dessamerutgifter inomfortfarande hadockkanpersoner
livsmedel,ochförbrukningsartiklarsärskildaförområden, t.ex.

ochservice-ochkommunenintehemhjälp avgessom
merutgifterfinnaskan detVidarebil.förunderhållskostnader

situationeroch ärmaterialförområden,övrigainom t.ex. som
förkostnaderfritidochsysselsättning extratill samtrelaterade

texttelefon,möbelslitage,skor,ochkläder tvätt,frisör,mat,
utformningochbelägenhetbostadens etc.
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Svaren på yngreenkätens fråga 33 ugifter för andraom
tjänster/varor hälso- och sjukvård,än service, sysselsätt-resor,
ning fritid och rekreation, olikasamt områden föranger
merutgifter. Högst svarsandelar har följande: Utgifter för

hel- och halvfabrikat, uteätande och särskild ellermat-
särskilda råvaror,
kläder och skor,-
hårvård/frisör och glasögon,-
tvättmedel på grund omfattande tvättning samtav-
sänglinne,
särskilt anpassade möbler,-
telefonutgifter överstiger det normala,som-
elektricitet överstiger normal förbrukning,som-
slitage i hemmet, hög hyra för lämplig bostad, till--
byggnad eller anpassning,
fönsterputsning, städning och trädgårdsarbete/ gräsklipp--
ning,
trygghetslarm och hjälpmedel,-

standard/bostadsaltemativ/hotell vidextra resor,-
pedagogiska leksaker och videoband,-
god och förvaltare,man-

blir dyrare för reapriser inte kan utnyttjas.attvaror som-

Studien dolda merkostnader har fördjupat kunskapernaom om
merkostnader och ekonomiska effekter merkostnader. Iav
studien med rörelsehinder, medicinskasom avser personer
problem, kommunikationsproblem dövhet/hörselskada,genom
synproblem och psykiska problem konstateras att personerna

använder hälso- och ukvårdstj iänster utsträckning,stor-
har dolda merkostnader i omfattning,stor-
har i fall tio merkostnader överstiger desex av som-
ersättningar och bidrag betalas ut,som
har i två fall tio eller mycket ekonomiskastora storaav-
problem på grund dolda merkostnader,av
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offentligafrånavståpå ellernedfall dramångamåste i-
problem.ekonomiskapå grundtjänster av

gällerdetTäckningsgraden123.2 när

kostnadsersättningar

personer/hushållgjortsgrupperingharyngrestudienI aven
ekonomiskafrågapå 34på derasavseendemed omsvar

hardelsFunktionshindradeutgifter.effekter sompersonerav
tjäns-användningmedupphöraellerpåminskatvingats av

änster/varorför vissabetalasvårigheterdels harter/varor, att
harutgifterna,nedbringaförlösningönskardelsoch atten
hardesituationekonomiskt änhaantagits utsatt sommeren
harfrågor. Depå dessanejenbartnej elleroch somsvarat
harDedelfrågornapå alla utgörtre somgrupp a.svarat

haroch debnejoch svaratomväxlande är somsvarat grupp
delfrågor-påallsharinteEn svaratnej är somgruppc.grupp

är gruppna
denb hardärefterochbekräftatsharDet att gruppgrupp a

högstharsituationen. Gruppekonomiskt utsattamestsett a
och service.sjukvårdochhälso-förkostnadersummerade

sysselsätt-förkostnaderbestårposition närävenDenna resor,
ochtjänsterandrarekreationochfritidning, samt varor

beträffandeturordningfölj ioch dGrupperna ercsummeras.
kostnader.summerade

olikafemharförundersökskostnadernaNär sompersoner
detvisarkostnaderhögasärskiltinnebärfunktionshinder som

allmänhetitillhör ävenpersoner/hushållsig att grupp asom
övrigahushållsnivå deinkomster änlägrekaraktärseras av

beträffandedetta mönsterOm attantarmangrupperna.
detbörpopulationenför helagälleroch inkomsterkostnader

utsträckningi vilkenbelysaintressant att gruppernavara
finnsskillnadermånvadoch ikostnadsersättningard harochc

sådanatäckningsgradenbeträffandemellan avgrupperna
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ersättningar. tabellI redovisas12.1 antal och andel respek-av
tive har Vårdbidrag alternativt handikappersättning.grupp som
Utöver totalsummor for respektive har indelninggrupp en
gjorts med avseende på kön hos den funktionshindrade
personen.

Tabell 12.1 Antal och andel Vårdbidragmed alternativt handikappersätt-personer
ning i olika delgrupper

Grupp Antal Antal obs Andel %

kvinna 20 46 43,5a
10 32 31,3man

totalt 30 78 38,5
b kvinna 25 67 37,3

26 77 33,8man
totalt 5 1 144 35,4

kvinna 19 67 28,4c
18 61 29,5man

totalt 37 128 28,9
d kvinna 12 69 17,4

20 94 21,3man
totalt 32 163 19,6

alla kvinna 76 249 30,5

74 264 28,0man
totalt 150 513 29,2

Tabellen visar tydligt har högre kostnader föratt grupper som
sina funktionshinder andra också har högreän andelar av
kostnadsersättningar. I materialet har därtill funktionshindrade
kvinnor något högre andel sådana ersättningar än mänen av
med funktionshinder. Detta gäller förutom det totala antalet

särskilt Om skillnaderna mellan kvinnor ochpersoner grupp a.
i reellamän oklart eftersomär antaletär ärgrupp a personer

för litet för bestämt uttalande skall kunnaatt ett göras.
frågaEn inställer sig skillnaderna inteär bordesom om vara

mellanstörre bakgrund det lägemot utsattagrupperna av som
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Någotsärskiltkaraktäriserar även svargruppmengrupp a
tillhör dessadet kanfinns inte, attantas sompersonermen

kostnadsersättningar,tillgång tillharinteoch somgrupper
möjlighetde hadesituationförbättrad attfå klartskulle omen

merkostnader.sinaförersättningerhålla en

förslagMerkostnadskommitténs12.4 om en

merkostnadsersättning

ibristerredovisningKommitténs12.4.1 av

handikappersättningen

MerkostnaderbetänkandetiredovisarMerkostnadskommittén
efterdet tid1992:129SOUhandikappochsjukdomvid att

iersättningsnivåerfleraönskemålställtshar omannan
nivågälltbarahar intehandikappersättningen. Dessa somen

dennivåhögre änlägstaden ävenlägre än utanär ennu

högsta.nuvarande
handikappersätt-konstruktioneninnebärkommitténEnligt av

förhållandevismednivåer och storai enbartningen tre
ibaraMångauppstår.tröskeleffekterintervaller att som

hjälpbehov,någotharallseller inteomfattningbegränsad men
ochfunktionshinderför sittmerutgifterrelativt högaharsom

samhällsåt-andrautgifternaförkompenserasinte genomsom
handikappersätt-täcktakostnadernafåintegärder, kan genom

självrisk.därmed högfårning. Personerna en
utsträckningiredovisar diagnosgrupperKommittén storsom

handikappersättning. Dessatillförvillkorenuppfyllerinte rätt

gluten-/komjölksprotein-/diabetiker,allergiker/astmatiker,är
urostomisterileo-/colo-/ ochlaktosintolerantaoch personer,

psoriatiker.samt
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Även har handikappersättning kan enligtpersoner som
kommittén ha betydande merkostnader inte kompenserassom

ersättningen följd de intervallen mellanstoraav som en av
ersättningsnivåema. Därtill kan den har till handi-rättsom
kappersättning med högsta nivå ha betydande merkostnader

denna nivå och inteöver ersätts.som

12.4.2 Kommitténs förslag lägre nivå inomom en

handikappersättningen

utgångspunktMed från lägre nivå handikappersätt-att en av
ning bör införas redovisar kommittén olika alternativa lösning-

sådanEn möjligheten införaär schabloniseradattar. en
merkostnadsersättning med nivå på 18 % basbeloppeten av

skulle till försäkrade med diagnoser finnssom ges som
i särskild förteckning. Kommittén dennaupptagna atten anser

modell inte genomförbar.är

alternativEtt innebär individuell bedömningannat att görsen
till merkostnadsersättningrätten grundad på dagensav

principer och med nivå på % basbeloppet.18en av
Ytterligare alternativ redovisas. Dettaett överensstämmer

med det andra alternativet förutom vissa egenavgifter inteatt

beaktas merkostnad. Egenavgiftema i fråga patient- ochärsom

egenavgifter kvalificerar för uppnående högkost-som av
nadsskyddet för sjukvård och läkemedel ochöppen ett av
kommittén föreslaget högkostnadsskydd för sjukresor.

två alternativen redovisas förslagDe kom-senare som av
mittén förord för något. Enligt kommittén bör förutan en
eventuell framtida merkostnadsersättning gälla delsatt samma

åldersgräns år finns65 inom för handikapp-systemetsom- -
ersättning skall gälla också för ersättningsnivå,lägreen ny
dels ersättningens storlek lämpligen bör uppgå till 18 % av
basbeloppet, dels enbart merutgifter till följd sjukdom/av
handikapp bör grunda till merkostnadsersättning.rätt
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Kommittén redovisar beräkningar antaletav personer som
tänkas komma i fråga något två alternativakan deavom

förslagen genomförs. alternativet egenavgifter beaktasdärI

merkostnad då avgifterna in högkost-täcksävensom av-
för vård,nadsskydd läkemedel och sjukresor beräknaröppen -

kommittén med diabetes,160 000 120 000att personer, varav

ifråga förkan komma merkostnadsersättning. det andraI

egenavgifteralternativet där nämnda inte beaktas merkost-som
kommitténnad kan bli aktuella50 000antar att ca personer

för ersättning. dessa kommittén flerpartenAv kommertror att

med diabetes.att vara personer
ocksåKommittén redovisar kostnader för alternativ.nämnda

årliga försäkringskostnaden för det första alternativetDen
bedöms kommittén bli mkr exkl. kostnader för970av ca
administration. Kostnaderna för administrationen uppskattas till

blirmkr. Sammantaget det mkr. andra730 1 700 Avseende det
alternativet bedömer kommittén försäkringskostnaden bliratt

Amkr och administrationskostnadema300 mkr, dvs.170

mkr470 sammantaget.
Kommittén lämnar inget förslag kompletterandeom en

merkostnadsersättning till dem uppbär den högsta nivånsom

handikappersättning. Skälet till detta dels modellär attav en
för merkostnadsersättning har redovisats där egenavgifter som
kvalificerar till högkostnadsskydd för vård, läkemedel och
sjukresor inte bör räknas merkostnad, svårighetendels attsom
beräkna kostnaderna, dels, slutligen, frågan inte ingår iatt
direktiven.

Merkostnadskommitténs förslag merkostnadsersätt-om en ny
ning har inte föranlett någon åtgärd från regeringens sida.
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Bedömning och förslag12.5

Bedömning12.5.1

Avgiftsutredningen nivå inom handikappersätt-attanser en ny
formningen i merkostnadsersättning kan fylla behovetav en

åtgärderkomplettera de utredningen föreslår i övrigt.att som

undersökningar utredningen har gjort visar funk-De attsom
tionshindrade har höga kostnader för hälso- ochpersoner
sjukvård, service omvårdnad,och sysselsättning, fritidresor,
och rekreation andra tjänster och Definitions-samt varor.

mässigt dessa kostnader merkostnader i den utsträckning deär

funktionshindretberor och funktionshinderutanav personer
motsvarande kostnader.inte har

merkostnadsersättning har fördelenEn den flexibel medäratt

på enskildaavseende unika behov och den stärkerattpersoners
betalningsförmågaden enskildes påmed tanke tjänster/varor

sådanatäcker behov. allmännaDenna karaktäristiksom
innebär naturligtvis inte allt merkostnadatt som uppges som

grunda tillkan ersättning. prövning måste påEn skerätt

gäller idag för handikappersättning.sättsamma som
Merkostnadskommittén har redovisat vissa grupper som

kommittén kan bli aktuella med avseende på merkost-antar en
nadsersättning. Avgiftsutredningen har ingen anledning att

ifrågasätta denna bedömning, framhåller för del attmen egen
höga kostnader och merkostnader enligt utredningens material

frekventasärskilt i två fyra stycken tvåDessaär av grupper.
har benämnts och karaktäriserasb och dels flergrupp a av
funktionshinder och dels högreänper person grupperna c
grad andra hälsoproblem Gruppemas särskildaav per person.

drag i kapital Utredningens material därmedpresenteras ger
underlag för slutsatsen med andra funktions-ävenatt personer
hinder de Merkostnadskommittén sannoliktän nämner,som



förMerkostnadsersättning388

målgrupp för merkostnadsersättning.kan tänkas utgöra en

Avgiftsutredningen troligtdetta det enligt inteTrots är att
föremålkan bli för merkostnadsersätt-antalet som enpersoner

fler det antal Merkostnadskommitténning blir harän som

bakgrundantagit. bedömning utred-Denna görs mot attav

förslag i övrigt minskar den enskildesningen lägger som

sjukvård, omvårdnadoch service ochkostnader för hälso- och

färdtjänst.
redovisar två förslag tillMerkostnadskommittén merkost-

nadsersättning till sin konstruktion lika, där detärsom men
exkluderar merkostnadinkluderar och det andra desomena

uppnåendeegenavgifter kvalificerar för högkost-som av

sjukvårdnadsskyddet för hälso- och och läkemedelochöppen
föreslaget högkostnadsskydd för sjukresor.kommitténett av

båda ifrågasättasAvgiftsutredningen förslagen kan påattanser
funktionshindradeprincipiella grunder. Givet den enbart haratt

sjukvårdkostnader för hälso- och och sjukresor får denne deti
första fallet O-kostnad och ekonomiskt bättresetten en

funktionshinder.situation inte har Medän personer som
får funktionshindrade iförutsättningar den det senaresamma

sjukvårdfallet betala för hälso- och och sjukresor till ettupp
kostnadstak innebär högre kostnadsnivå denänsom en som

funktionshinder har för motsvarande tjäns-utanpersoner
praktiken har sannoliktter/varor. denna teoretiska bedömningI

mindre värde. kan det första fallet, där avgifterDet antas att

beaktas merkostnader, ligger verkligheten pånärmaresom

grund den redovisade favören minskaratt attav genom
funktionshindrade mångahar merkostnader för andrapersoner

sjukvårdtjänster och de gäller hälso- och ochänvaror som

sjukresor.
denna bedömning inte utredningen detTrots ärattanser nu

lämpligt förorda det alternativet. Skälet tillatt mer gynnsamma
detta i första hand utredningen lämnar förslag tillär att

förbättringar beträffande avgiftsuttaget inom centrala områden
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ochomvårdnad, hälso-ochservicefunktionshindradeför som
dessarimligtfärdtjänst.och Dethjälpmedelsjukvård, är att

tid medvissunderfårstånd ochtillkommer prövasreformer
andrafunktionshindrade Ettföreffekteravseende personer.

innebärförslagövrigaUtredningensekonomiskt.skäl är nya
finansiellasvåranuvarandeoch kommuner. Iförkostnader stat

reformoch dyromfattandedärför intebörläge meren
merkostnadsersättning.frågaiförordas om

verketRFVRiksförsäkringsverketmedkontaktVid uppger
basbeloppetuppgår till %ersättningsnivå 18att avsomnyen

handi-förnuvarande regleransluta tillinförs,denbör, om
handikappersättning. Skäletkallas ärochkappersättning att

delartillmerkostnadsersättningen överens-föreslagnaden stora

verketEnligthandikappersättning.förreglernamedstämmer
skildaförmånerså likartadeförvirringdet skapaskulle att ge

avgifter intedärlösningvidareRFV att enansernamn.
förefint-imedräknassådana%-nivån, däriinräknas 18 men

skillnaden ikrångel,medföra visstnivåer, kanliga attmen
%-nivånmotiveras 18kanmöjligen ävenberäkningssätt attav

merkostnadser-deneftersomsigskiljer utgörövrigti en ren

sättning.
utgå vissatillnärvarandeförHandikappersättning kan

hargällergruppbostad. Detbor i personer somgrupper som
funktionshinder.sitttillrelaterademerkostnaderomfattande

berättigarinstitutionsådandock inteGruppbostad är somen
ersättningsgrundandedaghandikappersättning. Detillenskilda

slitageinventarier,sönderslagnakostnaderna kan stort avavse
få iDå mycketspeciell kost.behovkläder samt personerav

fårersättningen,nivåer ipå dagensberoendegruppbostad,
nivå för flerlägrekanhandikappersättning för detta öppnaen

merkostnadersinafå ersatta.att
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12.5.2 Förslag

bakgrund redovisningenMot och bedömningen i kapitletav
föreslås lägre ersättningsnivå införs inomatt systemeten ny
för handikappersättning. den nivånFör bör gällanya

enbart merutgifter till följd sjukdom/funktions-att av-
hinder grundar till ersättning,rätt

ersättningsnivå basbeloppet18 %utgören som av om-
merutgiftema uppgår till lägst procentsats,samma

patient- och andra egenavgifter inom hälso- sjuk-ochatt-
vården och socialtjänsten inte beaktas merutgiftersom
vilka grundar till ersättning.rätt

Vidare föreslås förslaget ersättningsnivå inomatt om en ny
handikappersättningen regleras i paragrafema och2 3 i 9

kapitlet lagen allmän försäkring.om

12.6 Kostnader

Utredningen lägger förslag ersättningsnivå inomom en ny
handikappersättningen i allt väsentligt demotsvarar ettsom av
förslag Merkostnadskommittén redovisade i betänkandetsom
Merkostnader vid sjukdom och handikapp SOU 1992:129.
Avgiftsutredningen bedömningen kostnaden förgör att
reformen inte skall överstiga vad Merkostnadskommittén kom
fram till beträffande sitt förslag.

