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Till statsrådet Maj-Inger Klingvall

Genom beslut den 13 juli 1995 bestämde regeringen särskildatt en
utredare skulle tillkallas för begreppet försäkradgöra översynatt en av
inom socialförsäkringen, Efter regeringens bemyndigandem.m.
förordnade statsrådet Anna Hedborg den 21 september 1995 kammar-
rättslagmannen Lars-Göran Hessmark särskild utredare fr.0.m.som
den 11 månad.samma

Som sakkunniga har förordnats:
avdelningschefen Bjarne Almström, Riksförsäkringsverket,
kammarrättsassessorn Ingrid Engquist, Finansdepartementet,
hovrättsassessorn Karin Frick, Finansdepartementet,
hovrättsassessorn Gösta Ihrfelt, Arbetsmarknadsdepartementet,
enhetschefen Birgitta Norin, Riksförsäkringsverket,
departementsrâdet Håkan Martin Rahm, Socialdepartementet,
kanslirådet Kjell Rempler, Socialdepartementet,
departementsrâdet Bengt Sibbmark, Socialdepartementet,
avdelningsdirektören Yvonne Svenström, Riksskatteverket.

Jur. kand. Stefan Härmä och hovrättsassessorn Nils Petter Ekdahl har
varit sekreterare.

Utredningen har antagit Utredningen S 1995:08namnet om
socialförsäkringens personkrets.

Utredningen skulle enligt sina ursprungliga direktiv dir. 1995: 106
lämna delbetänkande i 1996 uppbörd socialavgifterett ochmars om av
allmänna egenavgifter Sverige har enligt förordningrätt att ta utsom
EEG 1408/71. Därefter skulle frågor socialförsäkringensnr om
personkrets behandlas och redovisas före utgången år 1996.av

Innan arbetet med avgiftsuppbörden avslutat fick utredningenvar
tilläggsdirektiv dir. 1996:27 med anledning tillkännagivandeettav
från riksdagen. Därvid ändrades tidsplanen. Personkretsenäven skall

behandlas först. Därefter skall lagtekniskgöras översynnumera en av
hela lagstiftningen socialavgifter, inklusive de tidigare nämndaom
uppbördsfrågorna.

Utredningen överlämnar härmed huvudbetänkandet En lag om
socialförsäkringar SOU 1997:00.



olika försäkringar och andra förI betänkandet föreslås att system
social skall antingen bosättningsbaserade eller arbets-trygghet vara

för bor eller arbetar i Sverige vissabaserade alla samt attsom
i övergripande lag.allmänna villkor skall regleras en ny

i vi-form, eftersom de sakkunniga instämmerBetänkandet skrivetär
i de förslag lärrmas.som

Jönköping i april 1997

Lars-Göran Hessmark

/Stefan Härmä
Nils EkdahlPetter



SOU 1997:72

Innehåll

Förkortningar 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sammanfattning 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Författningsförslag 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Förslag till1 socialförsäkringslag 23
. . .. . . . . . . . . . . .2 Förslag till lag ändring i lagen 1962:381om om

allmän försäkring 35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Förslag till lag ändring i lagen 1947:529om om

allmänna barnbidrag 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Förslag till lag ändring i lagen 1969:205om om
pensionstillskott 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Förslag5 till lag ändring i lagen 1973:370om om
arbetslöshetsförsäkring 67

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Förslag till lag ändring i lagen 1973:371om om
kontant arbetsmarknadsstöd 70. . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Förslag till lag ändring i lagen 1976:380om om
arbetsskadeförsäkring 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Förslag till lag ändring i lagen 1979:84om om
delpensionsförsäkring 78

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .9 Förslag till lag ändring i lagen 1986:378om om
förlängt barnbidrag 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lO Förslag till lag ändring i lagen 1988:360om om
handläggning ärenden bilstöd tillav om
handikappade 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Förslag till lag11 ändring i lagen 1988:1463om om
bidrag vid adoption utländska barn 85av . . . . . . . . . . .12 Förslag till lag ändring i lagen 1988:1465om om
ersättning och ledighet för närstäendevård 87

. . . . . . . .13 Förslag till lag ändring i lagen 1990:773om om
särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig
värd sjukt eller handikappat barn 89av . . . . . . . . . . . .14 Förslag till lag ändring i lagen 1993:389om om
assistansersättning 91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Förslag till lag ändring i lagen 1993:737om om
bostadsbidrag 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



SOU 1997:72

16 ändringFörslag till lag i lagen 1994:308om om
bostadstillägg till pensionärer

till ändring i17 Förslag lag lagen 1994:309om om
vissa fall dåhustrutillägg i make uppbär folkpension 99

. .
18 Förslag till lag ändring i lagen 1996: 1030om om

underhållsstöd 101
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

19 Förslag till lag ändring i lagen 1959:551om om
beräkning pensionsgrundande inkomst enligtav

allmän försäkringlagen 1962:381 104om . . . . . . . . . .
20 Förslag till lag om

ändring i studiestödslagen 1973:349 106
. . . . . . . . . . .

till21 Förslag lag om
ändring i lagen 1977:267 om
krigsskadeersättning till sjömän 107

. . . . . . . . . . . . . . .
22 Förslag till lag ändring i lagen 1984:989om om

krigsfarasocialförsäkringsväsendet under krig och 108
. . .

Förslag till lag ändring i lagen 1989:22523 om om
ersättning till smittbärare 109

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
till ändring i24 Förslag lag lagen 1991:1047om om

sjuklön 111
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ändring i25 Förslag till lag lagen 1993:747om om
sjukförsäkringsregister hos de

försäkringskassornaallmänna 114
. . . . . . . . . . . . . . . .

ändring i26 Förslag till lag lagen 1995:705om om
arbetsplatsintroduktion 117

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
till ändring i lagen 1996:115027 Förslag lag om om

vid köp läkemedelhögkostnadsskydd 118av m.m. . . . . . .

Inledning 119
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utredningens direktiv 119
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utredningens arbete 124
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommande slutbetänkande 125
.. . . . . . . . . . . . . . . . .

Gällande 127rätt m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SocialförsäkringensSvensk personkrets 127rätt om m.m. .

2.1.1 Inledning 127
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

allmän försäkring2.1.2 Lagen 128om . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Andra lagar förmåner 130om . . . . . . . .. . . . . .

2.2 EG-rätten 131
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.1 EG:s kompetens socialförsäkringsområdet 131
. .

2.2.2 Förordning EEG 1408/71 132nr . . . . . . . . . ..
2.3 Avtal mellan och tredjeEG land 136

. . . . . . . . . . . . . .
Inledning2.3.1 136

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2 Gemenskapens traktatkompetens 136

. . . . . . . . . .Översikt2.3.3 olika avtal 138över typer av . . . . . .. . .



SOU 1997:72

2.3.4 Avtalens ställning och verkan 138
.. . . . . . . . . . .

2.4 EES-avtalet 140
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nordiska konventioner2.5 141
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5.1 Nordiska konventionen social trygghet 141om . . .
2.5.2 Nordiska konventionen socialt biståndom

och sociala tjänster 142
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

konventioner2.6 Andra social trygghet 142om . . . . . . . . . .
2.6.1 Bilaterala konventioner 142

. . . . . . . . . . . . . . . .
Multilaterala konventioner2.6.2 146

. . . .. . . . . . . . . .
skattskyldighet för arbetsinkomster2.7 147

. . . . . . . . . . . . .
Socialavgifter2.8 149

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avgiftsskyldighet och avgiftsunderlag2.8.1 149

. . . . . .
Uppbörd avgifter2.8.2 151av . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utländsk nationell2.9 151rätt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Försäkringarnas personkrets2.9.1 151
. . . . . . . . . . . .

Försäkringarnas2.9.2 upphörande 152
. . . . . . . . . . . .

uppgifter2.10 Statistiska 153
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.10.1 Allmänt 153
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

2.10.2 kommer till Sverige förPersoner attsom
ellerarbeta studera 154

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10.3 vistas utomlands för arbetaPersoner attsom

eller studera 156
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Några särskilda ersättningsvillkor 161
. . . . . . . . . . . . . .

Inledning3.1 161
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sjukpenninggrundande inkomst3.2 161
. . . . . . . . . . . . . . .

Föräldrapenning3.3 166
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Barnbidrag och underhållsstöd3.4 168... . . . . . . . . . . . . . .
Barnbidrag3.4.1 168

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2 Underhållsstöd till barn till särlevande

föräldrar, 171m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontantförrnåner vid3.5 arbetslöshet och delpension 172

. . . .
Arbetslöshet3.5.1 172

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
3.5.2 Delpension 173

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 Folkpension 174

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tilläggspension3.7 ATP 175
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Socialförsäkringens och 177gränser grenar . . . . . . . . . .
Internationella indelningar 177

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 Inledning 177

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2 Social trygghet eller social hjälp 177

. . . . . . . . .
4.1.3 Multilaterala konventioner socialom

trygghet 179
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1.4 Multilaterala konventioner socialom
eller medicinsk hjälp 180

. . . . . . . . . .. . . . . . .



1997:72sou

konventionen4.1.5 Europeiska mänskligaom
rättigheter 181

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .4.1.6 EG-rätten 182.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Svenska4.2 indelningsmodeller 186
. .. . . . . . . . . . .. . . .Allmänt 1864.2.1

. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
4.2.2 Socialpolitiska samordningsutredningen 187

. . . . .Översyn4.2.3 socialförsäkringens administra-av
tion 187

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Förvaltningspolitiska4.2.4 kommissionen 188
. . . . . . . .

