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Till chefenstatsrådet och

för Försvarsdepartementet

Regeringen bemyndigade 6 april chefenden 1995 Dir.l995:6l

för Försvarsdepartementet tillkalla särskild medutredareatt en
uppgift utvärdering totalförsvarspliktigasgöra deatt en av
ekonomiska och sociala situation m.m.

Försvarsministern förordnade undertecknad särskildatt vara
utredare i Utredningen Fö 1995:05 totalförsvarspliktigasom
sociala och ekonomiska situation och HjelmJonas attm.m. vara
sekreterare i utredningen. Som sakkunnig förordnades Björn Janson

och Maria Wennerberg, Ingela Holmberg, Göstaexpertersom
Sandgren till 1995-07-01, Marianne Waller, Schröder,Lena

Ronnie Nilsson, Joacim Olsson och Mathias Bohman från 1995-

07-01.

Kommittedirektiven i bilagoråterges till detta betänkande.

Utredningen har i betänkandet SOU 1995:118 utvärderat de total-

försvarspliktigas medinflytande och sociala och ekonomiskaderas

situation under grundutbildningen.

I föreliggande betänkande förslaglämnas berör de totalför-som
svarsspliktigas möjligheter till arbete studier efter utryckning-eller

deras bostadsbidrag, dagpenning törsäkringsskydd.ochen,
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sakkunnige ochdenmedverkanaktivharUtredningen utöver aven
frånsynpunkterochinformationhaft ennyttastorexperterna av

försäkringsskyd-Avsnittetorganisationer.ochmyndigheterrad om
vidThormarförsvarsjurist Hansutarbetatshuvudsakihardet av

för hurövrigtredovisning iFörHögkvarteret.Försvarsmakten en
1995:118.SOUtillhänvisasarbetatutredningen

skulleförslagviktigasteutredningensgenomförandeEtt av
innebära

efterdirektstudierellertill arbetemöjligheterpliktpersonalensatt-
förbättras,utryckningen

kvalifika-ochförbättrasbostadsbidragenhandläggningenatt av-
skärps,boendevidtionskraven eget

allaförlikadagpenning,enhetlig samtfårpliktpersonalenatt en-

i formersättningfår fullplikttjänstgöringunderskadasdeatt som-
sjukvárdskostnader.ochsjukpenningav

1996Stockholm den

EricsonSture
Hjelm/ Jonas
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Sammanfattningl

Utredningen 1995 dei november utvärderinglämnade en av
totalförsvarspliktigas medintlytande och deras sociala ochav
ekonomiska SOUsituation under grundutbildningen i betänkandet

1995:118.

Enligt direktiven och tilläggsdirektiv har utredningen senastett att
I 1996 dessutom förslag i följande fyralämna ärenden.mars

1 J obb/studier efter muck

SOUl 1995:118 textavsnitt Vad4.10 händer efter muck

redovisas den snabba försämring ungdomars arbetsmarknadav som
inträffat under l990-talet.

föreliggandel betänkande lämnas ytterligare bakgrundsinformation.
Vidare redogörs för vad i Danmark och har gjort förNorgeman

det lättare förgöra pliktpersonalen efter grundutbildningenatt att
komma på arbetsmarknaden.

Utredningens förslag till åtgärder i korthet följande.är
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och kortinryckningenvidredanfrågeformulärMed enett
särskiltbehövertotalfáirsvarspliktigadeidentifierasintervju som

individuel-utnyttjas försedangrundutbildningstiden kanstöd. Hela
efter utryck-direktstudierellerjobbsiktemedåtgärder

ningen.

utbildnings-30-talfinnastelefon börmedPlatsautomater ett
jobbsökaaktivt kantotalförsvarspliktiga självadesåställen, att

utbildningsplats.eller

personalavdelningentillknytsarbetsmarknadskonsulenterTre
främjahuvuduppgiftmedFörsvarsmakten/Högkvarteret ettattvid

arbetsförmedlingarna.ochförbandenmellansmidigt samarbete

studieplatsellerarbetelyckasintepliktpersonal4. Den som
arbets-kontantmöjlighetbör hamuckefter30 dagarinom att

socialbidrag.förställetKAS imarknadsstöd

grundutbildningfullgjordeftertjänstgöringsbetygindividuelltEtt
civiladenvärde pádessinnehåll ochutbildningensredovisabör

arbetsmarknaden.

grundutbild-underBostadsbidraget1.2

ningen

ÄlvsborgsfrånskrivelseföranleddesUtredningsuppdraget enav
4.6textavsnitt1995:118SOUlförsäkringskassa.läns allmänna
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Chans till boende allmän bakgrund.eget ges en

l föreliggande betänkande redovisas hur bostadsbidragsystemet
vuxit fram och förändrats.

Utredningen föreslår i korthet följande åtgärder.

Den söker bostadsbidrag för boende förutomskaegetsom att
han/hon haft bostaden under minst månader före inryckningentre
också kunna visa det funnits ekonomisk förmåga betala föratt att
det boendet.egna

Riksförsäkringsverket införbör nästa utgåva "Allmänna råd"av
till försäkringskassorna i samråd med personalkonsultenter inom
Försvarsmakten söka finna lösningar problem uppstått vidsom
bedömningen särskilda skäl.av

De avräkningsregler gäller för den har extrainkomstersom som
under grundutbildningen bör baseras helapå tjänstgöringstiden och
inte på enskilda månader.som nu

Bostadsbidrag bör utgå under 30 dagar efter utryckningen om
grundutbildningen minst 61 dagar f minst 120 dagar.varat n

De missförhållanden vid handläggningen bostadsbidragsären-av
den påtalats bör föranleda granskning Riksrevisionsver-som en av
ket.
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totalförsvarspliktigatillDagpenning1.3

ÖCB RiksförsäkringsverketÖverstyrelsen ochberedskapcivilför
företrädaredär ävenutredningsarbete,grundligtefterharRFV ett

ÖB,Överbetälhavaren StatensVPV,Värnpliktsverketför
Riksskatte-ochRRVRiksrevisionsverketSRV,räddningsverk

tilldagpenningföreslagitingått, attRSVverket gemensamt
lika förbelopp,enhetligtmedutbetalasframtidenipliktpersonal ett

sjukpenninggrundandetillrelaterasföri ställetalla, att nusom
inkomst.

genomföran-Ettförslag.utvärderas dettabetänkandeföreliggandeI

rekommenderas.de

försäkringsskyddPliktpersonalens1.4

försäkringsskyd-År allmännai detförändringarvissa1993 gjordes
försäkringsskydd. Dessaiktpersonalensförsämrakomdet attsom

liknande sätt.páarbetstagarevanligadrabbade ävenförsämringar

förslagdessmotiveraromständigheterredovisarUtredningen som
bör ersättaspliktpersonalendrabbar sammaskadordeatt som

1993.juliföre den lsätt som
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1.5 förslagenVad kostar

Jobb/studierEtt genomförande utredningens förslag i avsnittetav
efter muck medför kostnader enligt följande. arbetsmark-Tre

nadskonsulenter vid Högkvarteret kostar årligen 3 miljoner kr.ca
Kostnaderna för i30-tal deras drift börplatsautomater ochett
princip enligt utredningens uppfattning belasta UppställandetAMS.

platsautomater dock lokala överenskommelser.måste byggaav
Nettokostnaden för förKAS i stället socialbidrag under två

månader beror aktiva insatser drabbaspå hur många ändåtrotssom
arbetslöshet efter muck.av

samhällsekonomiskt bör föreslås undvikade åtgärder för attsom
arbetslöshet efter muck kunna betydande överskott.ettge

föreslagnaDe förändringarna i pliktpersonalens försäkringsskydd
kan komma kosta omkring 300 000 kr årligen.att

De förändringar föreslås i dagpenningsystemet enligtsom sparar
KATJA-utredningen 6,4 miljoner kr årligen i administrationskost-

nader. föreslagnaDen fasta dagpenningen 500 kr innebär en
kostnadsökning med 20 miljoner vidkr antal tjänstgö-ca samma
ringsdagar 1994.år Antalet dagar blir itroligen lägresom
framtiden. Nettokostnadsökningen kan bli 10 miljonertill 15antas
kr.

De förändringar föreslås i bostadsbidragssystemet kan kommasom
leda till årliga besparingar minst miljoner20 kr.att
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2 Jobb/ studier efter muck

2. 1 Uppdraget

"Utredaren skall kartlägga hur den totaltörsvarspliktiges situation

på arbetsmarknaden efter avslutad tjänstgöring och föreslåutser
hur den fullgör plikttjänstgâiring lättare skall komma isom
arbetslivet eller andra åtgärder."

2.2 Vad händer efter muck

2.2.1 Besvärligt efter månaden

Utredningen har i betänkandet SOU 1995:118 i avsnittet 4.10.
Vad händer efter muck redovisat utvecklingen 1990-taletunder

på den arbetsmarknad de totalförsvarspliktigamöter eftersom
avslutad grundutbildning.

Manga totalförsvarspliktiga har grundutbildningenunder senare
käntår för hamna i arbetslöshet efter muck.attoro
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har någonintetill ellerarbetenågotinte har attdenFör som
privatekonomiskadenutbildning kaneftergymnasialförstudieplats

och000 kr4Utryckningsbidraget ärbesvärlig.blisituationen
KASEftersommuck.efter30 dagarupphörbostadsbidraget
eftermånaderfemförstutgåkanarbetsmarknadsstödkontant

kaningetsocialbidrag, annatsökabaraåterstårmuck omatt

ordnas.

ZO-åringar2.2.2 utsattamest

arbets-beskriverspecifiktmaterialstatistisktaktuelltNågot som
grundut-avslutadeftertidenunder20-årigaför mänmarknadsläget

inte.finnsbildning

datasammanställtharSchröderñl dr LenaUtredningens expert
20-årsålderniför mänarbetsmarknadenhurillustrerarsom

år.underutvecklats senare

dramatiskvisar på1980-1994periodenredovisning enEn av
iArbetslösa1990. procentfrån årarbetslösheten avökning av

ökning%. Denna20till%från 4 storaökadebefolkningen caca
20-Försysselsatta.andeleninedgångdrastisklikamotsvaras av en

befolk-%från 74sysselsättningenminskade såledesåringar av
bromsa-nedgång1993. Denna39 % år1989 till endastningen år

1994.underdes upp
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Det förefaller också i åldersintervallet 20 22mänsom om unga -
år har varit för arbetslöshet de något ochänutsattamer yngre
något äldre.

lnvandrarungdomar särskilt Arbetslöshetstalen förär mänutsatta.
16 24 år nästan dubbelt hög bland utländskaså medborgare.var-

Under itid lågkonjunkturer drabbade långtidsarbetslöshet enbartgare
den äldre arbetskraften, dvs. de 55 år. Under 1990-taletöver har

åldersgruppen 20 24 haftår den högsta andelen långtidsarbets--
lösa, förhållande inte uppmärksammats i den offentligaett som
debatten.

2.3 Inga särskilda åtgärder

Den arbetsmarknad efter muck harmöter drastisktsom som synes
försämrats under l990-talet. Detta sammanfaller denmed starka

ökningen den allmänna arbetslösheten. Några särskilda åtgärderav
för bistå ungdomar de avslutat längre grundutbildningnär haratt
inte vidtagits. De har haft tillgång till stöd alla andrasamma som
ungdomar.

En normal rutin har varit pliktpersonalen några veckor föreatt
utryckningen fått information läget på arbetsmarknadenom av
personal från arbetsmarknadsverket. Vid del förband haren
arbetsmarknadsdagar då företag sinävenarrangerats presenterat
verksamhet. Enligt vad utredningen erfarit vidhar förbandtre
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och telefon.platsautomattillhaft tillgångpliktpersonalen en

ledigt förmöjlighetutryckningen attförePliktpersonalen har att
den månskolaellerarbetsförmedlingarbetsgivare,uppsöka

vägen".ihindersärskildaverksamheten inte lägger

arbetsmark-etablering påUngdomars2.4

naden

svårigheter20-åringarsförbakgrundenTill den allmänna
baseradeobservationerytterligare någrafogaskanarbetsmarknaden

tillfemtiotalfrånarbetsmarknadenetableringUngdomarspå

1995.nittiotal, Schröder,Lena

derasskola skerilängregårungdomar1990-taletsEftersom-
litenbarabetyderDetarbetsmarknadendebut att ensenare.

tillryckerdeinnanfast arbeteharminoritet ungdomarna ettav
grundutbildning.

perioderUnderkonjunkturkänsliUngdomsarbetslösheten är g.mer-
nytillkom-försjälvfallet svårareminskar detsysselsättningen ärnär

drabbats20-åring harfemteUngefärmande hitta arbete. avatt var
under 90-talet.arbetslöshet

möjlighetenförbetydelsefått ökadhar attArbetslivserfarenhet en-
negativt förnaturligtvis ärvilketkvalificerat arbete, ungaett
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arbetssökande. Frånvaron från arbetsmarknaden under längre
grundutbildning inom totalförsvaret minskar möjligheten skaffaatt
sig arbetslivserfarenhet.

Ungdomar har i betydligt högre och ökande utsträckning än-
okvaliñcerade arbeten. Eftersom risken bli arbetslös ökarvuxna att

kraftigt för de ungdomar har okvalificerat arbete detärettsom
troligt den växande ungdomsarbetslösheten till viss delatt samman-
hänger med karaktären hos ungdomsjobben.

De traditionella lärlingssystemen i vissa länder framhålls ofta som-
effektiva inträdesbiljetter på arbetsmarknaden. Fördelen med

lärlingssytem de påverkarär såväl kostnaden för arbetskraftatt ung
lärlingsutbildningens innehåll. Dessa lärlingssystem ärsom

förankrade i sina länders institutioner och går inte kopiera frånatt
land till Det kan däremot intresseett ett annat. stort att tavara av

tillvara erfarenheterna från gymnasiereformen i grannlandet Norge,
nyligen förlängt gymnasieskolans yrkesinriktade linjer medsom ett

till två års lärlingsuthildning. De norska erfarenheterna kan vara av
relevans inte enbart för gymnasieskolans utformning förävenutan
inriktningen arbetsmarknadspolitiken för arbetslösa ungdomar.av
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parallellerNordiska2.5

2.5.1 Danmark

iforsvarsforligetförsvaretpartipolitisk uppgörelseEfter omen
uddannelseskonsulentord-job-1992 etableradesnovember ogen

utbildning blandsysselsättning ochJUDO för främjaning att
medeltillfördesFörsvarsbudgetenpliktpersonal.utryckande extra

för pliktpersona-årligenmiljoner dkrtill 3,51993-95 uppgåttsom
försyfteimiljoner dkr åranslagitsParallellt har 2len. sammaper

försvaret.tvingas lämnaanställd personal som

utbildningskonsulenterjobb- och16juli 1993 anställdesFrån 1
varit arbetauppgift har8,5 ärsarhetsverken. Derasfördelade att

enligt S-punktsprogram:ett
JUDO.pliktpersonalenOrientera om

värnpliktigaenskilda närför debetydelseSamla information2. av
jobb och utbildning.de söker

utbildnings-likartadmedvärnpliktigaGruppinformation för

bakgrund.
frånutgåendevärnpliktigaenskildaIndividuell vägledning för

jobb ochönskemålochförutsättningarvederbörandes omegna
utbildning.

JUDO.Medverka i utvärdering av

riktlinjer bl.a.delvisjanuari 1995 gällerFrån 1 attgenomnya
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åtgärderna för pliktpersonal och anställd personal integrerades och

ökade personalresurser lokalt tillfördes JUDO.såväl centraltsom

Syftet med JUDO motivera den enskilde klienten självär att att
aktivt söka utbildning eller arbete och öka kunskapen hur dettaom

medgörs framgång.störst Det handlar således inte fungeraattom
arbetsförmedling. Den uppgiften förutsätts de lokalaskötassom av

förmedlingskontoren.

JUDO fortfarande försöksverksamhet.är Den bedöms hittills haen
fungerat tillfredsställande. En utvärdering effekterna pågår. Iav

försvarsöverenskommelse i december 1995 förlängdesåren ny
JUDO till 1999år med årligtsamlat anslag miljoner dkr.5.5ett

l broschyr 1995 till inryckandesept danska värnpliktigaen
JUDO följande sätt:presenteras

"Vid tjänstgöringsstället finns jobb- och utbildningskonsulenter.
Där kan du hjälp med formulera platsansökan ellert.ex. att en
med fylla i ansökningsblankett för utbildning.någon Kortatt en
efter inryckningen kommer konsulenten själv upplysa vadatt om
han/hon kan erbjuda.

l god tid före utryckningen ska du också tänka dina framtidapå
jobb- och utbildningsmöjligheter.
Jobb- och utbildningskonsulenterna kan bistå och vägleda dej med

reda vilkapå kvalifikationer du redan har,att ta-
reda vilkenpå utbildning eventuellt nödvändig föratt ärta som-

du ska jobb efter utryckningen,att

utforma ansökningar jobb eller utbildningatt om m m-
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nödvändigt självdetutbildningssökande ärjobb- ellerSom att
tilldej hjälpKonsulenternamålmedvetet.aktivt ocharbeta ger

självhjälp. "

2.5.2 Norge

Ti-punktsframijuni 1993ladeKosmoFörsvarsminister Jörgen en
Till följdsoldater.dimitterteblantledighethandlingsplan avmot

tillfärre inkallas alltförsvaretnorskaomorganisationen detav
denvärnplikten inteviktigtdärförgrundutbildning. Det är att av

blandArbetslöshetenhandikapp.uppfattasenskilde ettsom
20värnpliktigautryckande över procent.var

handlingsplanen:ipunkter ingårFöljande
studieår.skol- ochtillgrundutbildningTiden för anpassas

stärks.bli uppsagd2. Skyddet mot att
vid högreplatsansökanvidGrundutbildningen poäng omger

utbildning.

grundutbildning.avslutadefterErbjudanden

grundutbildningen.föreArbetsmarknadsutbildning

inom försvaret.värnpliktigaförPraktikplatser
arbetsmarknaden.meriterandeGrundutbildningen görs

arbetsförmedling.lokalUppföljning av
jobbsökarkurs.rådgivningförsvaretinomVuxenutbildning --

kompetenshöjning.tillmöjligheteninformation10. Bättre om

för denspeciell relevanspunktertillkommentarerNågra av
situationen:svenska
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Punkt lnryckningarna planeras sä 70 deatt procentnu ca av
värnpliktiga inte missar skol- ellerän studieår. De harettmer som
12 månaders grundutbildning rycker under Desommaren. som
har 9 eller 6 månaders grundutbildning kallas i motsvarande mån

Med hänsyn till försvarets behov beredskap och medsenare. av
tanke alla värnpliktiga inte söker sig till fortsatta studier efteratt

grundutbildningen 70 innebära målet uppnåtts.procent attanses

Punkt Vid värnpliktskongressen år 1993 meddelade försvarsmi-
nister Kosmo plikttjänstgöringen skaatt poäng när sökerge man
till högre utbildning. Det visade sig detta dock inteattsenare
gällde vid universiteten. Dessa beslutar enligt lag själva sinaom
antagningsregler. Försvarsdepartementet och de värnpliktiga söker

ändringar i universitetens antagningsregler.