Merkostnadskommittén uppskattade försäkrade50 000att ca
skulle kunna bli berättigade till ersättning enligt kommitténs

förslag. dessaAv de flesta skulle medantogs att vara personer
diabetes. Merkostnadskommittén redovisade socialförsäk-att

ringskostnaden för nämnda antal år 1992 skulle blipersoner ca
mkr.300
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beräknade kom-ärendenabedömningindividuellMed aven
mkrskulle bli 100initialtadministrationskostnadenmittén att

70ersättningsberättigadeantaletangivnadet samt attför ca

avslags-tilllederärendenförkostnadskullemkr utgöra som
initialtadministrationskostnademaskulleTillsammansbeslut.

mkr.bli 170
MerkostnadskommitténsenligtkostnadenDen sammantagna

År kostnadtorde denna utgöramkr. 1995förslag 470är caca
administra-imkrsocialförsäkringskostnad och 186imkr329

tionskostnad3. år i 1995mkrblir 515totalaDen persumman

prisnivå.års

3 1994årsgenomsnitt åren 1992 samtberäknadInflationen somsom -
och 1995.januarivärden 1994år
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Förbättringar i Övrigt13

Inledning13.1

förhållandenoch har vissakapiten 7 8I nämnts som
lämna specifika förlag tillutredningen belysaatt utan attavser

högkostnadsskyddet föråtgärder. gäller periodiseringDet av

sjukvård och läkemedel. gällerhälso- och Det ävenöppen
fotvård. Efter-klarare definition medicinskbehovet avav en

yngrestudien vissa fall fungerartandvård enligt i som ensom
funktionshindrade har svårigheter klararegleringspost när att

betala för andra tjänster och skall dettaävenatt varorav
förhållande belysas. bilstöd i vissa fallhar harPersoner som

underhålls- för bilen.fasta och driftskostnader Dessastora
Även bostadskostnader för funktionshindra-skall beröras. vissa

och kostnader för god och förvaltare skallde tasman upp.
Avslutningsvis lämnas synpunkter forskning avseendeom

effekter avgifter ochekonomiska andrasammantagna av
kostnader funktionshindrade har.som personer

Periodisering högkostnadsskyddet för13.2 av
vård och läkemedelöppen

Inledningl3.2.1

fråganMerkostnadskommittén berörde periodiseratettom

högkostnadsskydd i sitt betänkande Merkostnader vid sjukdom
handikapp Enligt uppståroch SOU 1992:129. kommittén

för vissa sjuka eller funktionshindradeproblem medpersoner
tolvmånadersbaserade högkostnadsskyddet. meddet demFör
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sjukvårdandeläkarbesök eller behandlingar det inteärtäta

patientavgifter måste betalasovanligt att sammantagetsom

utgifteruppgår till belopp under kort tid. harDestora storaen
första tolvmånadersperioden, medanunder den delen restenav

perioden blir helt avgiftsfri. kan periodvis medföraDetta enav
for enskildaekonomisk belastning dessastor personer.

Kommittén redovisade diskussion hade förekommitatt omen

30-dagarsbaserat, alternativt 90-dagarsbaserat, skyddett mot

for aktuella högkostnads-höga kostnader inom detramen

egenavgiftstak. hänvisningskyddets Med till periodise-att en

högkostnadsskyddet omfattadesring inte utredningensav av
direktiv lade kommittén emellertid inte fram något iförslag
frågan.

pågående sjukvårdensutredningen hälso- och finans-Den om

organisation iiering och HSU 2000 har uppdrag bl.a. att se

utformningen högkostnadsskyddet. Enligt direktivenöver av
detkan högkostnadsskyddet utformas efter mönster av

nuvarande alternativt omfatta flera nivåer såsystemet, att t.ex.

avtrappning avgifter sker dessa visstnär etten av passerar
belopp till efter vilken kostnadsfrihet gäller.gränsenupp ny
Även med jämnare spridning avgifter undersystem enen av
tolvmånadersperiod bör prövas.

utgångspunkt för Avgiftsutred-prövning enligtEn ären

ningen de resultat avseende funktionshindrade personers
framgårsituation utredningens undersökningar. T.ex.som av

visar högkostnadsskyddetyngrestudien periodiseringatt en av
skulle många funktionshindradekunna ha betydelse förstor

Särskilt gäller det och utöverpersoner. grupperna a som
sjukvårdz,höga kostnader för hälso- och har denäven mest

ekonomiskt situationen kostnader för andra insats-närutsatta

l kapitelSe avsnitt 4.4.3.

2 kapitelSe avsnitt 8.2.1.
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områden service och omvårdnad, sysselsättning, fritidresor,-
rekreationoch andra tjänster och beaktas.samt varor -

någonBehovet form periodisering uttrycks också direktavav
ingår i studien.fleraav personer som

Erfarenheter periodiserat13.2.2 ettav

högkostnadsskydd

Avgiftsutredningen har ingen klar uppfattning hur ettom

periodiserat högkostnadsskydd bör konstruerat medvara
avseende funktionshindrade behov. synpunkterDepersoners

i yngrestudien gäller svårtlämnas enbart det äratt attsom
klara betala sjukvårdsavgiftema "...innan frikortet ärattav
betalt", citat lyder, och avgiftsuttaget bör begränsasett attsom
inom för kortare perioder. citat följande:Ett ärannatramen
"Varför skall behöva så påbetala gång.storman en summa en

på fyra-fem mycket.kr veckor skullel 600 Detär vara en
månad. går på gångersjukgymnastik fyraJagmaxtaxa per per

vecka plus har smärtlindring gång vecka. Därtillen per
mediciner."kommer läkarbesök och

Enligt undersökning Landstingsförbundetden har gjortsom

på uppdrag tillämpasutredningens periodisering högkost-en av

nadsskyddet några landsting.i Malmöhus läns landstingI

gäller patient inom 30-dagarsperiod har betalatatt en som en
minst kr i patientavgifter, inklusive läkemedel, har till300 rätt

avgiftsfri sjukvård sjukvårdandeoch behandling inomöppen
återstodenlandstinget under 30-dagarsperioden. Avgifts-av

gäller förbefrielsen inte läkemedel och sjukresor. underBarn
år i familj har högkostnadsskydd16 ett gemensamtsamma

i fråga 30-dagarsregeln. Motsvarande månadsskyddäven om

tillämpades under år 1992 i landstinget Västmanlandett men
slopades på efterfrågangrund "liten" och de administra-attav
tiva insatserna inte stod i proportion till förmånens betydelse.
Landstinget i Sörmland diskuterar införa periodiseratatt ett
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landsting, Landstingetlandsting Stockholms länsskydd. Fem -
Landstinget i Kristianstads län och LandstingetUppsala län,i

Älvsborg högkostnadsskyddet medhar nyligen kompletterati -
Landstinget i Kronoberg,månadsskydd. landstingTreett -

Västerbottens läns landsting harLandstinget Dalarna och -
Skydden dock intesärskilda regler för högkostnadsskydd. är

periodiserade.
periodiserat skydd finns endast i Malmö--Erfarenheter ettav

sådant funnits denlandsting. har sedanhus läns Där systemett
från tjänstemänjanuari Upplysningar har inhämtats1991.1 om

utgångspunkt.fungerar från förvaltningenshur skyddet sett
Malmöhus läns landstingFrågan periodiserat skydd iettom

år pågående landstingsfullmäktige.väcktes under Det1990

utgå från nationella högkost-beslutades skyddet skulle detatt

månatligt skydd.tillämpas i länetnadsskyddet, ettmen som
vårdläkemedelskostnad skulle kvalificera för gratisVård och

månaden de förra gickunder återstoden om summan av uppav

belopp. Skyddet ändrades fr.o.m. den julitill visst 19911ett

på såfrån månatligt till 30-dagars skydd. Skyddet blevett ett

fast konstruktionen kanrullande och Densätt gräns.utan nya
vårdmed följande: patient har utgifter förillustreras En

april, och ochrespektive läkemedel den april april.13 25 30 I

nåttmed betalningen den april har patienten frikortsgränsen30

har frikort löper denoch patienten maj. Om12t.o.m.som

ånyo besöker läkare, erhåller sjukvårdande be-patienten
handling eller betalar egenavgift för medicin den maj har13

återigen frikort fram maj, gångpatienten den denna24t.o.m.
Påmed den april utgångspunkt. det rullar25 sättetsom

fastskyddet gräns.utan

Tjänstemännen redovisar vissa problem med det aktuella

periodiserade skyddet. problem alltsedan införandetEtt av

skyddet har varit kopplingen till läkemedel, dvs.t.ex. att
för den enskildeläkemedelskostnaden har ökat markant och att

därmed det periodiserade skyddet krafthar i allt snabbareträtt
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skyddets konstruk-problemför olika patienter. Ett är attannat

överväganden från patienter i vissa fallleda tilltion kan som
administrationen. exempel harproblem förinnebär Ett som

få högkostnadsskydd.patient liggerinträffat näraär attatt en
och får utskrivet för läkemedel.besöker läkarePatienten recept

få inbetala läkaravgiftenvid läkarbesöketPatienten ber att per
patienten för läkemedlet.På apotektet betalarpostgiro. När

nåttbetald har patientenläkemedelskostnaden överär egen-
frikort vill den bak-och skall hakostnadstaket samt mot

problemläkaravgiften. tredjeinte inbetalagrunden Ett är att
för utnyttjatrycker på för förtida läkarbesökpatienter etc. att

besöks-går fjärde problemfrikortet innan det Ett är attut.
fåttefter den enskilde har frikort.frekvensen ökar Samman-att

tråkiga iuppstår på grund problemen dispyterfattningsvis av
administration. Ytterligaremellan patienter ochvissa fall ett

svårigheten kontrollera kronorsregelnproblem 300är att om

vårdgivama. Eventuellt finns i vissa fallkorrekttillämpas av

pådvs. reglerna."generositet", att tummarmanen
landstinget har förlorat mkrberäkning visar 9,1internEn att

halvåret på årsbasis på grundförsta dvs. mkrunder 1994, 18

Någonkonstruktionen med 30-dagarsbaserat skydd.ettav
skullebedömning har dock inte gjorts antaletav personer som

årsbaserade högkostnads-fått det nationellaha frikort om
Eventuellt skulle flera haskyddet hade tillämpats. personer

haft frikort det och därmed ha modifieratsystemetgenom
beträffande förlusten.siffrorna

årborgerliga majoriteten beslutade under det1994Den att

periodiserade skyddet skulle bort fr.o.m. den januari1tas
Skälen för detta budgetmässi majoriteten1995. Denvar ga. nya

dock ha kvar den nuvarande konstruktionen.önskade

tjänstemannahåll framhållsFrån det 30-dagarsbaseradeatt

rullande skyddet mycket innebär bådeDetär generöst.
budgetmässiga och andra problem. Erfarenheterna dockär

det avseendetgoda i patienterna har fördel periodise-att ettav
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skydd. periodiserat skydd förordasEtt därför, inte denrat men
nuvarande rullande konstruktionen. Bättre enligt tjänste-vore

införa kvartalsbaserat skydd. sådant reduce-männen Ettatt ett

kostnaderna för den enskilde, samtidigt tiden förrar som
frikort minskar i förhållande till tolvmånadersbaserat skydd.ett

Bedömningl3.2.3 och förslag

Som har redovisats inledningsvis har Avgiftsutredningen ingen
klar uppfattning hur periodiserat skydd börettom vara
utformat, bara det årsbaseradenuvarnade högkostnads-att

skyddet innebär problem för vissa funktionshindrade personer.
Dels har taknivån för frikort höjts markant under de senaste

åren, dels innebär årsbaseradedet högkostnadsskyddet att

med behov och fortlöpande insatser får högastorapersoner av
kostnader under kort tidsperiod. höga kostnader skallDessaen

i ljuset många funktionshindrade samtidigtattses av personer

imed utgifter för hälso- och sjukvård har utgifter för andra
tjänster och till följd ñlnktionshindret. ivaror av

periodiserat skydd harEtt i Malmöhus läns landstingprövats
sedan den januari Erfarenheter hos tjänstemän1 1991. vid

landstinget den särskilda utformningen dettaär att ettav som i
30-dagars rullande skydd dyr lösning. Delvis beror dennaär en

ieffekt på kopplingen mellan vård och läkemedel. periodise-Ett

skydd förordas utformat med avgränsning till kvartal.rat men

Avgiftsutredningen principiellt positiv till periodiseratär ett

skydd och det finns stöd för sådant iskyddatt ettanser

utredningens studier. Utredningen hälso- och sjukvårdensom

organisation och finansiering HSU 2000 har i uppdrag att
bl.a. undersöka formerna för periodiserat Medskydd.ett

avseende på det uppdraget Avgiftsutredningen det ärattanser
vikti patienternas erfarenheter periodiserat hö gkost-att ettav
nadsskydd för öppenvård och läkemedel studeras Inärmare.

det sammanhanget bör särskilt funktionshindrade personers
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förslår särskildasituation uppmärksammas. Utredningen att

genomförs med syfte klargöra vad brastudier är ettatt som
Erfarenheterhögkostnadsskydd för funktionshindrade personer.

funktionshindrade i Malmöhus läns landsting börhos personer
avseendet.intressanta i detkunna vara

fotvårdDefinition medicinsk13.3 av

Inledningl3.3.1

yngrestudien har redovisat kostnader för140I personer
anlitande fotvårdsspecialist. kostnader harDe ettsom angesav

på kr/år medelvärde på kr/år.medianvärde och800 l 155ett
Såväl fotvård fotvårdmedicinsk vanlig kan ha redovisatssom
i svaren.