4.2.5 RFV:s socialförsäkringsstatistik 188
. . . . . . . . . .4.2.6 Finansieringslagstiftningen 189

. .. . . . . . . . . . .
4.2.7 Budgetpropositionen 191

. . . . . . . .. . . . . . . . .Frarntidsvägar för4.3 EU 191
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Utredningens allmänna överväganden och förslag 193
. . . .

5.1 Allmänt socialförsäkringens begrepp och 193grenarom . .
Utvidgning5.2 Socialförsäkringens personkrets 198av . . . . . . 2035.3 Försäkring vid längre utlandsvistelser

. .. . . . . . . . . 207Enhetliga försäkringsvillkor5.4
. . .. . . . . . . . . . . . . .

5.5 En 212lagny gemensam . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

Försäkring vid bosättning Sverige 215i
. . . . . . . . . . . ..Inledning 215

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Bosättningsbegreppet 216

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.1 Gällande 216rätt .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .överväganden förslag6.2.2 och 224

. . . . . . . . . . ..
6.3 Försäkringen vid bosättning i Sverige 229

. . . . . . . . . . .
6.3.1 Gällande 229rätt

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .överväganden 2436.3.2 och förslag
. . . . . . .. . . . . . . H76.4 Särskilda villkor v. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 247förFörslag6.4.1 förmånerväntetiderom m.m. . . . p.12506.4.2 Förslag uppehållstillståndom .. . . . . . . . . . .EES6.5 Konsekvenser inom 255m.m. .. . . . .. . . . . . .

23VFörsäkring vid arbetei Sverige
. . .. . . . . . . . . . 237Inledning

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .Begreppet 238arbete i Sverige .. . . . . . . . . . . . . . . , .
7.2.1 Gällanderätt

överväganden7.2.2 ochforslag
. . . . . . . . 2687.3 Försäkringen vid .arbete i Sverige .-... . . . .i . . . . . . .

7.3.1 Gällande 268rätt
.. . . . . . . . . . . .. . . . . . .överväganden 27,17.3.2 förslagoch i.. . . . . . . . . . . . .. 2797.4 Särskilda villkor

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2797.4.1 Inkomstgränser L
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .väntetider7.4.2 28.1Förslag fömiánerförom m.m. .. . .



1997:72SOU

7.5 Konsekvenser inom EES 283m.m. .. . . . . . . . . . . . . .

Några särskilda personkategorier 285
. . . . . . . . . . . . . .Inledning 285

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Studerande 285
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .8.2.1 Inledning 285

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
8.2.2 Nuvarande förhållanden 286m.m. . . . . . . .. . . .överväganden8.2.3 och förslag 300

. . . . . . . . . . . . . .Statsanställda8.3 304
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

8.3.1 Gällande 304rätt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .överväganden8.3.2 och förslag 305

. . . . . . . . . . . . . .
8.3.3 Förslag angående ambassadanställda m.fl. 306

. . . .
8.4 Biståndsarbetare m.fl. 310

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4.1 förhållandenNuvarande 310m.m. . .. . . . . . . . .överväganden8.4.2 och förslag 314

. . . . . . . . . . . . . .
Konsekvenser8.5 inom EES 316m.m. . . . . . . . . . . . . . . .

ATP-förbindelser 319
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Inledning9.1 319

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.2 möjligheterNuvarande teckna ATP-förbindelser 319att . . .
9.3 ATP-förbindelsens effekter 322

. . . . . . . . . .. . . . . . . .
9.4 Bakgrund 324

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
9.4.1 Tidigare lagstiftningsâtgärder 324m.m. . . . . . . . .Åldespensionsreformen9.4.2 327

. . . . . . . . . . . . . . . .ATP-förbindelser9.5 och förordning 1408/71 328
. . . . . . . .

9.6 Konsekvenser ATP-förbindelserna avskaffas 329om . . . . .9.6.1 Konsekvenser för den enskilde 329
. . . . . . . . . . .

9.6.2 Konsekvenser för den allmänna för-
säkringen 330

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .överväganden9.7 och förslag 331
. . . . . . . . . . . .. . . . . .

9.7.1 Allmänt 331
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .9.7.2 ATP-förbindelser förordningoch 1408/71 332

. . . .9.7.3 ATP-förbindelser generellt 333
. . . . . . . . . . . . .9.7.4 Några särskilda 335persongrupper .. . . . . . . . . .Övergångsreglering9.7.5 337

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utbetalning10 förmåner utomlands 339av . . . . . . . . . . . . .
10.1 Inledning 339

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.2 Gällande rätt 339.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .överväganden10.3 och förslag 345
. . . . . . .. . . . . . . . . . .

l0.3.1 Bosättningsbaserade förmåner 345
. . . . . . . . . . .10.3.2 Arbetsbaserade förmåner 349

. . . . . . . . . . . . . .10.4 Konsekvenser inom EES 350m.m. . . . . . . . . . . . . . . .



SOU 1997:72

Socialavgifter11 353
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Inledning11.1 353
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

11.2 Gällande 353rätt . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.1 Arbetsgivaravgifter 353

. . . . . . . . . . . . . . .. . .
Egenavgifter11.2.2 355

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l1.2.3 Allmänna egenavgifter 356

. . . . . . . . . .. . . . . .
11.3 Konsekvenser utredningens förslag 356av . . . . . . . . . . .

inom11.4 Konsekvenser EES 358m.m. . . . . . . . . . . . . . ..

Handläggningsfnigor 361
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.1 Inskrivning och beslut försäkringskassanhos 361m.m. . . .
12.1.1 Historik och gällande 361rätt

. . . . . . . . . . . . . .överväganden12.1.2 och förslag 365

. . . . . . . . . . . . . .
12.2 Anmälnings- och uppgiftsskyldighet 368

. . . . . . . . . . . .
12.3 Handläggning hos andra myndigheter 370

. . .. . . . . . . .Överklaganden12.4 371m.m. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..

Kostnader 373
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Effekter13.1 på utgiftssidan 373

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.1.1 Inledning 373

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
13.l.2 Bosättningsbaserade förmåner 374

. . . . . . . . . . .
13.1.3 Arbetsbaserade förmåner 379

. . . . . . . . . . . . . .Effekter13.2 på intäktssidan 384
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.2.1 Bosättningsbaserade förmåner 384
. . . . . . . . . . .

13.2.2 Arbetsbaserade förmåner 384
. . . . . . . . . . . . . .

Slutsatser 385.-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ikraftträdande och övergångsfrágør 387
. . . .. . . . . . . . .

Ikraftträdandet utredningens förslag 387av . . . . . . . . . . .övergångsregler 388.-. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.2.1 Allmänt 388
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.2.2 Särskilt intjänande till pension 392rättom av . . . .

Övriga frågor 395. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .Inledning 395. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .Generella kommittédirektiv 396. . . . . . . . . .. . . . . . ..l5.2.1 Offentliga åtaganden 396
. . . . . . . . . . . . . . . . .15.2.2 Regionalpolitiska konsekvenser 397

. . . . . . . . . .15.2.3 Jämställdhetspolitiska konsekvenser 399
. . . . . . . .15.2.4 Konsekvenser för brottsligheten och det

brottsförebyggande arbetet 399
. . . . . . . . . . . ..Frågor för fortsatt utredning 400m.m. . . . . . . . . . . . . .

Författningskommentarer 403. . . . . . . . . . . . . . . .. . .Förslaget till socialförsäkringslag 403
. . . . . . . . . . . . . .



SOU 1997:72 11

Förslaget till lag16.2 om
ändring i lagen 1962:381 allmän försäkring 428om . . . .

16.3 Förslaget till lag ändring i lagen 1947:529om om
allmänna barnbidrag 440

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Förslaget till lag ändring16.4 i lagen 1969:205om om
pensionstillskott 441

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.5 Förslaget till lag ändring i lagen 1973:370om om

arbetslöshetsförsäkring 442
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.6 Förslaget till lag ändring lageni 1973:371om om
kontant arbetsmarknadsstöd 443

. . . . . . . . . . . . . .. . . .
16.7 Förslaget till lag ändring i lagen 1976:380om om

arbetsskadeförsäkring 444
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

16.8 Förslaget till lag ändring i lagen 1979:84om om
delpensionsförsäkring 446

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.9 Förslaget till lag ändring i lagen 1986:378om om

förlängt barnbidrag 448
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.10 Förslaget till lag ändring i lagen 1988:360om om
handläggning ärenden bilstöd till handikappade 448av om .

16.11 Förslaget till lag ändring i lagen 1988:1463om om
bidrag vid adoption utländska barn 449av . . . . . . . . . . .

16.12 Förslaget till lag ändring i lagen 1988:1465om om
ersättning ledighet föroch närstâendevärd 450

.. . . . . . .
16.13 Förslaget till lag ändring i lagen 1990:773om om

särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig
värd sjukt eller handikappat barn 451av . . . . . . . . . . . .

16.14 Förslaget till lag ändring i lagen 1993:389om om
assistansersättning 451

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
16.15 Förslaget till lag ändring i lagen 1993:737om om

bostadsbidrag 452
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.16 Förslaget till lag ändring i lagen 1994:308om om
bostadstillägg till pensionärer 453

. . . . . . . . . . . . . . . .
16.17 Förslaget till lag ändring i lagen 1994:309om om

hustrutilllägg i vissa fall då make uppbär folkpension 454
.