Punkt 4. Försvaret samarbetar med arbetsmarknadsmyndigheterna
för kunna erbjuda specialiseradatt yrkesutbildning till delen
ungdomar eljest blir arbetslösa vid utryckningen.som

Punkt Alla får vid utryckningen tjenestebevis utförligtett som
beskriver den grundutbildning vederbörande genomgått. Det är
tänkt tjäna merit söker jobbatt när och detsom man som som ger

vidextrapoäng ansökan till högre utbildning.
ÖBLedande företrädare för näringslivet har upplysts denav om

merit genomgången grundutbildning Den ökar förmå-utgör.som
samarbeta och discipluppträda inerat.att Den självständigtövargan

agerande kombinerat med lojalitet givnamed order. Den främjar
säkerhetsmedvetande och ansvarskänsla.
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inleddes hösteninformationskampanj på dettaomfattandeEn tema

1994.år

i denmedverkaraktivtförsvarettilläggaskan storaDet att
textavsnitt 2.4. ovan.1994 sebeslutadesgymnasiereform årsom

lärlingsplatser skapats,hade 325i detta attRedan slutet år trotsav
under6500 årsarbetenneddragningForsvarssektorn genomgår aven

10-årsperiod.innevarande

positivt påutvecklatsharUngdomsarbetslösheten i Norge senare
det övriga Västeuropa.jämförelse medvidsärskiltår, en

ansvaret2.6 harVem

pliktpersonal underutryckandeblandökade arbetslöshetenNär den
uteslutande ärhävdats, detdiskuterats har det1990-talet att en

totalförsvaretinomDearbetsmarknadsverket.fråga för som
personal fråninbjudaendastgrundutbildningen kanföransvarar

information. Delämnaochkommaarbetsmarknadsverket att
baragällerpliktpersonalenförmyndigheternasutbildande ansvar

ingentinggrundutbildning ochtiden i annat.

ochtotalförsvaretförbli till skadasådant kanEtt synsättsnävt

grundutbildningen mötaunderPliktpersonalen börpliktsystemet.
ellerordna arbeteFörsökför sinaaktivt intresse och stöd attett

uppgiftersjälvfallet inte någrainnebärefter muck.studier Det att
pliktpersonalens utbildare.tillarbetsförmedlingenöverförs från
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ingrepp iden civila tillvaronGrundutbildningen innebär ett stort
totalfäirsvarspliktigas situation arbets-direkt påoch påverkar de

grundutbildning förlorar ilängremarknaden. De genomgårsom
jämnårigakonkurrenskraft hård arbetsmarknad jämfört medpå en

utbildning fördelar grundut-slipper rycka in. Civil änsom ger mer
eftergymnasialbildning inom totalförsvaret vid intagning till

utbildning anställning.eller vid

sigPersonliga svårigheter påverkar förmågan tillgodogöraatt
efteri arbetslöshetgrundutbildningen. Daglig för hamnaattoro

utryckningen kan negativa återverkningar.starkt

För den enskilde tiden i grundutbildning kommakan att

tidupplevas inte bara privatekonomisk uppoffring tarsomsom en
från uppfattasarbetsmeritering studieroch/eller allmäntävenutan

handikapp i jobb studieplats.konkurrensen ellerettsom om

iDet i högsta intresse för totalförsvaret tidenär grad attett
grundutbildning utnyttjas för stärka pliktpersonalens chanser attatt
efter utryckningen utbildning. Totalförsvaret börarbete eller

aktivt verka för pliktpersonalen ska undgå hamna i arbetslös-att att
efterhet muck.

initiativDe ii denna sak tagits försvarets myndighetersom av
Danmark och Norge värda efterföljd.är
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total-förpersonalvårdförNämnden2.7

försvarspliktiga

totalförsvarspliktiga, ärpersonalvård förNämnden för som
fackligaför deriksdagsledamöter, representantersammansatt av

totalförsvarsmyndigheter,berördaorganisationerna och argumente-
förkraftfull1996-02-12regeringentilli skrivelse enrar en

totalförsvarspliktiga."särbehandling"positiv av

krav ställashanddärför förstabör iuppfattning"Enligt nämndens

lokalaoch delänsarbetsnämizderrzaArbetsmarknadsvøerket,på
förtursbe-ochsärskilda insatserarbetsförmedlingarna att genom

dröjsmåltotalförsvarspliktigautryckandetillhandling utanattse
åtnjutandeeller komma iutbildningerhållaarbete,kan anvisas av

sannoliktkräveråtgärder. Dettaarbetsmarknadspolitiskaandra

totalför-utbildningsansvariga inomSamtidigt börregelärzdrirtgar.
arbets-kontaktautgick/tingengod tid föreåläggas iattsvaret

möjligaochlägeavstämningförmarknadsmyndighet aven
åtgärder.

underlättaskullesärbehandlingsådan positivFörutom att en
plikttjünst-förbekymmer mångapraktiskaradläsandet av en

psykologiskuppfattningnämndensskulle enligtgörande, den enge
särskiltstatsmakternauppfattasskullesignal.viktig Den attsom

förplikttjätzstgörarzdes insatserdeuppskattningmarkerade sin av
plikttjänst-deuppfattasocksåskulletotalförsvaret. Den attsom

tillgång förvärdefullungdomsgruppgörande är ensom --
denförsärskildavärd insatseroch därförarbetsmarknaden är att
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.ska/I kunna få tillträde till denna marknad.

Samhällstekoizoniiskt bör det också innebära fördelar direkt ochatt
med aktiva åtgärder hand utryckande totalfärsvarsplilctigata om
jämfört med låta dessa ställa kön bidragsberoendesig iatt av
arbetssökande.

Nämnden hemställer det fortsatta arbetetregeringen i medatt
utformning och tillämpning totalförsvarsplikten beaktar vadav
nämnden här har anfört. "

2.8 Några förslag till åtgärder

2.8.1 Koncentrerade individrelaterade insatser

Vid inryckningen bör varje totalförsvarspliktig fylla i enkeltett
frågeformulär vad han/hon efter utryckningen.göraattom avser

Frågeformuläret bör inledningsvis kort förklara vad syftetärsom
med frågorna och hur de lämnade uppgifterna kommer att
användas. Svaret frågornapå integritetsskyddade.är

Det bör räcka med fyra frågor:

Vilken utbildning har Du

Vilken yrkeserfarenhet har Du

Vilka konkreta planer har förDu studier eller arbete efter

utryckningen
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arbetsför-medkort samtalvidfrågor vill DuVilka4. ettta enupp
förbandethit tillkommermedlare/studierådgivare som

insamlarutbildningsställetmotsvarande påPersonalavdelningen

arbetsförmed-lokalatill denifyllda formulärendeoch sänder över

lingen.

grundut-tidigt undersedanarbetsförmedlare/studieråd givareEn tar
totalförsvarspliktig.varje enskildmeddirektkontaktbildningen

detkontakt bördenna förstaochhjälp frågeformuläretMed varaav
olikabehovharindivideridentifiera de störstmöjligt att avsom

efter muck.arbetslöshetundvikastöd förformer attav

problemfallensökande efteraktivamed dettafördelenDen stora
sedan kaninsatsernagrundutbildningen ärredan tidigt under att

grundutbild-återståendedenindivider undertill dessakoncentreras

ningstiden.

fyller ideräckatorde detflertalethelt övervägandeFör det att
arbetsförmedlarenl-medsamtalhar kortfrågeformuläret och ett
grundutbildning ärgenomgårstudierådgivaren. ungdomarDe som

ålders-sinpositivt urvalarbetsmarknadssynpunktäven ett avur
1995:118.i SOUredovisningenframgårklass, vilket av

mellankan etablerassamarbeteförslag byggerUtredningens på att
Enligt arbets-arbetsförmedlingen.den lokalautbildningsstället och

överenskommelser måstelokaladetmarknadsdepartementet är som
belastade och frågan äri hårt"Arbetsförmedlingarna dagärgälla.

förebyggande."finns arbetadet attresurserom
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2.8.2 påPlatsautomat regementet

totalförsvarspliktigaantalVarje utbildningsstålle där störreett
ochplatsautomatmedförsesgrundutbildning börgenomgår en

30kalkyl bli drygtöversiktligenligttelefon. Antalet skulle en

automater.

iförbandenvidårhar prövatsSådana platsautomater på senare
totalförsvarspliktigVarje intresseradVisby och Revinge.Fårösund,

väljalediga jobb ochutbudetblandhar där själv kunnat söka av
har hantelefonens hjälputbildningsalternativ. Medolikabland

betalatGotland harFörbandeninformation.sedan kunnat få mer
mycketErfarenheternaservice. är2 500 för dennakr/månadca

positiva.

detInternet, ärRegistret lediga finns påplatser ävenöver men
gå.troligen dyrare och krångligare väg atten

självenskilde aktiverasFördelen med platsautomat denär att taatt
fåolika möjligheterdirekt skaffa kunskapkontakt och sig attom

arbete eller utbildning.

frånförmedlare/studierådgivarekompletteringEn bra attvore en
samtal vidtillgänglig förfinnslokala arbetsförmedlingenden

i månaden.förslagsvisplatsautomaten fasta tider två gångerpå

iverenskommelser.bygga lokalaDetta måste på

utredningeninformeratPlatstörmedlingsenheten vid AMS har om
i bruk. Dessahållergeneration platsautomater att tasatt en ny
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f.n. i arbetsförmedlingarnaskan enbart placeras Det gamlanät.

platsautomatsystemet kommer upphöra januari 1997. AMSlatt
utveckla det kanså detöverväger ävensystemet attatt nya

Ävenanvändas från arbetsförmedlingarna.avstånd det nya
viakan Internet.nåssystemet

Utredningen förutsätter AMS liksom deplatsautomateratt nya -
utanförhittills använda kommer kunna placeras arbets-ävenatt-

service.förmedlingarna. teknik bör inte tillåtas leda tillNy sämre

2.8.3 vid FM/HKVArbetsmarknadskonsulenter

ÖCBoch

iaktiviteter, bedrivs förbanden syfteFör stadga de påatt somge
efter civilanställdamotverka arbetslöshet muck, böratt tre

till personalavdelningen vidarbetsmarknadskonsulenter knytas

geografisktFörsvarsmakten Högkvarteret. De bör och ha ettvar en
militärområde.ansvarsområde motsvarande ett

medfrämsta arbetsuppgiften blir informera och samverkaDen att
främja smidigtden personalen förbanden ochanställda ett

samarbete personal och arbetsförmedlingarna. börmellan denna De

däremot inte direkt med pliktpersonalen. Deras uppdragarbeta är

för pliktpersonal grundutbildningverka den genomgåratt att som
tjänstgöringstiden utnyttjafår möjligheter under helagoda att

arbetsförmedlingen studierådgivningen. Konsulenterna böroch

idéer och initiativ.också samla erfarenheter och Degenerera nya
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sinahögskolorna iexempelvis kontakter medkan även genom
snabbtför utryckande pliktpersonalregioner söka underlätta att

likartadigång studier. Danska erfarenheterkomma med av
verksamhet tillbör tas vara.

inomgrundutbildning denNär antalet totalförsvarspliktiga i växer

arbetsmarknadskonsulent förcivila totalförsvaretdelen bör enav
ÖCB.denna pliktpersonal anställas vid

2.8.4 efterKAS direkt muck

Den januari 1996 infördes rad olika förändringar i arbets-1 en
löhetsersättningarna. bort möjligheten förBland annat tog man

arbetslöshetsförsäkringssystemetungdomar kvalificera sig iatt
via totalförsvarsplikten. innebär inte uppfylltDetta denatt som
arbetsvillkoret före grundutbildningen inte har till kontanträtt

Ärarbetsmarknadsstöd totalförsvar-KAS efter utryckningen. den

spliktige däremot redan inne i KAS-period kan användamanen
sittergrundutbildningen för kvalificera sig för period. Detatt en ny

för närvarande utredning hela arbetslöshetsförsäk-överen som ser
ringen.

totalförsvarspliktig bliMed nuvarande regler kan följaktligen en
berättigad efter utryck-till KAS 230kr/dag först fem månader

ningen.

Den inte till grundutbildning kan i ställetbehöver ryckasom
skaffa sig arbetslivserfarenhet och kan därmed vid eventuell

arbetslöshet få KAS. klara orättvisa skulle effektivtDenna
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grundutbildningen fârmotverkas hela räknas arbets-om som
livserfarenhet. jämförbara rättviseskäl kommer grundutbild-Av

ningen framtiden kvalificera för pensionspoäng.i att

första bostadsbidragUnder de 30 dagarna efter muck utbetalas och

utryckningsbidraget 000 kontanta medel. Om KASkrpå 4 ger
börja månad efter slipper denkunde utbetalas redan muckenca

socialbidrag.arbetslöse nyutryckte begära Samtidigt skapas en
aktiv kontakt med arbetsmarknaden. Risken för passivitet blir

mindre vid socialbidrag.än

2.8.5 Grundutbildningens meritvärde

Varje totalförsvarspliktig individuelltvid utryckningen fåbör ett
sin kompanichef utformasbetyg motsvarande. Detta betyg börav

Försvarsmakten/Överstyrelsen för samarbetecivil beredskap iav
med arbetsgivarorganisationer.några

Betygen bör bygga de 950 olika befattningsbeskrivningarpå somca
finns för pliktpersonal självfallet i möjligasteoch man ange
utbildningens civila motsvarigheter och värde.

2.9 Kostnader

Förmedlings- och rádgivningskostnader resulterar i kortaresom
eller utebliven arbetslöshet i allmänhet nettoinkomster förgenererar
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del kanförslag i dennautredningensKostnaderna förstaten.
följande.enligtöversiktligt kalkyleras

börför frågeformuläretdistributionskonstnaderTryck- och

Arbetsinsatsernautbildningskostnaderna.reguljäratill deräknas

arbetsförmedlingarna böroch frånfrån utbildningsställets personal

uppgifterna.till de reguljäraräknas

tillpliktpersonalen tillgångGotland förbandPå har de gettsom
till500 kr/månadenbetalat 2telefonplatsautomater med ca

serviceinte denifrågasättasarbetsförmedlingen. kanDet somom
AMS.tillhandahållasinnebär börde 30 platsautomaterna avca

och tillsynför lämpliga lokalersjälvfalletFörbanden bör avsvara
utrustningen.

promemoria tilliskriverArbetsmarknadsdepartementet en
AMSide,utredningen bra ärplatsauatomater är attatt en men

inte troligt derasoch "detför hårda besparingskrav är attutsatt
bakgrund tordetillåter utgift". denna ävenbudget denna Motextra

utbildningsställeteller intei denna sak platsautomater pågälla att
överenskommelser.kommer bero lokalapåatt

vid Högkvarteret innebärTre arbetsmarknadskonsulenter en ny
miljonertill 3kan uppskattasutgift för Försvarsmakten casom

kronor år.per

samhällsekono-muckKostnaderna för KAS direkt efter4. uppvägs

socialbidrag.kostnader förmiskt till delen lägrestörsta av
medborgaresför sinaKommunerna har i dag det ansvaretyttersta
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ochkommunensväsentligtförsörjning. Det att separeraanses
förskattebetalare stårdockfinanser. Det ärstatens somsamma

borde haarbetslösebäst för denbetalningen och vad är ungesom
merkost-ingen väsentligmedförefter muckprioritet. KAS direkt

för samhället.nad

uppehällesittKAS för ärbehövakommerHur många attsom
arbetsmarkna-situationen påbestämsomöjligt beräkna. Detatt av

förbliråtgärder sättseffektiva de särskildaoch hurden somav
muck.efterförhindra arbetslöshetatt

tillutryckningen bör räknasvidför betygKostnaderna

utbildningskostnaderna.reguljärade
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Bostadsbidraget3

bakgrundUppdrag och1

tilläggsuppdrag regeringenUtredningen rick 1995-06-21 attsom av
bostadsbidrag till totalförsvarspliktigavillkoren föröver somse

grundutbildning.genomgår

hade skrivelse till regeringen frånFrågan aktualiserats genom en
Älvsborgs försäkringskassa 1995-03-31.läns allmänna

Älvsborgs försäkringskassa"Revisionsenltetetz vid läns allmänna

har vid Familjebidrag till värnpliktigasin granskning upp-av
hademärksammat 30% de granskade ärendena tjänste-iatt ca av

pliktig flyttat månader inryckning,frän föräldraboetzdet 3-4 före

hälften tjänsteplilctiga3 månader Flertalet dessaprecis innan. av

fortfarandegick eller arbetslösa, ofta ersättning,skolani utanvar
de flyttade till boende. Revisionsenheten kan varförintenär eget se

föräldraboende kankrav betalningsjörmága vidinte påsamma som
möjlighetenställas vid jlytttzitzg till boende. minskaFör atteget att

föreslås 3-mánaderskravet vidmissbruka förmånen attev egen
bostad till månader betalningsför-före höjs 6tjänstgöring samt att

den bostadenmåga finns föräven egna
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skrivelse:sig dennahadeRiksförsäkringsverket RFV överyttrat

Älvsborgsfamiljebidragen harmed granskningsamband" I aven
ärenden89kunnat konstateraförsäkrin gskassaläns allmänna att av

syskon eller kamrateller medtjänstepliktige bottdär den ensam
månaderföräldrarna 3-4från30% de tjänsteplikti flyttathade av ga

fortfarandetjänstepliktiga gickFlertalet deinryckningen.före av
vid tidpunktenarbetslösa, ofta ersättning,skolan elleri utanvar

för flyttningen.

förmåneneventuellt missbrukaminska möjlighetenFör attatt
månader förkvalifikationstiden påföreslår försäkringskassa treatt

månadertilltjänstgöring höjsden bor bostad förei sexegensom
bosta-för denskall finnasbetalningsförmåga ävensamt att egna

den.

bostadsbidragfamiUebidrags/"örordnirzgen lämnas3Enligt 9 § p.
tjänstepliktige bordär denkostnader för den bostadför ensam

barnmake,medeller tillsammans än avsessompersonen annan
början bott påvidföräldrar han tjänstgöringens8 § elleri ettom

särskilda skäldet finnsmånader ellersådant minstinsätt tre om
för det.

ensamståendebestämmelseden juli l 982 fannsFöre 1 attom enen
bostadendast för kostnad förkunde bostadsbidragvärnpliktig få en

kvalijikationstid slopadesmånader. dennahan haft i Dåsexsom
departementschefen förarbetenaanförde ifr.0.m den J juli 1982

de ändrade reglernauppföljningenbland följande: Omannat av
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med deutveckling jöretzlig med sytenaintevisar ären som
för föreslåreglerna, främmande regeringenändrade jag inteär att

förtill riksda med förslag till restrikti regleråterkommaatt varegen
bostadsbidrag .