Enligt den undersökning Svenska Kommunförbundet harsom

gjort på utredningens uppdrag och avgifter inomtaxorom
äldre- handikappomsorgen ingåroch i kommuner, inte17

fotvård omvårdnadstaxan någoni service- och i kommuner-av

sig det gäller ordinärt boende eller särskilda boende-na vare
former. erbjuder hälften kommunerna fotvårdDäremot ca av

Någoni ordinärt boende och i särskilda boendeforrner. kontroll

förbehållsbeloppet avseende på fotvårdmed inte igörsav
kommunerna3.någon Två kommuner redovisar vilkaav

för fotvård år kommunavgifter 1994. En 110tas ut tar utsom

påkr tillfälle. andra har avgift för pensionärerDen 140per en
kr för helbehandling och kr för delbehandling. icke-70 För

motsvarande belopp kr och kr.pensionärer 280 140är

3 förbehållsbeloppSe kapitel 10 angående kontroll i förhållande tillav
tjänster i förinte ingår service och omvårdnad.taxansom
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fotvård ingårinte i for service ochGenom att taxan om-
vårdnad på forbehållsbe-och inte kontrolleras med avseende

kan med funktionshinder har behovloppet stortpersoner som
fotvård åsamkas kostnader avgifter för serviceutöverextraav

och omvårdnad. dessa skulle den avgiftenFör extrapersoner
omfattas högkostnadsskyddkunna bli mindre och dessutom av

vård och läkemedel behovet fotvård visadeför öppen om av
fotvårdsig medicinskt betingat. Problemet med medicinskvara

det saknas klar och allmän definition vadär att somen av
med medicinsk fotvård. Med denna oklarhet följerskall avses

från huvudmännens sida ifrågaoklart ansvarstagandeett om

åtgärder. Vidare blir bodelningen oklar mellan landsting och
i fråga insatser. Därtill blir det förkommuner oklartom

individen själv dels vilken hon/han har beträffande hjälprätt

fotvårdproblem landstinget delsmed repektive kommunen,av
förvilken avgift skall betalas och högkostnadsskyddsom

denna.

Utredningen oklarhetema bör rätas ut attatt genomanser
medicinsk fotvård definieras. syfte tydlig redovisarI att vara

utredningen definition medicinsk fotvård och regler m.m.en av
för remisshantering.

möjlig definition fotvård och13.3.2 medicinskEn av
for sådan vårdansvar

Stockholms läns landsting har den åtagit sigsedan junil 1994

fotvårdför medicinsk för dem bor i lanstingsom-att svara som
rådet. innebär patienten vid anlitande fotterapeut,Det att av
efter läkarremiss, betalar kr år 1994.behandling50 per

sjukvårdsområdeRespektive har in-för lämnaattansvar
formation kan anlitas. kanTerapeutematerapeuterom som

anställda landstinget eller ha avtal med landstinget.vara av
skall ha väl dokumenterad inomTerapeuten kompetens

verksamhetsområdet.
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fotvårdenmedicinska omfattar följ andeDen patientgrupper.

Diabetespatienter typ och inklusiveI II, besök för in-

formation/rådgivning kring egenvård,
med cirkulationsrubbningarPatienter förorsakat ellersom

riskerar förorsaka sårbildningar,att

Patienter med fotproblem inklusive missbildningargrava
och felställningar förorsakade reumatiska, Ortopediskaav
eller neurologiska sjukdomar,

fotvårdsfallVissa andra uttalad medicinsk natur, t.ex.av
svårare fall nageltrång.av

Patienter fotterapeutsöker för medicinsk fotvård skall hasom
från läkare.remiss Remitterande läkare kan husläkare,vara

privatpraktiserande läkare ansluten till försäkringskassan eller
läkare anställd vid sjukhus.

tillRemiss medicinsk fotvård skall innehålla relevanta
medicinska basfakta och tydlig frågeställning inför fotvårds-en

behandlingen. skall till remitterande läkareFotterapeuten
utfärda remissvar innehållande resultatet den utfördaav

behandlingen. behandlingen så påkallarOm bör remis-

svar/behandlingsinformation tillställas remitterande läkare

pågående till fotvårds-under behandling. Remissredan en
år.varaktighet högstkan ha ettterapeut omen

sjukvårdsområde för organisationRespektive attansvarar en
tillhandahålla befolkningen medicinskkanupprättas som

fotvård god kvalitet.av

och förslagBedömningl3.3.3

förhöga avgifterskyddhar i kapitelUtredningen 10 motom

ingåfotvård skall kunnaomvårdnad föreslagitservice och att
fall. Fallomvårdnad i enskildai för service ochtaxan som

för densådana då fotvård mycket betydelsefullär ärt.ex.avses
enskilde medicinsktgrunden för behoven till fulloärutan att
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sådan avgränsningindikerade. bl.a. kunnaFör göraatt en
medicinskvad skall medbehövs definition som avsesen av

sådan definition skall innebära i frågafotvård och vad omen
för huvudmännen.ansvar

fotvård sigdefinition medicinsk vidare viktig iEn ärav

frågabodelningen i mellan landstingoberoende om ansvarav
definition förbättrarkommun. klar och allmän förut-och En

fotvårdsproblemhar medicinskasättningarna för personer som
få dessa åtgärdade på adekvat och till avgiftsättatt ett somen

förinom för det högkostnadsskydd gällertas ut ramen som
vård och läkemedel.öppen

år iSocialstyrelsen redovisade Dnr1990 rapporten
vissa pågående utvecklingsarbeten129-96/ 88 till regeringen5

åtgärder.fotvård och lämnade förslag tillinom Rapporten
angående ochomfattade bl.a. definitioner och kriterier fotvård

organisation, utbildning utred-förslag avseende Vadm.m.
inte inneburit medicinskningen känner till har rapporten att

fotvård har allmän och tydlig definition, inte heller attgetts en
för sådan medicinsk fotvård har definierats i organisa-ansvaret

toriska tenner.

den bakgrunden föreslås regeringen initiativ tillMot att tar

entydig definition medicinsk fotvård specificeras medatt en av

på sjukvårdenavseende hälso- och i hela landet. Vidare
föreslås Landstingsförbundet diskussion medatt tar upp en
sina medlemmar i syfte skapa förutsättningar föratt att

fotvård skall kunna tillhandahållasmedicinsk i hela landet.

Därtill föreslås Landstingsförbundet och Svenska Kommun-att
förbundet överläggningar kring vad kantar upp som anses
tillhöra landstingens och kommunernas i frågaansvar om
fotvård.
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funktionshindradeTandvård till13.4 personer

Inledning13.4.1

den andelenframhållits kapitel högahar i 8Det att trots

sjukvårdsutgiftema har ökathälso- och%35 attansersom
två åren, hälso- ochunder desärskilt mycket ärsenaste

påområde få har tvingats skära nedsjukvård därett personer
konsumtion. nedskäming har skett harsineller minska Där en

fotvårdtandvård, och sjukgymnastik.handlatdet främst om
bl.a. tandvård användshar dragit slutsatsenUndersökningen att

knappa.regleringspost inkomsterna ärnärsom en
bakgrund andra för-förhållande kanDetta mot treses av

hållanden.

år alla landstinguppgift i kapitel hadeEnligt 2 1990

itvå tandvård för utvecklingsstörda borfriutom som
år frimedan tio landstinggruppbostäder, 1994 ger

två årtalenskillnad mellan detandvård. Motsvarande
tandvård till utvecklingsstördainte det gällerfinns när

sådantboendehar än ettett annat som arrangerassom
landstingen.av

behov tandvårds-Många funktionshindrade har tätareav
och kan behöva längre tid i behand-kontakt andraän

på lika villkorlingssituationen. god tandhälsaEn som
därför innebäraövriga befolkningen kanden störreen

tandvårdskostnad förtandvårdskonsumtion och högreen
funktionshindrade.

tandvård förändratskostnader för har markantVuxnas

juliunder 1990-talet. den %1 1991 40Före ersattes av
och däröver. Därefterkostnader till kr %3 000 75upp

subventionsgraden successivt minskat. denhar Fr.o.m. l

patienten älv för kostnaderseptember 1994 svarar upp
enligt tandvårds-till kr. belopp därutöver500 För ersätts
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kr,mellan och 40 %belopp 501 3 000%25taxan avav
beloppoch kr och %mellan 000 70belopp 3 001 7 av

kr.0007över

förtandvårdutredningenbakgrundendenMot attanser
förkostnaderoch enskildesdenfunktionshindrade personer

särskilt.måste uppmärksammasdenna

Pågående arbete3.4.2

pågår arbete med reformeringSocialdepartementetInom aven
från uttalandenutgångspunkt demedtandvårdsförsäkringen

tillförslagvid behandlingengjorde vårenriksdagen 1994 av
tandvårds-propositionersättningssystem. Ennyttett om en ny
föreläggasbudgetpropositionen förväntasenligtförsäkring kan

år med ikraftträdandeunderriksdagen 1995 ett nytt systernav
vidarebudgetpropositionenjanuariden 1996. I1 attanges

tandvårdbe-funktionshindrade harsjuka ochlångvarigt större

Odontologiska kunskapsbehovetdetandra ochhov än att

proposi-i aviseradeskall dendessaavseende tas uppgrupper
tandvårdsförsäkring.tionen om en ny

förslagBedömning och13.4.3

förtandhälsa betydelsegodUtredningen är storatt avenanser
dåligför livskvaliteten.totala hälsasåväl individens Ensom

dåligproblem innebäraandratandhälsa kan utöver tugg-en

Enligtfunktionshinder.ytterligareoch därmedfunktion ett
föralarmerande kostnadenuppfattning detutredningens är om

från behövliga förebyggan-enskilde skall denneden utestänga
måstetandvårdsinsatser. första handbehandlandede och I

ochföljer tandvårdskontaktermerkostnader tätaresom av

åtgärdas. Utredningeni behandlingssituationentidlängre
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propositioni dendettabeaktarregeringenföreslår att som
året.underriksdagenföreläggasavses

bil förförUnderhållskostnader13.5 personer
bilstödharsom

Inledning13.5.1

beträffandeundersökningeniredovisaskostnaderDe som
sådantutformningbilstödetsintegäller utanbilstöd, som

höga,mycketunderhåll. Kostnadernadrift och ärförkostnader
Median-färdtjänst.förkostnadernamedjämförelsevidt.ex. en

P95-värdetmedankr/månad,2001medelvärdenaoch är ca
fleraharkvalitativakr/månad. deI2 000är personersvaren

service ochförkostnader""fastamedproblemredovisat
utredningendriftutgiftema hardelenunderhåll. ansettDen av

omfattning.någonibelysasbör

bilstödNuvarande13.5.2

oktoberunderdrygt 200utbetalades till 14Bilstöd personer
bilstödetomfattasPersonkretsen-juni 1993.1988 avsom

följandebestår grupper.av
bil förberoendeårunderHandikappade 65 är attavsom

utbildning elleryrkesinriktadgenomgårellerförvärvsarbeta

rehabilitering.yrkesinriktad
punktstöd enligtbeviljatsårHandikappade under 65 som

förtidspension ellermedarbetsmarknadenlämnatsommen

sjukbidrag.beviljat
ipunkti 1 2dehandikappadeAndra nämnsän som -

år.åldern 49-
år.barn under 18medföräldrarHandikappade4.
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Föräldrar med handkappade bam.

Bidrag enligt punkt lämnas3 under förutsättning5 denatt-
bidragsberättigade själv skall bruka bilen förare.som

Bilstödet lämnas i olika former.tre

Grundbidrag

Grundbidraget kr och60 000 lämnas vid inköp bilen.är av
bidragHelt till i och1 halvt bidrag3ges personerna grupp -

till dvs. föräldrarna.4grupperna -

Anskaffhingsbidrag

Anskaffningsbidraget högst kr vid årsinkomst40 000är en
understiger kr och sjunker därefter88 000 och upphörsom

vid årsinkomst kr160 eller000en av mer.

Anpassningsbidrag

Anpassningsbidrag lämnas för kostnader föruppkommersom
sådan anpassning eller anordning på bilen fordras för attsom
den funktionshindrade skall kunna använda den.

Alla bidragen skattefria. Bidrag fast lägre lämnasärtre - -
också vid köp motorcykel eller moped.av

Bilstöd utgår inte till kostnader i samband med driften av
fordonet.

Bilstödsutredningens13.5.3 förslag till förändrat
bilstöd

Bilstödsutredningen har i betänkandet tillRätten SOUratten
lämnat1994:55 förslag till vissa förbättringar bilstödet.av

Förslagen innebär bl.a. definitioner i frågaatt nya anges om
begreppen varaktig funktionsnedsättning och väsentliga
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medantalförflyttningssvårigheter. Ett större personer ges
bilstöd.fåmöjlighetförslagutredningens att

bidragetföreslås bl.a.anpassningsbidragetfråga attI om
finnsvadkrävsextrautrustningutgå tillskall utöver somsom

inteanordningarbil, ärgrundmodellen ävenhos att somenav
berättiga tillskallsläpkärra,på bilen,monteradefast typ

delmöjligtskalldetbidrag och attatt an-en avsomvara
reglernuvarandebilförfå bidrag änpassningen störreen

medger.
heltföreslås bl.a.konstruktionbilstödetsBeträffande att

anskaffnings-ochföräldrartillskallgrundbidrag även attges
kr.till 000från 60höjas 000skall 20bidraget

förkostnadergällerfrågorintebehandlarUtredningen som
fordonet.driftenförenskildeden av

förslagochBedömning13.5.4

föreslåavsnitt intedettamedsyfteAvgiftsutredningens är att
för-förslagBilstödsutredningenskompletteringar omav

väckaavsiktenIställetbilstödet.gällervad är attbättringar
uttalasproblemuppmärksamhet kring sompersoneravsom

ochservicekostnader förfastabilstöd. Problemenhar avser
i denmerkostnaderkostnaderbilen. utgörunderhåll Dessaav
frågaihadefunktionshindermeningen att utan personen

sluppit dedärmedhand ochmycket extraklarakunnat egen
kostnaderna.

Riksförsäkrings-fråninformationerhållitharUtredningen
merkost-räknaskankostnaderdeverket somatt avsessom

harUtredningenhandikappersättning.avseendemednader
handi-nivå inomförslaglämnatkapitel 12själv i en nyom

dettamerkostnader. Trotsenbartgällerkappersättningen som
ochserviceförkostnaderfråganutredningen att omanser

följasbörbilstödhardemförunderhåll fordon upp.somav
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Utredningen föreslår frågan undersöks och åtgärderatt att

vidtas det behövs.om

Vissa bostadsfrågor rörande med13 personer
funktionshinder

Inledning13.6.l

frågorBostadsfrågor inte primärt berör utredningensär som
bostadenaspekter och kostnader härförVissaarbete. ärav

karaktären utredningen vill framemellertid den lyftaattav
vissa funktionshindradekostnader tvingasgällerdem. Det som

i gruppbostäder.betala för utrymmengemensamma

i gruppbostäderl3.6.2 Gemensamma utrymmen

Riksförbundet försärskiltnågra handikapporganisationer,Från

harFUB,ungdomar och"Utvecklingsstörda barn, vuxna
förhyressättningpå kostnader ochsynpunkter inkommit

högafrågornagruppbostäder. Framför allt gäller det om
dende kostnaderhyreskostnader i nyproducerade hus och som

måsteenskilde på många betala förorter gemensamma
i gruppbostaden. Problemet attutrymmen accentueras av

begränsade.möjligheterna välja bostad mycketäratt

gruppbostäder för medUtvecklingen av vuxna personer
följande.utvecklingsstörning i korthet Under 1970-taletär

vårdhem.påbörjades på allvar diskussionen avvecklingom av

uppfylla kraven på integritet,bostadsformerna skulleDe nya

småskalighet och möjlighet till samhällsdeltagande. Destörre

bostadsformer tillkom fick benämningen gruppbostad.somnya
regel byggdes de för fyra till fem medSom ut-personer
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vecklingsstöming. tillFram mitten 1980-talet utformadesav
gruppbostädema vanligen kollektiva bostäder, där varjesom

har iDetta normalfallet mellanäreget 10- 16person rum.
kvadratmeter. Vissa delar bostaden delas med de övriga ut-av
vecklingsstörda sanitetsutrymmen, kök,t.ex.personerna,
vardagsrum och vissa forvaringsutrymmen. Personalen
disponerar därutöver vissa jourrum, kontorutrymmen, t ex som

Fortfarande andelär gruppbostädemaetc. utformadestoren av
på detta sätt.