16.18 Förslaget till lag ändring i lagen 1996:1030om om
underhållsstöd 455

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förslaget till lag16.19 ändring i lagen 1959:551om om
beräkning pensionsgrundande inkomstav
enligt lagen 1962:381 allmän försäkring 456om . . . . . .

16.20 Förslaget till lag om
ändring studiestödslageni 1973:349 457

. . . . . . . . . . .
16.21 Förslaget till lag ändring i lagen 1977:267om om

krigsskadeersättning till sjömän 457
. . . . . . . . . . . . . . .

16.22 Förslaget till lag ändring lageni 1984:989om om
socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara 458

. . .



12 SOU 1997:72

16.23 Förslaget till lag ändring i lagen 1989:225om om
ersättning till smittbärare 458. . . . . . . . . . . .. . . . . ..16.24 Förslaget till lag ändring i lagen 1991:1047om om
sjuklön 459. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.25 Förslaget till lag ändring i lagen 1993:747om om
sjukförsäkringsregister hos de
allmänna försäkringskassorna 459

. . . . . . . . . . . .. . . .16.26 Förslaget till lag ändring i lagen 1995:705om om
arbetsplatsintroduktion 461

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.27 Förslaget till lag ändring i lagen 1996:1150om om
högkostnadsskydd vid köp läkemedel 461av m.m. . . . . . .

Bilagor
Bilaga Gällande1 försäkringsvillkor enligt svensk na-

tionell lagstiftning socialförsäkring 463om m.m. . .Bilaga 2 Utländsk nationell skyddet underrätt -
vistelse utomlands 473

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bilaga 3 Statistik avseende rörligheten
till och från Sverige 485

. . . . . . . . . . . . . . . . . .Bilaga 4 Förteckning vissa internationella avtal 499över
. . .



1997:72SOU

Förkortningar

ALF Lagen 1973:370 arbetslöshetsförsäkringom
ArbetsmarknadsstyrelsenAMS
Allmän tilläggspensionATP

AFL Lagen 1962:381 allmän försäkringom
bet. Betänkande
CSN Centrala studiestödsnämnden
CSNFS Centrala studiestödsnämndens författningssamling
Ds Departementsserien
EEG Europeiska ekonomiska gemenskapen

EuropeiskaEES ekonomiska samarbetsområdet
EG Europeiska gemenskaperna
EU Europeiska unionen
FASP Förordningen 1977:284 arbetsskadeförsäkring ochom

statligt personskadeskydd
FBL Folkbokföringslagen 1991:481
HSL Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763
KAS Kontant arbetsmarknadsstöd
KL Kommunalskattelagen 1928:370
LAF Lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkringom
LBP Lagen 1959:551 beräkning pensionsgrundandeom av

enligtinkomst lagen 1962:381 allmän försäkringom
1976:661 immunitetLIP Lagen och privilegier i vissa fallom

LSI Lagen 1991:591 särskild inkomstskatt för utomlandsom
bosatta artister m.fl.

PGI Pensionsgrundande inkomst
PropositionProp.

RFFS Riksförsäkringsverkets författningssamling
RFV Riksförsäkringsverket

Riksdagsskrivelserskr.
RiksskatteverketRSV

1981:691 socialavgifterSAL Lagen om
Svensk författningssamlingSFS

SfU Socialförsäkringsutskottet
SGI Sjukpenninggrundande inkomst

Styrelsen för internationell utvecklingSIDA
1947:576 statlig inkomstskattSIL Lagen om

inkomstskatt förSINK Lagen 1991:586 särskild utomlandsom
bosatta

SjlL Lagen 1991:1047 sjuklönom
SofL Socialförsäkringslagen 0000:000
SOU Statens offentliga utredningar

Studiestödsförordningen 1973:418SsF
StudiestödslagenSsL 1973:349



SOU 1997:72

SÖ Sveriges överenskommelser med främmande makter
UtlL Utlänningslagen 1989:529



SOU 1997:72

Sammanfattning

socialförsäkringslagEn ny

Utredningen socialförsäkringens personkrets föreslår i dettaom
betänkande den svenska socialförsäkringen skall delas i två delar,att
vilka i princip skall oberoende varandra. Den delen skallvara av ena
innehålla förmåner grundas på bosättning i Sverige och den andrasom
förmåner beroende förvärvsarbete här i landet.ärsom av

Medan den bosättningsbaserade delen socialförsäkringen skallav
omfatta bidrag och kostnadsersättningar olika slag, skall denav
arbetsbaserade delen försäkringen omfatta sådana förmånssystemav

inkomstbortfall.ersättersom
Vi föreslår grunderna för det tudelade socialförsäkringssystemetatt

regleras i rarnlag socialförsäkringslagen, bl.a.en ny gemensam som
innehåller bestämmelser bosättning och arbete i Sverige, omfatt-om
ningen de båda försäkringsdelarna, försäkringstider, utbetalningarav
utomlands vissa handläggningsregler. Närmare regler desamt om
enskilda förmånerna finns däremot kvar i särskilda författningar, t.ex.
i lagen 1962:381 allmän försäkring AFL.om

Begreppet socialförsäkring

Utredningen skall enligt sina direktiv dir. 1995: 106 samladgöra en
begreppet försäkrad inomöversyn socialförsäkringen och redovisaav

förslag med inriktning på enhetliga försäkringsvillkor skall gälla föratt
likartade förmåner. Uppdraget innefattar också kontantförmåner vid

Översynenarbetslöshet. skall enligt uppräkning i direktiven omfattaen
förmåner enligt AFL och flera författningarandra området.
Uppräkningen inte uttömmande, och vi har därförär inledningsvis
ställt frågan vad med begreppet socialförsäkring. Svaretoss som avses

fråganden har betydelse för avgränsningen vårt arbete.av
Någon allmänt vedertagen, tillräckligt precis definition vadav som

å sidan social försäkring och vad å andra sidan skallärena en som
tillräknas andra sociala trygghetsanordningar finns inte. Dettyper av

torde i stället stâ lagstiftaren fritt bestämma vad skall räknasatt som
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social försäkring och vad sådan anordning skall kallas. Dettaensom
i förhållande till andra länder inom Europeiskagäller i princip även

Romfördraget inte EU någon generell kompetensunionen EU. ger
socialförsäkring. och främjagäller För säkradetnär attatt ge normer

förfinns visserligen bindande reglerfria rörligheten inom EUden
på harsig ellergränserna sättrör över annatsomsompersoner

syftar emellertidmedlemsland. regleranknytning till Dessaän ettmer
för socialsamordna olika ländernas trygghet,endast till de systematt

riskerasyfte omfattas reglerna skall ståfrämst i ingen attatt som av
han utnyttjar sig den fria rörlighe-socialförsäkringsskydd närutan av

ten.
socialförsäkring pragmatiskbegreppetVi har valt att enge

sociala trygghetssystemenmed utgångspunkt i hur dedefinition
förslag omfattar de flesta trygghetssystemadministreras. Våra som

allmänna försäk-Riksförsäkringsverket och deadministreras av
Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnänmdernaringskassorna samt

arbetslöshetskassorna.och

Socialförsäkringens personkrets tudeladUtvidgning enav -
försäkring

i huvudsak bosättnings-nuvarande svenska socialförsäkringenDen är
försäkringens förmåner måstegrundad, för kunna få deldvs. att av

för förmånerSverige. gäller såvälbosatt i Det utgörsomman vara
för förmånerbostadsbidrag, etc.bidrag barnbidrag, som somrena

tilläggspension,arbetsinkomst sjukpenning, etc..förloradersätter en
sitti Sverige krävs han harskall bosattFör attatt ansesen person

frånhan kommer hitegentliga hemvist här i landet eller han,att om
år. Undantagför avsikt härland, har än ettett annat att stanna mer

dock inom arbetsskadeför-bosättning i Sverige gällerfrån kravet
arbetslöshetsförsäkringen.säkringen och

skyddas svensk socialför-den personkretsVi föreslår att avnu som
arbetar här i landet, dvs.utvidgas till omfatta allasäkring att som

förhållanden de intearbetar här under sådanaäven attsompersoner
socialförsäkringenUtvidgningen skerbosatta här. attgenomanses

ochbosättning i Sverigedel grundasdelas i två delar, envarav en
Tillhörigheten till deni landet.beroende arbete härdel blir av

således oberoendedelen socialförsäkringenarbetsbaserade görs avav
bosättning här i landet.

till knappt 10 000beräknatstillkommande personkretsen,Den som
sådana förmånerförsäkrad försåledes bliår, kommer attpersoner per

huvudsakligensighär i landet. Detberoende arbete rörär omsom av
sjukpenningförsäkring, etc. ochinkomstbortfallförsäkringar för

betalas. Dessasocialavgifter redan i dagför vilkainkomster personer
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kommer däremot inte försäkrade i den bosättningsanknutnaatt vara
delen socialförsäkringen, vilken omfattar bidrag barnbidrag,av
bostadsbidrag, m.m. och kostnadsersåttningar olika slag sjuk-av
vårdsersättning m.m..

De ingår i den tillkommande kretsen kommer enligtpersoner som
statistik vi fått från Statens invandrarverk och Arbetsmark-som
nadsstyrelsen huvudsakligen från två länder. Dengrupper av ena

Östeuropa,består USA och Canada och den andra länder iav av
främst Ryssland, Polen och Estland. Personer kommer hit frånsom
andra EES-länder för arbeta har inte räknats tillkommandeatt som en

eftersom de redan i dag till följd EG-rätten omfattasgrupp, av av
svensk socialförsäkring.