överbefölhavaren 1988, Värnpliktigas socialafrånl årrapporten
35%och ekonomiska redovisas hela de värnplikti-situation, att av

hade flyttat hemifrån den lwalijikationstid gällde föreunder somga
värnpliktiga hade såledesden I juli 1982. En påtagligt stor grupp

skajfat början.bostad kort tid före tjänstgöringens

Mellan 1982 den 1992 innehöll reglerna1 juli och 1 januari om
familjebidrag Iwali/ikatiotzstidingen bestämmelse för denom som
bor bostad. gällande regeln tillkomi Den I januari åregen nu
l 992 då samtidigt administratiotzetz familjebidragen överfördesav

från Försvarets civilförvaltning till Riksförsäkringsverket och de

allmänna försäkringskasxsorna.

Riksförsäkringsverket skäldet finns närmare övervägaatt attanser
restriktivare bidragsreglerför den skajfar bostad föresom egen
inryckninge/z. kvalijikationstid månaderEn så kort kantresom
medföra tjänstepliktiga .ska/far bostad enbart för innehavsigatt
under tjän.stgöringstidetz och därigenom skojar kortsiktigsig nytta

bostadsbidraget.av

tjänstepliktiEn bor tillsammans med förälder skall enligt 9 §sortig
2 famiüebicirczgsyörordttingen fram till börjantjånstgöringensp.

haft ekonomisk förmåga betala och regelbundet ha betalat föratt
boende försitt kunna få bostadsbidrag. Riksförsäkringsverketslatt
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m.fl.till värnpliktigafamil/ebidrag1993:12rádAllmänna om
skalltjänstepliktigedenRiksförsäkringsverketrekommenderar att

tilldirekt anslutningmånader iminstha betalat för sig i tre
regelbundetbetalathandet skallinryckningett för attatt anses som

boende.för sitt

föräldraboende ställsvidbetalningsförmágakravSamma pá som
familjebidragrädAllmännaboende. ltillvid flyttninginte eget om

tjänsteplilttige åläggsdenRiksförsäkringsverketrekommenderar att
bostaden.kostnad förstyrka han haratt

ställaskälborde finnasdetRiksförsäkringsverket attattanser
vidboendevidbetalningsjförmâgakrav pá eget somsamma

föräldraboettde.

villkoren förtillstyrkerRiksförsäkringsverket översyn aven
kanlösningvärnpliktst/änstgöring. Enbostadsbidrag vid attvara

uppgiftmedtil/sattstill den utredningöverlämnasfrågan attsom
ekonomiskatotalförsvarspliktigasdeutvärderinggenomföra aven

grundutbildningenundersocialaoch situation

förr ochreglerBostadsbidragets3.2 nu

krigsför-freds- ochfamiljettnderstödsförordningarna förförstaDe

familje-utgick i formUnderstödet1912.tillkomhâllanden år av
fannsfamiljepenningstatstinansierat. l dennaheltpenning som var

sambandiförstför bostaden. Detsärskilt bidraginte något var
till lagförsvarsheredskapskommittés förslag1939 socialamed års
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familjebitlrag bostadsbidraget omnämndes.om som

De riktlinjer fördes fram kommittén kom isedan attsom av
huvudsak frånmed förordningen 1940överensstämma år om
familjebidrag till värnpliktiga. Bidraget kunde bl.a. i formutgå av
bostadsbidrag. Bostadsbidraget behovsprövat utgick iochvar
princip för hela bostadskostnaden. Bidraget skulle bekostas

och kommun. Kommunerna betalade igemensamt statav genom-
snitt 5% bidraget och kostnaderna för sin administration. Dessaav
ärenden skulle familjebidragsnämnd,handläggas kommunalav en
och regional nivå länsstyrelsen. Som tillsynsmyndighetav
fungerade arbetsmarknadskommission.statens

3.2.1 fram till 1978Regler år

I och med förordningen från familjebidragår 1946 värnplik-om
tiga förkom regler gälla freds- krigstör-ochattm.m. samma
hållanden. De regler i gällde för bostadsbidragstort attsom var
den tjänstepliktige skulle för de bostadskostnader han hadeersättas

vid inryckningsdagen.

Om värnpliktigeden bodde tillsammans familjemedlemmed utgick

bostadsbidrag motsvarande kostnaden för den värnpliktiges och

familjemedlemmens Värnpliktig,bostad. vid tjänstgöringenssom
början inte bodde tillsammans med familjemedlem ifamiljebidrags-
lagens mening, Värnpliktig bodde eller till-t.ex. som ensam

fickmed kamrat, bostadsbidrag endast synnerliga skälsammans om
förelåg. Sådana fanns den värnpliktige tvingasskulleom annars
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ekono-medföra betydandeskullefrän sin bostad och dettaavstå

utryckningen intehan videllerför honom,misk olägenhet om
medföraskullebostad och dettatill lämpligha tillgångskulle

tillsynsmyndighetenpraxis medgavsvårigheter. Enligtavsevärda

hanförutsättningbostadsbidrag underVärnpliktigensamboende att
tjänstgöringensmånader föreminstinnehaft bostad under sexegen

början.

faktiskadenmotsvarademed beloppBostadsbidraget utgick som
eventuellt statskommunaltföravdragbostadskostnaden med

med hustrutillsammansvärnpliktige boddebostadsbidrag. Om den

maximala bostads-kunde detfamiljen hade inkomsteller barn och

familjebidrags-ärenden avgjordesbidraget reducerades. Dessa av
med-inhämtaövriga ärendennämnden. l atttvungenmanvar

tillsynsmyndig-civilförvaltninggivande frän Försvarets varsom
het.

anhöriga,med andratillsammansvärnpliktige boddeOm den

och hänsynbehovsprövningenligt fribostadsbidragetberäknades

Värnpliktig,inkomstförhållanden.till de sammanboendes somtogs
bostadsbidragerhållakundebodde tillsammans med kamrat,

medgivandebostadskostnaden. Utansin andel imotsvarande av
tillintefall fick hänsynenskilttillsynsmyndigheten i varje tas

för bostad tvâbostadskostnad normalhyran påhögre än orten om
familje-tillsammans medVärnpliktig boddeoch kök för somrum

värnpliktig boddekök förmedlem, och ochett ensamsomom rum
tillsammans med kamrat.eller
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uppvärmnings-förbostadsbidragsärskiltvärnpliktige kundeDen

magasineringskostnader.förtlyttningskostnader ochkostnader, för

19783.2.2 Efter år

omfattade tjänstepliktig och tjänste-Familjebidragslagen 978:520l

tjänstepliktig inkallatsavságs dennärstående. Medpliktigs attsom
tjänstepliktig.vapenfriVärnpliktig ellerfullgöra tjänst som

År ÖB värnpliktigas sociala och1981/82 lämnade rapport omen
familje-ändring iresulterade i lagekonomiska situation en omsom

heltkvalitikationstiden 6 månaderbidragslagen 1978:520 där om
SFS 1982:469.1982/832102,bort prop.togs

regering-för bostadsbidraget gällde sedan till dessDessa regler att
för1991 förslag frän utredningen Förmänssystemär efter omen

1990:26 villkoren.värnpliktiga m.t1. SOU ändradeåter

3.2.3 1991Efter år

familjebi-i huvudsakFamiljebidragslagen 1978:520 ersattes av
dragsförordningen 1991:1492.

anledningeftersom det fannsEn kvalitikationstid áterinfördes

till betald bostadförmoda tjänstepliktiga utnyttjade möjlighetenatt
signöjde medegentligen behöva sådan. Man treutan att enen
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månader frammånaders kvalifikationstid, då de tillämpatssex som
för behövde bidraget.till 1982 inneburit problem mångaår som

År 1991/92 förändring administrationen.skedde också en av
civilförvaltning tillFamiljebidragen överfördes från Försvarets

1991:1488Riksförsäkringsverket.se SFS

upphörde ochfamiljebidragsnämndcrnaKommunernas ochansvar
utformadeförsäkringskassorna. RFVallmännadeersattes av

värnpliktiga.familjebidrag till DeAllmänna 1991:11råd om
föreskriveringåendeAllmänna råd 1993: 12ersattes somsenare av

bostadsbidrag.vilka totalförsvarspliktig kan fåpå grunder en
totalförsvarspliktslagen komSom konsekvens denen av nya

totallörsvarspliktiga.tillförordningen 1995:239 förmånerom

3.3 Förordningen

för totalför-förmånerkap. 9§ förordningen 1995:239I 7 om
bostadsbidrag:förutsättningarna försvarspliktiga anges

bostad där"Bostadsbidrag för dm denför kostnadenlämnas

bidragsberättigade bor

sådant itillsammans med maken eller med barn avsessom
8§,

bidragsberättigade fram2. tillsammans föräldrar, denmed om
ekonomisktill tjänstgöringens början halt förmåga betalaatt

tillför sitt boende det hänsynoch regelbundet betalat medsamt
förhållandenfamiljens finns bidraget,ekonomiska behov av
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än make, barn3. medeller tillsammans en annan personensam
bidragsberättigade vidi föräldrar, den8§ eller omsom avses

sådant i minstsätttjänstgöringens början bott treett

Ommånader särskilda för det. denlinns skäleller detom
förälder ochtillsammans med enbartbidragsberättigade bor en

ändåbidragförmåga skallinte betala för sitt boende,haft att
särskilda skäl."2 finnslämnas enligt första stycket detom

120 dagar lämnas bidragetOm tjänstgöringstiden har minstpågått

under 30 dagar efter utryckningen.

tillägg 250 krDen i får dessutom medbor boende etteget persom
3 idelas enligt punktenmånad dock halveras bostadensom om

paragrafen ovan.

f.n. i storstadsom-Bidraget till 950 kr i månadenär maximerat 4

föräldraboendeoch till 225 i Vidråden 4 kr mindre kommuner. är

maximerat till 900bidraget 125 i storstadsområden och krtill kr1

i mindre kommuner.

3.3.1 Information

Information till bostadsbidrag lämnas i flera omgångarrättenom
mönstringenfrån inryckning skett. Vidtill dessmönstringen

1".lämnas i broschyren "Dina förmåner Föreinformation nr
inryckningen "Dina Förmåner 2" till-skickas broschyren utnr

för bostadsbidragl-ansökningsblankettmedsammans en
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Dinainryckningen lämnas broschyrenfamiljepenning. Vid

3.förmåner nr

tidning "Pejlförmånerna i PliktverketsinformerasDessutom om
informationtill mönstringen. MuntligMönstring" vid kallelsen

vidi början grundutbildningenlämnas personalkonsulenterna avav
olika förbanden.de

till utredningen allaFlera personalkonsulenter nästanattuppger
förebostadsbidrag med försäkringskassanordnar sinanumera

inryckningen.

3.3.2 bostadsbidragfickMer än varannan

1994 inte mindre 17 771Enligt Riksförsäkringsverket det år änvar
grundutbildning fick bostadsbidrag. Detotalförsvarspliktiga i som

sinavslutade grundut-utgjorde 54,0 dem det åretprocent somav
031 60,7motsvarande siffror 19 ochbildning. Under 1993år var

procent.

grundutbildning1994 genomgickHela 42,0 de årprocent somav
3 i för-fick bostadsbidrag för boende enl punkterna ochleget

bostadsbidrag iordningen 12,0 fick för boendeovan. procent
207 miljoner underföräldrahemmet. Kostnaden för kr årstaten var

1994. siffror 1993 48,3 12,4Motsvarande för år procent,var
222 miljoneroch kr.procent
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bostadsbi-avslår ansökantorsiikringskztsszinovanligtDet är att om
År 1993 i 13266,l%i 1150 fall och1994 blev det avslagdrag.

fall 65%.

1995: 18hänvisas till SOU lbakgrundsbeskrivningytterligareFör

avsnitt 4.6.

Betalningsförmâga3.4

3.4.1 Föräldraboende

för fåi föräldrahemmet skallEn totaltbrsvarspliktig bor attsom
regelbundetbostadsbidrag ekonomisk förmåga betala ochha haft att

skaha betalat för sitt Familjens ekonomiska förhållandenboende.

Riksförsäk-också sådana finns behov bidraget.detattvara av
ringsverket rekommenderar

förebostadsbidrag totalförsvarspliktigeinte beviljas denatt om-
tjänstgöringen haft bidragsförskott, förlängtinkomst endastsom
bidragsförskott, studiebidrag enligt 3 studie-barnpension eller kap.

totalförsvarspliktige kan inte i detta fall hastödslagen. Den anses
haft ekonomisk förmåga betala för sitt boendeatt

minstden totalförsvarspliktige skall ha betalat för sig i treatt-
månader direkt anslutning inryekningen för det skalli till att anses

han betalat regelbundet för sitt boendeattsom
förden totalförsvarspliktige uppburit socialbidragatt om-
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ekonomisk förmåga betalahaftboendekostnad får han ha attanses
sittför boende

bostadsbidrag enligt lagenuppburitföräldrarnaatt omom-
totalförsvarspliktigeupphört då denbostadsbidrag dettaoch

totalförsvar-dendet inte kanpåbörjade tjänstgöringen attanses
bostadsbidraget.sigspliktige betalat för genom

3.4.2 Eget boende

medtillsammansbor ellertotaltörsvarspliktigEn annansom ensam
harinte visa hanförälder behöverellermake, barnän attperson
detvisasitt boende. räckerför Dethaft förmåga betala attattatt

inryckningen.månader föreminstboendet trevarategna

familjebidrag1993:12rådRiksförsäkringsverkets AllmännaI om
försäkringskassornarekommenderasvärnpliktiga m.tl.till att

kostnad förstyrka han hartotalförsvarspliktigeålägga den att att
uppvisaansökningsblankettenbostaden. räckerDet utöver ettatt

hyresavier. Någonhyresavtal ellergammaltminst månadertre
inte krävsdetinte eftersombetalningsförmågabedömning görsav

avsnitt 3.3.iförordningenrefererade återgesi den somovan

bekräftar3.4.3 Förtroendevalda

utbildnings-förband ochantalbesök vidUtredningen har under ett
förtroende-totalförsvarspliktigas1995 med deplatser under hösten
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valda diskuterat frågan för totalför-reglerna bostadsbidrag. Deom
svarspliktiga har i inget fall visat förvåning frågan tagitsöver att

bekräftat del totalförsvar-regelsystemetutan attupp, snarare av en
spliktiga utnyttjas det beskrivs i skrivelsen frånpå sätt som
Älvsborgs läns allmänna törsäkringskassa.

Utredningen det olyckligt bostadsbidragreglerna föranser om
lockar totalförsvarspliktiga skaffa bostad före inryckningen.att
Några personalkonsulenterna redovisar det ofta deärattav
ensamboende totalförsvarspliktiga ekonomiskahar svårighetersom
eftersom kostnaden för boende blivit betydligt dyrare deäneget
beräknat.

Det förefaller egendomligt den söker bostadsbidrag baraatt som
behöver styrka han haft förmåga betala för sitt boende i detatt att
fall han bott i föräldrahemmet, inteoch han haft boendenär eget
under månader före inryckningen.tre

3.5 Kvalifikationstiden

3.5.1 Dagens regler

Om den totalförsvarspliktige bor eller tillsammans medensam
kamrat eller syskon lämnas bostadsbidrag enligt huvudregeln i

familjebidragsförordningen endast vid tjänstgöringenshanom
början bott pá sådant i minst månader. Bostadsbidragsättett tre
kan dock enligt familjehidragsförordningen beviljas för bostadäven
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före tjänstgöringensmånaderi tidhan bott kortare än tresom
bidrag.särskilda skäl förfinnsbörjan det utgeattom

kvaliñkationstidframgårfamiljebidragsförordningenAv att som
i bostadtotalförsvarspliktige bottall tid denräknas ensam ensom

exempel kanSomeller syskon.kamrateller tillsammans med

följande.nämnas

och kökskaffat bostadtotalförsvarspliktigeOm den ettom rumen
tillsedan flyttarbörjan ochföre tjänstgöringensmånaderfyra en

börjarhan sinmånad innanoch kökbostad två enom rum
totalförsvarspliktigeOm denbostadsbidrag.tjänstgöring får han

föremånaderbostad fyraskaffattillsammanskamratoch enen
sedan flyttar tilltotalförsvarspliktigebörjan och dentjänstgöringens

fårtjänstgöring hanbörjar sinhanmånad förebostad enen egen
bostadsbidrag.

månaden...3.5.2 till nollFrån sex

till juli1gällde fram årmånaderKvaliñkationstiden på somsex
ÖBs undersökningVärnpliktsekonomiska1982 ansågs sammaav

/vapenfrievärnpliktige-densocialt hinder förår såett stortvara
bort.tjänstepliktige den heltatt togs

bl.a.1981/822102, bil 2Departementschefen anförde prop.

följande.

ensamståendebostadsbidrag tillregler förfamiIjebidrags/a" I gens
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tjänstgöringenstidpunkten förvidvärnpliktigadenföreskrivs att
månader förminstbostaden iskall ha haltbörjan att varasex

regel medgesdennaUndantag frånbostadsbidrag.berättigad till
Överbefälhavaren har iföreligga.skälsärskildaendast ansesom

före-undersökningenvärnpliktsekotzomiskadenfrånsin rapport
ocksåharFlertalet remissinstanserregler ändras.dessaslagit att

Även bestämmel-nuvarandededetta. jaguttalat försig attanser
värnpliktigförordarbör ändras. Jagbostadsbidragför att enserna

möjlighetskall habörjanbostad vid tjänstgöringenshar egensom
under-kraftigtemellertid samtidigtvillbostadsbidrag. Jagfåatt

fårbostadsbidragfå intemöjligheternade vidgadestryka attatt
enbart förbostadskojar sigvärnpliktiga härigenommedföra att
skaffa sigsökerellertjän.stgöringstiden påunderinnehav sättannat

bostadsbidraget.kortsiktig nytta av

följasreglerna därförändrade måstedeTillämpningett uppav
civilförvaltningförsta han FörsvaretsfrånJag utgår iattnoggrant.
erfarenheterna.redovisarkontinuerligtföljer utvecklin ochgettnoga

bostadsbi-ansökningarnaförutsätter ocksåSjälvfallet jag att om
likadrag seriösprövas nu.sont

utvecklingreglernauppföljningen ändrade visarOm de somenav
ändrade reglerna, jag inteförenlig med demed syfte/za ärinte är

riksdagentillåterkommafrämmande föreslå regeringenför attatt
"bostadsbidrag.regler förmed förslag till restriktivare

förinte krävdeskvaliñkationstidnio dåUnder de drygt år någon

bostadsbidrag,beviljadeÖkade antaletbostadsbidragerhållaatt
markantbostadsbidraget ökadeförinte Kostnadernadock drastiskt.
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till del beroende högsta beloppet för vad bostad fickatten en
kosta höjdes tillägg till bostadsbidraget infördes föroch att ett att
täcka den värnpliktiges kostnader för el, hemförsäkring och andra

fasta kostnader iuppkommer samband med ensamboende.som

3.5.3 till kvaliñkationstidmånaderstre

Siv utredning m.fl.I Helmers Förmánssystem för värnpliktiga

SOU 1990:26 anfördes bl.a. följande bostadsbidraget:om

till" Vi ifrågasätter det rimligt bostadsbidraget såär utgesattom
bostad inryckningen.många UäILYiEp/ikti skaffar kort tia förega som

har dåVi svårt det först inför värnpliktsyäitstgöringen,att attse
bostaden endasti fall används vid helger, finnsmånga störreett

ocksåbehov tidigare skaffa bostad. ifrågasätter inteViän att om
uppoffring kandet förhållandet, ekonomiskatt utanman egen

tjänstgöringstiden,full bostadskostnaden under helaersättning for
andra hand,stimulerar till skaffa bostad, eller hyrd iatt egen

under denna tid. Behovet bostad torde enligt vår meningav egen
for förstmånga uppstå tjänstgöringen sig sittnär närmarsnarare
slut.