Från mitten 1980-talet kom gruppbostädema i betydligtattav

utsträckning utformasstörre fullvärdiga bostäder med allasom
funktioner, dvs varje har lägenhet medperson en egen
sovalkov, sanitetsutrymme pentry/kök i varje fallsamt
förberett för det senare. innebärDetta varjeatt person
disponerar på kvadratmeter.40 Därutöver finnsytaen egen ca
vissa for ofta personal-utrymmengemensamma samtsamvaro

Den totala bostadsytanutrymmen. regelär 400-500som
kvadratmeter för fem variation finns.personer, men

År 1992 bodde enligt uppgift 9 992 utvecklingsstörda
Åri gruppbostad. 1993 antaletöversteg 11 000.personer

problemDet aktualiserats gäller hyressättningensom av
gruppbostäder. Två förhållanden påpekas särskilt, dels den
allmänt höga hyresnivån, dels funktionshindradede tvingasatt
betala för vissa i gruppbostaden.utrymmengemensamma

Den allmänt höga hyresnivån beror främst på dels att grupp-
bostädema har producerats under l980-talets högkonjunktur
med därtill hörande höga produktionskostnader, dels denatt

sammanlagda bostadsytan för modern gruppbostad blir stor.en
Med hjälp FUB har utredningen samlat in antalettav

exempel för funktionshindrades kostnader för boende i
gruppbostad. Nedan redovisas exempel. redovisasDetett
endast för tjäna exempel och kan inteatt anspråk pågörasom

nonnalfall eller genomsnitt.att ett ettvara
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fullvärdig bostadgruppbostad,boende i1994 förnovemberUtgifter
45 kvadratmeter.ca

Kostnader
350kr 1gruppbostadenMatkostnader i

dagarkr/dag, 3045
kr 760dagcenterMatkostnader på

dagarkr/dag, 2038
656kr 2Hyra
569krFärdtjänst
382krEnergibolaget
602krTelia

kr 6 319Summa

Intäkter
kr 7.226Pension
kr 2 143Bostadstillägg

kr 9.369

kommunernatillämpargällerdetNär utrymmengemensamma
kommunenfallvissaolika regler. Ilandstingentidigare tar

andra inte.ihyresavgift för utrymmen,ut gemensamma
landstingihyressättningexempelredovisasNedan ettett

för 1994.
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Hyressättning gruppbostäder

Bostadstillägg för pensionärer BTP gäller hyror till 4 000upp
kr/mån. BTP utgår då med 85% hyresgästen betalar alltidsamt att

kronor.100 fårMan BTP med 315 kr/mån3 har hyraom man en
kronor.på 4 000 finnsDet regler reducerar vid för-BTPsom

mögenhet.

Grundförslaget till hyressättning på gruppbostäder innebär attny
betalar hyra baseras på den totalyta landstinget har påman en som

respektive gruppbostad.

det borOm på gruppbostad divideraromsorgstagaresex en
totalhyran med sju d landstinget för schablonmässigtv s svarar
1/7 totalkostnaden. Detta täcker personalutrymmen.av

daglig verksamhetOm finns på gruppbostaden landstingettar
ytterligare andel d vi dividerar med åtta i exempleten v s ovan.

hyra kronorMax 4 000 och minihyra kronor.2 265 Minihyran är
bostadskostnadden har 1994. Till föreslås1995omsorgstagama

minimihyran höjs med inflationen till 1995 års kostnadsläge.att
Maxhyran 4 000 kronor gäller i 1995 års prisläge.

förekommer oftaDet olika lägenheter/rum inom gruppbo-stora
staden. kan lösasDetta på följande sätt:

0-19
20-29 2
30-39 3
40-49
50 1

exempletI det lägenheter harär 30-39 kvadratmeter,tre ytansom
två med kvadratmeter20-29 kvadratmeter.50översamt en

lägenheterna fårDe hyra enligt kalkylen.tre De haren som
mindre f°ar reducering med 434 kr/mån. Lägenhetenyta på 50en
kvadratmeter får tillägg med 434 434 kr/mån.ett +

innebärDetta varje intervall medför höjning eller sänkningatt
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förhyralandstingetexempletframgår ävenSom uttarovanav
medinteDetta överensstämmerutrymmen.gemensamma

amför1992/931159propositionenintentionerna i LSS. I

imedbelastasenskilde inte börstatsrådet denföredragande att
deldå dessakostnader för ärutrymmen emmm,gemensamma
sittpå grundenskilde behöverdenserviceden avsomav

funktionshinder

avgift kunnabörDäremot tas ut aven
denAvgiften börför bostad.huvudmannen avse

bör däre-enskildebostad.privata Denenskildes
kostnader förinte ha utrym-mot gemensamma

be-börpersonalutrymmen. Deoch senaremen
service ochsärskildadel dentraktas avsom en

till bosta-i anslutningskallomvårdnad gessom
den.

sid1992/93:l59, 100Ur Prop

gruppbostadboendeformenUtvärdering13.6.3 av

föravgift/hyrahuvudmännenproblemetVid sidan uttarattav
pekavill utredningeni gruppbostäderutrymmengemensamma

boendeform.gruppbostadenutvärderapå behovet att somav
följdutvecklatsGruppbostaden har synsättetavsom en

bomöjligheterochrättigheterutvecklingsstörda attpersoners
vårdhem. Underpå institutionersätt än typenannat av

utvecklings-handikappolitiken förformulerades1970-talet

lillasamhället i övrigt", "den"närhet tillstörda i termer som
samhällsdeltagande".till Dettaprincip" och "rättengruppens

frånbörjade flyttautvecklingsstördaledde till utatt personer
lindrigtomfattade flyttningenvårdehemmen. Först mer
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utvecklingsstörda flyttade såtill kallade inack-personer som
orderingshem, dvs form gruppbostad med visst personal-en av
stöd. kollektivboende,Det där den enskilde inte hadeettvar

hyreskontrakt. takt med vårdhemsnedläggningenIeget att

manifesterats i omsorgslagstiftningen flyttade även gravtmer
utvecklingsstörda från vårdhemmen. flyttade dåDeutpersoner
till det inledningsvis benämndes "grupphem", isom men som

års1986 omsorgslag kom benämnas "gruppbostad".att
väl utflyttningenNär till gruppbostäder påbörjats, blev den

relativt snabbt omfattande. på landstingenKraven framatt
antal gruppbostäder ledde i vissa fall till standar-ett stort att

diserade lösningar valdes. Detta sig uttrycktog attsom
"typbostäder" byggdes och personalstödet många gångeratt var
standardiserat, uttryckt i antal personal och befattningstyper.
Möjligheterna för med utvecklingsstörning ellerpersonerna
deras anhöriga påverka valet bostad, andra iatt av personer
gruppbostaden ringa, delade sanitets- ochetc trots attvar man
gemensamhetsutrymmen mm.

Under den tioårsperioden har gruppbostädemasenaste ut-
vecklats på så de innehåller fullvärdigasätt 4-5att numera
bostäder. utvecklingsstördaDen hyresgäst,personen ses som
dock inte alltid i meningen han eller hon har hyres-att eget
kontrakt. finnsKvar emellertid enligt utredningens uppfattning
fortfarande för mycket standard- och typtänkande och förav
lite individuellt hänsynstagande och anpassning.av

ochLSS dess förarbetenI betonas individuella behovatt

skall tillgodoses. det gällerNär till bostad förrätten vuxna
uttrycks detta "bostad med särskild service för ellersom vuxna

särskilt anpassad bostad för vuxna" § 9.9. Bostad medannan
särskild service bl gruppbostad kan utformasär påävena men

efter enskilds behov. "Annansätt särskilt anpassadannat
bostad" dessutom möjligheter stödöppnar och service iatt

lägenhet utformas efter personligt önskemålegen
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omfattandedet ingenerfarit finnsutredningenvadEnligt mer
medbostäderolika formerutvärderingaktuelleller avav

utvecklingsstörning. Dettamedservice försärskild personer
avseendebådeutreda,frågaangelägen attvara ensynes

ochinnehållet i stödutformning ochfysiskabostädemas
kostnader.enskildesdenservice samt

förslagUtredningens13.6.4

kostnadsbegränsningarförslag näringetläggerUtredningen om
villgruppbostäderigällerdet utrymmen mengemensamma

behov finnsUtredningendem.uppmärksammaända attanser
huvud-effekternaföljeruppmärksamtregeringen attatt av

kostnader förfalli vissa ut-männen tar ut gemensamma
gruppbostäder.irymmen

uppdragiSocialstyrelsenföreslårUtredningen attatt ges
KommunförbundetSvenskamed göratillsammans ut-en

servicesärskildmedoch bostädergruppbostädervärdering av
ökadflexibilitet ochtillmöjligheternautvecklasyftemed att

erfarenheter ocharbete böranpassning. dettaindividuell I syn-

handikapporganisationer.från berördainhämtaspunkter

förvaltareochgodUtgifter för13.7 man

Inledning13.7.1

kostnaderde harkryssat iyngrestudien har 104I attpersoner
ochsjukvård, servicehälso- ochochandra tjänsterför änvaror

rekreationochfritidsysselsättningomvårdnad, samtresor,
vilkaredovisatdessa harantalmindrefråga 33. Ett av

undersökningsbilagansedet handlarprodukterochtjänster om
kostnadde harharbetänkandet. Elvatill angett attpersoner
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för god och förvaltare. Sju dessa har intervallangettman av
för kostnader. lägsta mittvärdetDet kr/månad75 ochäregna
det högsta kr/månad.1 200 Medelvärdet kr/månad.480är

Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och
har uppgivit kostnader för god och förvaltareattvuxna man

kan ha blivit bristfälligt noterade i yngrestudien för utveck-

lingsstörda i fall där personal har på enkäten.svaratpersoner
Utredningen i kapitel kontroll6 i det avseendet inteattanger
går frågan börgöra,att att tas separat.men upp

13.7.2 Kostnader för god och förvaltareman m.m.

Bestämmelser god och förvaltare i föräldra-om man anges
balken. Enligt reglerna får behöver goden person som man
eller förvaltare betala arvode för tjänsterna harom personen en
nettoinkomst/år överstiger två basbelopp 70 kr/år400som
1994 eller har förmögenhet överstiger treom personen en som
basbelopp kr/år105 600 1994. Om behöver godpersonen

eller förvaltare inte har nettoinkomst nårman men en som upp
till nämnda nivåer betalar kommunen arvodet för de insater

behövs.som
God manskap innehåller för det delar. Dessamesta ärtre

bevaka huvudmannens söka insatser enligt lagenrätt, t.ex.
stöd och service till vissa funktionshindrade och/ellerom

socialtjänstlagen,
förvalta huvudmannens egendom,
sörja för huvudmannens avseende bostad, fritid,person
kläder m.m.

Utredningen har gjort försök skaffa in statistik antalatt om
med utvecklingsstörning har godvuxna personer som man

eller förvaltare och vad dessa betalar i arvode från sina
inkomster. Material har inkommit från Riksförbundet för

utvecklingsstörda barn, ungdomar och Därtill harvuxna.
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överförmyndarförvaltningen imedkontaktutredningen tagit
Västerås, ochiÖverförmyndarförvaltningenstad,Stockholms

landsting.länsMalmöhus

förRiksförbundetgenomfördUndersökning av
ochungdomarutvecklingsstörda barn, vuxna

genomfördkostnaderdoldaundersökningEnligt avomen
ungdomar ochbarn,utvecklingsstördaförRiksförbundet vuxna

mellan och 000enskilde 300 11betalar denårFUB 1994,
för godsociala avgifterkr/år plus man.

visar följande:från undersökningenExempel

lönebidragsanställning.medUtvecklingsstörd person

Nettoinkomst 4286

månadskortinkl. hyra,Nettoutgifter 8004 mat,

lokaltrafikeni

läk-telefon,tv-licens,för el,Kvarstår 628l

kläder/skor,läkemedel,are,

nöjensemester,
må-för godarvodeAvgår 1 000 man per

nad

Återstår 628

Inkomstuppgifteröverförrnyndaren.Två arvodesbeslut hos

framgår inte.

sociala avgifterkr/år plusarvode 9 825a Summa -

avgifterkr/mån plus sociala819

avgifterkr/år socialaplusarvodeb 9 194Summa
sociala avgifterkr/mån plus766

redovisatundersökningen hargenomförandet FUBEfter enav
överför-har beslutatsarvodensammanställning avsomav
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myndarmyndigheten i Västerås kommun. Besluten visar en
spännvidd vad gäller arvode från den enskilde mellanuttag av

kr/månadoch516 972 plus sociala avgifter. Inkomstuppgifter
redovisas inte i beslutshandlingama.

Enligt föreliggerFUB problem med arvode för godett

man/förvaltare, nämligen arvodet blir högre behovstörreatt

hjälp den enskilde har. God kan detta bli förav man genom
dyr för vissa situationDenna dåligtöverensstämmerpersoner.
med principen den enkilde inte skall ha merutgifter till följdatt

sitt funktionshinder. ambitionFUB:s god man/är attav
förvaltare skall gratis.vara

Kontakt överförmyndarförvaltningenmed i Stockholm

tjänstemanEn vid förvaltningen det inte går fåatt attuppger
på uppgifter antal utvecklingsstörda har godtag t.ex.om som

och vilket arvode utgår. går varken påDet nationellman som
nivå eller beträffande enskild kommun. går däremotDet atten
klargöra hur många samtliga har god man/av personer som
förvaltare och dessa det antal har anhörig respektiveav som en
icke anhörig till hjälp. Vidare går det åldersindela deatt som
har god man/ förvaltare, inte få fram uppgifter vilkaattmen om
funktionshinder huvudmännen har.

Enligt tjänstemännen berör god man/förvaltare åtskilliga
utvecklingsstörda och kommer sannolikt beröraattpersoner
allt fler, förmodligen alla efter insatserna enligt lagenatt om
stöd och service till vissa funktionshindrade har gått heltöver

till kommunerna. Flera gode män/förvaltare kommer därför att
behövas.

normala intervallet för arvode inklusive sociala avgifterDet

i Stockholm kr/år. normalt ärende kostar10 000-15 000 Ettär

kr plus kr/år.7 000 i sociala avgifter, dvs.3 000 10 000 Ettca
fall kräver mycket den gode kan kostaextrasom av mannen

kr/år inklusive15 000 sociala avgifter.
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tvåälv basbeloppenskilde får betala alltDen gränsernaom
för förmögenhetbasbeloppnettoinkomster ochför över-tre

denKostnaderna förbetalar kommunen.skrids. övrigtFör

i fråga. harinte avdragsgillaenskilde än närär annat personen
kapital.

VästeråsiöverförmyndarförvaltningenmedKontakt

få medvid förvaltningen detEnligt tjänsteman är personeren
har detutvecklingsstörning har god De ärman. somsom

ipå Salbergahemmet,befinner sig personerpersoner som
finnsnågra fall i boende.gruppboende och i Det storeget en

skulleeller förvaltare,inte har god men sommangrupp som
också utvecklingsstördabehöva det. gällerDet sompersoner

föräldrarna.bor hemma hos

landstingKontakt med Malmöhus läns

Enligt tjänsteman vid landstinget finns 1 097 vuxnaen
landstingi omsorgsverksamheten Malmöhus länspersoner

månadHelsingborgsdistriktet, december 1994exklusive som

begåvningsmässigt efterautistiska, funktionshindradeär

eller har utvecklingsstörning. dessa har 306hjärnskada Av
förvaltare och god dvs.239 545 sammantaget.man,personer

Andelen därmed knappt Enligt tjänstemännen går det%.50är

anhöriginte vilka har anhörig respektive ickeatt se som en

god eller förvaltare. finns dessutom ingenDetsom man
information arvoden den enskilde betalar. Antingenom som

enskilde ellerbetalar den själv betalar kommunen.