En särskild till skillnad från vad fallet i dag,ärgrupp som, som
kommer fullt ingå i den skyddade personkretsen äratt personer som

lokalanställda vid utländska beskickningarär och konsulat här i landet.
Det arbete dessa utför kommer räknas arbete iattsom personer som
Sverige, och arbetsgivarna kommer bli skyldiga betala fullaatt att
arbetsgivaravgifter de anställdas löner.

Personer både bor och arbetar i Sverige kommer omfattasattsom
såväl den bosättningsbaserade den arbetsbaserade delenav som av

socialförsäkringen. För det flertalet här i landet medförstora personer
våra förslag därför ganska små sakliga förändringar. Det har dock
varit vår ambition skapa enhetligt och systematisktatt ett mera
regelverk på socialförsäkringsomrâdet, vilket bör kunna bidra till en
ökad förståelse hos allmänheten för försäkringens uppbyggnad.

kommer våra förslagDessutom underlätta administrationen ochatt
tillämpningen olikade förmånssystemen.av

Försäkring vid längre utlandsvistelser, m.m.

En lämnar Sverige står kvar försäkrad enligt AFL,person som som
utlandsvistelsen avsedd längst år. Den utförår att ettom vara som

arbete i något land såsom anställd svenska dockannat statenav anses
bosatt i Sverige under hela utlandsvistelsen. Vi skall enligt våra
direktiv ettårsregeln behöver ändras och detpröva kan finnasom om
skäl för vissa försäkrade, studerande, införaatt t.ex.grupper av
särskilda regler innebär det svenska socialförsäkringsskyddetattsom
inte upphör vid längre utlandsvistelse.en

Vi föreslår nuvarande ettårsregel och särskilda regel föratt stats-
anställda i princip behålls inom den bosättningsbaserade delen av
socialförsäkringen. detNär gäller lämnar förlandet attpersoner som
utföra biståndsarbete i utvecklingsland eller för studera iett attm.m.

land, föreslår vi dock besättningen i Sverige skall kunnaett annat att
bestå under längre tid. För biståndsarbetare gäller detta så länge det
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alltjämt finns väsentlig anknytning till Sverige föroch utlands-en
såstuderande länge till svenskt studiestöd eller utbildningsbidragrätt

föreligger.för doktorander
uppnå reciprocitet föreslår åFör vi andra sidan utländskaatt att

här i landet inte skall istatstjänstemän kunna bosatta Sverige ochanses
kommer till Sverige för studera skall kunnaatt attpersoner som anses

bosatta här endast de har till svenskt studiestöd ellerrätt ut-om
bildningsbidrag för doktorander. tillämplig ettårsregel förEn allmänt
förvärv bosättning i Sverige föreslås i övrigt fortsätta gälla.attav

den arbetsbaserade socialförsäkringen föreslårInom delen viav -
i arbetsskadeförsäkringmed förebild dagens arbete utförsatt som-

utomlands skall arbete i Sverige, arbetstagaren äranses som om
utsänd arbetsgivare med verksamhet i landet och arbetet kanhärav en

längst år. Arbete i såsom anställdland svenskaettantas annatvara av
skall arbete i Sverige utsändningstiden kanävenstaten anses som om

längre år. Omvänt föreslår vi arbete utförsän ett attantas vara som
såsom utsänd intehär i landet arbetsgivare i land skallett annatav

arbete i Sverige, arbetet kan längst årantas ettanses som om vara
eller arbetstagaren sänts ut annat stat.om av en

föreslår vidare de s.k. ATP-förbindelsema skall avskaffas.Vi att
vissa vidinnebär bl.a. anställda svenska medborgare svenskaDet att

dotterbolag utomlands och vissa biståndsarbetare inte längre kommer
kunna tillgodoräknas pensionspoäng för tilläggspension på denatt

inkomst de uppbär för utlandsarbetet.

försäkringsvillkorEnhetliga

i våra direktiv förslag vi fram skall syfta tillDet de läggerattanges
förmån villkor gäller fördet för varje klart skall framgå vilkaatt som

försäkradtill förmånen. En enhetlig användning begreppeträtten av
eftersträvas, liksom tydlig utformning reglerna. Det skallbör en av

också inskrivning hos försäkringskassan skallövervägas vara enom
för någon få till förmån.förutsättning skall kunna rättatt en

förslag innebär begreppet försäkrad kommerVåra attatt avse en
socialförsäk-ingår i den personkrets skyddasperson som som av

i den föreslagna lagen, dvs.ringssystemet somav oss en person
uppfyller anknytningsvillkoret för respektive deldet grundläggande av

förmånersocialförsäkringen. Försäkrad för bosättningsbaserade är
försäkrad för arbetsbaseradesåledes den bosatt här i landet ochärsom

inskrivning iförvärvsarbetar i Sverige. Dagensförmåner denär som
roll försäkringsvillkor.försäkringskassa har därmed spelat sinut som

för tillskall inte heller avgörandeMedborgarskapet rättenvara
förmåner.
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Vårt lagförslag innehåller också bestämmelser försäkringstider,om
dvs. bestämmelser försäkringen börjar respektive upphörnär attom
gälla. Den bosättningsbaserade delen försäkringen skall enligtav
förslaget ganska naturligt gälla så länge besättningen i Sverige- -

bestå med tillämpning tidigare nämnda ettårsregleranses av m.m.
Principen inom den arbetsbaserade delen försäkringen är attav

försäkringen börjar gälla förvärvsarbete påbörjas och upphörnär ett
avslutas.arbetet Dock föreslås generellt efterskydd fyranär ett om

försäkringenveckor, dvs. för de arbetsbaserade förmånerna fortsätter
i allmänhet gälla under fyra efterveckor det den försäkradeatt att
slutat arbeta. Vidare föreslås försäkringen skall fortsätta gällaatt att
så länge den försäkrade uppbär någon förmån omfattas densom av
arbetsbaserade delen försäkringen. Den sjuk ochärt.ex.av som

sjukpenninguppbär arbetet och det generella efterskyddet upphörnär
kommer således fortsätta försäkrad så länge han har tillrättatt att vara
sjukpenning eller någon förmån från försäkringen. Det ärannan
således möjligt växla mellan olika förmåner mellanatt t.ex.-
sjukpenning och arbetslöshetsersättning försäkringen upphör.utan att-

dåFörst den försäkrade helt intjänad till ersättninguttömt rätten
upphör försäkringen gälla.att

det gäller villkorNär andra det grundläggande försäkringsbe-än
har vi inte behandlat sådana villkor specifika förärgreppet som mera

varje enskild förmån. finnsDet emellertid rad andra villkor ären som
för flera förmåner. Det gäller väntetids- eller kvalifika-gemensamma

tionsregler beträffande vistelse och arbete i Sverige reglersamt om
åldersgränser, familjetillhörighet, samboendebegrepp, inkomst-
underlag, inkomstprövning, inkomstgränser, ersättningsnivåer,nedre
tidsenheter för beräkning eller betalning förmåner förmånersamtav
för tid då någon vistas utomlands. På anförda vi förskäl lägger vår
del fram förslag så långt möjligt enhetliga reglerom som om
väntetider för förmåner, nedre inkomstgränser och utbetalning av
förmåner för tid då den försäkrade vistas utomlands.

Inom den bosättningsbaserade delen socialförsäkringen föreslårav
vi generell väntetid månader skall gälla. Det innebäratt atten om sex
den blir bosatt i Sverige kan få bosättningsbaserade förmånersom
först sedan han eller hon vistats i Sverige i månader. Det gällersex
såväl för den bosätter sig i Sverige för första gängen för densom som

efteråtervänder hit längre tids utlandsvistelse. folk-Försom en
pensioner skall dock liksom i dag gälla andra kvalifikationstider, dvs.

bosättningstider. föreslåsnuvarande Vidare bosättningsbaseradeatt
förmåner generellt skall kunna betalas för tid då försäkradedenut
vistas utomlands, kan utlandsvistelsendet inte kommerantas attom

månader.längre Denna regel skall dock gällaänatt vara sex senare
endast vid vistelse utanför Europeiska ekonomiska samarbetsomrâdet
EES. Därutöver föreslås särskilda för folkpensioner och förregler
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skall bosatta i Sverige under längre utlands-ävenpersoner som anses
vistelser.

Även inom den arbetsbaserade delen försäkringen skallav en
generell väntetid för förmåner finnas. inteFör syftet medatt en
försäkring för alla förvärvsarbetande i Sverige skall förlorad
föreslår vi väntetiden skall endast fyra veckor. Denatt vara som
påbörjar förvärvsarbete i Sverige måste således ha varit försäkradett
i minst fyra veckor innan han kan få någon arbetsbaserad förmån.
Denna regel kommer emellertid inte påverka anställdsatt en nuvaran-
de till sjuklön från arbetsgivaren. Sjuklönelagen omfattas nämligenrätt
inte vårt förslag till socialförsäkringslag.av

det gäller till arbetsbaserade förmånerNär för tid då denrätt
försäkrade vistas utomlands har det inte varit möjligt föreslåatt en
enhetlig regel för alla arbetsbaserade förmåner. Vi har därför delat

förmånerna i två Beträffande denupp grupper. ena gruppen, som
pensionerinnefattar och arbetsskadeersättningar, skall inga be-

gränsningar gälla i få förmåner utbetalade på grundrätten att attav
den försäkrade vistas utomlands. När det gäller den andra gruppen,

innefattar övriga arbetsbaserade förmåner, föreslås förmånerattsom
undantagsfallendast i skall kunna betalas för tid då försäkradedenut

utanför Sverige.vistas Förmåner skall i dessa fall kunna betalas ut
ersättningsfalldels inträffar utomlands under arbete enligt vårtom som

förslag skall arbete i Sverige utsändningsfall, delsanses som om
försäkringskassan eller arbetslöshetskassa tillstånd till utlands-getten

Föräldrapenning för tid då den försäkrade vistas utomlandsresan.
skall dock kunna betalas i fall, bl.a. fort-andra barnetävenut om
farande bosatt i Sverige.anses

Vi föreslår vidare det i fråga sådana arbetsbaserade förmåneratt om
direkt inkomstrelaterade skall finnas generellt lägstaär ettsom

förmånsgrundande belopp. Om de inkomster skall läggas tillsom
grund för förmånerna för år räknat lägre 24är än procent av
basbeloppet, skall enligt förslaget förmåner inte beräknas. Undantag
från den regeln skall dock gälla inom arbetsskadeförsäkringen.