Om kvalijikationstid till bostadsbidrag,införs för rätt utan attetz
de har särskilda skäl för ha bostad under tjänstgö-attsom egen
ringstidett drabbas, får den t/änstepliktige anledningstörre att

tjänstgöringstideiz.bostaden verkligen behövs underöverväga om
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Han då själv för kostnaderna tid.måste ju stå vissen

medEfter överväganden har funnit det kan lämpligtatt envara
kvalifikationstid ändåmånader. Kvar möjligheten fdpá står atttre
bostadsbidrag det särskilda skäl skaffa bostadföreligger attom

månader särskilda skälföre tjänstgöringen. Deän tresenare som
har tidigare förarbeten och redovisats tidigare kanangivits i som
fortfarande vägledande. "vara

En kvalifikationstid månader infördes från januari 1992.ltre

3.6 Särskilda skäl

förordningenI 1995:259 förmåner till totalförsvarspliktigaom
förutsättningarna för bostadsbidrag ska utbetalas. Vidatt ettanges

flertal tillfällen hänvisar den till "särskilda skäl". Vad som menas
med särskilda skäl framgår dels tidigare förarbeten delsav av
Riksförsäkringsverkets Allmänna råd 1993:12 till försäkringskas-

dels mål avgiorda i Regeringsrätten.sorna av

Eftersom diskussioner det riktiga i eller inteattom ge ge en
sökande bostadsbidrag ofta strandar tolkningar vad ärav som
"särskilda skäl" redovisar utredningen riktlinjerhär och exempel.
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3.6.1 enligt förordningenSkäl

totalförsvarsplikti-1995:239 förmåner tillEnligt förordningen om
till totalför-bevilja bostadsbidragkrävs särskilda skäl för att enga

svarspliktig som
tidsyskon kortaremed kamrat ellerbott eller tillsammansa. ensam

tjänstgöringens början ellermånader föreän tre
tjänstgöringstidenanskaffat bostad under samtsom egen

högreflyttning anspråktill grundden på görc. som annars av
Enligttidigare bostaden.bostadskostnad kostnaden för denän

familjebi-föregickSOU 1990:26uttalande den utredning somav
i tidigaredragsförordningen särskilda skälkan de angettssom

vid tillämpningen.förarbeten fortfarande vägledandevara

bostadsbidragförsärskilda skälförarbetena följandeI anges som
kvalifikation-skaffar bostad undertill totalförsvarspliktigen som

stiden tjänstgöringstiden.eller

totalförsvarsplikti-exempelvis densocialaMycket starka skäl när-
riktigaendabostaden hansflytta hemifrån ellermåste när ärge

Sverige.hem i

där deterbjuden bostadtotalförsvarspliktige blir påDen orten-
flerariskerar lägenhetbostadsbrist och han ståråder att utanstor

ekonomiskaerbjudandet skäl.tvingas frånår han avstå avom
och skaffar bostadofficersaspiranttotalförsvarspliktigeDen är-

tjänstgöringen.under

totalförvarsplikti-förmåner tillEnligt förordningen 1995:239 om
fårför bostad ochfår bostadsbidrag inte lämnas än enmerga
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förendast finns särskilda skäl lämnas bostaddet änenom annan
den totalförsvarspliktige folkbokförd. förarbetenadär den Iär

framhålls den totalförsvarspliktige och hans makaävenait om
faktiskt för ersättningkostnader exempelvis lägenheter, kanhar två

i form bostadsbidrag inte för lägenhet.änutgesav mer en

3.6.2 RFV:s rådAllmänna

Om totalförsvarspliktig skaffat bostad grundstörre atten av
familjen den tidigare bostadenutökats med tler barn och kan anses
ha varit för liten rekommenderar Riksförsäkringsverket särskildaatt
skäl för bostadsbidrag föreligger. Särskilda skäl bör även anses
föreligga totaltörsvarspliktig skaffar bostad grundpåom en egen

föräldrarnas separation han inte kan hosoch bo någon dem.av av

Beträffande särskilda skäl för bevilja bostadsbidrag föratt en annan
bostad den där den totalförvarspliktigeän folkbokförd rekom-är

menderar Riksförsäkringsverket sådana skäl följande.att som anses

Den totaltörsvarspliktige bor studieorten flyttapå eller attavser-
dit.

Den totalförsvarspliktige har tidigare bott och inteutomlands har-
hunnit folkboktiiras den där han fatt bostad. Detsamma börort
gälla totalförsvarspliktig bosatt utomlands och har bostads-ärom
kostnad där.

Den totalförsvarspliktige officers- eller reservofficersaspirantär-
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utbildning och skaffar bostadfullgör tids pålängresom en
utbildningsorten.

totalförsvarspliktige bostad sina föräldrar rekom-den hyrDå av
bostadsbidrag beviljas endastmenderar Riksförsäkringsverket att

totalförsvarspliktige bor heltboende dendet fråga därär ettom om
totalförsvarspliktiges bostadföräldrarnas bostad. Denoberoende av

hygienutrymmen och ingång. Bostadenbör ha kokmöjligheter, egen
tillskulle kunnaden olägenhet hyrasbör sådan utatt utanvara

totalförsvarspliktige.dennågon änannan

terminerna ochbetalas hyra bara underFör vissa studentbostäder

rekommende-sommaruppehållet. Riksförsäkringsverketinte under

totalförsvarspliktige underbostadsbidrag endast beviljas denattrar
för Om totalförsvar-utgifter hyra. dende månader han harsom

hyresfri månad följerspliktige sin tjänstgöring underavslutar av
totalförsvarspliktigatillförordningen 1995:239 förmåner attom

förutsättningarnaförlängt bostadsbidrag ändock beviljaskan om
härför uppfyllda.är

3.6.3 skäl""särskildaRegeringsrätten om

för bevilja bostadsbidrag tillFrågan särskilda skäl att enom
under kvalifikationstidentotalförsvarspliktig anskaffat bostadsom

i antal måltjänstgöringstid Regeringsrätteneller har prövats ettav
dessfamiljebidragslagen 1978:520 iunder l980-talet. Enligt

19821978 fram till den julilydelse tiden juli l årunder den l år

tillsammanstotalförsvarspliktig bodde ellergällde att ensamsomen
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med ellerkamrat syskon ha haft lägenhet imåste minst sex
månader före tjänstgöringens början för berättigad tillatt vara
bostadsbidrag. frånUndantag den regeln kunde medges detom
fanns särskilda skäl.

l avgjordesmål Regeringsrätten 1980år gjorde detre som av
total ikti gällande de skulle beviljas bostadsbidrag förattga
bostad anskaffats kortare tid föreän månader tjänstgö-som sex
ringens början därför de räknat tidpunktmed föratt en senare
inryckning den kom gälla.än Regeringsrätten fannattsom senare

det inte fanns särskilda skäl bevilja bostadsbidrag.att att

I två andra mål avgjordesockså regeringsrätten 1980årsom av
gällde frågan i fallet bostad anskaffats under kvalifika-ena som
tionstiden och i det andra bostad anskaffats under tjänstgö-som
ringen. Skälet till begäran bostadsbidrag i båda fallenom var
förhållandena i föräldrahemmet. fallenl båda det nödvändigtvar

flytta hemifrån. l det fallet gällde det bl.a. trångboddhetatt ena
misshälligheter inom familjen. l det andra fallet gällde detsamt

bl.a. faders psykiska besvär. Regeringsrätten fann i båda målenen
det fanns särskilda skäl bevilja bostadsbidrag.att att

l mål avgjordes 1981år gällde frågan bostadett som en som
anskaffats under kval ifikationstiden. totalförsvarspliktigeDen angav

särskilda skäl för bostadsbidrag främst hans allergiskasom att
besvär lindrades han flyttade från föräldrahemmet ochattgenom
fick bostad. handlingarnaAv i framgickmålet han haftegen att
allergiska besvär sedan lång tid tillbaka. Regeringsrätten framhöll

det inte i målet gjorts gällande det just vid tidpunkten föratt att
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avgörande förändring i den totalför-flyttning inträffathade någon

motiverade intesjukdomsbild han längresvarspliktiges attsom
Regeringsrätten fann inteföräldrarna. detkunde bo kvar hos att

bevilja bostadsbidrag.fanns särskild skäl att

1989 fråganRegeringsrätten gälldemål avgjordes årI ett som av
tjänstgöringen.totalförsvarspliktig anskaffat bostad undersomen

lägenhet i centralaomständigheter hyrde hanGenom rad enen
sinkvar tjänstgöring. Dethan hade månaderMalmö någranär av

fråntotalförsvarspliktige, hankonstaterades den avståttatt om
möjligheter inom rimlig, tidinte skulle halägenheten, saknat att

i Malmö. Regerings-efter tjänstgöringens slut erhålla bostadannan
särskilda skäl bevilja bostadsbi-fann det inte fannsrätten attatt

drag.

Avräkningsregler3.7

till utredningen begärtVärnpliktsrådet har i skrivelse översynenen
avräkningsreglerna också förslag till hur dessaoch lämnar ettav

regler kan förändras.

3.7.1 avräkningsreglerNu gällande

12 § förordningen 1995:239 förmåner till totalför-I 7 kap. om
svarspliktiga följande för har bostadsbidrag.gäller den som
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utföreller honhaninkomst arbetebidragsberättigadesDen somav
iträdersjukpenningSvningsuppehållunder fritid eller samt som

delhälften denmedinkomst räknassådanstället för somavav
högrearbete äninkomsten ärOm000 kronor.överstiger 2 av
Om deninkomsten.åttondelaravräknas8 OOO kronor tre av
delavräknas deninkomstbidragsberättigade har någon somannan

500överstiger kronor.

förändringtillförslag3.7.2 Värnpliktsrådets

betänkande, SOUutredningensiVärnpliktsrådet detattanser
befinnertotalförsvarspliktiga1995:1 l8, tydligt framgår mångaatt

självvald. Ex-intesituation. Densig i ekonomiskt ärutsatten
upprätthållaenda möjlighetentrainkomster för denmångaär att en

ochamorteringsplanerfamiljeåtaganden,rimlig levnadsstandard.

bostadsbidragför beräkningfritidsintressen. Avräkningsreglerna av
delblirKonsekvensenextrainkomster.reducerar sådana att en

släktingar ochfamilj, vänner.totalförsvarspliktiga tvingas låna av
bestämmelser.nuvarandefinns anledningDet därför överatt se

totalförsvarspliktiga bör hautgångspunktVärnpliktsrådets är att
isin ekonomi andramöjlighet stärkaatt gruppersomsamma

avräkningsreglerna medlikställametod kansamhället. En attvara
sådanpraktiken skullede fribeloppsgräns. lstuderandes en
tid dåhela denförändring extrainkomsterna räknas påinnebär att

istället förgenomför grundutbildning,den totalförsvarspliktige som
månadsvis.nu
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möjlighettotalfiärsvarspliktiga fårFörändringen innebär attatt
villdetsommaruppehålljulexempelvis ochunderarbeta extra -

riskeraledigheternaschemalagdaunder de ettattsäga utan-
blirinkomstentotalabostadsbidrag. Denminskat accepterassom

arbetabara kantotaltörsvarspliktigadensamma. De extrasom
tillmöjligheterskulleledigheterunder längre ex-sammages
timmarmöjlighet arbeta någrahardetrainkomster attsomsom

varje vecka.

och för-bedömningarUtredningens3.8

slag

Betalningsförmåga3.8.1

måsteföråldrahemmetboende ibostadsbidrag försökerDen som
faktisktochsin bostadförbetalahaft förmågahanbevisa attatt

till föräldrarna.regelbundet betalatinryckningenföreockså

boende medellerför boendebostadsbidragsökerDen egetsom
betalaförmågahafthan harinte visadock attbehöverkamrat att

inryekningen.föremånaderminstbostad underför sin tre

Älvsborgs försäkringskassaallmännalänsvidRevisionsenheten
förbostadsbidragtredje söktungefär egetkonstaterar att somvar
inryck-månader före3föräldraboendet 4frånflyttatboende -
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fortfarande skolantjänstepliktiga gick idøesxsczningen. "Flertalet av
flyttade tilldeersättning,eller arbets/riset, ofta när egetutanvar

kravkan varför inte pdboende. Revisimzsenhete/z inte sammase
ställas vid flyttningjöräldraboerzde kanbetalningsförmága vidsom

till boende. IIeget

förordningenföreslår kap. 9 § 3instämmer och 7Utredningen att

totalförsvarspliktiga ändras kravförmåner för så1995:239 attom
boendet blirbetala för detekonomisk förmågapå att egna en

förutsättning bostadsbidrag.för erhållande av

ändring iekonomiska effekten sådan reglerna svårDen är attav en
förutsäga. uppskattning baseras antagandet deEn kan på attgrov

Älvsborgs försäkringskas-relationstal anförs läns allmännasom av
bostadsbidrag minskagäller för Antalet skulle dåhela landet.sa

genomsnittlig10-15 Om dessa bidragmed antasprocent. vara av
för bli 20-30 miljonerstorlek skulle besparingen statskassan

kronor. ändring i förordningen 1995:239 tör-Förslag till om
till totalförsvarspliktiga lämnas i Bilagamåner

3.8.2 Kvalifikationstiden

1946skiftat. till 1982Reglerna för kvaliñkationstid har Från år år

årtiondegällde kvaliñkationstid 6 månader. Under mellanetten av
1982 ingen kvaliñkationstid. gälleroch 1992 krävdes Nu sedan

kvalifikationstid 3 månader.fyra åränmer aven

Utredningen kvalifikationstid lämpligtinte längre är ettatt enanser
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18 betecknasSOU 1995:1iminska vadförinstrument somatt som
bostadsbidraget.överutnyttjandeett av

betydelsenbetänkande pekat påi nämndaUtredningen har det av
Utredningeninryckning.inskrivning ochtiden mellanförkortaatt

möjlighetmöjligtförordat så mångavidare atthar att gessom
avslutattid efterkortgrundutbildning endastpåbörja sin gym-

nasium.

månad-3kvalifikationstid änskulle längrebakgrundendenMot en
detZO-årsålderniungdomarförförsvåra mångakunna att taer

innebär.boendevuxenlivetibetydelsefulla egetettutsteg som

Särskilda skäl3.8.3

redovisat någratextavsnitt 4.6.9.18i SOU 1995:1Utredningen har
iskäl tillämpassärskildahurpersonalkonsulenters påsyn

med dessadirektkontaktyrkesutövningi sinDe fårpraktiken.
förtjänar återges.kritisk kommentarfrågor. En sådan att

familjensbidragit tillinryckniizgetzvärnpliktiga har före"Många
KASsocialhjälp,studiebidrag,med hjälpuppehälle osv.av

ensamstående morsällanföräldrar inte såMärkbart mångaär att
förtids-omständigheterekonomiskaunder knappalever p.g.a.

blir dåvärnpliktSonenseller dylikt.arbetslöshetsjukdom,pension,
tolkningFörsäkringskassornasbelastning.ytterligare snäva aven

led-Riksrevisionverkets anvisningarfamiljebidragslagen med som
individuell bedömningbesvärande. Enmånga gångerstjärna är av



Bostadsbidraget 57SOU 1996: 18

den värnpliktiges behov kopplat till helhetssyn dennes helapden
situation ejierstrâiuy famiüebidragsrzämnderns:näste På tid var
detta praxis "

Bostadsbidraget ikan enskilda fall smidig lösning detnärvara en
gäller lätta de ekonomiska påfrestningar kan drabbaatt som
totalförsvarspliktiga under grundutbildningen. Den helhetssyn per-
sonalkonsulenterna efterlyser kan lätt förloradgå försäk-när

ringskassorna ska ställning till bidragsansökningar.ta

En tolkning särskilda skälsnäv torde i flertalet fall leda till attav
den totalförsvarspliktige resignerar ömmande socialaäven om
motiveringar föreligger. Personalkonsulenterna har här viktigen
uppgift hjälpa till bevaka enskildesden intressen.att att

Utredningen rekommenderar RFV inför nästa utgåvaatt av
"Allmänna råd" till försäkringskassorna aktiv kontaktgenom en
arbetsgrupp med Försvarsmaktens personalkonsulenter söker

lösningar förebygger problem viduppstått bedömningensom som
vad bör särskilda skäl.av som anses vara

3.8.4 Avräkningsregler

Nuvarande avräkningsregler torde tillämpa isvåra attvara
praktiken. De ställer höga krav ärlighet och rapporteringsvilja.
Regler frestar till svarta i stället för vita extrainkomstersom
inte bra. Personer kunskap hur det till betecknargårmen om
avräkningsreglerna i verkningslösa.stort settsom
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gällandeVärnpliktsrådet påframförssynpunkterDe nuavsom
beakta.värdautredningenavräkningsregler attanser

tjänstgöringstidenhelaunderextrainkomsternaläggaMetoden att
månadsvisanuvarandebör ersättaavräkningenförgrundtill

efteråterbetalningskravundvika ut-avräkning. För storaatt
försäkringskas-tillextrainkomsteranmälanryckningen kan omen

rekommenderas.grundutbildningstidenhalvaeftersan

1995:239förordningen13 §i kap.ändring 7till omFörslag
i Bilagalämnastotalförsvarspliktigatillförmåner

utryckningen.efterBostadsbidrag3.8.5

totalförsvarsplikti-tillförmåner1995:239förordningenEnligt om
utryckningenefter30 dagarunderbostadsbidrag utgå omkanga

dagar.120minstsigsträcker övertjänstgöringstiden

efter30 dagarkan utgåbostadsbidragbör ändras såregelDenna att
61minst dagar.hartjänstgöringenutryckningen varatom

hyranbetalasvårigheternaändringsådan ärför attMotivet atten
tvåefterlikamuck kaneftermånadenförsta storadenunder vara

Ändringenmånader.efter fyragrundutbildningmånaders som
120 dagar,tidgrundutbildning kortare änvidaremotiveras attav

bliförväntaskantotalförsvaret,civila delendenfrämst inom av
i framtiden.vanligare
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dettaI sammanhang bör motsvarande anpassning görasen av
kvalifikationstiden för utryckningsbidraget i enlighet med vad som
föreslås i SOU 1995:118 avsnitt 2.3.5.