Bedömning och förslagl3.7.3

de upplysningar har inhämtats framgår hälftenAv attsom av
de har insatser länsMalmöhusvuxna personerna som genom
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och omfattades tidigarelandsting den omsorgslagen,som av
har eller förvaltare. överfönnyndarförvaltningengod Avman

Västerås framgår utvecklingsstördai fler idag borde haänatt

god man/förvaltare och enligt överförrnyndannyndigheten i

påStockholm kan utvecklingen sikt bli sådan sannolikt allaatt

utvecklingsstörda har god man/förvaltare.

utvecklingsstörda betalar förArvodena god man/som
förvaltare varierar enligt uppgifter mellan ochFUB:s 300

kr/år plus sociala avgifter. Uppgifter intervall har11 000 om
motsvarande informationlämnats huvudmännensutan om

förutom fall. fråninkomster, i Enligt information överför-ett

myndarmyndigheten i Stockholm det normala intervallet förär

arvode inklusive sociala avgifter i staden 10 000 15 000-
kr/år. mycket enskildeden respektive kommunen betalarHur

framgårdessa belopp inte.av

bakgrunden kan utredningen inteden hurMot avgöra stort

problemet med huvudmännens arvode för god ochman
förvaltare i realiteten, inte heller vissa harär om personer en

svårsärskilt situation. kan anföras allmäntDäremot högaatt

enskilda följdarvoden dessa hartas ut attsom av som en av
funktionshinder, inte med principenöverensstämmer attom

förhållandefunktionshinder inte skall kosta. Detta samt att

utvecklingsstörningandelen med och andra be-personer
gåvningsmässiga funktionshinder och har god ellersom man
förvaltare kan öka kraftigt under de årennärmasteantas
medför frånproblemet med arvoden den enskildesatt uttag av
inkomster bör föreslåruppmärksammas. Utredningen att

regeringen följer utvecklingen beträffande enskildasnoga
betalning förvaltarearvoden för god och i syfte vidattav man
behov ändra nuvarande lagstiftning. Förslaget understryks av

god man/förvaltare i den enskilda situationen kan haatt en
avgörande betydelse för tillgång till stöd, service och om-
vårdnad och bevakning rättigheter.av
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effekterForskning13.8 sammantagna avom

avgifter

gällerstudiergenomförtharUtredningen sammantagnatre som
avseendekostnaderoch andraavgiftereffekterekonomiska av

dettillkännerutredningenVad ärfunktionshindrade personer.
motsvarandeFrågorgjorts.studier harsådanagångenförsta av

deomfattningbegränsadiintäcks inte t.ex.slag än avmer
genomför årligen.centralbyrånStatistiskaundersökningar som

undersökningaravseende vid dehar fästUtredningen stort

resultaten,gällerutredningens Detinomgjortshar ram.som
kapitel 1grad Ihögrekanske i attännu ansatsen. angesmen

ochavgiftssystembedömakunnaförfrågancentraladen att

funktionshindradepåavseendeavgiftsnivåer med personers
undersökabehov,förbättringar vidföreslå ärochsituation att

andraavgifter ocheffekterekonomiskahur sammantagna av
viktidetUtredningengestaltar sig. är attkostnader attanser

följsgjortsharstudierde upp.som
forsknings-regeringenföreslåsbakgrunden gördenMot att

metodikdenochpå detuppmärksamma angreppssättråden

SocialvetenskapligaSärskiltutredningen.har använts avsom
forskningförbasansvarforskningsrådet, har ett omsom

meningutredningensenligtsituation, börfunktionshindrades
förekonomiska effekterforskninginitiera sammantagnaom

funktionshin-grund deraspåfunktionshindermed avpersoner
forskningsådanmeningockså utredningensder. Det attär

studiersamhällsekonomiskadenmedkompletterasskall typ av
Handikapput-funktionshindradeförinsatser personer somav
1992:52.slutbetänkande SOUi sittföreslogredningen
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Kostnader och14

finansiering

Inledning14.1

direktiven skall utredningenEnligt översyngöra en av

handikappområdet analyserainom ochavgiftssystemen
effekter för enskilda med funktions-sammantagna personer

former vård ochavgifter för olika service,hinder avav
bakgrunden skall utredningenbehandling. denMot

åtgärder,fordras särskilda riktade tilldetpröva om
till vissafunktionshindrade generellt ellerpersoner

funktionshindrade, för begränsa avgifts-attgrupper av

högkostnadsskydd,samordnadet.ex.uttaget genom
behovet särskilda avgiftsbestämmelser inompröva av

funktionshindrade,området för yngre
åtgärder förbehovet minska skillnadernapröva attav

mellan kommunerna.

avgiftssystemen och företagnaVid översynen genomav
flera åtgärder behövsundersökningar har utredningen funnit att

för förbättra funktionshindrade ekonomiskaatt personers
förslag med olikasituation. Utredningen redovisar som

i direktiven.betoning omfattar samtliga punkter som anges
kapitel redovisas förslag i betänkandet innebärdetta deI som

kostnader för landsting ocheller kan innebära ökade stat,
kommuner. Vidare utredningens prioriteringar avseendeanges

på finan-förslagen. Därtill redovisar utredningen sin syn
sieringen förslagen.av
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medför kostnader förFörslag14.2 stat,som
och kommunerlandsting

avgifter för hälso- ochhögaSkydd14.2.1 mot

sjukvård

avgifter för hälso-skydd högaUtredningens förslag motom
såvälminska avgiftsuttaget frånsjukvård syftar tilloch att

minskafunktionshindrade ochäldre attpersoneryngre som
mellanavgiftsuttag mellan kommunernaskillnaderna i samt

landstingen.ochkommunerna

på kostnader för det allmän-med avseendeFörslaget innebär,
sjukvårdkommunal hälso- ochavgifter föratt somna,
hemsjukvårdtillhandahålls enskilde i dennes hemden

sjukvård frågahälso- och ijämställs med öppen omannan
läke-begränsningkostnadsbefrielse enligt § lagen7 om av

situationerJämställelse skall gälla förmedelskostnader, m.m.
hemsjukvård ha hjälpkommunalden enskilde harnär utan att

föromvårdnad från kommunenservice ochi hemmet eller

omvårdnadsavgiftservice- ochvilken tas ut.en
reformen inte innebär någrabedömerUtredningen att nya

och kommuner. Vid redovisningenkostnader för landsting av
denkapitel framhållsi anslutning till förslaget 8kostnader att

förslaget litenkan komma omfattaspersonkrets ärattsom av
kommunalfåtal med behovberoende på att ett personer av

ihemsjukvård sådan vård samtidigt ha hjälphar attutan
frånoch omvårdnad kommunen.hemmet eller service

framhålls besöksavgifter kan kommaVidare att tasatt som

landsting sannolikt blirfrån enskilde kommuner ochdenut av

låga alternativt avgiftsfrihet kommer tillämpas. Dennaattatt

landstingsfriaföljer landsting ochslutsats 2621attav av

hemsjukvårdtillämpar avgiftsfrikommuner för närvarande

tillhandahåller hem-kommuner kommunalattsamt som
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lågasjukvård för närvarande tillämpar avgiftsfrihet eller uttar

aktuell månadsavgift för kommunalavgifter. Vid t.ex. en

hemsjukvård på kr/månad, vilken förekommer,150 motsvarar
kr/besök vid till besöksavgift, fördenna omräkning7 personer
insatser fem dagar vecka.har persom

låg eller ingen avgift innebär i sinUttag tur att av-enav

påverkan antalet tillkommandegiftsuttagets personer som
blir Slutligen bedömsnår frikortsgränsen begränsad. att

på kommun-för administrationen reformenkostnaden av

marginell eftersom rutinerna börrespektive landstingssidan blir

personal.för nuvarande antalkunna klaras inom ramenav

hjälpmedelSkydd höga avgifter för vissa14.2.2 mot

hjälpmedelavgifter vissaskydd höga förFörslaget motom

avgifter från såvältill påverkasyftar att uttaget yngre somav
sinHjälpmedel inte haräldre funktionshindrade sompersoner.
blifunktionshindrademotsvarighet hos icke avsespersoner

ickemotsvarighet hosavgiftsfria. Hjälpmedel harsom en
kost-kunna hafunktionshindrade sammapersoner avses

syftarbåda ålderskategoriema. Vidareförnadskonsekvenser
landstingen/demellanutjämna skillnadernaförslaget till att

hjälpmedelavgifter föravseendelandstingsfria kommunerna

hjälpmedel.beträffande grundutbudoch ett av
för det allmän-på kostnaderinnebär, med avseendeFörslaget

sjukvårdshuvudmännenutgår tillstatsbidragriktatatt ettna,
de godtarkommunernalandstingsfrialandstingen/de attom

hjälpmedel enligtegenavgifter förfunktionshindradesanpassa
omfattar.förslagetprinciperde som

vid de s.k.behandlashjälpmedel böravgifter förFrågan om
sjukvårdshuvud-ochDagmaröverläggningama mellan staten

sjukvård.ochviss hälso-ersättningar försärskildamännen om
egenavgift högsthurförhandlingarna börVid avgöras stor som

funktionshinder.medhjälpmedelförskall tas ut av personer
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sjukvårdshuvudmännenSom motprestation till föreslås en

statlig ersättning den tidigare med mkr50utöver ramen
årligen.

Skydd höga14.2.3 avgifter för service ochmot
omvårdnad

Utredningens förslag skydd höga avgifter för servicemotom
omvårdnadoch primärt minska avgiftsuttaget frånattavser

funktionshindrade år65är än samt attpersoner som yngre
minska skillnaderna i avgiftsuttag mellan kommunerna.

årunder med funktionshinderFör 65 skall enligten person
förslaget avgiften månad för hjälp i hemmet, ochserviceper
omvårdnad kommunal hälso- sjukvårdoch tillsammanssamt

högst det månatliga21 % basbeloppet, dock så attvara av en
med funktionshinder bor i skallordinärt boendeperson som

förbehållas lägst det månatliga150 % basbeloppet.av
För år65 och äldre med funktionshinder inteen person som

kan hänföras till åldrandenormalt årunder det han fyllerett
år65 skall avgiften månad för hjälp i hemmet, ochserviceper

omvårdnad kommunal hälso- och sjukvård tillsammanssamt

högst 21 % det månatliga basbeloppet skallochvara av
avgiften sedan under tioårsperiod till gällandeen anpassas
avgifter i kommunen för pensionärer.

Kostnaden för reformen har beräknats flerai förstaDetsteg.
gäller kommunernas förlust avgiftsintäkter enbart taknär ettav

för avgiftersätts avseende år.underuttag 65av personer
Förlusten beräknas till 146 mkr i års1995 priser. andraDet

införandetgäller höjt förbehållsbelopp förettav personer
årunder i ordinärt boende.65 Förlusten beräknas i deldenna

årstill mkr i priser.181 1995 tredjeDet gäller kost-steget
för kommunerna vidnaden införande såväl höjt förbe-ettav

hållsbelopp avgiftstak. kostnadDenna tilluppskattasettsom
årsmkr i priser.1995240 Den kostnaden försammantagnaca
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utredningens förslag blir därmed mkr/år.240 Kostnaden med

på övergångsregelnavseende för i åldern år65 74personer -
har inte beräknats.

Skydd14.2.4 höga avgifter för färdtjänstmot

Förslaget skydd höga avgifter för färdtjänstmot attom avser
förbättra situationen beträffande avgifter för funktionshindrade

åldrari alla med särskild inriktning på dempersoner men som
saknar alternativ till färdtjänst för sina Vidare syftarresor.
förslaget till minska skillnaderna i avgiftsuttaget mellan deatt
huvudmän har för färdtjänsten i landet.ansvaretsom

Förslaget innebär avgift för färdtjänst i nivå medatt en
kollektivtrafiktaxan etableras i hela landet.

Utredningen svårigheterredovisar med beräkna kost-att
naderna för reformen. Kostnaderna avhängiga flera faktorer.är

den nivå utgår frånFörutom vid sänkning avgiftenman en av
spelar de exakta reglerna i det tidigare roll,taxesystemet
liksom kommunens ytstorlek, fördelningen befolkningenav

Ävenaktuellaoch färdtj änstbehov. legitimeringsförfarandet har
betydelse. finns inga studierDessvärre beskriver effekter-som

övergång till kollektivtrafiktaxa i varje enskildna av en
kommun.

Utredningen föreslår den bakgrunden fråganmot att om
principer för legitimering för färdtjänst skallav personer
utredas i särskild ordning och fördjupade kostnadsbe-att

dömningar beträffande övergång till kollektivtrafiktaxa fören
färdtjänst i alla landets kommuner skall i sambandgöras
därmed.

beräkningarDe gjordes Handikapputredningen SOUsom av
1991:46 och de enda tillgängliga, visarär är attsom som
kostnaderna skulle bli % bruttokostnaden8,5 för färdtjänst,av
dvs. mkr i års190 prisnivå.1995 Utredningen dennaattanser
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legitimeringsprin-nivå ochnivå kan översta att nyaenses som
nivån.minskaciper kan

ökadförMerkostnadsersättning14.2.5

betalningsförmåga

avseendehandikappersättningennivå inomFörslaget om en ny
övrigautredningenskompletteratillsyftarmerutgifter att

frågabetalningsförmåga ienskildesstärka denochförslag om

merutgifter.
ersättningsnivå förlägreinnebärFörslaget merut-att nyen

basbeloppet%18etablerasgifter merut-utgör omavsom
gällerVidarelägstuppgår tillgiftema procentsats.samma

sjukdom/funktions-följdmerutgifter tillenbartförslaget att av
andrapatient- ochersättningtillgrundarhinder rätt attsamt

socialtjänsten intesjukvården ochochinom hälso-egenavgifter
merutgifter.beaktas som

Merkost-redovisatstidigareharför reformenKostnaderna av
ochvid sjukdomMerkostnaderbetänkandetnadskommittén i

bedöm-Avgiftsutredningen1992:129. görhandikapp SOU
vadskall överstigaintereformenförkostnadenningen att

förslag.beträffande sitttillkom framMerkostnadskommittén

socialförsäkringskost-redovisadeMerkostnadskommittén att
administrations-mkr ochuppgå till 300skulleårnaden 1992

1995mkr Idvs.mkr, 470tillkostnaderna 170 sammantaget.
år.mkr515kostnaderprisnivå torde dessaårs utgöra perca

på förslagenavseendemedPrioriteringar14.3

olikamellan deprioriteringarskalldirektiven görasEnligt
priorite-sådanaUtredningenfram.läggsförslag attansersom

delutredningensutgångspunkt.principiell Förbör haringar en
förstadelar.utgångspunkt Den ärbestår denna atttreav
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förslag skall prioriteras högt har väsentlig effekt närsom en
det gäller minska avgifter från den enskilde.att Denuttaget av
andra funktionshindradeär situationatt skallyngre personers
stå i främsta Den tredje behov och förslagärrummet. att som
har diskuterats under mycket lång tid, åtgärder, skallutanmen
ha företräde framför sådana förslag datum.ärsom av yngre

denMot bakgrunden redovisar utredningen följ ande priorite-
ringsordning inom två förslag:grupper av

Grupp 1

Skydd höga avgifter för service och omvårdnad imot

form avgiftstak oberoende den enskildesettav av
boendeform höjt förbehållsbelopp församt ett personer

bor i ordinärt boende kapitel 10.som
Kostnad mkr.240

Skydd höga avgifter för service och omvårdnad imot

form avgiftstak oberoende den enskildesettav av
boendeform kapitel 10. Kostnad mkr.146

Skydd höga avgifter för service och omvårdnadmot i
form höjt förbehållsbelopp för borettav personer som
i ordinärt boende kapitel 10. Kostnad 181 mkr.

Skydd höga avgifter för färdtjänst i form avgiftermot av
inte får överstiga avgiftsuttaget inom kollektiv-som

trafiken kapitel ll.
Kostnad mkr.190

Skydd höga avgifter för vissa hjälpmedel kapitelmot

9. Kostnad mkr.50

Grupp 2

Merkostnadsersättning för ökad betalningsförmåga
kapitel 12. Kostnad 515 mkr.