En laggemensamny

Som redan föreslår vi för det tudelade socialför-grundernaangetts att
säkringssystemet regleras i ramlag socialförsäkrings-en ny gemensam

bl.a. innehållerlagen, bestämmelser bosättning och arbetesom om
omfattningeni Sverige, de båda försäkringsdelarna, försäkringsti-av

der, utbetalningar utomlands vissa handläggningsregler.samt
Syftet med särskild socialförsäkringslag skapa tydligareär ettatten

och överskådligt socialförsäkringssystem. överskådlig-Med denmera
het uppnås den tillämpanderamlagen underlättas desom genom nya
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verksamhet, bl.a. det gäller lämna information tillnär attorganens
allmänheten. De försäkrade kan också själva få bättre överblick.en
Även för lagstiftaren måste det till fördel hastor attvara en samman-
hållande lag. enhetlighetDen uppnås kan lättare behållas inomsom en
ramlag varje försäkringslag handhas för sig.än Denom gemensamma
ordningen kan i det fallet komma förloras med tiden. Detattsenare
blir i stället enklare författningsändringar rubbagöraatt utan attnu
ordningen med enhetliga försäkringsvillkor. De skilda försäkringsla-

skall med vårt förslag inte innehålla allmänna försäkringsvillkorgarna
i princip bara de särskilda ersättningsregler gäller förutan som

respektive förmånsform.
Vårt förslag till ramlag kan vidare bli första tillett steggemensam
successiv samordning socialförsäkringarna, kanske i framtidaen av en

socialförsäkringsbalk. behöverDetta emellertid inte det slutligavara
målet. Vår lag kan begränsat förslag liksom iäven ett attses som -
den finska lagen 1573/93 tillämpning lagstiftningenom av om
bosättningsbaserad social trygghet klart och enhetligtgöra systemet-
i tid då internationaliseringen ökar och befolkningen flyttar änen mer
förr.

Genomförandet

reglerna skall enligtDe vårt förslag träda i kraft den januarilnya
1999. Som huvudregel skall därvid gälla äldre regler tillämpasskallatt

förmåner tid före ikraftträdandet medan reglersom avser nya
Äventillämpas förmåner för tid därefter. för år 1999 kommer det

dock finnas vissa möjligheter tillämpa äldre regler, detatt äratt om
till fördel för den enskilde. I fråga tillgodoräknande bosätt-om av
ningstid i Sverige för folkpension respektive pensionsgrundande
inkomst för tilläggspension skall dock vid varje tidpunkt gällande
regler tillämpas, dvs. regler skall tillämpas med avseende endastnya
på tid efter ikraftträdandet.

Våra förslag kan komma medföra viss ökning utgifternaatt en av
för socialförsäkringen. Den delen denna ökning hänförligstörsta ärav
till utländska medborgare i likhet med svenska medborgareatt
generellt till ATP-grundad 30-delsberäknadrätt exportges av
folkpension. Enligt riktlinjerna för det reformerade pensionssystemet
skall emellertid inte finnas någon motsvarighet till ATP-grundad
folkpension, varför kostnadsökningen inte kan bli än temporär.annat

vidare vårDet bedömning de förslag vi kommer läggaär att attsom
fram vårti slutbetänkande socialavgifter medför ökadeom m.m. av-
giftsintäkter sannolikt överstiger de kostnadsökningarsom som nu
föreliggande förslag kan komma medföra.att
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Författningsförslag

Förslag till1

Socialförsäkringslag

föreskrivs följande.Härigenom

bestämmelserkap. Inledande1

sociallag finns allmänna bestämmelser trygghet1 § I denna om
för borsocial försäkring och vissa bidragssystem personer somgenom

i Sverige socialförsäkringen.eller arbetar
bosättningtill förmån skall antingen grundas ellerRätten varaen

inkomst sådant arbete.beroende förvärvsarbete eller avav

socialförsäkringen handhas enligtFrågor förmåner inom2 § om
Riksförsäkringsverket och de allmännasärskilda författningar av

Arbetsmarknadsstyrel-försäkringskassorna, skattemyndigheterna samt
författningaroch arbetslöshetskassorna. Delänsarbetsnärrmdernasen,

lag iomfattas denna 3 kap.angessom av

finns bestämmelser3 § denna lagI om
för-för tillämpningen deingår i personkretsen avsomvem

fattningar i 2som avses
bosättning och arbete i Sverige,2.

tillämpningsvillkor,allmänna
förmåner utomlands,4. utbetalning samtav

handläggning ärenden.anmälan och5. av
bestämmelserde särskilda författningarna finns rättenI närmare om

förmån i denna lag såvälförmåner Med tilltill rätt avsesm.m. en
någotbetalning förmån, intetillgodoräknande annatomav ensom

framgår sammanhanget.eller avanges

följerdenna lag gäller inte4§ Bestämmelserna i när annat av
Europeiska unioneninomfri rörlighet förgemenskapsrätt personerom

samarbetsområdetekonomiska EES.EuropeiskaEU eller
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Regeringen får träffa överenskommelse med andra ellerstater
internationella utsträckt tillämpning denna lag ellerorgan om av om
undantag i vissa fall från lagens bestämmelser.

2 kap. Besättning och iarbete Sverige

Bosättning i Sverige

Allmänna bestämmelser

§l Vid tillämpningen denna lag skall bosatt iav en person anses
Sverige, han eller hon har sitt egentliga hemvist här i landet.om

Den kommer till Sverige och kan komma vistas härantas attsom
under längre tid år skall bosatt här.än Detta gäller dock inte,ett anses

synnerliga skäl talar det.motom
i SverigeEn bosatt lämnar landet skall fortfarandeperson som anses

bosatt här, utlandsvistelsen kan längst år.antas ettom vara

Statsanstâllda

2 § Den statlig arbetsgivare sänds till land förett annatsom av en
arbete för arbetsgivarens räkning skall bosatt i Sverige underanses
hela utsändningstiden.

Under motsvarande förhållanden skall bosättning i Sverige inte
föreligga sänder någon tillnär Sverige för arbete.statanses en annan

Diplomater m.fl.

3 § Följande skall inte bosatta i Sverige:personer anses
den tillhör beskickning eller lönade konsulatstatssom en annan

eller dess betjäning, och
den i 4 § lagen 1976:661 immunitet ochsom avses om

privilegier i vissa fall.
Första stycket gäller inte den svensk medborgare ellerärsom som

bosatt i Sverige han eller hon kom tillhöra dennär avseddaattvar
personalen.
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Biståndsarbetare fl.m.

vad4§ Utöver i § tredje stycket skall i Sverige1sägssom en
lämnar landet för ibosatt arbeta utvecklingslandatt ettperson som

fortfarande bosatt här, han eller hon arbetar anställdanses om som av
svenska kyrkan,

svenskt trossamfund eller2. knutet tillärett ett ettorgan som
samfund,sådant eller

ideell organisation biståndsverksamhet.svensk bedriveren som
stycket gäller under förutsättning den anställde fortfarandeFörsta att

anknytning tillhar väsentlig Sverige.

Studerande mfl.

§ i Sverige bosatt lämnar landet för studera i5 En attperson som
tredjeland skall vad i § stycket1utöver sägsett annat som anses

i Sverige så länge han eller hon har till studiestöd enligtbosatt rätt
studiestödslagen eller utbildningsbidrag för1973:349 doktorander
eller endast på grund bestämmelser behovsprövning uteslutenärav om
från studiestöd.

förkommer till Sverige studera skall vid tillämpningDen attsom
§ andra stycket bosatt här endast han eller hon har1 rättansesav om

till förmåner i första stycket denna paragraf.som anges

Familjemedlemmar mfl.