Förslag till ändring i förordningen 1995:239 förmåner tillom
totalförsvarspliktiga lämnas i Bilaga

3.8.6 Kostnadstillägg

Utredningen har i sitt betänkande SOU 1995:118 konstaterat att
tillägget med 250 kr/månad till bostadsbidraget för egenboende inte

täcker de verkliga kostnaderna för hemförsäkring, och telefon.

Det därför motiverat höja detta till 350 Kostnadenär belopp kr.att
för denna höjning till miljonerkan beräknas 5 kr år.ca per
Förslag till i förordningen tilländring 1995:239 förmånerom
totalförsvarspliktiga lämnas i Bilaga

Övriga3.8.7 bedömningar

ÄlvsborgsDen revisionsenheten vid allmännalänsrapport, som
försäkringskassa gjort, tyder lokala kontoren ofta intedeatt
följer RFVs rekommendationer. Trenden tycks detta görattvara
det lättare få bostadsbidrag under grundutbildningen vadänatt som

avsett.var

Som illustration revisionsenhetens sammanfattningåterges här av
rapporten.
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har varitgranskningrevisiotzsenltetcetzsmed" Syftet att omse
totalfärsvarsplik-tillfamiljebidragutbetalninghandläggning och av

övertagitdet kassanbestämmelser eftergällandeenligtskertiga att
1992.l januari ärdenadministrationen

länetsfördelat pá 7ärenden178granskatharRevisionseitlzetezz av
enligt nedan:sammanfattassynpunkternaoch19 kontor

cirkaochifylldaofullständigt% ansökningsblanktrtttrrrta15 varav
kontroll gjortsbeviljadebeslutade ochhälften dessa attutanvarav

beslutet.förbetydelsehaft någonuppgifternade saknadeom
ellereventuella ändringarsällan,förekommerJournalblad utan

och oftaansökningsblankettenhandför pákompletteringar görs

handläggaren.signerasattutan av
ärendetsnödvändiga föralla frågor,Revisionse/1l1ete/z attanser

fastställts.beslutetbesvarade innanbehandling, ska nogavara
bör påutredningarochkompletteringarEventuella noteras

journalblad.

lämnasbostadsbidragfär10amiUebidragy/örordizingenEnligt F

folkbokförda. Dettotalförsvarspliktigaför bostad därendast är

ansäkningstillfället intevidtotaljörsvarspliktigavisade l 5sig att
akternaför. lsökte bidragbostad dedenfolkbokförda pávar

underfolkbokfäringsadressändradfanns ingen notering om
lokalkontorenhellertjänstgöringsstideiz och inte uppmanatatt

adress.totalförsvarspliktiga ändraatt
tillinitiativlokalkontorenrekommenderarRGVlSlOIISCII/eleil att ta

beviljas.bostadsbidragändring adressen innanav
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I ärenden där den totalförsvarspliktige bor tillsammans med

föräldrar har märkts inkomst för föräldrar haruppgiven oftaatt
godtagits speciell kontroll.utan
l Allmänna råd rekommenderas RFV det ska denattav vara
totalförsvarsplikti och familjemedlemmarsövriga taktiska inkomstg

ska påverka storleken bostadsbidraget.som av
Revisionsenhetens granskning fleravisar fall där föräldrarnas

faktiska inkomst både före och under den totalförsvarsplilctiges

militärtjänstgöring låg högre ansökani lön.uppgiven I någraän

fall har inkomsten fastställts efter anmäld sjukpenningsenast
grundande inkomst S GI-iizkomst.

.
Revisionsenheten jämförelse bör bådegörasatt mot senastanser en
anmälda SGI-inkomst och kända taxerade inkomst 030-isenast
bild. Om skillnader börvisar sig kontrollnärmare görasstora

eftersom för lågt inkomst kan resultera för högtiupptagen
bostadsbidrag för den totalförsvarspliktige.

ansökningsblankettenAv framgår vid boende hyrd bostad,iatt,
boendet och den totalförsvarsplilaiges kostnad för bostaden ska

styrkas med hyreskontrakt/hyresspecüikation.

101 ärenden,Av både föräldra- och eller kamratboende, därensam
bostaden hyrdes förekom endast 10i ärenden både kontrakt och

specifikation och i 41 ärenden dem Alltså saknades hälfteniett av .
akterna underlag Revisionsenhetenför hyreskostnader.uppgivnaav

rekommenderar underlag för boendeförhållanden ochuppgivnaatt
kostnader alltid infordras totalförsvarspliktiga före beslut.av

Om den totalförsvarspliktige bor eller med syskon ellerensam
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sådantbott påhanendastbostadsbidragregelkamrat lämnas i om
finns ingabörjan. Härt/äizstgöriitgenssföremånader3i minstsätt

betalningsjförmåga.krav på

totalförsvarsplilctigade%30 27 sthadeärenden89 sådanaAv av
inryckning 13månader föreföräldraboende 3 4 stflyttat från -

Flertaletmånader.och 43mellanmånader och 143precis avst
arbets-skolan ellerfortfarande igicktotalförsvarspliktigade var

för jlyttningen.tidpunktenvidersättning,lösa, ofta utan
betalningsför-krav påvarförkanRevisionsetzhetteiz inte sammase

vidboendetillvid flyttningställaskanmåga inte eget som
studerande ellerorimligttyckaskanföräldraboende. Det att en

militär-tillanslutningboende i såtillarbetslös flyttat näraeget
föräldrarna.medhan bottdäroch ofta påtjänstgöring ortsamma

missbruka förmåneneventuelltmöjlighetenminskaFör anserattatt
bostad föremånaderskravet på3revisionseizlteten egenatt

totalförsvarsplilaigemånader densåtill 6bör höjastjänstgöring att
boende.hahanverkligen visar ett egetattatt avser

handläggningkontorensgranskning visarRevisionsenhetens avatt
diskussion-efter dehar förbättratsvärnpliktigafamiljebidrag till

ärenden där1994. Dejanuarigenomfördes istraffar som
%från 45minskatanmärka harpåhaftrevisionsettheten något att

Emel-% 1994.under1992-1993 till 36handlagda underärendeni
underlag,granskningmed vårrevisionsenhetetz,lertid somanser

kunnahög och böralltföranmärkningsprocentdenna ärävenatt
rekommendatio-delhandläggarensänkas avsevärt taratt avgenom

Råd.AllmännaRF Vssinerna
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átgärdatsärendengenomströrnningstidetz har antalVad gäller som
% 1992-1993 tillansökningsdatum ökat från 5 1inom 20 dagar från

30handläggningstid páärenden med67 % 1994 medan överen
% revisionsenheten% vilket25 till 17dagar har minskat från

positivtanser som

handläggs påfrågoranledning förmoda dessaDet finns ingen att
Älvsborgs landet.i övriga delar Detläni änsämre sättett av

Älvsborgs länsrevisionsenheten vidförvånar endastär attsom
regeringen begärtoch hosförsäkringskassa harallmänna reagerat

skärpning reglerna.av

skärpningenavsnitt 4.8.2. föreslagnaunderDen utredningen avav
försäk-till del,verkningslös, åtminstonereglerna kan bli omen

anvisningar.inte följer regler ochringskassorna i fallmånga

ärendendessahandläggningklart otillfredsställandeDen somav
Älvsborgs allmännalänsvidrevisionsenhetenuppmärksammats av

tilluppfattning, ledautredningensförsäkringskassa enligtbör.

sida.åtgärder från Riksrevisionsverkets

skattebe-grundutbildning kostarpliktpersonal iBostadsbidragen till

ingenUtredningen harvarjetalarna 200 miljoner kr år.över
skullebelopphurmöjlighet försöka uppskatta storaatt somens

handläggningförsäkringskassornasrutinerna vidsparas om
beloppsig betydande ärförbättrades. det kanAtt röra upp-om

enbart.

inomutbildande myndigheternabetänkligt, dePrincipiellt detär att
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heltbostadsbidragen,betalarvia sina anslagtotalförsvaret, som
bostadsbidragsärenden.handläggningeninflytandesaknar över av

uppdragfår iRiksrevisionsverketföreslårUtredningen attatt
pliktpersonal itillbostadsbidragrutinerna för beslutgranska om

medi samverkanRFVMålsättningen börgrundutbildning. attvara
förbättrarinna metodersökermyndigheterÖvriga berörda att

handläggningen ärenden.dessaav
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totalförsvarsplik-tillDagpenning4

tiga

Uppdraget4. 1

avsnitt följande:utredningens anförs i dettadirektivI

Överstyrelsen harRiksförsäkringsverketoch" för civil beredskap

funnitFo94/1382/MlLtill regeringen dnr.i attrapporten
intesannolikt kommerdagpenningsystemet för pliktpersonal att

dagpennings-nuvarandei krig. Enligt bör detfungera rapporten
billigareenklare ochdelsmed ärersättasystemet ett system som

dagpeningbeloppfastadministrera, antingendels består ettatt av
iföreslåsfyra skilda dagpenningbelopp. Deteller attrapporten

försäkrings-i fred och de allmännadetta bör gällaävensystem att
tilloch överförsdagpenningsystemet upphörkassornas hantering av

myndigheter.andra

Överstyrelsen förfrånförslaget iUtredaren bör pröva rapporten

dagpenningsystemetRiksförsäkringsverketcivil ochberedskap om
anledning till. Utredarenprövningenförslagoch lämna de som ger
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Värnpliktsverket, ochmeddärvid särskilt samrådaska senare
pågåendetill verketsmed hänsynTotalförsvarets pliktverk,

personalredovisning VlS-pr0-förutveckling ADB-systemav
jektet."

4.2 Bakgrund

4.2.1 dagpenningNuvarande

grundutbild-totalförsvarspliktigförUnder tjänstgöring änall annan
dagpenning betalasning, 60 skalängre dagar.är än ut.som

och medfrånmed belopp dagDagpenningen betalas ettut per som
totalförsvar-90 denförsta tjänstgöringsdagen procentmotsvarar av

lagenSGl, enligt 3 kap.inkomstspliktiges sjukpenninggrundande

365.dividerad med1962:381 allmän försäkring,om

fastställts någonOm för totalförsvarspliktige inte hardet den

till 90dagpenningensjukpenninggrundande inkomst, bestäms

skulle hasjukpenninggrundande inkomstdenprocent somav
fastställande sådanför föreskrifternafastställts honom om avom
delad med 365. Dag-inkomst tillämpliga honom,hade varit

55 kr.penningen alltid till lägstska dock bestämmas

tillvid inkomst uppgårHögsta dagpenningbelopp utgår somen
1993 34.400 kr,maximalt gällande basbelopp år år7,5 gånger -
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1996 36.200 kr. Den i harår årsinkomst 271.500 krpäsom en-
eller får 669 kr i dagpenning.mer

Lag 1994:1809 totalförsvarsplikt med följdförfattningar skaom
tillämpas vid höjd beredskap. Enligt lag 1992:1403 höjdom
beredskap med detta antingen skärpt beredskap eller högstaavses

Ärberedskap. landet i krig råder högsta beredskap.

En totalförsvarspliktig berättigadär till dagpenning skyldigärsom
dagen före inryckningen tillatt den allmänna försäkringskas-senast

anmäla sådan ändring i sina inkomstförhallanden påverkarsan som
dagpenningens storlek. Om sådan anmälan sker fattarsenare
försäkringskassan beslut ändrad dagpenning från den dagom
kassan fick kännedom inkomstförändringen.om

4.2.2 Utbetalningssystemet

Överstyrelsen ÖCBför civil beredskap Riksförsäkringsverketoch
RFV har tillsammans funnit det betalaratt system utsom
dagpenning till inkallad personal sannolikt inte fungerakommer att
tillfredsställande i krig. Skälet betalningstörmedling iär alltatt
större utsträckning sker elektroniskt. bedömsDet svårt eller

omöjligt återgå till manuella reservrutiner. inte hellerDet äratt
möjligt för datorsystem tillämpa principerna för resurskomplet-att
tering.

ÖCB och RFV har därför genomfört utredning, KATJAen
projektet, förändrat utbetalningssystem ska uppfyllaettom som
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likartatochtillförlitlighetoch varatillgänglighet. sekretesskrav
krig.ochkrisfredi såväl som

beroendeolika sättuppbyggda påärutbetalningssystemNuvarande
Förtotalförsvarspliktige har.denersättningslagsvilketpå som

produk-lokalahosutbetalningssystemfinnsutbetalningarfredstida
Underförsäkringskassorna.vidochmyndighetertionsledare/civila

enbartutbetalning uttagskerkrigsförhållanden genomkris och
utfärdadeförmånsbevisstödmed avpostkontorellerbank- av

försäkringskassorna.

vidskeframtidenipliktpersonal kommer attaviseringarAlla av
PLISinformationssystemdessoch sompliktverkTotalförsvarets

Befintligal997.halvåretförstaunderdriftsättaskommer att
desåbyggasbörFörsvarsmakten attutinomuthetalningssystetn

krigochkrisirepetitionsutbildningLindersåvälfungerakan som
Även civilabeträffandeersättningar.omfatta alla typersamt av

såöverarbetasdessaföreslåsLithetalningsrutiner attmyndigheters
fullgöraskaför dekrigkris ochfred.underfungerarde somatt

totalförsvarsplikt.

kontodagpenningen sättaskommerförslaget attEnligt
anhörig ellervilketfrån näratotaltörsvarspliktigetillhörande den

kvitteraska kunnafullmaktstöd utmed pengar.avpersonannan
hinderi landethelstske utanmåste kunna avDetta somvar

datorkommunikationen.ieventuellt avbrott
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4.2.3 Fast dagpenningbelopp

Förändringar inom sjukförsäkringsomrádet medför grundernaatt
för beräkning dagpenning pâverkas. KATJA-utredningenav
konstaterar regelverket dagpenningens storlek,att styrsom
begreppet sjukpenninggrundande inkomst SGl, har förändrats på
sådant det nödvändigtsätt utreda möjligaär alternativ.att att
Sjukpenninggrundande inkomst fastställs endast vidnumera
ersättningsanspråk finnsoch inte längre ständigt aktuell vid

försäkringskassorna. SGIEn aktuell fastställasmäste vid ut-
betalning.

Som exempel anförs strategiskt Sverfall, leder till tváatt ett attsom
miljoner pliktiga kallas in, innebär 1000 handläggare vidatt
försäkringskassan under månad uteslutande sysselsatta medären

fastställa sjukpenninggrundande inkomst underlag föratt som
utbetalning dagpenning. Till detta kommer utfardande manuelltav

förmånsbevis och all verksamhet åvilar försäkrings-av annan som
kassorna, i krig.även

KATJA-utredningen nuvarande för beräkningatt systemanser av
dagpenningens storlek bör medersättas bestårett system ettsom av
fast dagpenningbelopp lika för alla. möjligtEtt alternativ är ett

med maximalt fyra olika dagpenningbelopp kringuppbyggtsystem
olika inkomstintervall.tre

KATJA-utredningen bedömer förenklat förfarande vad gälleratt ett
administrationen dagpenning och avisering via PLlS-systemetav
kommer innebära bättre möjligheter till såväl budgeteringatt som
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huvudalternativetföreslagnasärskilt detkostnadsuppföljning. om
genomförs.alla,lika fördagpenningbelopp,fastmed ett

storlek innebärdagpenningensberäkningen attförändradeDen av
ochavvecklaskani deldennanuvarande RFV-system resurser

besparing páberäknasDärvidverksamhet.förfrigöras caenannan
miljoner kunna6,4 kr göras.

ÖCB, föreslårTPVoch4.2.4 RFV

bestående l lgenomfördesKATJA-utredningen styrgrupp avav en
Överstyrelsen Riksförsäk-beredskap,för civilförrepresentanter

nuvarandeTotalförsvaretspliktverk,iktsverketVärnplringsverket,
Överbefälhavaren nuvarande Försvars-räddningsverk,Statens

RiksrevisionsverketochRiksskatteverketmakten/Högkvarteret,
ÖCB, ordförande.med Mari-Ann Ahlström, som

10beståendearbetsgruppbiträddesStyrgruppen represen-avenav
ÖB, LeifJÖnsson,medRSV och RRVSRV,VPV,för RFV,tanter

ordförande.värnpliktskontoret,Västra som

ÖCB:s 1994-06-regeringentilli brevgeneraldirektör förordade

dagpenningengenomförs ochförslagKATJA-utredningens27 att
likafastställt belopp,schablonmässigtmedförenklas och utgår ett

Även stodVärnpliktsverketRiksförsäkringsverket ochför alla.

bakom detta förslag.

Utredningentillförslaget1995aprili år överRegeringen lämnade
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Fö1995:O5 totalförsvarspliktigas sociala och ekonomiskaom
situation UTS.

4.3 Argumenten i korthet

UTS har bett dirsekreterare avd Eva Lundevall,styrgruppens
ÖCB, sammanfatta för förslaget. hon gjortDet haratt argumenten
i samarbete med arbetsgruppens sekreterare avd dir Ulf Skoglund,

TPV, och ledamoten försvarsdirektör Torstenstyrgruppenav
Bergstrand, RFV.