Skydd höga avgifter inom hälso- och sjukvårdenmot

kapitel 8. Kostnad kr.0
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Finansiering14.4

maximalt 995förslagsamtligautredningens ärförKostnaden
avsnittenligtiprisnivå. förslagenårs Förimkr 1995 grupp
iförslagenmkr.480 Förmaximaladen14.3, är gruppsumman

mkr.kostnaden 5152 är

genomförandegällerfortsättningsvisDiskussionen ett av

förslagför 1Med dettaförslag.samtliga mengruppavses
kostnadernaInledningsvis belyses hurochförslagen 2inte
avseendemedkommunerlandsting ochpåsigfördelar stat,

för tjänsterna.huvudmannaskapet

mkr565Stat
föravgifterbeträffandesubventionmerkostnadsersättning,

hjälpmedel

krLandsting O

ochhälso-högkostnadsskydd inomavseendeadministration
sjukvård

mkr430Kommuner
ochserviceinomförbehållsbeloppoch högreavgiftstak

administrationfärdtjänst,föravgifteromvårdnad, lägre
kr.sjukvård 0ochhälso-högkostnadsskydd inomavseende

kostnads-inte berörslandstingenvisarRedovisningen att
fåroch kommunermedan däremotreformernamässigt statav

kostnader.nya
påavseendenoll-direktiv medhar ingaAvgiftsutredningen

därmedförslagenGenomförandet ärförslag.utredningens av

fmansieringsmöjligheter.ochprioriteringpolitiskfråga omen
skallñnansieringsprincipens.k.dengällerDärutöver att

åläggasskallinteoch landstingkommunerdvs.tillämpas, att
finansierafår möjlighetsamtidigtdeuppgifter attattutannya

komplette-regeringensskatter. Ihöjdameddessa änannat

fmansieringsprincipen1993/94: 150ringsproposition attanges
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skall tillämpas för hela kommunsektom och principenatt
omfattar statligt beslutade åtgärder direkt sikte på dentarsom
kommunala verksamheten.

Utredningens förhoppning skall kunnaär omför-att resurser
delas med avseende på de framlagda förslagen, dentrots att
aktuella finansiella situationen för såvälär stram stat som
landsting och kommuner. dettaFör krävs dock enligt ut-

redningens uppfattning bl.a. statsmakterna kompenseraratt
kommunsektom för kostnader följer förslagen.som av
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Specialmotivering15 till

författningsförslagen

15.1 Förslaget till lag ändring iom

socialtjänstlagen 1980:620
10 §

Genom tillägg förstai stycket färdtjänsten börattanges
utformas så den kompletterar kollektivtrafiken. Därigenomatt

betonas principen främjande jämlikhet i levnadsvillkorom av
och aktivt deltagande i samhällslivet också för den ärsom
berättigad till färdtjänst.

betänkandet HandikappI Välfärd Rättvisa SOU 1991:46
redovisar Handikapputredningen vad bör karaktäriserasom
färdtjänsten den utformas komplement till kollektiv-när som
trafiken. skall möjligheternaT.ex. anlita färdtjänsten inteatt

begränsas för den berättigad till denna tjänst.är principIsom
bör därför antalet med färdtjänst inte maximerat.resor vara
Vidare bör med färdtjänst kunna ske såvälinom kommu-resor

länet. Någon begränsning den tid under dygnet dånen som av
färdtjänstresa får företas bör i princip inte förekomma.

Transporter med färdtjänst bör få samordnas det inte finnsom
särskilda skäl det i det enskilda fallet. För kunnamot att vara

komplement till kollektivtrafiken krävs tiden förett att

förbeställning taxi eller specialfordon inte överstiger vadav
med god teknik kan rimligt för samordning.som anses vara

Beställning bör i den utsträckning möjligt i varje länärsom
och kommun kunna ske dygnet bådeför taxi och special-runt
fordonsresor. Vid beställning bör kunna krävas informationatt

och ankomsttid till färdtjänstresenären.start-om resans ges
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§35
såjusteringlagtekniskvissstyckeandraparagrafens görsI en

fårstycket inteförstaenligtavgifterFöreskriften attatt

stycket.i andraplacerassjälvkostnaderkommunensöverstiga
frågaavgift istycketi andratilläggDärtill attgörs ett om

medfärdgäller förvadfår överstigaintefärdtjänst som
ocksåomfattarTilläggetkommunikationsmedel. attallmänt

Handikapputredningen,ledsagare.får föravgift inte uttas som
led-ochfärdtjänstresenäravgift förfråganbehandlade om

Rättvisa SOUVälfärdHandikappbetänkandetansåg isagare,
ledsagarehar behovänstberättigadfärdtj1991:46 näratt aven

färdaskunnaskall ledsagarensigförflyttakunnaför att

med fordonet.kostnadsfritt
skall be-avgiftföreskrivsstyckefjärde närattI ett nytt

fylltinte harförstyckettredjeenligtstämmas sompersonen
omvårdnad,ochservicehjälp i hemmet,förfår avgifterår65

tredje stycketi §26avgiftermedtillsammans avsessom
föreskrivenvissuppgå till högstsjukvårdslagen,ochhälso- en

förbehållasenskildedenskallVidare ettbasbeloppet.andel av
tilluppgåskallpersonliga behovavseendemedbelopp som

ordinärtbor ibasbeloppetandelvisslägst personenomaven
kommunensbegränsaföreskriftenMotivet till ärboende. att

funktionshindrade ärfrånavgifter yngreuttag personer somav
ikommunernamellanskillnadernaminskaår och65än att

i denutvecklasSkälenfrån sådanaavgifteruttag personer.av
kapitel 10.motiveringen iallmänna

förstycketfjärdeenligtavgifterinnebärstycketFemte att
beroruppenbart intefunktionshindermedäldre sompersoner

vadsuccessivt tillskallåldrandenormaltpå somett anpassas
till 65frånövergången 64stycket.tredje Förenligtgäller att

ekonomiskthändelse idramatiskskall bliinteårs ålder en

personer uppenbartfunktionshinderharföravseende somsom
anpassningenåldrande, börnormaltpåberorinte ett av

tioårsperiod.undersuccessivtavgifterna göras en
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Att regel för avgiftsuttag gälla för funktions-samma avses en
hindrad år65 förär år64ärperson som som en person som
beror på den enskilde kan ha vissa tjänster årsatt 64t.o.m.
ålder i praktiken avgiftsfria, personligär assistanst.ex.som

assistansersättning enligt lagen 1993:389 assis-genom om
tansersättning. Uttag avgifter för sådana tjänster fr.o.m. 65av
års ålder kan innebära ökade kostnader. följDärav det äratter
lämpligt avgifterna för hjälp i hemmet, service ochatt om-
vårdnad inte höjs årdet den enskilde fyller år.65

successivaDen anpassningen avgiftsuttaget underav en
tioårsperiod bör ske avgiften för varje år höjs medattgenom
tio skillnaden mellan den avgiftsnivå denprocent av som
enskilde har han eller hon fyller år65 och dennär nivå som
gäller enligt tredje stycket.

Med funktionshinder uppenbart inte beror på normaltettsom
åldrande detsamma i lagen§ 1993:3871 stödavses som om
och service till vissa ñinktionshindrade enligt regeringens
proposition 1992/93:159 stöd och service till vissa funk-om
tionshindrade 169.

Förslaget15.2 till lag ändring i lagenom

l98l:49 begränsningom av

läkemedelskostnader, m.m.

7 §

Enligt lagen begränsning läkemedelskostnader,om av m.m.

gäller bestämmelserna kostnadsbefrielse bl.a. denom som

erlagt patientavgift för hälso- och sjukvård ombe-öppen som

sörjs landstingsfrialandstingen och de kommunerna.staten,av

hemsjukvårdFör den kan tillhandahållas ävensom numera av
kommuner inom får ocksålandsting avgifter,ett tas ut men
patienter berörs dessa omfattas inte det högkost-som av av
nadsskydd lagen erbjuder. Förslaget till tredjeett nyttsom
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hemsjukvårdMedförhållande.dettaeliminerastycke attavser
hemsjukvårdsåväl sådanförslagetenligt ensomavses

§i 18tilläggskompetensenmed stöderbjuderkommun av
förhemsjukvårdsjukvårdslagenhälso- ochstycketandra som

från lands-huvudmannaskapettagitkommunenvilken över

paragraf. Hemsjukvårditredje stycketenligttinget somsamma
bestämmelsenomfattas redanregilandstingetskvar iligger av

lydelse.nuvarandedessi
rättvisekaraktärjämlikhets- ochallmänmotivDe somav

avgiftsbelagdavgränsningengrund förtillligger gentemot
socialtjänstlagen,omvårdnad enligtservice ochhjälp i hemmet,

hemsjukvårdkommunernaspatienter inomkan ävenavsesom
meningen i detandraföreslås regleradoch nyagenomsom

motiveringen i kapitelallmännai denutvecklasstycket,

ochi hälso-ändringtill lagFörslaget15.3 om

sjukvårdslagen 1982:763

§18

avgiftsuttaget mellansamordningfå ståndsyfte tillI att aven
tredje stycketföreskrivs ioch landstingkommuner att rege-

vården förfråga avgifter förvillkor ifår fastställaringen om
tillhemsjukvård från landstingöverlåtelsemedge ettatt enav

iförslaget till ändringföljdBestämmelsenkommun. är en av
läkemedelskostnader,begränsning1981:49§ lagen7 avom

medför huvudmännensförslagNämnda att uttag avm.m.
mindre lämpligtsamordnas. bedömsavgifter behöver Det som

sjukvårdslagenssamordning i hälso- ochtillägggöraatt ett om

landstingens och kommunernasdäravgiftsparagraf 26 §,

på avgifter.med avseende Enregleraskompetens uttag av

uppfattas icke önskvärtlösning skulle kunnasådan ettsom
för landstingälvstyrelsen ochintrång i den kommunala rätten

kansina avgifter.älva bestämma Däremotoch kommuner att
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det ändamålsenligt regeringen får legal möjlighetattvara en
föreskriva avgiftssamordning i samband med den, enligtatt att

vad gäller för närvarande, godkänner avtal mellansom

landsting och kommun överföring föransvareten om av
hemsjukvård. Syftet själva vetskapen sådanär att attom en
möjlighet finns skall föranleda landsting och kommuner att
redan avtalen skrivs till dessa villkor uppfylls.när attse

Enligt 18 § andra stycket har kommunen tilläggskompe-en
erbjuda hemsjukvård med bibehållet huvudmannaskaptens att

för landstinget. Också detta sker bör avgiftssamordningnär en
Därvid kan det räcka med föreskriftgöras. kommunensatten

avgift fårinte högre landstingets.sättas än

26 §

Förändringarna i fjärde stycket femteoch stycket motsvarar
vad föreslås beträffande 35 § socialtjänstlagen, medsom men
kommunal hälso- och sjukvård utgångspunkt. Försom
motiveringar hänvisas till vad har tidigare be-sagtssom
träffande ändringar i §35 socialtjänstlagen fjärde och femte
styckena.

Förslaget15.4 till lag ändring i lagenom

1962:381 allmän försäkringom

och2 3

Skälen för detta förslag har utvecklats i den allmänna motive-

ringen kapitel 12. Förslaget innebär haratt personer som
merutgifter för sina funktionshinder uppgår till lägst 18som

basbeloppet räknat år skall kunna få ersättningprocent av per
för dessa. dettaI sammanhang beaktas inte hjälpbehov som
kan föreligga enligt första2 § stycket a och b. Förslaget

i Merkostnadskommitténs alternativ tvåmotsvarar stort sett
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betänkandetredovisades imerkostnadsersättning,avseende som
1992:129.SOUhandikappochsjukdomvidMerkostnader

förslagMerkostnadskommitténs ersätt-ärSkillnaden attmot

handikappersättning,reglerasochningen benämns somavses
ochpatient-varkenmerkostnadsersättning,inte samt att

högkostnadsskydd förtillkvalificerar öppenegenavgifter som
avgifterellerläkemedelochsjukvårdoch uttashälso- som

vidmerutgifterbeaktassocialtjänstlagenenligt §35 som

enligt denhandikappersättningtillbedömning rätt nyaav
enligtavsågs beaktasinteavgifterMotsvarandenivån. som

egenavgifterochpatient-förslagMerkostnadskommitténs var
ochhälso-högkostnadsskydd förtill öppenkvalificerarsom
tillkvalificeraregenavgifterläkemedelsjukvård och samt som

for sjukresor.högkostnadsskyddföreslagetkommitténett av
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Särskilt yttrande sakkunniga från Svenskaav
Kommunförbundet

Skydd omvårdnadavgifterhöga för service ochmot

kapitel 10

Ändringarna i socialtjänstlagen35 § innebär detaljregleringen
kommunal avgiftssättning vartill motsvarighet saknas iav

tidigare lagstiftning. Förslaget innebär därför ingrepp i denett

kommunala självstyrelsen och kommunernas avgiftspolitik.
har förKommunerna övrigt intresse beakta skyddett eget att

höga avgifter för service och omvårdnad pekpinnarmot utan
från måste i princip klarasDetta inom det kommunal-staten.

politiska förtroendevaldaDe med-systemet. representerar
borgarna och det sak för varje kommun diskutera hurär atten

skyddet ska ut.se
Socialutskottet 1992/93:SoU12 har pekat på särskiltatt

funktionshindermed ska förbehållas tillräckligayngre personer
medel bl aktivt deltagande i samhällslivetgör ettsom a

möjligt. finnaskan därför anledning fråganDet utredaatt om
ekonomiskt skydda med funktionshinder iatt yngre personer

syfte finna alternativa förenligalösningar med denäratt som
kommunala älvstyrelsen, till skillnad det föreliggandemot nu
förslaget. kan tänka sig olika formerMan rabattsystemt ex av
inom för kommunens ordinarie Vi föreslår därförtaxa.ramen

frågan utreds påatt nytt.
det gäller förslaget förvånandeNär i sak det utred-är att

ningen väljer enskild kommuns grund förut taxaen som
lagstiftning diskutera nivåer, studera fördelnings-utan att

effekter eller grundlig kostnadsberäkning.göra en
återstår del frågorDet centrala utredningen inte haren som

behandlat. följer några.Här kommer utredningenHur fram till

avgiftstaket ska månatligadet basbe-21att procentvara av

loppet Varför ska förbehållsbeloppet 150 procent Vilketvara
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förbehållsbe-beräkningvidtillämpasskainkomstbegrepp av
förbehålls-skyddasinkomsterlågamed ettloppet Personer av

medÄr penningstarkaskyddarimligtdetbelopp. att personer
fördelningspolitiskanivån Vilkanämndadenavgiftstakett

Är införarimligtdettillförslagetledereffekter att en
funktionshindermedår förpå tioövergångsperiod personer

pensiongår iövrigaår,fyller 65 när sompersonersom
direktekonomisktdrabbas

0,6ellerpå 179baserasKostnadsberäkningen personer,
hemhjälpår och harunder 65de ärprocent sompersonerav

till-inteUnderlagetboendeform. ärsärskildiboreller en
riksnivå. Föruppräkning tillomfattande förräckligt göraatt en

påslår igenomförbehållsbelopphögremyckethur ettatt se
Någon hänsyninkomst.enskildesdenmåsteavgiften vetaman

kostnadsberäkningen. Förvidinte attinkomsternatill tas
omfattandemåsteförslagetförkostnadernabedöma meren

undersökning göras.

SedighPerErmanMargareta
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Särskilt yttrande frånsakkunnigaav

Landstingsförbundet och Svenska
Kommunförbundet

sjukvårdSkydd avgifter förhöga hälso- och kap. 8mot

Utredningen föreslår avgifter för kommunal hälso- ochatt

sjukvård tillhandahålls i den enskildes hem jämställs medsom

sjukvård frågahälso- och i kostnadsbefrielse enligtannan om

lagen begränsning läkemedelskostnader, delarViom av m m.

principiellt uppfattningen i avgiftshänseende jämställaatt
vårdinsatserjämförbara kommun eller landstingoavsett vem -

Beträffandetillhandahåller dem. utredningens förslag isom-
denna del får vi emellertid anföra följande.