§ i gäller med-6 Vad 2-5sägs ävensom om personer som avses
fyllt Med likställsföljande make barn inte 18 år. make densamt som

gift med den utsände lever tillsammans med denne,attutansom vara
gifta haftde tidigare har varit eller har eller har barn.gemensamtom

fall i omfattas där avsedd tjänare.I 3 § ävensom anges en persons

Arbete i Sverige

bestämmelserAllmänna

tillämpningen denna lag7§ Med arbete i Sverige vid avavses
förvärvsarbete i verksamhet här i landet.

näringsverk-arbetsgivare eller någon bedriverOm en annan som
anvisningarna till 53 §har fast driftställe i Sverige enligtsamhet

kommunalskattelagen 1928:370, skall verksamheten där anses
här i landet.bedriven
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på fartygArbete

sjöman handelsfartyg arbete8 § Arbete svensktsom anses som
Sverige. gälleri Detta även

i anställning på utländskt handelsfartyg svensk redaresom en
huvudsak obemannat, anställningen sker hos redaren ellerförhyr i om

redaren anlitad arbetsgivare, ochnågon av
svensk handelsfartyg eller hosi anställning hos till2. ägaren ett

fartyget tillanlitad arbetsgivare, hyrsnågon ägaren utom enav
utländsk redare i huvudsak obemannat.

den enligt sjömanslagen 1973:282 skallMed sjöman avses som
sjöman.anses som

Utsändning m.m.

för med verksamhet i Sverige§ Arbete utomlands arbetsgivare9 en
utsändarbete här i landet, arbetstagarenskall ärom avanses som

år.och arbetet kan längstarbetsgivaren antas ettvara
förhållanden skall arbete i Sverige inteUnder motsvarande anses

utländsk arbetsgivare sänder arbetstagare till Sverigeföreligga när en
för arbete.

styckenai 2 § gäller första och andrafallI även omsom anges
år. fall i 3 §utsändningstiden kan längre Iänantas ettvara som anges

utfört i Sverige,skall det avsedda arbetet inteförsta stycket anses om
omfattas immunitet.det av

Utbildning m.m.

i kap. 2 § skalldet föreskrivs i de författningar 110 § När som avses
med förvärvsarbetevissa andra verksamheter likställasutbildning och

respektive författning.vid tillämpningen av
sociala förmåner kanframgår vissaförfattningarnaAv även att

förvärvsarbete.räknas inkomst avsom
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Socialförsäkringsskyddet3 kap.

påFörsäkring grund bosättning i Sverigeav

Försäkringens omfattning

§1 Den bor i Sverige försäkrad för följande förmåner enligtärsom
lagen 1962:381 allmän försäkring:om

ersättning för sjukvård enligt 2 kap. nämnda lag ochm.m.
dithörande författningar förmåner beslutas försäkringskas-om som av
sorna,

föräldrapenning på garantinivå enligt 4 kap.,
folkpension i form ålderspension, förtidspension och efter-av

levandepension enligt 5-10 kap., samt
4. handikappersättning och Vårdbidrag enligt 9 kap. lag.samma

§2 Den bor i Sverige omfattas ävensom av
lagen 1947:529 allmänna barnbidrag,om

2 lagen 1969:205 pensionstillskott,om
lagen 1986:378 förlängt barnbidrag,om

4. lagen 1988:360 handläggning ärenden bilstöd tillom av om
handikappade,

lagen 1988:14635. bidrag vid adoption utländska barn,om av
lagen 1990:773 särskilt pensionstillägg till folkpension förom

långvarig vård sjukt eller handikappat barn,av
lagen 1993:389 assistansersättning,om
lagen 1993:737 bostadsbidrag,om
lagen 1994:308 bostadstillägg till pensionärer,om
lagen10. 1994:309 hustrutillägg i vissa fall då make uppbärom

folkpension, och
lagen 1996:1030 underhållsstöd.11. om

3 § bådeDen bor och arbetar i Sverige försäkradär ävensom
enligt 6 och §§.7

Väntetider för förmåner m.m.

4 § samband med försäkringen börjarI gälla betalasatt att
förmåner enligt och 2 §§ inte för tid innan vistelsen i1 Sverige harut

i minst månader i följd. Beträffande förmåner för barnvarat ettsex
vistelsenräknas för antingen barnet eller förälder barnet boren som

hos.
inte sjukvârdsersättningFörsta stycket gäller enligt §1
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Som villkor för utbetalning pensionsförmåner enligt § 31 samtav
2 § 2 och 6 gäller i stället för första stycket särskilda bosättningstider
enligt 5 kap. lagen 1962:381 allmän försäkring.om

5§ Till den enligt utlänningslagen 1989:529 behöver hasom
uppehållstillstånd i Sverige får förmåner enligt l och 2 betalas ut
tidigast från och med den dag då sådant tillstånd börjar gällaett men
inte för längre tid tillbaka månader innan tillståndetän beviljats.tre

Om bistånd till vissa andra utlänningar finns bestämmelser i lagen
1994:137 mottagande asylsökande m.fl. Förmåner enligtom av
första stycket betalas inte för tid då den lagen har gällt för denut
försäkrade beträffande förmåner motsvarande karaktär.av

Försäkring på grund arbete i Sverigeav

Försäkringens omfattning

6 § Den arbetar i Sverige försäkrad för följande förmånerärsom
enligt lagen 1962:381 allmän försäkring:om

sjukpenning enligt 3 kap. nämnda lag,
2. havandeskapspenning enligt 3 kap.,
3. föräldrapenning garantinivå enligt 4 kap.,över

tillfällig4. föräldrapenning enligt 4 kap.,
tilläggspension i form5. ålderspension, förtidspension ochav

efterlevandepension enligt 11-14 kap.,
6. folkpension i form ålderspension, förtidspension, efter-av

levandepension och handikappersättning enligt 5-10 kap., samt
7. rehabilitering och rehabiliteringsersättning enligt 22 kap.

lag och dithörande författningar förmåner beslutassamma om som av
försäkringskassorna.

7 Den arbetar i Sverige omfattas ävensom av
lagen 1973:370 arbetslöshetsförsäkring,om
lagen 1973:371 kontant arbetsmarknadsstöd,om
lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring,om
lagen 1979:84 delpensionsförsäkring,om
lagen 1988: 1465 ersättning och ledighet för närstående-om

vård, och
särskilda föreskrifter6. regeringen utbildningsbidrag tillav om

deltagare i arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering.

8 § både arbetarDen och bor i Sverige försäkradär ävensom
enligt och 2 §§.l
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Försäkringstid

9 § Försäkringen enligt 6 och §§ gäller från7 och med den dag då
arbetet har påbörjats.

Försäkringen upphör gälla fyra efterveckor den dag då arbetetatt
har upphört någon anledning ledighet för ferierän semester,av annan
eller motsvarande uppehåll. det finnsNär särskilda skäl, skall dock
efterskyddstiden förkortas.

Andra stycket gäller inte i fall i 10som anges

10 § Om ersättning i 6 eller betalas7 § försäk-nären som avses
ringen skall upphöra enligt 9 § andra stycket, fortsätter försäkringen

gälla så länge någon sådan ersättning betalas.att
Försäkringen för pensioner eller skadeersättningar i 6 § 5som avses

och 6 7 § 3 skall också fortsätta gälla i den mån tillrättensamt att
förmån enligt där angivna lagar kan härledas från tidigare arbeteett
i Sverige. Motsvarande försäkring förgäller föräldrapenning enligt
6 § ersättning vid arbetslöshet enligt 7 § 2 och 6 delpensionsamt
enligt § den enskilde7 har arbete eller vistas här i landet.om

Ersättning från arbetsgivare

11 § lagen 1991:1047I sjuklön och i sjömanslagen 1973:282om
finns bestämmelser skyldighet för arbetsgivare ersättningutgeattom
vid sjukdom eller skada.

för förmånerVäntetider m.m.

12 § Ersättningar i betalas inte6 och 7 §§ för de fyrautsom avses
första veckorna försäkringstiden.av

stycket gällerFörsta inte arbetsskadeersättning enligt 7 §
utbetalningFör föräldrapenning enligt 6 § pensionsförmånerav

enligt 6 § och ersättning vid5 arbetslöshet enligt 7 § 2 och 6
delpension enligt 7 § 4 skall i stället för första stycket tillämpassamt

särskilda kvalifikationsregler enligt de författningar isom anges
nämnda bestämmelser.

13 § Den enligt utlänningslagen 1989:529 behöver ha arbets-som
tillstånd i Sverige eller uppehållstillstånd med motsvarande verkanett

inte till förmånerhar enligt 6 och förrän sådant tillstånd har7rätt
beviljats. Ersättning får därvid betalas tidigast från och med denut

tillståndetdag då börjar gälla inte för längre tid tillbaka än tremen
månader innan tillståndet beviljats.
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Tiden innan tillstånd har börjat gälla inteskall heller räknas vidett
tillämpningen 12 § första och tredje styckena.av

Första och andra styckena gäller inte arbetsskadeersättning enligt
§7

Inkomstgrärzs

14 § förmånerDe enligt 6 och 7 §§ inkornstrelaterade skallärsom
inte beräknas, de inkomster skall läggas till förgrundom som
förmånerna för år räknat lägre 24 basbeloppetär än enligtprocent av

kap. 6 § lagen1 1962:381 allmän försäkring.om
Första stycket gäller inte arbetslöshetsersättning enligt 7 § ellerl

arbetsskadeersättning enligt 7 §

Gemensamma bestämmelser

15 § Av kap.1 4 § följer bl.a. försäkringen i där avsedda fallatt
kan gälla på något föreskrivs i dettasätt än kapitel.annat som

Den i enlighet med förordning EEG 1408/71 tillämp-som nr om
ningen för social trygghet anställda, egenföretagarenärsystemenav
eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen omfattas av
lagstiftningen i inte försäkrad för sådana förmånerärstaten annan
enligt denna lag förmåner i förordningen.motsvararsom som avses

iDen enlighet med nämnda förordning bosatt härutan attsom vara
i landet har till vårdförmåner här vid sjukdom,rätt moderskap eller
invaliditet har till sådana förmåner enligträtt 1 § 1 2 § 4 och 7.samt

16 § För den har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd enligtsom
2 kap. 4 a§ utlänningslagen 1989:529 får regeringen föreskriva
undantag från bestämmelserna i 1-3 och 6-8 §§.