4.3.1 Varför ändra dagens system

Nuvarande utbetalningsrutin via försäkringskas-RFV och

bygger kontanta medel ska hanteras,attsorna, som
kommer inte fungera i krig.att

Uppgift sjukpenninggrundande inkomst finns inteSGIom

längre tillgänglig vid tidigare. fastställsRFV Densom
endast vid ersättningsanspråk efter 14 dagarsännumera mer

sjukfrånvaro inte ständigt uppgift.och aktuell Vidär en

utbetalning måste således aktuell sjukpenninggrundande
inkomst fastställas. blir omöjlig uppgift vidDet klaraatten

mobilisering.
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RFV/försåkringskassorna ärreservrutin vidNuvarande

i brukinteRutinen ärmycketoch krävermanuell resurser.

krigsrutin intefredsrutin till ärrutin fråni fred. Byte av
ájourhållningutbildning ochkostsamlämpligt. kräverDet

utvecklas.fredssystemenvartefter

socialförsåkringsförmånerutbetalningSå allgott avsom
tillåtergångkontoinsättning. Eni viasker dagoch löner

enskildesdå denolämpligt, det störutbetalning kontant är

behållaviktigtsärskiltpenningflöde. ärnormala Det att

krig.rutiner i"vanliga"

socialför-fågel inomfrämmandeDagpenningrutinen år en

säkringsväsendet.

sigvändaintressenterfleratotalförsvarspliktige harDen att

felaktig-vidoch rättelseupplysningartill vid behov avav

heter.

fått landetsmedfört RFVcivilt försvar harLagen attom
till-redovisningsmottagare. Attsamtliga kommuner som

mycketfrån dessa har kostatredovisningsanspråkfredsställa

pengar.
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4.3.2 Fast belopp bättre belopp baseratän på
inkomstintervall

fast belopp, lika för medförEtt alla, lika förlön samma
vidarbete tjänstgöring.

Få de plikttjänst i form repetitionsutbildninggörav som av

civilplikteller kortare 60 dagar maximal dagpenningän har

från RFV. del totalförsvarspliktigaEn de kommerstor attav

högre dagpenning i dagsläget. visaän De kan deattsom
hamnar verkligt ekonomiskt möjlighethar få särskiltsnett att

ekonomiskt stöd.

Om beloppet blir tillräckligt högt kan många i dagsom
söker anstånd motiveras till sin tjänst.göra gällerDetatt

exempelvis studerande studiestöd dag lägre denär änvars per
beräknade schabloniserade dagpenningen eller de fall där

plikttjänsten innebär nattarbetande måste avståmakaatt en
från inkomst för klara tjänstgöringsti-barnomsorgen underatt

den. Dagens ersättningsnivå täcker inte varförden kostnaden

anstånd sökes.

Idag söker studerande tillägg till dagpenningen i form av
ekonomiskt stöd. undviksDetta beloppet blir högre änom
studiestödet.

Plikttjänst görs under mycket begränsad tid. Tiden kan i
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innebärbegränsad. Detbli attframtiden förväntas än enmer
storlek.begränsadblirinkomstförlusteventuell av

beslut. Inga över-fattarRiksdagenadministera.Enkelt att
dis-besvärsordning ellermedproblemklaganden. Inga

olika inkomstupp-följdtillfelaktiga beloppkussioner avom

gifter m m.

krig.vidbeloppetEnkelt ändraatt

jfrskatteavdragenkelt görakunnaskulleDet attvara

dagarendaståterigen:30engångsbelopp procent -

registerhållauppgifterEnkla att

krig.irutin i fredSamma som

förhållanden.stördaunderadministrera ävenEnkelt att

påinsättning/påfyllnadautomatiskinnebärReservrutiner som

möjlig.i krigkonto är

Kostnader4.4

kostnadernaberäknatharRFVredovisarKATJA-utredningen attatt
kr221 miljoneruppgick till1993kalenderåretför dagpenning ca

tjänstgörandeantaletTotalatjänstgöringsdagar.lOOfördelat 523på
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beräknas till 60 000 50 000 tillhörde försvarsmakten.ca varav ca
Det innebär varje individ under 1993 iår snitt tjänstgjorde 8,7att
dagar.

Enligt RFV kostnaderna för dagpenning kalenderåret 1994var ca
173 miljoner fördeladekr 408 000 tjänstgöringsdagar. fickRFV

dessa betalningsuppdrag från Pliktverket, Räddningsverket,

Vapenfristyrelsen och Rikspolisstyrelsen.

Ett kostnadsneutralt förslag dagpenningbelopp, lika för alla,ettom
skulle enligt KATJA-utredningen, baserat 1993 siffror,på års

uppnås beloppet fastställs till 430 kr dag. Detta årom per var
dagpenningens minimibelopp 55 kr och maxbelopp 636 kr. För år
1994 enligt RFV det genomsnittliga dagpenningbeloppet 425 krvar

dag.per

Räknas dessa belopp med basbeloppshöjningen blir 1996årupp en
dagpenning lika för alla 450 kr, medan nuvarande i årsystemca

dagpenning varierande mellan 55 kr och 669 kr. Detger en
enhetliga dagpenningbeloppet 450 kr månadsinkomstmotsvarar en

15.275 kr.av

Höjer dagpenningbeloppet till 500 kr/dag somman motsvarar en
månadsinkomst 16på 900 kr skulle kostnaden med antalsamma
tjänstgöringsdagar år 1993 öka med 26 miljoner kr. Räknassom ca

tjänstgöringsdagarantalet år 1994 blir ökningen 20 miljoner kr.ca

Den administrativa besparingen blir, framgårsom av samman-
fattningen 6,4 miljoner kr.ovan, ca
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dagpenning harnuvarandesig medhaft problem klaraDe attsom
1995:239förordningenenligtekonomiskt stödfått särskiltsöka

8 kap.3§. "En totalförsvar-totaltörsvarspliktigatillförmånerom
60inte längre ängrundutbildning ärspliktig fullgör somsom

iekonomiskt stödrätt tillrepetitionsutbildning hardagar eller

tjänstgö-totalförsvarspliktigeform bidrag, den genomomav
så försämrad hanstandardenfår ekonomiskaringen den att

levnadsnivå för sig ochupprätthålla skäliginteeller hon kan en
familjen."

1994/95 harPliktverket. Understöd administreratsDetta har av
till kostnad 1,1570tillsådant stöd utbetalats capersoner en av

minskadsjunkit i takt medansökningar harmiljoner kr. Antalet

särskilt ekonomisktmöjlighet sökarepetitionsutbildning. Denna att
bibehållas.stöd bör

bedömningarUtredningens4.5

KATJA-utredningens förslag4.5.1 Genomför

Dagpenningenslutsatser.UTS instämmer KATJA-utredningensi

belopp, lika för alla, hänsyni framtiden fastbör utgöras utanettav
inkomstförhållanden. Bakom dettafaktiskatill vederbörandestagen

ÖCB, RFVberörda fackmyndigheternaförslag också de direktstår
ÖB, RSV ingåttSRV, och haroch för RRVTPV. Representanter

avvikande meningar.i utredningen inte anmält någraoch har
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Som framgår i tidigarepresentationen avsnitt fördelarna medärav
sådant betydligt nackdelarna. perfektstörre än Någotett system

dagpenningsystem finns inte.

UTS föreslår fast dagpenningsbelopp, lika för alla, 500 kr.påett
innebär,Det räknar med tjänstgöringsdagarantalom man samma
år 1994, nettokostnadsökning med 10 till miljoner15 kr.som en

Antalet tjänstgöringsdagar sannoliktkommer bli lägre iatt
framtiden.

Förslag till ändring i lagen 1991:1488 handläggning vissaom av
ersättningar till den inomtjänstgör totalförsvaret lämnas isom
Bilaga

Om detta avvisas alltför från invand praxis börett stort avstegsom
följande principer gälla för reformering dagpenningsystemet.av

Nuvarande dagpenningsystem inte fungeraskulle vid höjd be-

redskap. Därför bör dagpenningen vid höjd beredskap utgöras av
fast belopp, lika för alla.ett

Det nackdel inteär ha i fred och krig. Enatt systemen samma
inkomstrelaterad dagpenning i fred bör bygga enkla kriterier,

lämnar minimalt för överklagande ochutrymme annatsom
administrativt krångel. möjlighetEn skulle relateraattvara
dagpenningen till totalförsvarspliktigesden taxeradesenaste
inkomst med tak vid 1/2 basbelopp dividerad 365.7 medett- -
Klagomål till följd denna inkomstuppgift inte helt aktuellärattav
skulle inte godtas. minimibeloppEtt fastställs.
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förutsätter Totalförsvarets pliktverk i sambandEtt sådant attsystem
inkallelsen från Riksskatteverketmed besked senasttar om

inkomst den utbetalande utbildningsmyndig-taxerade och meddelar

heten och totalförsvarspliktige vilket dagpenningbeloppden som
gäller för aktuella tjänstgöringen.den

4.5.2 Fem alternativ harandra prövats

KATJA-utredningen har alternativ till beräkningarprövat sex av
dagpenningens storlek:

Behålla nuvarande ordning.

totalförsvarspliktigeErsätta den med den faktiska inkomstför-

lusten under tjänstgöringstiden.

Beräkna dagpenningens storlek grundval inhämtadepå av upp-
gifter inkomst tjänstom av m.m.

4. Beräkna dagpenningens storlek grundval till RSV in-av
levererade uppgifter egenavgifter lön.om
Fastställa ersättning fastmed belopp hänsyn till veder-ett utan
börandes faktiska inkomstförhållanden.

Fastställa ersättning med fast belopp i relation till inkomstinter-

vall.

Slutsatsen blir entydigt alternativ föredra.5 Föräratt att en
utförlig motivering hänvisas till KATJA-projektets junirapport
1994. Det kan tilläggas förslag sjuklöneperioden längregöraatt att

14 dagar diskuteras förslagän och övervägs göraatt attom
sjukpenninggrundande inkomst hårdare tillknutet varje enskilt
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ärende. förstärkerDet alternativargumenten mot

Det minst olämpliga de återstående alternativen bedömdeav
KATJA-utredningen Detta innebär dock avsevärtvar nr en
krångligare administration.

Pliktverket måste enligt alternativ 6 regelbundet inhämta uppgifter
från Riksskatteverket inkomstförhållanden för alla totalförsvar-om
spliktiga mellan 16 till 70 förår kunna fastställa fyradeatt
dagpenningbeloppen.

I sådant möjlighetermåste finnas förett den enskildesystem att
överklaga beslutet fastställd dagpenning. Med inkomsttrösk-treom
lar kan förutses många inkomster ligger just underatt vars en
tröskel kommer söka höja sin dagpenning överklagaatt attgenom
sin placering i inkomstintervall.ett

Detta torde medföra omfattande administrativt merarbete ochett
missnöje bland den dagpenning enligt KATJA-mottagarna av som
utredningens räkneexempel för 1993år skulle variera mellan55 kr

650och kr. Enligt detta räkneexempel skulle mindre femteän var
kunna högre dagpenning vid fastän belopp. Var tredje skulleett

lägreavsevärt dagpenning.en

Ett differentierat dagpenningsystem innebär ökade svårigheter
under krigsförhållanden varför KATJA-utredningen föreslår att ett
fast belopp dag utgår vid höjd beredskap. Skilda betalnings-per
rutiner fred,i kris krigoch klarär nackdel.en
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stödEkonomiskt4.5.3

tillhänsynför alla,lika tagenbelopp,fastmed utanFördelarna ett
tidigareframgårinkomstfäirhâllandenfaktiskavederbörandes av

textavsnitt.

belopp,fastvidskulletotaltörsvarspliktig etttredjeUngefär var
nuvarandemeddagpenning system.änfå högreför alla,lika

skulledagpenningbeloppfår högstanuvarandemedDe systemsom
dessadag. Iersättninglägre170 krfåförslagetenligt perca

dagkr70efter skattdetinnebär perinkomstgrupper netto ca
särskilt hårtsigEnskildanuvarandejämfört med ansersystem. som

ekono-ansökakandagpenningsystemsådantdrabbade omettav
tillförmåner1995:239förordningenenligtmiskt stöd om

kap.3§.totaltörsvarspliktiga 8

mindrebaratjänstgördagpenning ettuppbärallra flestaDe som
underkompenseradehliskulleHöginkomsttagaredagar.antal som

tillfälligadennabärakanlättastsamhälletidetorde somvara
inkomstförlust.marginella

dagpenningarFrivilligorganisationernas4.5.4

Frivilligorganisa-pliktpersonal.här gällerförsDe resonemang som
ochdagpenningutbetalningarsinasjälvaadministrerartionerna
Vidadministrationskostnader.medRFV någradärmed intebelastar
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höjd beredskap övergår frivilligorganisationernas personal till att
bli pliktpersonal.

KATJA-utredningen har inte lagt förslagnågot hur de tillom
försvaret knutna frivilligorganisationerna bör hantera sina dag-
penningutbetalningar har begränsat sig till enbart de totalför-utan
svarspliktiga.

UTS har enligt sitt uppdrag bara ställning till förslag.dettaatt ta

Vid genomförande med enhetlig dagpenning, lika förett systemav
alla, för pliktpersonal torde ersättning dag komma attsamma per
tillämpas för beräkningen totalkostnaderna för de dagpenningarav

utbetalas inom frivilligorganisationerna. Det innebärsom en
administrativ förenkling.

Det blir därmed kostnadsneutralt för totalförsvaret frivilligorga-om
nisationerna sedan väljer till sina medlemmar utbetala dag-att
penning enligt någon variant det nuvarande Till följdsystemet.av

förändringar i begreppet sjukpenninggrundande inkomst tordeav
det bli svårt fullt behålla dagensatt ut system.

4.5.5 Genomförande

UTS föreslår genomförandet sker på sätt KATJA-ut-att som
redningen föreslagit. innebärDet utredningsuppdrag tillett
Pliktverket och eventuellt andra berörda myndigheter utvecklaatt
och införa de KATJA-utredningen föreslagna rutinerna.av
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försäkringsskyddPliktpersonalens5

Uppdraget5. 1

förändringari detriksdagsbeslut 1993 gjordes vissa"Genom ârett
1962:381ändringar lagenallmänna försäkringstskycldcet igenom

arbetsskadeförsäkringallmän försäkring, lagen 1976:380om om
personskadzeskydd komoch lagen 1977:265 statligt attsomom

påverka pliktpersonalens finsäkringsskydd.
. . ..

plikt-forsäkriizgsskjiddet förUtredaren bör också huröverse
riksdagsbeslutpåverkats 1993personalen har års omgenom

och det behövsförändringari allmänna försäkringsxskyddøetdet om-
komma förslag till jörbzittringar. "med-

5.2 Gällande regler

1970-talet5.2.1 frånLagar

finns iförsäkringsskytld för totalförsvarspliktiga lagenRegler om
1977:265 personskadeskydd LSP och i lagenstatligtom
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1977:266 statlig ersättning vid ideell skada Li.om m m

statligt personskadeskydd LSP tillämpas lagenEnligt lagen om
arhetsskadetürsäkring ersättningarna1976:380 LAF närom

Li ersättning iEnligt lagen ideell skada lämnasbestäms. om
PSA, dvs. detenlighet avtal ersättning vid personskadamed om

för statligt anställda.kollektivavtal gällersom

tidOm totalförsvarspliktig ådrar sig personskada under denenen
sjukskriv-han inkallad, den k skyddstiden, och skadan medförär s

efter skyddstidens sjukpenning enligt lagenning slut utgår om
statligt personskadeskydd LSP.

19935.2.2 Efter 1 juli

juli 1993 avskaffades arhetsskadesjukpenningen enligt lagenDen 1

enligtarbetsskadefiärsäkring stället sjukpenningLAF. l utgårom
lagen 1962:381 försäkringallmän AFL.om

innebär sjukpenning för första sjukdagenDetta inte lämnas denatt
i sjukperiod. sjukperiodenFrån och med dag två i lämnasen
sjukpenning. 1996januari har sjukpenningen sänkts till 75Den 1

sjukpenninggrundande inkomsten SGI.den Denprocent av som
anställninghar får motsvarande ersättning under de första 14en

sjukdagarna enligt sjuklön.lagen 1991:1047 om

Den har anställning enligt kollektivavtal få 10kan procentsom en
den sjukpenninggrundande inkomsten från den 90den 15 tav 0 m
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blir 85sammanlagda ersättningeninnebär densjukdagen. Det att
sjukpenninggrundande inkomsten.denprocent av

olycksfall ersättning förinträffat till följd lämnasOm skadan ettav
ersättning vid ideell skadaenligt lagen statliginkomstförlust om

sjukpenninggrundande inkomst från denmed 10 procent avm.m
innebär den sammanlagdai varje sjukperiod.91:a dagen Det att

in-sjukpenninggrundandeersättningen blir 85 denprocent av
komsten.

inkomstförlust i5.2.3 för faktisk bl.a.Ersättning
trafikskador

faktisksig ersättning förvissa fall kan den skadarI som
motorfordontrafikinkomstförlust vid till följd medbl.a. skador av

visa skadan orsakatsoch i de fall den skadade kan att genom
arbetsgivaren för vilken dennevårdslöshet eller någon svarar.av

5.2.4 Utan inkomst

grundutbildning innanflesta totalförsvarspliktiga rycker tillDe

hunnit få arbete och inkomster.de

inte sjukpenninggrundande inkomst lämnasden har någonFör som
sjukpenning. basbe-särskild Den beräknas underlag tvâett av

förför den 21 2,5 basbelopp denlopp âr, ärär än somsom yngre
fyllt 2521 25 3 basbelopp för den år.mellan och år och som
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Under 1996år hasheloppet 36 200 kr.är

5.2.5 Sjukvårdskostnader

juli 1993Den 1 avskaffades till ersättning för sjukvårdskost-rätten

enligtnader lagen arbetsskadeförsäkring och därigenom ocksåom
motsvarande ersättning enligt statligtlagen personskadeskyddom
för sådana kostnader uppkommer efter skyddstiden. Vidsom
ersättningsgilla skador lämnas ersättning för sådana kostnader

enligt lagen statlig ersättning vid ideell skada självrisk 500om
kronor.

5.2.6 Ingen särbehandling

försämringarDe arbetsskadeförsäkringen genomfördes årav som
1993 drabbar de totalförsvarspliktiga precispå sättsamma som
vanliga arbetstagare. Många dem fullgör grundutbildningav som
har emellertid inte kommit arbetsmarknaden, vilketännu på

medför de fårendast låg ersättning i form garantisjuk-att en av
penning. Den 21 får under 1996är år sjukpenningänsom yngre en

tillar uppgår 300 kr 7254 75 % 400 kr.som per av
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5.2.7 Typfall

vadsammanfattande bildtypfallFöljande somatt avge enavser
grundutbildning.undertotalförsvarspliktig skadasgäller när en

medtotalförsvarspliktig19-årigfastnarövningUnder enaenen
följd skadanTill ärvrider knä.omkull och vänsterfoten, faller av

efterveckorskyddstiden. Tvåmånad undersjukskrivenhan en
knäskadan,till följdsjukskrivs hanskyddstidens slut nytt av

15-procentig medicinskmedförabedömssedermera ensom
invaliditet.

enligtförmånerskadade bibehållnafårskyddstiden denUnder

totalförsvarspliktiga.tillförmåner1995:239lagen om

inkomstersättning delsskadade delsfår denEfter skyddstidens slut

kostnadsersättning.ideell ersättning och

sjuk-utgårdag tvåkarensdag. FrångällerVid sjukskrivning en
inkomsten.sjukpenninggrundandedenpenning med 75 procent av

sjukpenningsärskildarbete lämnasinte har någotDå den skadade
varjei91:a dagendenbasbelopp. Fråntvå75är procentsom av

10ersättning medTrygghetsnämnden därutöversjukperiod lämnar

inkomsten.sjukpenninggrundandeprocent av

l/l5 och dettaminstarbetsförmågan medskadan nedsätterOm

1/4 basbelopptill minstuppgårinkomstförlustmedför persomen
skallLivräntanförsäkringskassan.frånlivräntalämnasår geen

skadan. Manblir följdeninkomstförlustersättning för den avsom
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jämför haft skadan intemed den inkomst den skadade skulle ha om
Livräntan i till skillnaden mellan 100inträffat. regeluppgår

sjukpenninggruntlande inkomsten och den inkomstprocent manav
har.