Ädelreformenviktigaste syftena med integ-deEtt attvarav
medicinska insatsersociala och till äldre ochrera personer

Socialstyrelsensmed funktionshinder. uppföljningAv senaste
hälftenframgår ungefär samtliga kommuner i landetatt av

iför hemsjukvården ordinärt boende.ansvarar
verksamhet och därmed avgiftssystem förKommunernas

hemtjänst/hemsjukvård har byggts med hänsyn till syftetupp
Ädelreformen. detta kommunernapraktiken innebärmed I att

samordnat avgiftssystem,har utformatfå undantagmed ett

vilken tjänsteravgiftbrukarna betalardvs. att somavseren
för hemtjänst/verksamhetensammanhållnainom denryms

enkelt hänföramöjligtoftahemsjukvård. inteDet är att en en-

lagstiftningsområdet. Oftasteller andratill detskild tjänst ena
Påochutförsihop ochhör tjänsterna person.sammaenav

för hem-besöksavgiftsärskildförekommergrund härav en
omfattning.begränsad Dessutommycketsjukvård endast i

iverksamhetsindelningendenskall kommunerna i nya
kostnaderredovisa sinaräkenskapssammandragkommunernas
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sammanhållnaintäkter för den verksamheten hemtjänst/och

hemsjukvård.
vi utredningen har behandlatdenna bakgrundMot attanser

fråga saknar relevans. Utredningen har heller inte redo-somen

några något problem föreligger.uppgifter styrkervisat attsom

går i fallkommunerna dessutom detta utvecklingenI av
förhållandeavgiftssystemens utformning i riktning i tillmotsatt

vill motverka.de problem utredningen
någotförslaget inte behandlar reellt problem illustrerasAtt

i utredningens kostnadsberäkningar. Utredningen beräknaräven

några förnämligen inte kostnader sig kommuner ellervare
för administration på grund den föreslagnalandsting av

högkostnadsskyddets tillämpningsområde.utvidgningen av
från redovisad faktisk kritik förslagetBortsett ärmotnu

frånlagförslaget principiellt betänkligt kommunal älvstyrelse-
föreskriva fårsynpynpunkt. kommunen inteGenom att att ta

avgift landstinget innebär detta direktvaldhögre än attut enen
direktvald församlingsförsamling skulle diktera en annan

principiell nyhet vartill motsvarighetavgiftspolitik. Det är en
sådan måstesaknas i lagstiftning. lösning avvisasEnannan

både med hänsyn till kommunernas och landstingens självbe-
stämmande.

Förslaget i skärpa villkoren för18 § 3 HSL attst statens

landstingen får överlåta påmedgivande till verksamhetenatt

i realiteten form statlig fastställelsekommunerna innebär en av
Sådana regler fastställelsekommunal avgiftspolitik. om avav

avgifter successivt lagstiftningenkommunala har rensats ut ur
densedan 1970-talet med hänsyn till kommunala älvstyrelsen

anledning sak återinföraoch finns det ingen i statligattnu

detaljreglering den förslaget innebär.kontroll och artav
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Skydd höga avgifter för vissa hjälpmedelmot kap. 9

ÄdelreformenNumera har kommunerna till följdäven ettav
på hjälpmedelsområdet. Med hänvisningstort tillansvar att

kommunerna "som regel inte" avgift för hjälpmedel,tar ut
omfattas de inte utredningens förslag avtala medattav om

avgiftsnivåer och "grundutbud" hjälpmedel.staten Detom av
förekommer "som regel inte" avgifter inom kommunernas
hemsjukvård heller. dettaFör har utredningen föreslagit en
samordning mellan kommuner och landsting jämför ovan.

emellertidDet inte felär hävda landstingenäven "somatt att

regel inte" avgifter för hjälpmedel.tar ut

inteAtt likabehandla kommuner och landsting beträffande

centralt reglerade villkor för avgiftsnivåer och grundutbud
betyder i förlängningen olikheter i brukarledet.

Handikapphjälpmedel har traditionellt varit kostnadsfria för

med funktionshinder. främstaDet skälet för detta ärpersoner
brukaren inte landstinget elleräger kommunenatt ett av

tillhandahållet hjälpmedel endast har det lån. Ettutan som
hjälpmedel skall återlämnas brukaren inte längre har behovnär

det.av
mindreFör antal hjälpmedel har landstingen låtitett den

enskilde brukaren ha viss egenkostnad. Detta gälleren
Ortopediska skor i samtliga landsting, hälftenortoser av
landstingen, hörapparater färre hälften och stödkorsettän

tio landsting. För exempelvis ortopediska skor beräknas

egenkostnaden vad brukaren skulle ha betalat förmotsvara

skor funktionshindret. Detta enligt vår meningoavsett är en
kostnad det saknas skäl för begränsa.attsom

Vi vänder förslaget sjukvårdhuvudmännen skallmot attoss
avtala med egenavgiftssnivåer och tillhandahållandestaten om

grundutbud hjälpmedel. Beslut inom hälso- och sjuk-av av
vården denna karaktär måste förbehållna kommunernasav vara
och landstingens politiska organ.
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11färdtjänst kap.föravgifterhögaSkydd mot

kommunensbegränsaslagregleringenföreslagnadenGenom
färdtjänst.avgifter förbestämmamöjligheterhittillsvarande att

den kommu-inskränkerdetaljregleringsigDet rör somenom
misstroravvisas.måste Mandärförälvstyrelsen ochnala som

finna formersjälvaviljakommunalpolitikemasockså här att

färdtjänstberättigade.till derimlig hänsyninnebärsom
klaragjortutredningencitatföljandevisarDärutöver att

frågorbehandla utöverdirektivenfrån attavsteg genom
avgiftssystemet.

kollektivtrafik,målhar"Avgiftsutredningen attsom
resandeinterregionaltregionalt ochlokalt,ifärdtjänst

länsnivån.påhuvudmansamlas hossjukresoroch en
ochsamordnin svinsteruppnåslösningsådanMeden
ochärdtblinomkvalitetsförbättringar änstmöjligörs a

fär tjänstensentydighetDärtill skapasektivtrafik.kol om
kollektivtrafiken."tillkomplementfunktion som

Samreseutred-detutredningen ärkonstaterarDärefter att
området.härdetuppdragningens överatt se

förslagskall läggaAvgiftsutredningeninteVi att omanser
kollektivtrafikgällerdetorganisationochhuvudmannaskap när

tillharSamreseutredningeneftersomsamhällsbetaldaoch resor
avvaktaalltsåmåstefrågor. Manbehandla dessauppgift att

tillställningförslag innanSamreseutredningens tarman
kollektivtrafik.ochfärdtjänstföravgifter

trovärdigadet saknasvidarekonstaterarUtredningen att

beräkningarviktigt görskostnadsberäkningar. Det är att nya
avgiftsintäkter.kostnader ochbåde kommunernasavseende
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Slutord

Vi Avgiftsutredningens förslag särskildatt remiss-utananser

omgång överlämnas till HSU 2000 respektive Samreseutred-

ningen. Båda utredningarna inne i slutskedeär sittett av
utredningsarbete berörs någon redovisadesom av av ovan
frågeställningar.

Margareta Erman Margareta Liljeqvist

SedighPer Ulf Winblad
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Kommittédirektiv

Avgifter handikappområdetinom

Dir. 1993:127

Beslut vid regeringssammanträde 1993-11-18

Chefen för Socialdepartementet, statsrådet WesterbergB.

anför.

Mitt förslag

föreslårJag särskild utredare tillkallas med uppdragatt atten
de olika avgiftssystemengöra översyn inom handikapp-en av

området. Utredningen bör främst inriktas avgifter för

insatser inom socialtjänsten och hälso-och sjukvårdensom ges
insatser iregleras lagen 1993:387 stödsamt ochsom om

service till vissa funktionshindrade, träder i kraft densom
januari1 1994. särskildeDen utredaren skall beskriva avgifts-

för olika stöd-, och vårdinsatserservice- försystemen personer
med funktionshinder analysera hur avgifterna förändratssamt

under år. Om den särskilde utredaren finner detattsenare
finns behov utveckla särskilda högkostnadsskydd inomattav
området skall förslag sådana utarbetas.om

Målet för handikappolitiken

Utgångspunkten för handikappolitiken uppfattningenär om
alla människors lika värde och lika Innebörden dettarätt. ärav

med funktionshinder skall möjligheteratt personer attges som
andra med i samhällslivet och delta i olika aktiviteter.vara
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funktionshinder medlikhetimedSträvan är att personer -
få godmöjligheterskallmedborgareandra att enges-

och värdigthaförvärvsarbete,utbildning, ha tryggtettett
Måletkulturaktiviteterocholika fritids-delta iboende, osv.

jämlik-delaktighet ochuppnå fullhandikappolitikenför är att

het.

kan få sinamed funktionshinderförAnsvaret att personer
åvilar helatillgodoseddaserviceinsatserstöd- ochbehov av

landstingen.ochkommunernasamhället, ytterst staten,men
på bestämmelser-grundar sigavgiftsmaktenkommunalaDen

förgrundernaregeringsformen. §kap. § Ii 8 5 attangesna
bestämmelsenskall regleras i lag. Avbeskattningkommunal

ibefogenheterföreskrifter kommunsocksåföljer att enom

avgifter skall meddelasdäriblandövrigt rätten utatt ta --
lag.genom

avgiftsbestämmelserNuvarande

Socialtjänst

kommunålägger varje1980:620Socialtjänstlagen att svara
har detområde.inom sittsocialtjänsten Kommunenför yttersta

får stöd och dendetvistas i kommunenför deansvaret att som
behöver.hjälp desom

forsocialnämnden verkaåläggersocialtjänstlagen§21 attatt

eller andra skälpsykiskafysiska,människor mötersom av
får möjligheter deltalivsföringsvårigheter i sinbetydande att

Socialnämndenandra.gemenskap och levasamhälletsi att som

meningsfull sysselsätt-fården enskildeverka förskall att en
efter hanspåfår booch hanning ärsätt anpassatettatt som

vidare inrätta bostäderskallsärskilt stöd.behov Kommunenav
isvårighetertill följdför demsärskild servicemed avsom

sådant boende.livsföringen behöver ett
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Enligt socialtjänstlagen6 § har den enskilde till biståndrätt
för sin försörjning och sin livsföring i övrigt hans behovom
inte kan tillgodoses på Den enskilde skallsätt.annat genom
biståndet tillförsäkras skälig levnadsnivå.en

§ socialtjänstlagenI 10 stadgas socialnämndenatt genom
färdtjänst, hjälp i hemmet, service och omvårdnad, dagverk-
samheter eller liknande social tjänst bör underlätta förannan
den enskilde bo hemma och ha kontakter med andra.att

Bestämmelser kommunens möjligheter avgifteratt ta utom
för socialtjänstinsatser finns i bl.a. 35 § socialtjänstlagen.
Enligt denna får kommunen för plats i förskola eller i fritids-

hem, färdtjänst, hjälp i hemmet, service och omvårdnad,
boende i särskild boendeforrn för service och omvårdnad av
äldre eller bostad med särskild service enligt 21 § social-

tjänstlagen eller liknande social tjänst, skäligata utannan
avgifter enligt grunder kommunen bestämmer. Avgifternasom
får dock inte överstiga kommunens självkostnader.

Med anledning förslagen i regeringens propositionav
1992/932129 avgifter inom äldre- och handikappomsorgenom
beslutade riksdagen i december 1992 ändrade bestämmel-om

för avgifter inom äldre och handikappomsorgen bet.ser
1992/93 :SoU12, rskr. 1992/93: 132. Riksdagens beslut innebär

35 § socialtjänstlagen kompletterades medatt bestämmelseen
enligt vilken avgifter för hjälp i hemmet, service och omvård-

nad boende, tillsammans med avgifter för kommunalsamt
hälso- och sjukvård enligt 26 § tredje stycket hälso- och
sjukvårdslagen 1982:763, inte får uppgå till så beloppstort

den enskilde inte förbehålls tillräckligaatt medel för sina
personliga behov. Den bestämmelsen trädde i kraft dennya
1 1993.mars

Ädel-reformenBakgrunden till förändringen innebärär som
kommunerna fått samlat för långvarigatt service ochett ansvar

vård för äldre och handikappade. Genom riksdagsbeslutet har
kommunen fått möjlighet avgifter för boende i sådanaatt ta ut



Bilaga 1448

Ädel-reformenföljdtillkommunerna över-sjukhem avsom
för.betalningsansvarharlandstingen ellerfråntagit

Socialstyrelseni 1993uppdrogRegeringen motatt,mars
ochinom äldre-avgiftsbestämmelsemadebakgrund nyaav

utformningenutvecklingen ochföljahandikappomsorgen, noga
junilämnade iSocialstyrelsenavgiftssystem.kommunernasav

uppdraget.delredovisningförsta1993 aven

läkemedelsjukvård ochHälso- och

medframgårsjukvårdslagen, HSL,ochhälso-§Av 1 att
före-medicinsktåtgärder försjukvårdochhälso- attavses

Till hälso-och skador.sjukdomarbehandlautreda ochbygga,
också sjuktransporter.bestämmelsensjukvård hör enligtoch

propositioni regeringensförslagenanledningMed av
funktionshindradetill vissastöd och service1992/932159 om

beslutathar riksdagen1992/93:321rskr.1992/93 :SoU19,bet.
och i visslandstingenenligt vilkaivissa tillägg HSLom

erbjudaskyldighetåläggskommunernautsträckning atten
hjälpmedel förrehabiliteringochinvånarna habilitering samt

§HSL. Enligt§ 3funktionshindrade 3 § 18samt aaa
erbjuda tolktjänstlandstingen dessutomåläggs attett ansvar

vuxendövadövblinda,barndomsdöva,förvardagstolkningför

iträdertilläggen i HSLnämndahörselskadade.och De nu

januariden 1994.kraft 1

ochavgifter för hälso-bestämmelsengrundläggandeDen om
får vårdavgifterdennaEnligtsjukvård i HSL.finns 26 § uttas

bestämmer,sjukvårdshuvudmannengrunderenligt omsom
januariföreskrivet. 1991särskilt Den 1inget ärannat av-

patientav-statligt reglerademedtidigareskaffades det systemet
sjukvården.ochhälso-dengifter inom öppna

sjuk-den slutnaavgifter inomBestämmelser uttagom av
Vidförsäkring.allmän1962:381i lagenvården finns om
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sjukhusvård avgift försäkringskassans ochtas ut genom
Riksförsäkringsverkets försorg avdrag på utgåendegenom
pensionsbelopp för pensionärer med hel ålders- och förtids-

år uppgårpension. Under avgiften dag till1993 per en
tredjedel den utgående allmänna pensionen, dock högst 75av
kronor. Individuell nedsättning avgiften eller befrielse frånav
denna kan medges i särskilda fall. förtidspensionärerFör yngre
med hel förtidspension gäller avgiften halveras under deatt
första dagarna vid vårdtillfälle.varje30

inte ålders- eller förtidspensionär gällerFör ären person som
vid sjukhusvård avgift sjukvårdshuvudmannen,att tas ut av

också beslutar regler för nedsättning avgiften.som om av

avgift år uppgårMaximal för i princip till kronor1993 80 per
vårddag.

Regler kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel finns iom

lagen :49 begränsning läkemedelskostnader,1981 om av m.m.