4 kap. Utbetalning förmåner utomlandsav

Bosättningsbaserade förmåner

§1 För tid då försäkrad vistas i land inte ingår i EESetten som
får förmåner betalas endast i fall i 2 och 3 §§.som avses

2§ Förmåner får betalas utlandsvistelsen kan längstantasom vara
månader.sex
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ersättning för sjukvård enligt kap. §det gäller 3 1 1När m.m.
särskilda bestämmelser vård utomlands.tillämpas om som ges

Pensionsförmåner enligt 3 kap. 3 2 § 6 och 10 betalas1 § samt
Sverige består enligtså länge den försäkrades bosättning i 2 kap.

första inte beträffande§ Tidsbegränsningen i 2 § stycket gäller3
och deras familjemedlemmar i fall i 2 kap. 2statsanställda avsessom

och 6 §§.
beträffande familjestöd enligtTidsbegränsningen gäller inte heller

till biståndsarbetare och§ 2 eller 2 § 5 och 113 kap. 1
fall i kap.eller deras familjemedlemmar i 2studerande som avses

4-6 §§.

till bosättningsbaserad förmån upphört med4 § Har rätten en
bosättning i kap. eller be-tillämpning bestämmelserna 2omav

får förmånen efter ansökanutlandsvistelse i 1-3 §§,stämmelserna om
försäkringskassan fortsätta betalashos att

för styrkt behov be-den enskilde vistas utomlands ett av enom
ellereller behandling sjukdom,tydelsefull vård hälsan enav av

skulle framståmed hänsyn till omständigheternadet2. annarsom
förmånen.oskäligt dra inuppenbart attsom

inteförmån enligt första stycket ochbeviljasDen somensom
utbetalningenför förmånen skall beträffandeförsäkradlängre är av

likställas med försäkrad.förmånen en

förmånerArbetsbaserade

får följande dagersätt-tid då försäkrad vistas utomlands5 § För en
förmåner endast i fall i 6ningar och anslutande betalas angessom

tillfällig vård barn ochförmåner vid sjukdom, havandeskap, av
enligt kap. ochrehabilitering 3 6 § 4 samt

ochförmåner vid arbetslöshet enligt 3 kap. 7 § 22.

i får betalas6 § Förmåner 5 § 1som avses
den försäkradeersättningsfall inträffar utomlands medanettom

Sverige enligt 2 kap.,skall arbete iutför sådant arbete som anses som
eller

utlandet,enskilde tillförsäkringskassan medger denatt reserom
eller,

iföräldrapenning, i fallgäller tillfälligdet även som avsesom
allmän försäkring.1962:381§ fjärde stycket lagen4 kap. 1 om

utlands-medgivande tilli § 2 får betalasFörmåner 5 omsom avses
arbetsmarknadsmyndig-arbetslöshetskassan ellerlämnasvistelsen av

heten.
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§ Pensionsförmåner och skadeersättningar enligt7 3 kap. 6 § 5 och
§ 3 och 4 betalas för tid då den försäkrade vistas6 7 utomlandssamt

till förmån består. gällerså länge Detta också beträffanderätten
föräldrapenning enligt 3 kap. 6 §

barnet bor i Sverige, eller,om
försäkringskassan medger det, barn hämtas inär ettom

samband med adoption.

Gemensamma bestämmelser

8 § betalning förmån får krävas särskiltFör utomlands bevisav en
till förmånen består.rättenatt

Anmälan och handläggning ärenden5 kap. av

försäkringskassanAnmälan till

§ bosätter sig i Sverige och inte folkbokförd härl Den ärsom som
till försäkringskassa iskall anmäla sig den 4som avses

Bosättningsbaserade förmåner enligt 3 kap. och 2 §§ får inte1
betalas för längre tid tillbaka tredje månaden före den då anmälanän

gjorts eller försäkringskassan fått kännedomhar sättannat om
bosättningen.

författningar i och finns ytterligareI de 3 kap. l 2 §§som anges
föreskrifter och förmåner.anmälan ansökanom om om

får2 § arbetar i Sverige bosatt här amnälaDen utan attsom vara
sig till den försäkringskassa i 5som avses

Arbetsbaserade förmåner enligt 3 kap. 6 § 7 § 4 och 5 får intesamt
dåbetalas för längre tid tillbaka tredje månaden före den anmälanän

gjorts eller försäkringskassan fått kännedomhar sättannat om
arbetet.

finns ytterligarede författningar i 3 kap. 6 och 7 §§I som anges
fönnåner.föreskrifter anmälan och ansökanom omom

för kan ha betydelse§ lämnar Sverige tid3 Den antassomsom en
skall anmäla detta till dentill förmåner enligt 2 eller 4 kap.för rätten

eller den myndigheti 4-6 §§. Regeringenförsäkringskassa som avses
föreskrifter sådanregeringen bestämmer meddelar närmare omsom

får meddelasFöreskrifter anmälningsskyldighetanmälan. ävenom
ifall upphör arbeta här landet.beträffande den i något attannatsom
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4 § ärendeEtt skall allmän försäkringskassaavgöras ochsom av en
någon bor i Sverige skall den kassa inomavgörasavser som av vars

verksamhetsområde den enskilde folkbokförd den l novembervar
föregående år.

Om den enskilde inte folkbokförd i Sverige den 1 novembervar
föregående år, skall ärendet den försäkringskassaavgöras inomav

verksamhetsområde den enskilde bor vid årets ingång. Blir denvars
enskilde bosatt i Sverige under året, skall ärendet avgörassenare av
den kassa inom verksamhetsområde bosättningen sker.vars

5 § Ett ärende skall allmän försäkringskassaavgöras ochsom av en
någon inte bor i Sverige skall den kassa inomavgörasavser som av

verksamhetsområde den enskilde regelmässigt tillbringar sinvars
dygnsvila. Om dygnsvilan inte tillbringas i Sverige, skall ärendet

den kassa inom verksamhetsområdeavgöras den enskildeav vars
Ärregelmässigt arbetar. den enskilde sjöman, skall ärendet avgöras

Göteborgs allmänna försäkringskassa.av
Om intedet med stöd första stycket kan bestämmas till vilkenav

försäkringskassa ärendet hör, skall ärendet Stockholms länsavgöras av
allmänna försäkringskassa.

6 § Vad i 5 § gällersägs den enligt kap.1 4 § skallävensom som
omfattas svensk lagstiftning bosatt här ochutan attav vara personer

i avsedda fall har till förmåner familjemedlemmar.rättsom som
Ärenden gäller familjemedlemmar skall dock alltid avgörassom av

försäkringskassa skall ärende angående den frånavgöra ettsamma som
vilken de härleder till förmåner.rätten

Ett ärende någon omfattas eller väljer omfattasattsom avser som
svensk lagstiftning enligt artikel 16 i den förordning iav som avses

kap.3 15 § skall Stockholms läns allmännaavgöras försäkringskas-av
sa.

Första och andra styckena gäller inte, det finns avvikande reglerom
i kap. 41som avses

7 § Ett ärende sjukvårdsersättning till vårdgivare eller iom en
övrigt till någon den försäkrade i den ordningän avgörsannan som
föreskrivs i 2 kap. 10 § lagen 1962:381 allmän försäkring.om

det gällerNär beslut familjestöd enligt 3 kap. 2 § 5 ochom
tillämpas också11 särskilda bestämmelser i de lagar där.som anges

8 § försäkringskassaDen i 4-7 §§ får uppdrasom avses en annan
försäkringskassa fråga, inte regeringen eller denprövaatt en om
myndighet regeringen bestämmer föreskriver annat.som
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Övriga bestämmelser

9§ När fråga förmåner handhas försäkrings-en avser som av
kassorna tillämpas bl.a. följande bestämmelser i lagen 1962:381 om
allmän försäkring:

18 kap. 2 § Riksförsäkringsverkets tillsyn,om
20 kap. 2 § provisoriska beslut,a om
20 kap. 8 § uppgiftsskyldighet för den enskilde,om
20 kap. 9 § uppgiftsskyldighet för myndigheter och arbets-om

givare,
20 kap. 10 § omprövning försäkringskassas beslut,om av en

kap.20 10 § ändring försäkringskassas beslut,a om av en
20 kap. 11-14 överklagande beslut, ochom av
20 kap. 16 § verkställighetsföreskrifter.om

10 § När fråga förmåner från arbetslöshetskassa elleren avser en
förmåner handhas inom Arbetsmarknadsverket tillämpas be-som
stämmelser handläggning i bl.a. 93 och 96 102 §§ lagenom m.m. a -
1973:370 arbetslöshetsförsäkring respektive 30 33 och 39 §§om a -
lagen 1973:371 kontant arbetsmarknadsstöd.om

11 § De bestämmelser i 9 och 10 gäller beträf-ävensom anges
fande tillämpningen denna lag.av

Försäkringskassan får efter ansökan någon enskild meddelaav
förhandsbesked i frågan han eller hon vid tillämpning 2 kap. 4om av
eller 5 § denna lag skall bosatt i Sverige. Ett sådant beslut äranses
bindande för den tid i beslutet kan deomprövassom anges men om
förhållanden tillhar lagts grund för beslutet ändras.som