25Om skadan medför nedsättning arhetsförmågan minsten av
sjukbidrag/förtidspension lämnas från försäkringskas-kanprocent

san.

Trygghetsnämnden lämnar ideell ersättning engångsbeloppettsom
sveda och värk, olägenheter i övrigt. Vidarelyte och samtmen

lämnas ersättning för sjukvârdskostnader, medkostnader, t.ex.
avdrag för karenshelopp 500 kronor, totalt för hela skadan.om

5.3 Utredningens bedömningar för-och

slag

5.3.1 Ersättning för merrisk

Numera kallas bara drygt hälften árskull för längreenav
grundutbildning enligt lagen totalförsvarsplikt. Under tjänstgö-om
ringen pliktpersonalen förutsätts risker de inte skullesom annars

för.utsättas

merriskDenna drabbar alltså endast del varje árskull och ären av
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själva kangrundutbildningitotalförsvarspliktigadeinte något som
rimligtuppfattning högstutredningensdärför enligtpåverka. Det är

till 100pliktpersonalendrabbar ersättsskadorde procentatt som
gäller bådejuli 1993. Detgällde före den lreglerenligt de som

sjukvårdskostnader.sjukpenning och

tvangslagstiftning förberörsmedborgare utsättsDen genomsom
möjligheterekonomiskasamtidigtrisker och berövasökade att

försäkrings-kompletterandefullgottskaffa sigsjälva privat ett

skydd.

5.3.2 Kostnader

genomförasförslag skulledettafor det allmännaMerkostnaden om
000 kronor.300250 000 ochtill mellankan beräknas

betalar Statenspliktpersonalpersonskador drabbarVid som
inkomstförlust utöverersättning för bl.a.trygghetsnämnd TrN ut

sjukpenning vårdkostnader.samt

ochinkomstförlustför faktiskersättningKammarkollegiet lämnar

fallenbäggeföljd trafik. lvid tillvårdkostnader skador stannarav
kostnaden på staten.
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5.3.3 Underlag för beräkningen

Enligt datakörning vid Statens trygghetsnämnd har för skadoren
inträffat under 2,5 efterår den juli 1993 till pliktpersonallsom

betalats sammanlagt 430 750 kr i ersättning för inkomstförlust.ut
Av dessa 109 115 kr ersättning för faktisk inkomstförlust.avser

innebärDet dvs. 321 635 kr 10 sjuk-att resten procentavser av
penninggrundande inkomst. 654Det blir 128 kr årper om man

skadeutfallet jämt fördelat tiden.är överantar att

Eftersom detta belopp 10 sjukpenninggrun-motsvarar procent av
dande inkomsten och sjukpenningen 75utgör denprocent av
sjukpenninggrundantle inkomsten skulle merkostnaden för uppnåatt
100 ersättning bli 192 981 kr år.procents per

kanMan bortse från faktiskaden inkomstförlust liksomersattssom
från trañkskadeersättningen eftersom ändring sjukpen-en av
ningersättningen inte medför inågon merkostnad dessa fall utan
bara byte konton.ett av

Enligt datakörningen Statenshar trygghetsnämnd betalat 192 937ut
kr till pliktpersonal för várdkostnader till följd skadorav som
inträffat under 2,5 efterår juli 1993.1 Det blir kr77 175 år.per
Om dessa kostnader via lagenersätts statligt personskadeskyddom
i stället för Statens innebärtrygghetsnämnd, så det enbartav en
smärre merkostnad motsvarande självrisken enligt lagen statligom
ersättning vid ideell skada; i övrigt blir det enbart byteett av
konton.
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tillersättningtill lämnaför återgåsigOm beslutar attattman
juli 1993 kangällde före den lreglerenligt depliktpersonalen som

omkring 300 000 kr.tillmerkostnaden beräknastotaladen

kostnader förtillkommerberäkningarredovisadeFörutom enovan
sjukskrivning underförsjukpenninggrundande inkomstutfyllnad av

ligger90de dagarnaden delförsta 90 sjukdagarnade somav
slut.efter skyddstidens
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Bilaga l

Kommittédirektiv

situationekonomiskaTotalförsvarspliktigas sociala och m.m.
1995:61Dir.

6 april 1995denvid regeringssammanträdeBeslut

Sammanfattning uppdragetav

utvärderinguppgifttillkallas med görasärskild utredareEn att en
sociala situationekonomiska ochtotalförsvarspliktigasde m.m.av

Förmånerna i dag

värnpliktigaförmåner till debestämmelsernagrundläggandeDe om
1941:967.värnpliktslageni 33 §tjänstgöring finnsunder deras

följande:FörmånerDessa är
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dagersättning dagpenning,eller-
särskild ersättning för tjänstgöring i viss befattning,-
utryckningsbidrag,-
reseförmâner,-
fri förplägnad,-
fri inkvartering,-
fri utrustning,-
fri hälso- och sjukvård,-
begravningshjälp,-
grupplivförsäkring, samt-
familjebidrag.-

Under beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring är den värn-

pliktige dessutom berättigad till tälttraktamente.

Närmare bestämmelser de förmånerna ñnnsi huvud-generellam
sak i värnpliktsförmånstörordningen 1008.1976: behovspröva-De

de förmånerna i familjebidragsförordningen 1991:1492.regleras

Den ersättning kan från grupplivförsäkring och ersätt-utgessom
ning för sjukdom tjänstgöringskada eller uppkommit undersom
regleras i förordningen 1988:246 grupplivförsäkring För värn-om
pliktiga m.t1. respektive lagen 1977:265 statligt personskade-om
skydd och lagen 1977:266 statlig ersättning vid ideell skadaom

m.m.

vissaI fall särskilda bidragkan Värnpliktig få enligt förord-en
ningen 1991:1385 ekonomisk hjälp till värnpliktiga m.fl.om

kontantförmánernaAv värnpliktsförmånsförordnirgenenligt kan
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dagersättningen och dagpenningen. Enhär särskilt värn-nämnas

grundutbild-pliktig får dagersättning med 40 kronor dag underper
ning repetitionsutbildning i anslutning till grundut-omedelbaroch

bildning.

Därutöver tillägg till dagersättningenutges

231:a 300:e tjänstgöringsdagen,med 15 kr dag underper- -
tjänstgöringsdagen,med 30 kr dag under 301 360:eper :a- -

60 361 450:e tjänstgöringsdagen,med kr dag underper :a- -
tiden därefter.med 90 kr dag förper-

Under tjänstgöring enligt värnpliktslagen än angettsannan som nu
får Värnpliktig dagpenning. Dagpenningens belopp motsvararen

värnpliktiges sjukpenninggrundande in-dag 90 denprocentper av
försäkring, deladkomst enligt 3 1962:381 allmänkap. lagen om

365. till kronor.med Dagpenningen skall dock bestämmas lägst 55

Enligt familjebidragsförordningen familjebidrag i formlämnas av
familjepenning, begravnings-bostadsbidrag, näringsbidrag och

bidrag. för maka och barn,Familjepenning kan i huvudsak lämnas

för förmaka 000 i månaden och barn högstmed högst kronor4

2 000 kronor. Bostadsbidrag i huvudsak för hyran underutges
vissa förutsättningar. i förordningen vissafinns ocksåDet av-

mfl.värnpliktiges makasräkningsregler beroende den eller

inkomster.egna

Vad förmåner till värnpliktiga gäller också försagtssom nu om
civilförsvar-vapenfria tjänstepliktiga och i visst hänseende också
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spliktiga för vissa frivilligt utbildninggenomgårsamt grupper som
för tjänstgöreller i totalförsvaret.

Medinflytande

förordningenI FFS l987z30 värnpliktigamedinflytande förom
detta inflytande förtroendevaldautövas och i särskildagenom

nämnder och i andra samrádsorgan. förband ilnnan beslutarett en
fråga vikt för de värnpliktiga skall från desynpunkter inhämtasav
värnpliktiga.

Vid förbandet medinliytandet värnpliktigadeutövas genom en av
vid plutonen vald förtroendeman. företräder värnpliktigaHan de

och har bl.a. till uppgift föra deras talan plutonchefen.hosatt

varjelnom kompani kompanietväljs förtroendeman. Vid skallen
det finnas kompaninämnd består bl.a. företrädare fören som av
de värnpliktiga.

Förbandsnämnd finns vid alla förhand och forum förär ett
information och samråd i fragor för-värnpliktiga vidrörsom
bandet. De värnpliktiga skall i majoritet i nämnden.vara

Försvarsmakten skall årligen inom varje törsvarsgren anordna en
törsvarsgrenskonferens, där företrädare för de värnpliktiga ges
tillfälle diskutera frågor tjänsten.röratt som

Försvarsmakten skall varje år anordna kongress ombud förmeden
alla landets värnpliktiga också leder kongressen. Ombudensom
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direkta Efter skallde värnpliktiga vid val. kongressenutses av
ombuden tjänstetid informera förbandets värnpliktiga vadom

diskuterats och beslutats kongressen.som

Ombuden värnpliktigavid kongressen får bland sig högst sjuutse
uppgift benämningen Värnpliktsrådet under detmed underatt

efter företräda landets värnpliktiga.året kongressennärmaste

Också de vapenfria tjänstepliktiga har medinflytande i frågor som
deras vapenfriutbildning. medinñytande dock inteDettarör är

författningsreglerat.

Totalförsvarsplikt

Riksdagen totalförsvarspliktbeslutade i december 1994 lagen om
1994/95:6,prop. l994l95zFöUl, rskr. 1994/95:78. Denbet. nya

lagen 1994:1809 krafttotalförsvarsplikt, träder i denom som
juli 1995, 1941:967,1 värnpliktslagen lagenbl.a.ersätter

1966:413 1981 :292 tjänsteplikt förvapenfri tjänst, lagenom om
hälso- och sjukvårdspersonal veterinärpersonal samtsamt m.m.
lagen 1984:272 civilförsvarspliktigaskyldighet för attom
tjänstgöra utanför civilförsvaret. Vidare den bestämmel-ersätter

civilförsvarsplikt civilförsvarslagen 1960:74.iserna om

möjlighet för flexiblare användningLagen innebär skapasatt en av
skalltotalförsvarets personalresurser. människorHur många som

skrivas med plikt och hur utbildning de skall skalllång genomgå

behovet pliktpersonal under höjd beredskap ochstyras av av av
Försvarsmaktens den fredstidabehov för upprätthållande av
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beredskapen. Tjänstgöringsskyldigheten blirenligtsom agen-
för hela totalförsvaret får benämningen totalförsvar-gemensam -

splikt. Tjänstgöringsskyldigheten skall fullgöras värnplikt,som
civilplikt tjänsteplikt. cvilplikteneller allmän Värnplikten och

omfattar grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänst-

göring och krigstjänstgöring. tjänstepliktm innebärDen allmänna

endast tjänstgöringsskyldighet under höjd beredskap.

Totalförsvarsplikten gäller från början kalenderår fyllerdetav nan
16 tillår slutet det kalenderår fyller 70 svenskaEndait.år.av man

skall skyldigamän och fullgöra värnplikt ellermönstraattvara
civilplikt med längre grundutbildning 60 dagar. Skyldighetenän att
fullgöra värnplikt frångäller början det kalenderår dennärav
totalförsvarspliktige fyller 19 till det hanår slutet kalenderår närav
fyller 47 Svenska vidår. skall mönstringen kunna diiektrekry-män

för sådan tjänstgöring i det eftercivila försvaret. Denteras som
mönstring inte behöver fullgöra grundutbildning iskall placeras en
utbildningsreserv för eventuellt i sedananspråcatt tassenare -
regeringen beslutat det det behövs tillnär med hänsynom -
Sveriges försvarsberedskap. utbildnings-Den placerats isom

skall då kunna grundutbildas eler civilai det militärareserven
försvaret. Den placerad i utbildningsreserven ocksåkanärsom -
precis alla andra mellan 16 och 70 skrivas förårärsom som -
civilplikt med grundutbildning högst 60 dagar.om

Riksdagsbeslutet innebär inte förmånssysten förnågot denytt
totalförsvarspliktiga, i överförs förvärnplik-detutan stort system
tiga m.fl. gäller i dag. Bestämmelserna förmånerhar tagitssom om

i 8 kap. § i1 den lagen.nya
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i förord-olika förmånerna finnsbestämmelser deNärmare om
totalförsvarspliktiga.ningen 1995:239 förmåner tillom

Utgångspunkten för uppdraget

värnpliktiga Heraför m.t1. har gångerFörmánssystemet översetts
grundhar sin1970- 1980-talen. nuvarandeunder och Det systemet

1975/762134, bet.i riksdagsbeslut frán 1976 prop.ârett
i för-1975/76:FöU1, 1975/76:78. Större förändringarrskr.

1982/831115, bet.gjordes 1983mánssystemet år prop.

1982/83:FöU11, 1982/832291.rskr.

Överbefalhavaren 1988 undersökning degenomförde år en av
med denvärnpliktigas sociala ekonomiska situation. Syftetoch

dei fall hurundersökningen kartlägga och såattvar om --
och socialavärnpliktigas vapenfria tjänstepliktigas ekonomiskaoch

tjänstgöringen.förhållanden förändrats och grundunder av
Överbefälhavaren värnplik-undersökningen vissakonstaterade i att

situation tjänstgöringen.tigas försämrades under

förmánssys-kommittéväsendetDen utredningen inomsenaste om
admini-för m.ll. gjordes Utredningenvärnpliktigatemet omav

1990:26. utreddestration familjebidragen SOU Där manav m.m.
Utred-ekonomiska sociala situation.inte värnpliktigas ochde

i värnpliktigesningens ledde dock till förändringar denförslag

1990/9l:FöU8, rskr.försäkringsskydd 1990/912102, bet.prop.

1990/912285.

1993 gjordes förändringar i detGenom riksdagsbeslut vissaårett
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1962:381ändringar i lagenallmänna försäkringsskytltlet genom
arhetsskadeförsäkring0976:380allmän försäkring, lagen omom

1977:265 statligt personskadeskydd komoch lagen attsomom
försäkringsskydd.påverka pliktpersonalens

Överstyrelsen Riksförsäkringsverket ioch harför civil beredskap

funnitFo94/l382/MlLtill regeringen dnr. attrapporten
sannolikt inte kommerdagpenningsystemet för pliktpersonal att

dagpennings-fungera i bör det nuvarandekrig. Enligt rapporten
och billigaremed dels enklareärersättasystemet systemett som

antingen fast dagpenningbeloppadministrera. dels beståratt ettav
föreslås ieller fyra skilda dagpenningbelopp. Det attrapporten

försäk-i fred och de allmännadetta hör gällaäven attsystem
ringskassornas dagpenningsystemet upphör ochhantering av
överförs till myndigheter.andra

situation har intevärnpliktigas m.tl. ekonomiska socialaDe och

har skettGenomgripande förändringarår.över mångasetts
Därförinförandet totalförsvarsplikten. detden ärgenom nuav nya

situation. Ocksådags pliktpersonalens nämndautvärderaatt
pliktpersonalens medinflytande hör utvärderas.

Utvärderingen hör särskild utredare.göras av en

Uppdrag

En särskild utredare tillkallas med deuppdrag utvärderaatt
totalförsvarspliktigas ekonomiska sociala situationoch under

grundutbildningen.
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pliktpersonalenshurinriktasfrämstUtvärderingen skall
dennagrundförändrassituationoch socialaekonomiska attav

totalförsvaret.tjänstgöring inomföri anspråkpersonal tas

totalförsvarspliktigashur deutvärderaskall utredarenVidare

fungerar.medinflytande

denuppdragetangivna delarredovisaskallUtredaren senastavnu
1995.decemberl

Överstyrelsenfrånförslaget ibör vidareUtredaren pröva rapporten
dagpennings-Riksförsäkringsverketför civil beredskap och om

till.anledningprövningende förslagoch lämnaystemet gersom
ochVärnpliktsverket,samråda meddärvid särskiltskallUtredaren

pågåendehänsyn till verketspliktverk, medTotalförsvaretssenare
VIS-projektet.personalredovisningförutveckling ADB-systemav

plikt-försäkringsskyddet förhurUtredaren bör också överse
riksdagsbeslut1993personalen årshar påverkats omgenom

det behövsförsäkringsskyddet ochförändringar i allmännadet om-
förbättringar.förslag tillmedkomma-

totalförsvarspliktigeshur denUtredaren skall vidare kartlägga

tjänstgöring ochefter avslutadarbetsmarknadensituation utser
plikttjänstgöring lättare skall kommaföreslå fullgördenhur som

åtgärder.i arbetslivet eller andra

hansförfattningsändringarförslag till deskall lämnaUtredaren som
bör föranleda.överväganden
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Utredaren skall redovisa uppdraget denresterande delar senastav
1996.1 mars

l utredningsarbetet skall i berörda delar beaktas direktiven till

samtliga kommittéer särskilda utredare offentligaoch prövaatt
åtaganden dir. 1994:23. Också direktiven till samtliga kommit-

och särskilda jämställdhetspolitiskatéer utredare redovisaatt
konsekvenser i dir.skall berörda delar beaktas 1994:124.
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Tilläggsdirektiv

Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde

Fo95/790/MlL1995-06-21

Framställning ändring i bostadsbidrag förreglerna förom
totalförsvurspliktiga

Ärendet

Älvsborgsskrivelse 19951 den 31 har läns allmännaen mars
försäkringskassa för totalför-föreslagit ändrade förutsättningar

svarspliktiga bostadsbidrag.erhållaatt

Riksförsäkringsverket i maj 1995 tillstyrkthar yttrande den 23ett
plikttjänstgöring.villkoren för bostadsbidrag vidöversynen av

ändring i förordningen 1995:239 förmåner tillDetta kräver en om
totalförsvarsplikten.
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Regeringens beslut

tillframställningarna skall överlämnasRegeringen beslutar att
ekonomiskasociala ochtotalforsvarspliktigasUtredningen om

situation 1995:05.Föm.m.