Enligt nämnda lag har långvarigden lider och allvarligsom av
fåsjukdom kostnad läkemedel, regeringen harrätt att utan om

bestämt sjukdomen skall berättiga till detta. Närmareatt
bestämmelser kostnadsfria läkemedel finns bl.a. i förord-om

ningen med förteckning kostnadsfria1981:353 läke-över

prisnedsättningmedel. Reglerna läkemedel innebär attom av
för samtidigt på grunddet fastställda priset sjukdomav

och inköpta läkemedel skall ned med hela detförskrivna sättas

läkemedelöverstiger kronor för och medbelopp 120 ettsom
för varje läkemedelöverstiger kronorhela det belopp 10som

det första.utöver

läkemedelskostnader, finnsbegränsninglagenI m.m.avom
förbrukningsartiklar.kostnadsfriabestämmelseräven om

tilllämnaskostnadsfritt kanvissa artiklarReglerna innebär att

behandlingeller efterpå allvarlig sjukdomden grundsom av
artiklarna.behovför sådan sjukdom i fortlöpande Deär av

idiagnoser kostnadsfriheten finns angivnaomfattassom av
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förbrukningsartiklarkostnadsfria1972:189kungörelsen om

sjukdom.vid
ochläkemedelbehovmed öppenFör stort avpersoner

omfattarhögkostnadsskyddsärskiltsjukvård finns ett som
läkemedelprisnedsattatandläkarordineradeochinköp läkar-av

kostnadsbe-innebärHögkostnadsskyddetöppenvård. attsamt

sammanlagdadefrikort utfärdasuppnås ochfrielse näratt

öppenvård tolv-underläkemedel ochförutgifterna en
åruppgått till visst belopp. För 1993månadersperiod ärett

kronor.detta belopp 6001

sjukresorföroch administrativaekonomiskaDet ansvaret

tillfrån försäkringskassomajanuariden 1992överfördes 1

tillöverfördessjukresomasamband medlandstingen. I att

statliga regleringentidigarehuvuddelen denlandstingen har av
ochslopatsresekostnadsersättningeni fråga beräkningen avom

Regeringenutfärdade landstingen.föreskrifterersatts avav
denför resekostnadmaximibeloppföreskriver dock vilket som

egenavgift det lägstaför formenskilde skall i samtav ensvara
beräkningen kilometerersätt-vidbelopp skall tillämpas avsom

år dessa beloppbil.ning vid sjukresa med För 1993 äregen
kronor krona.40 lresp.

funktions-stöd och tilllagenInsatser enligt vissaserviceom
hindrade

propositionförslagen i regeringensMed anledning omav
funktionshindrade har riksdagenstöd till vissaoch service

omfattandebeslutat för medrättighetslag personerom en ny
funktionshinder, tillstöd och servicelagen 1993:387 om

kraftvissa funktionshindrade, träder iLSS. Genom LSS, som
den till vissa lagenjanuari lagens personkrets i1 1994, rättges
angivna särskild service.insatser för särskilt stöd och
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någraMed undantag insatser enligt avgiftsfria.LSSär Av
den enligt beslut försäkringskassa berättigad fåär attsom av

assistansersättning enligt lagen 1993:389 assistansersätt-om
ning får kommunen avgift för biträde personligta ut av
assistent inom för ersättningen. Vidare får denramen av som
har folkpension i form hel förtidspension eller ålders-helav
pension eller har inkomst motsvarande storleksom annan av

skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet ochtas ut

kulturella aktiviteter enligt de grunder kommunen bestämmer.

någonOm under år får omvårdnad18 iär hemett annatsom
det med stöd LSS, föräldrarnaän skyldiga iär attegna av

skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för

omvårdnaden.

Statliga merkostnadsersättningar

Handikappersättning Vårdbidragoch för handikappat barn är

viktiga statliga merkostnadsersättningar inom handikappom-
rådet. Bestämmelser ersättningama finns i lagen allmänom om
försäkring.

Handikappersättning till år fått16överutges en person som
sin funktionsförmåga nedsatt innan han fyllt år och därför65
behöver tidskrävande hjälp och/eller harmer av annan person
merkostnader på grund funktionshindret. påBeroendeav
hjälpbehovets och merkostnadernas omfattning handi-utges
kappersättning med belopp motsvarande 69 %, eller53 % 36
% basbeloppet.av

Vårdbidrag kan till föräldrar med sjukt ellerutges ett
funktionshindrat barn barnet under minst månaderom sex
behöver särskild tillsyn eller vård. Vårdbidrag hel,utges som

fjärdedels, halv eller fjärdedels förmån. julitre Den 1 1992en
förbättrades vårdbidraget i viktiga avseenden. Hel förmån

höjdes då från belopp motsvarande basbelopp2 till 2,5ett
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Även motsvarandefickvårdbidragenpartielladebasbelopp.
förbättradestidpunktVidhöjningar.proportionella samma

merkostnader.för barnetsersättningenockså

Handikapputredningen

slut-i sittbehandladeHandikapputredningårs1989

frågan1992:52alla SOUförsamhällebetänkande Ett om

Handikapputred-Enligt vadhandikappområdet.avgifter inom
tilltendensdetbetänkande finns ettframhöll i sittningen en

ukvårdstjochtjänster änster,socialaföravgiftsuttagökat som
finnsHandikapputredningenEnligtbestå.kommersannolikt att

utveckling.sådanföranledningdet att envarna
pågåenderedantidpunktendenvid ut-tillMed hänsyn

Ädelavgiftsutred-avgiftsfrågananknytning tillmedredningar
och1990:04Merkostnadskommittén S1991:12,ningen S
detHandikapputredningenfann:O6S 1991KBT-utredningen

regelföränd-förslagnågradå lämnalämpligtdock inte att om
dockbordeHandikapputredningenEnligtområdet.inomringar

handikappinsatserför görasavgifterfrågautvärdering i omen
avgifterinriktasbordeUtvärderingenårunder 1996.senast

ochhjälpmedel,tekniskavård,omvårdnad,service,för resor
inomkostnadsersättningarläkemedelsförmåner statenssamt

samtidigtbordeHandikapputredningenEnligtansvarsområde.

högkost-integreratförförutsättningarnaochbehovet ettav
landstingensochbåde kommunernasomfattandenadsskydd,

belysas.handikappområdet,inomtjänster
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Merkostnadskommittén

Merkostnadskommittén hade i uppdrag föränd-övervägaatt

ringar inom vissa delar socialförsäkringssystemet med syfteav
uppnå ökad rättvisa mellan olika handikapp- och sjukdoms-att

har kostnader för läkemedel, förbruknings-storagrupper som
artiklar, vård och behandling. betänkandetI Merkost-annan
nader vid sjukdom och handikapp SOU 1992:129 redovisade
kommittén bl.a. vissa alternativa möjligheter till förändringar
i med kostnadsfria läkemedel och förbruknings-systemet
artiklar, dock några prioriteringar mellangöra alterna-utan att
tiven. Vidare lämnades förslag slopande den nuvarandeom av
16-årsgränsen för till prisnedsatta livsmedelrätt samt om
införande särskilt högkostnadsskydd för sjukresor.ettav
Merkostnadskommittén föreslog också ytterligare och lägreen
nivå för handikappersättning, motsvarande 18 % basbe-av
loppet.

Merkostnadskommitténs betänkande har remissbehandlats och
för närvarande föremål för beredningär i regeringskansliet.

års1993 reviderade fmansplan

årsI 1993 reviderade ñnansplan prop. 1992/932150 bil. 6
behandlade regeringen frågan avgifter för kommunalom
verksamhet generellt perspektiv. Enligt vad fram-ettur som
hölls det rimligt del denär utökning hushållensatt en av av
disponibla inkomster kan förväntas vid återhämtningsom en

svensk ekonomi i anspråk för ökad grad avgifts-tasav en av
finansiering den kommunala verksamheten. Avgiftsfinan-av
siering kan på del områden ha vissa fördelar komple-en som

till skattefinansiering. Avgiftssättningen kanment ettvara
instrument för genomföra de omprioriteringar inom denatt

kommunala verksamheten samhällsekonomiskt önsk-ärsom
värda. Avgifter kan också fungera styrmedel attsom genom
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olikakostnaden föravspeglarså denavgiftsnivån sätts att

kostsammavissaöverkonsumtionDärmed kantjänster. aven
varje kommunuttaladespropositionenförhindras. Itjänster att

varvidavgiftspolitik,utveckla sinochbördärför prövanoga
fördelningspolitiska konsekvenserbådemellanavvägningen

måsteeffektivitetsaspektersamhällsekonomiska göras.och
inteökade avgiftersammanhangetibetonadeRegeringen att
fråni praktikenenskildainnebära utestängsfår att personer

enligtproblemdettalösaverksamhet.kommunal Ett är,sätt att

högkostnadsskydd.användningenframhölls,vad t.ex. avsom
avsågsutredningsarbeteanmäldespropositionenI ettatt

belysainriktningmedFinansdepartementetpåbörjas i mot att

höja de redanochavgiftsbeläggningenökamöjligheten att nu

fördelnings-belysas vilkaskulleavgifterna. Vidareexisterande
sådant för-meduppstår i sambandpolitiska effekter ettsom

farande.

Uppdraget

generellt skettdetåren harUnder de settsenaste en--
bedrivs kommu-verksamhetavgifterna förhöjning avsomav

nuvarande ekono-bakgrund denlandsting.och Mot avner
vadochkommunala sektorndeninommiska situationen av
detfinnsavgiftspolitikengenerelladenanförts omsom nyss

fortgå.utveckling kommerdennaanledning attanta attatt
beroendemånga fall starktfunktionshinder imed ärPersoner

handlar detOftaoch landsting.från kommunerinsatser omav
därverksamheter,från skildainsatseromfattande som ges

uttryckt;håll harFrån olikasamordnade.avgifterna inte är oro
med funktions-avgifter förhöjdaeffekternaöver personerav

sammanlagdafråga densynnerhet idå ihinder och om
behov olika insatser.omfattandemedeffekten för avpersoner

förslutbetänkandei sittHandikapputredningen harBl.a. varnat
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kraftigt höjda avgifter för service och vård kanatt ge oaccep-
tabla fördelningspolitiska effekter och stå i strid med handi-

kappolitikens mål full delaktighet och jämlikhet. jagSomom
framhållitredan har Handikapputredningen föreslagit att en

särskild utvärdering avgiftsfrågan bör genomföras.av

viktig handikappolitiskEn princip den harär att ettsom
funktionshinder inte skall ha merkostnader på grund av
funktionshindret.

denna bakgrundMot bör särskild utredare tillkallas meden

uppdrag kartläggning och analys de olikagöraatt en av
avgiftssystem central betydelse för medärsom av personer
funktionshinder. Kartläggningen och analysen bör avse

med funktionshinder såledesgenerellt och intepersoner
begränsas till omfattas lagen stöd ochpersoner som av om
service till vissa funktionshindrade, KartläggningenLSS. och

analysen bör omfatta äldre funktionshindradeäven personer.
Utredningsarbetet bör framförallt avgifter för insatseravse
inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården insatsersamt

regleras i LSS. Med hälso- sjukvårdoch här ävensom avses
habilitering och rehabilitering, hjälpmedelsförsörjning, läke-

medel och andra verksamheter eller förmåner med nära

anknytning till hälso- och sjukvården.
särskilde utredaren skall beskriva hur avgiftsnivåernaDen for

de olika insatserna har förändrats under de årensenaste samt

redovisa de fördelningspolitiska effekterna detta. Avav
redovisningen också framgåskall eventuella jämställdhetspoli-
tiska konsekvenser förändringarna. Utredaren bör särskiltav

analysera den effektensammanlagda för enskilda medpersoner
funktionshinder avgifter för olika former service, vårdav av

denoch behandling. utredningsarbetet skall älvfallet beaktasI

möjlighet finns för med funktionshinder attsom en person
Vårdbidrag få ekonomiskhandikappersättning ellergenom

kompensation för funktionshindret.merkostnader till följd av
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utredaren detbakgrund denna analys skallMot pröva omav
funktionshindradeåtgärder, riktade tillsärskildafordras

funktionshindrade, föreller till vissagenerellt grupperpersoner
Handikapputredningen har i sittavgiftsuttaget.begränsaatt

samhälle för alla redovisat olika alternativaslutbetänkande Ett

avgiftsuttaget för funktionshindradeför begränsamodeller att

delskan avgiftsuttaget begränsasutredningenEnligtpersoner.
huvud-högkostnadsskydd täckerinförande som enavgenom

dels införandesektorer/verksamheter,samtliga genom avmans
avgifterna förhögkostnadsskydd där verk-s.k. integreratett

samord-och landstingbåde kommunerbedrivssamhet avsom
behovetutredaren börsärskildei prövaDenett system. avnas

Såväl dehögkostnadsskydd.sådanaföroch förutsättningarna
fördelningspolitiskadeadministrativafinansiella och som

redovisas.böreffekterna dylika systemav
Socialsty-uppdragithar regeringenjag redanSom nämnt

kommuner-utformningenutvecklingen ochrelsen följaatt av
medoch handikappomsorgeninom äldre-avgiftssystemnas

förändrade avgifterårs riksdagsbeslutanledning 1992 omav
Social-omvårdnad boende.service ochhjälp i hemmet, samt

avlämnaddelredovisning uppdraget,i förstastyrelsen har aven
i vad mån depåpekat det oklartvårenunder 1993, äratt

medrutinmässigt ochtillämpasavgiftsreglemakommunala mer
individuellellerindividuella hänsyn,inslagmindre om enav

kommunerregelmässigt. de tolvgenomförs Avprövning som
dokumentation i frågamedSocialstyrelseninkommit till om

bestämmelserendast kommunredovisadeavgiftsregler omen
med funktions-tillsärskild hänsyn bör tasatt personeryngre

ingåavgift. bör i uppdragetfastställandehinder vid Det att,av
Socialstyrelsenslutredovisningbakgrund denbl.a. mot somav

avgiftsbestämmelsersärskildabehovetskall avlämna, pröva av

Socialstyrelsensfunktionshindrade.området förinom yngre
föri Övrigt underlagslutredovisning bör utgöraäven ett

utredaren.
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Olika undersökningar har visat det föreliggeratt stora

skillnader i synnerhet kommunerna emellan det gällernär

avgiftssättningen för insatser inom handikappområdet. Bl.a.

Handikapputredningen har i sitt kartläggningsarbete betänkan-
det Handikapp och välfärd, SOU på1990:l9 pekat stora

skillnader i fråga avgifter för social hemtjänst, boende ochom

färdtjänst. Enligt vad utredningen framhållit kan avgiftsskillna-
dema upphov till mycket omfattande variationer i denge
disponibla inkomsten for funktionshindrade Motpersoner.
denna bakgrund bör den särskilde utredaren behovetpröva av
åtgärder för minska skillnaderna mellan kommunerna.att
Härvid skall in kommunerna har olika förutsättningarvägas att
för sin verksamhet.

ståskallDet den särskilde utredaren fritt ävenatt ta upp
frågorandra avgifter dem jag berört.änom nu
särskilde utredarenDen skall under arbetets gång samråda

med Socialtjänstkommittén S 1991:07, HSU 2000 S
1992:04 del det särskilda utredningsarbete kringsamt ta av

avgiftsbeläggning inom regeringskansliet.görssom
Utredningen skall innehålla väl genomarbetade kostnadsbe-

räkningar. Vidare skall prioriteringar mellan de olikagöras
förslag utredaren lägger fram.som

utredningsarbetetFör gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare angående beaktande EG-av
aspekter i utredningsverksamheten Dir. 1988:43 vadsamt

Dir.i 1992:50 redovisa regionalpolitiskasägs attsom om
konsekvenser.

Utredningsarbetet skall avslutat den december31senastvara
1994.

har i detta ärende samrått med statsrådetJag Könberg.
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Hemställan

anfört hemställer jagjag hartill vadhänvisningMed attnu
Socialdepartementetchefen förbemyndigarregeringen

kommittéför-omfattadutredaresärskildtillkallaatt aven -
fråganutredauppdragmed1976:119ordningen att om-

handikappområdet,inomavgifter
ochsekreteraresakkunniga,besluta annatexperter,att om

utredaren.biträde

femteskall belastakostnadernahemställer jagVidare att

utveckling, samverkanUtredningar,anslaghuvudtitelns m.m.

Beslut

ochövervägandenforedragandenssig tillRegeringen ansluter
hemställan.bifaller hans

Socialdepartementet
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