Utdrag till

ekonomiskasociala ochUtredningen totalförsvarsgvliktigasom
situation 1995:05Fo

Riksförsäkringsverket

Älvsborgs försäkringskassaläns allmänna
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Bilaga 2

Förslag till

vissa1991:1488 handläggningändring i lagenLag om avom
tjänstgör inom totalförsvaret.ersättningar till den som

§ 1991:1488Härigenom föreskrivs och § lagen4latt om
inomhandläggning vissa ersättningar till den tjänstgörsomav

totalförsvaret skall ha följande lydelse.

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

1 §

Riksförsäkringsverket Riksförsäkringsverket och de all-och dc ull-
lörsäkringskassorna handhar försäkringskassorna handharmänna männa

till denfrågor familjcbidrag och dag- frågor familjebidragom om
totalförsvaret.tjänstgör inomtill tjänstgör inomdcnpenning somsom

totalförsvaret.
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4§

fråga fråga familjcbidrag tillämpasfamiljehidragl och :lug- l omom
Följande itillämpas bestämmelser lagenpenning 18 kap. 2 § omom

tillsyn allmän Försäkringoch 20 kap. 10-13 §§ om
omprövning ändring 2 § tillsyn,och beslut 18 kap. omav -

förordnande tilli 20 kap. 2överklagande lagen §samt omom a-
slutligt fattas,1962:381 försäkring. dess beslut kmallmänom

Beträffande återbetalningsskyl-familjebidrag tillämpas 20 kap. 4 § om-
följande dighet,dessutom bestämmelser i

lagen Försäkring 5 prakription,allmän 20 kap. §om om-
20 kap. 2 förordnande uppgiñsskyldig-§ till 20 kap. 9 §a om om- -

dess slutligt beslut fattas. het.kan
20 kap. § återbetalningsskyl- omprövning4 20 kap. 10-13 §§om on- -

dighet. ändringoch beslut samtav om
20 kap. 5 § preskription. överklagande.om-
.10 kap. uppgillsskyldig-9 § om-

het.

Denna lag träder i kraft den januari 1997l
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tillFörslag

1995:239 förmåner tilli förordningenFörordning ändring omom
totalförsvarspl ikti ga.

1995:239Förordningenföreskriver i frågaRegeringen omom
totalförsvarspliktigaförmåner till

rubrikengälla och§§ skall upphöradels kap. 1-3ll attattatt
före § skalll utgå,närmast

kap.13, 18 §§, 11och 6 §§, kap. 17dels 2 kap. 2 7 samtatt
§ ha följande§§ 13 kap. l skall12 kap. och 212 1 samt

lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

kap.2

totalförsvarsplikligtotalförsvarsivliktig En2 En 2 §§ somsom
värnplikt civil-fullgör fullgör ellercivil-värnplikt eller annanannan

i har tilltill plikt § rättplikt i har rätt än län §l som angessom anges
dagpenning :ned 500 kronordagpcnning belopp dagmed et perper
ljänxlgöringsdag.från och med jämna yänslgö-som

För deDagpenning betalas interingsdagen 90motsvarar procent a
totallörsvarspliktigetotal/Firsvarsplikliges .sjukpen- dagar då denden

ersättning enligt kap.enlig uppbär 4ninggrundande inkomst 3
lör-allmän allmänlagen 1962:381 lagen 1962:381kap. omom

säkring.försäkring, med dedelat 365. Om
lolalfärsvarspliklige harden inteför

fastställts någon .sjnkpenrzinggrun-
dande inkontst, hesläzns dagpen-

.sjuk-till denningen 90 procent av
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inkunlslpenninggritiitlaittle .min
skulle ha frislsIiil/I./2i° honom eller

föievkrifterizzt 0n1fi.t.s1ril-henne om
xâzlan hadelande inkomst varitav

tillämpliga på honom eller henne,
delat med 365.

skall alltid bes/dm-Dagpenniitgeit
kranar.till lägst 55mx

FörDagpenning betalas inte de
totallörsvarspliktigedagar då den

ersättning enligtuppbär kap.4
lörsäkring.lagen allmänom

fråga återbetalning lag-l om av
kap.penning skall 20 lagen om

allmän fäizsiikring grilla.

totallörsvarspliktig6 En totallörsvarspliktig 6 En§ § somsom
grundutbildningfrån harrycker från grundutbildning har rycker utut

till till ulryckningsbicrag med 4000rätt tttryekningsbitlrag med rätt4000
har tjänst-kronor, han tjiinst- kronor han ellereller hun har honom om

gjort i gjort i sammanlagt 6. dagar.sammanlagt 120 dagar.
Utryekningsbitlrag Utryckningsbidrag lämnasendastliimntnsendast enen

till totallörsvarspliktig.o varje totallörsvarspliktig. till varjegånggang

7 kap.

lör kost9 Bostadsbidrag lämnas lör kost- Bostadsbidrag lämnas§ 9 §
naden För lör bi-den bostad diir den bi- naden den bostad dendär
dragsberättigade bor dragsberättigade bor

tillsammans ellermed maken eller tillsammans med maken
med sådant barn i med sådant i8 barn 8som avses som avses

tillsammans2. med löräldrar. tillsammans töräldrar,2. medom om
bidragsberättigadeden fram bidragsberättigade tilltill den fram

tjänstgöringens början halt ekono- tjänstgöringens början halt ekono-
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och regel-betalamisk förmågaregel-förmåga betala ochmisk attatt
sitt boendeförbundet betalatFör sill boendebetalat samtbundet samt
familjens ekono-tilldet med hänsyntill familjens ekono-det med hänsyn

finns behovFörhållandenmiskafinnsmiska förhållanden behov avav
bidragetbidraget,

medtillsammansellertillsammans med 3.eller3. enensamenensam
make, barnänän make, barn sompersonannansomannan person

föräldrar, deni eller8 §föräldrar. deni § eller8 omavsesavses om
tjänstgö-bidragsberättigade vidvid tjänstgö-bidragsberättigade

isådant sättringens början bott påbörjan sådant sättringens bott på ett
under dennaochminst månaderminst månader eller deti tretre om

förmågaekonomisktid haftfinns särskilda skäl för det. an
förregelbundet betalatochbidragsberättigade bor betaladenOm

finns sär-boende eller detföräldertillsammans med enbart sin omen
för skilda för det.haft förmåga betala skälinteoch att

bidragsberättigade borbidrag ändå läm- Om densitt boende, skall
föräldertillsammans med enbartenligt första stycket 2 detomnas

hall ekonomisk förmågasärskilda intefinns skäl. och att
bidragför sitt boende. skallbetala

första stycket 2enligtändå lämnas
särskilda skäl.finnsdetom
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13 Vid§ bestiimmxmtle Familje- Vid Familje-l3 bestämmande§av av
penning enligt 8 och 3-5 penning enligt 3-5§ l 8 § l ochsamt samt
bostadsbidrag enligt skall bostadsbidrag enligt99 § l § skalllman man
från manad högsta från månad högstasumman per av summan per av
beloppen för lamiljejvenning enligt lör familjepcnning enligtbeloppen
ll § och bostadsbidrag enligt 12 och bostadsbidrag enligt§ ll § 12 §
räkna den beräknade inkomsten räkna den beräknade inkomstenav av
Före skatt månad belöper Före skatt månad belöperper som per som

tjänstgöringstiden enligt Följande: tjänst enligtföljande:pá
Makes inkomst arbete inkomstMakes arbetesamt samtav av

sociala lörmaner skall, med be- sociala Förmåner skall, med
aktande vad Följer Fore- beaktande Följervadav som av av som av
skriFterna dessa, räknas föreskrifternamed dessa,räknasom av om av
hälften den överstigerdel med hälften den del över-av som av som
1000 kronor eller, inkomsten stigeriir kronor eIlcr, in-1000om om
högre än 4000 kronor, med komsten högreär än 4000 kronor,tre
åttondelar inkomsten. Om maken med åttondelar inkomsten.treav av
har någon inkomst, avriiknas maken harOm någon in-annan annan
den del denna inkomst komst, avräknas den cel dennaav som av
överstiger 500 kronor. inkomst överstiger 500 kronor.som

inkomst2. Barns i Form under- Barns inkomst i form under-2.av av
hâllsbidrag sociala Förmåner Förmånerhållsbidrag socialasamt samt
skall, med beaktande vad skall, med beaktande vadav som av som
Följer föreskrifterna dessa, Följer Föreskriltema dessa,av om av om
räknas i sin helhet. Om barnet räknas i sin helhet. Om barnetav av
har någon inkomst, räknas har någon inkomst, räknasannan annan
den del denna inkomst inkomstden del dennaav av som av av som
överstiger 500 kronor. Barnets överstiger 500 kronor. Barnets
inkomst räknas dock med högst inkomst dockräknas med högstav av

belopp Familje- beloppett Familje-motsvarar ett motsvararsom som
penningen För barnet. penning För barnet.

uDen bidragsberättigades inkomst bidragsberättigades3. Den inkomst
arbete han eller hon utFör arbete utFörhan eller honav som av som

fritidunder eller övningxiappelizill och sjukpenning i ställetträdersom
sjukpenning träder i lör inkomstsådan räknas medsann som av
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överstigerhälften delinkomst denstället for räknassådan somavav
månadsinkom-den genomsnittligamed hälften den del över-somav

yänstgäringvtiden medtuzderstiger eller, in-2000 kronor stenom
bidragsbe-den4000 kronor. Omkomsten högre kronor,8000änär

inkomsträttigade har någonmed åttonde/ar inkolnslen. annantre av
inkomstdel dennaavräknas denOm den bidragsberättigade har av

överstiger 500 kronor.inkomst avräknas dennågon somannan
intefårAvräkning enligt och 2linkomstdel denna över-av som

belopp ängöras med störrestiger 500 kronor. att
hälftentill minstfår inte återstoden uppgårAvräkning enligt ochl 2

enligtbostadskostnaden 12göras med större belopp än att av
bidragsberättigade har rättdenhälften Omåterstoden till minstuppgår

familjepenning bo-till såvälenligtbostadskostnaden 12 somav
bestämmandestadsbidrag, skall vidbidragsberättigade harOm den rätt

inkom-bidragens eftertill familjepenning bo- storleksåväl som av
familjepenningcntörststavräknixigstadsbidrag, bestämmandeskall vid

min-bostadsbidragetdäreftereller inkom- ochbidragens storlekav
stavrâkning Först familjepenningeti skas.

därefter min-och bostadsbidraget
skas.

familjepenning eller bo-familjepenning Om17 § Om eller bo- 17 §
stadsbidraglämnasochtjänstgöring-stadsbidrag tjänstgöring-lämnas och

minst dagar.stiden 61stiden har minst har pågåttpågått 120 dagar.
ytterligarelörbidragen lör ytterligare skall bidragen lämnasskall lämnas

tjänstgöringstiden.efterefter tjänstgöringstiden. 30 dagar30 dagar
deljinns xküljbl det,.särskildaOm
bidragenfår lämnas för högst 30

Ijänslgöringstiøleitdagar efter även
har pågått kortu-tjänstgöringenom

tid lagar.120änre

tid den bi-bi- denden tid den 18 § Under18 § Under somsom
får bostadsbidrag,lår bostadsbidrag. dragsberättigadedragsberättigade
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lämnas liliigg mcd 250 kmnor tillägglämnas 350 kronorctt medctt
månad. Tillêiggct lämnas dock månad. Tilläggct docklämnasper pcr

inte till bidrugsbcrülligzld inte till bidngsbcrättigaden som en som
bor hos föräldrar. Om den bidrugs- löräldrar.bor hos den bidrags-Om
berättigade bor tillsammans med berättigade bor tillsammans medcn

än make. burn eller make. bam ellerinannan person annan person
löräldrar, lämnas lillähalvt löräldrar, lämras halvt tillägg.ett ettvg.

kap.ll

Dagperzrxirzg

I Enligt§ lagen 1991:1488 om
handläggning vissa ersättningarav
till den Ijiinslgör inom Iota/för-som

handhar Rik.s/ir.t&#39;ikri:g.s&#39;ver-svaret
ket och de allmänna

frågor clagpertrzing. Dag-sorna om
betalaspenning Riksjâir-ul genom

säkringsverkeloch de al/möinnaför-
:räkriilgslcaszsorna.

2 Underlag§ för nlhelalrlirzg av
clagpenrting lämnas Tulaljâiras-ra-av

pliklverk eller, ejierrels ÖrerwILs-
koznmelse med verket, .vlalligaav
ry-ndiglzeler, kunmuuler, Iam/sving,
kyrkliga komnmner, bolag, .valn-
fälliglzeler, .slijielvc/r och andra
enskilda.

3 § En Iulaljörsrarxpliklig ärsom
berättigad till clagperzzlingskall lill
den allmänna försäkrirtgskasxuzz

lagen jöre in/Tckningazlageizsenast
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anmäla sådan ändring i sina in-
påverkarkomsdörlzållanden 50m

dagpenningens storlek.

familjebi-förmån§ änförmån dagpenning, 12 Annan12 § änAnnan
formekonomiskt stöd idrag,familjebidrag. ekonomiskt stöd i av

grupplivlörsåkring be-form bidrag grupplivförsäk- bidrag ochochav
betalas denring betalas den slutas ochbeslutas och utut av myn-av

landstingdighet, kommun, detdenmyndighet, den kommun, det lands-
denkyrkliga kommun däreller denting eller den kyrkliga kommun där

totalförsvarspliktige tjänstgör.totalförsvarspliktige tjänstgör.den
totallörsvarspliktigafråga defråga de totallörsvarspliktiga ll om om

bolag,tjänstgör hostjänstgör hos bolag, ettett ensomensom
stiftel-förening. samfällighet,samfállighct,Förening, stiftel- enenen cn

enskild skall dockenskild dock ellereller skallannan se annanse
enligt bered-myndighet enligt den myndighetden bered-som som

skapsförordningen 1993:242 ärskapslörordningen 1993:242 är
funktionen beslutafunktionen ansvarig löransvarig för besluta omom

sådana förmåner. Denoch betala Förmåner. Den och betala sådanaut ut
fårfunktionsansvariga myndighetenmyndigheten får funktionsansvariga

ochbeslutarätten överlämna rättenöverlämna besluta och attatt omom
enskildalörmånema till deförmånerna betalabetala till enskildade utut

totallörsvarspliktiga totalförsvarspliktiga full-vilkahos vilka full- hos
civilplikt. civilplikt.gör gör
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kap.12

l § Enligt 4 lagen§ 1991:1488 Enligt lagen1 § 4 § 1991:1488
handläggning vissa ersätt- handläggning vissaersätt-om av om av

ningar till den tjänstgör inom ningar till den tjänstgör inomsom som
totalförsvaret tillämpas i fråga totalförsvaret tillämpas i frågaom om
dagpenniug och familjebidrag familjebidrag bestämmelsernai 20
bestämmelserna i 20 kap. 10-13 kap. 10-13 §§ lagen 1962:381
§§ lagen 1962:381 allmän Försäkringallmän ompröv-om om om
försäkring omprövning ningoch och ändring beslut samtom av
ändring beslut över- överklagande.samtav om om
klagande.

Andra2 § beslut förmåner l § Andra beslut förmånerom om
enligt denna Förordning enligtän denna förordning änsom som

dagpenziing, finniljebidrag familjebidrag gruppliv-elleravser avser
eller grupplivförsäkring fiir försäkringöver- får överklagas hos

Överklagandeniimnden Överklagandenämndenklagas hos för totalför-
Överklagande- Överklagandenämndensför totalförsvaret. svaret.

nämndens beslut fär inte över- fårbeslut inte överklagas.
klagas.

13 kap.

Ytterligarel § föreskrifter för § Ytterligare föreskrifter för1
verkställighet 8 kap. lagen verkställighet 8 kap. lagenav av
1994:1809 totalförsvarsplikt 1994: 1809 totalförsvarspliktom om
meddelas i fråga meddelas i frågaom om

bestämmande och utbetalning bestämmande och utbetalning
dagpenning och fhmiljebidrag familjebidrag Riksförsäk-av av av

l Senaste lydelsen 12 kap. 2 1995:629.§av



2 15Bilaga 11996:18SOU

Total-eller höranderingsverketefterRiksförsäkringsverket avav
Försvars-pliktverk.lürsvaretsTotalliirsvaretshörande av

Överstyrelsen civilforochmaktenochFörsvarsmaktenpliktverk.
Överstyrelsen beredskap,beredskap,För civil

tand-sjukvårdochhiilso-2.tand- samtsjukvårdhälso- och2. saint
pliktverkTotalförsvaretsvårdTotalförsvarets pliktverkvård avav

Socialstyrelsen.hörandeellerSocialstyrelsen,efter hörande avav
ÖverstyrelsenÖverstyrelsen ochFörsvarsmaktenFörsvarsmakten och

beredskap,För civilcivilFör beredskap,
utbetalningochbestämmandeutbetalning 3.bestämmande och

dagpenning,dagersättning,utryckningsbi-dagersättning. avav
förpläg-utryckningsbidrag.inkvarte-lörpliignad,drag. resor,resor,

beklädnads-inkvartering.nad.beklädnadsersättning. eko-ring,
stöd ochekonomisktersättning.begravnings-nomiskt stöd och

Totalförsva-lvegravningshjälp,pliklverkTotalförsvaretshjälp, avav
efter hörandepliktverkFörsvarsmakten.efter hörande rels avav

Överstyrelsen forÖverstyrelsen Försvarsmakten.civil beredskapFör
rädd-beredskap och Statenscivilräddningsverk.och Statens

ningsverk.

januari 1997.krafti den lförordning träderDenna
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Förslag till

ändring i 1997:265 statligt personstade-Lag lagenom om
skydd.

Härigenom 1977:265 statligtföreskrivs i lagenatt om
skallpersonskadeskydd införas paragraf, 11skall somen ny a

ha töljande lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

lla§

den jörslaFör i I §som avses
vid.stycket uppgår sjukpmxingI

hel .sjukskrivning lill 100procent
sjnlxpenninggrtmdarldedenav

inkomsten delad med 365 Ersätt-
lämnas också för nödvändiganing

:juk-kostnader Iäkarvårl,
vârdanzle behandling, .jnkhusvârd

läkemedel. kosinadjörlsam
vård kost-inräknas nödvändga
nader jbr resor.

ÄldreDenna lag i kraftträder den januari 1997.l bestämmelser

skall fortfarande tillämpas i fråga ersättning tidom som avser
före ikraftträdandet.
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