Denna lag träder i kraft den januari 1999.1
2. Bestämmelserna i denna lag lämnar ellerom personer som

tillkommer Sverige skall tillämpas före denäven personer som
1 januari 1999 har lämnat respektive kommit till landet.
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2 Förslag till
Lag ändring i lagen 1962:381 allmänom om

försäkring

Härigenom föreskrivs frågai lagen 1962:381 allmänom om
försäkring

dels kap.1 4 och 5 §§, 2 kap. 8 5 kap. 2 och 16 §§, 16 kap.att
13 § och 22 kap. 17 § skall upphöra gälla,att

dels kap. 3 kap.1 2 10 3 kap. 2a, 5b, 13 ochatt
§§, kap.15 4 9 och 18 §§, 5 kap. och 6 §§,1 11 kap. 1-3 och 6

§§, 16 kap. 20 kap.1 8 och 15 §§, 21 kap. § 221 kap.samta
och 2 skall följande1 ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.1
3

Försäkrade enligt denna lag socialförsäkringslagenIär
dels svenska medborgare, dels 0000:000 finns bestämmelser

utan attpersoner som vara om
svenska medborgare bosatta försäkrad förär ärvem som
i riket. En försäkrad läm- olika förmåner enligt denna lag,som

Sverige skall fortfarande bosättning och arbete inar
bosatt i riket, Sverige,anses vara om

utlandsvistelsen avsedd allmänna tillämpnings-är att
längst är. villkor,ettvara

Utländsk sjöman pä svenskt utbetalning förmånerav
handelsfartyg försäkrad för utomlands,är samt
tilläggspension hanäven anmälan och handlägg-om

bosatt i riket.är ning ärenden.av
Såvitt angår försäkringen för

tilläggspension denär som
enligt 611 kap. § tillgodoräk-

försäkrad,pensionspoängnats
han längre uppfylleräven om

förutsättningarna enligt första
eller andra stycket.

Lagen omtryckt 1982:120

2 Senaste lydelse 1984:1104
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Om regeringen inte föreskri-
skall denannat,ver som av en

statlig arbetsgivare sänds till ett
land för arbete förannat ar-

betsgivarens räkning anses
bosatt i riket under hela utsänd-
ningstiden dennaäven ärom
avsedd längre änatt ettvara
år. Detta gäller medföljan-även
de make barn intesamt som
fyllt är.18 Med make likställs
den gift medutan attsom vara
den utsände lever tillsammans
med denne, de tidigare harom

giftavarit eller hargemensamt
eller har haft barn.

kap.2

Frågor Frågor ersättning enligtersättning enligt det- 3omom
kapitel andra fall och 6 §§ ersättning enligtiprövas än samtta

§§ inte hänföri andra stycket 4 och 5 sigsom avses somav
den allmänna försäkringskassa, till visst vårdtillfälle prövas av

den försäkringskassa inomhos vilken den försäkrade är vars
inskriven eller skulle verksamhetsområdevårdgivarenha varit

eller fårinskriven, han uppfyllt ersättningannan somom
äldersvillkoret bedriver sin verksamhet. Frågori 1 kap. 4

försäkringskassa får ersättning enligt § fårDenna 5om
dock åt efter bemyndigandeuppdra för- av rege-en annan

ringensäkringskassa sådana Riks-även prövasprövaatt av
frågor. försäkringsverket.

Frågor ersättning enligtom
och3 6 §§ ersättningsamt

enligt och4 5 §§ intesom
hänför sig till visst vårdtillfälle

den försäkringskassaprövas av

3 Senaste lydelse 994: 18141
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inom verksamhetsområdevars
vårdgivaren eller fårannan som
ersättning bedriver sin verksam-
het. gällerDetsamma ersättning
i övrigt i de fall där den försäk-
rade eller várdtagaren inte är
och inte heller under den förut-
sättning i förstasagtssom
stycket skulle ha varit inskriven
hos allmän försäkringskassa.
Frågor ersättning enligt §5om
får efter bemyndigande av rege-
ringen Riks-även prövas av
försäkringsverket.

Frågor avgift enligt 12om
och 12 §§ denprövasa av
försäkringskassa hos vilken den
försäkrade inskriven.är

3 kap.

allmän försäkringskassaHos in- försäkrad enligtEn vadäger
skriven försäkrad enligt nedan till sjukpenning,äger sägs rätt
vad nedan till sjuk- sjukpenninggrundandehanssägs rätt om
penning, hans sjukpenning- inkomst uppgår till minst 24om
grundande inkomst uppgår till basbeloppet enligtprocent av
minst kronor. 1 kap. 6sextusen

Villkoret inskrivning hosom
försäkringskassan för tillrätt
sjukpenning uppfylltanses om
det har berott pä âldersregeln i

kap.I 4 § villkoret inte haratt
kunnat uppjjzllas.

4 lydelseSenaste 1992:1702
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Rätt till sjukpenning enligt detta kapitel föreligger inte på grundval
anställningsfönnåner för tid ingår i sjuklöneperiod, underav som en

vilken försäkrades arbetsgivareden har för sjuklön enligtatt svara
lagen 1991:1047 sjuklön.om

Sjukpenningrundande inkomst Sjukpenningrundande inkomst
den årliga inkomst i den årliga inkomst iär ärpengar pengar

försäkrad kan försäkrad kanantas antassom en som en
komma tills vidare få för tills fåkomma vidare föratt att

arbete, antingen såsom arbete häri landet, anting-eget eget
i ellerarbetstagare allmän såsom arbetstagare i allmänen

enskild tjänst inkomst eller enskild tjänst inkomstav an- av
ställning eller på grund anställning ellerannan annan
inkomst förvärvs- grund inkomst för-annat annatav av
arbete. Som inkomst värvsarbete. I fråga arbeteav an- om
ställning räknas dock inte utförts utomlands dener- som av
sättning från arbetsgivare statlig arbetsgivareen som av en

bosatt utomlands eller till land förär sänts ett annatsom
utländsk juridisk för arbetsgivarens räk-arbeteen person, om

utförtsarbetet har i arbetsgiva- ning bortses vid beräkningen av
verksamhet riket. sjukpenninggrundande inkomstutomrens

Ifråga utförts från sådanaarbete lönetilläggsomom som
utomlands den betingas ökade levnadskost-av som av en av
statlig arbetsgivare till nader och särskilda för-andrasänts ett

för för arbets- hållandenland arbete i sysselsättningslan-annat
givarens räkning bortses vid det. Som inkomst anställningav
beräkningen sjukpenning- eller förvärvs-inkomst annatav av
grundande inkomst från sådana arbete räknas inte heller intäkt

betingas i förstalönetillägg 32 § 1som av som avses mom.
levnadskostnader och stycket h och i kommunalskatte-ökade

eller sådanandra särskilda förhållanden i lagen 1928:370
isysselsättningslandet. Som in- ersättning §lsom anges

anställning eller in- första stycket 2-6 och fjärdekomst av
förvärvsarbete stycket lagen 1990:659komst annat omav

räknas inte heller intäkt särskild löneskatt på vissasom
första förvärvsinkomster. Som in-i 32§ 1 mom.avses

förvärvsarbetestycket h och i kommunalskatte- komst annatav

5 Senaste lydelse 1996:1217
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eller sådanlagen 1928:370 räknas inte sådan ersättning
ersättning i enligt1§ gruppsjukförsäkring ellersom anges
första stycket 2-6 och fjärde trygghetsförsäkring vid arbets-
stycket lagen 1990:659 skada enligt 2 § förstaom som
särskild löneskatt vissa stycket lagen särskild löne-om
förvärvsinkomster. Som in- vissa förvärvsinkomsterskatt

förvärvsarbetekomst underlag för nämndautgörannatav
sådanräknas inte ersättning skatt. sjukpenninggrundan-Den

enligt gruppsjukförsäkring eller inkomsten fastställsde för-av
trygghetsförsäkring vid arbets- säkringskassan. Inkomst av
skada enligt 2 § första anställning och inkomstsom av
stycket lagen särskild lönes- förvärvsarbete skall där-annatom
katt vissa förvärvsinkomster vid för sig avrundas tillvar

underlag för nämnda lägre hundratal kronor.utgör närmast
skatt. sjukpenninggrundan-Den

inkomsten fastställs för-de av
säkringskassan. Inkomst av an-
ställning och inkomst annatav
förvärvsarbete skall därvid var
för sig avrundas till närmast

hundratal kronor.lägre
Vid beräkning sjukpenninggrundande inkomst från sådanbortsesav

anställning och förvärvsarbete överstiger sjuinkomst ochannatav som
gånger basbeloppet. sålunda skallhalv Det belopp undantasen som

skall i första hand räknas från inkomst förvärvsarbete.annatav av
Ersättning för utfört arbete i form pension räknasänannan som
inkomst anställning, såvida ersättningen under år uppgår tillettav
minst 000 kronor, inte anställd hos denl även ärmottagarenom som

ersättningen. angivna fall skall den utför arbetetIutger nu som anses
såsom arbetstagare och den ersättningen såsom arbetsgivare.utgersom

ersättning för för någon räkning under året inteKan arbete annans
ersättningen från denne inteuppgå till minst 000 kronor, skall1antas

sjukpenninggrundande inkomsten imed vid beräkningen dentas av
fall då inkomst näringsverksamhet. Viddenän utgörannat av

anställning skall bort-beräkning sjukpenninggrundande inkomst avav
inkomstfrån ersättning enligt 2 § skall annatanses somses som a

får från sådan ideellförvärvsarbete ersättning idrottsutövaresamt som
i7 lagen 1947:576 statlig inkomst-förening § 5som avses mom. om
till huvudsakligt syfte främja idrottslig verk-skatt och har attsom

från föreningen under året inte kansamhet, ersättningen antasom
basbelopp. Vid beräkning sjukpen-uppgå till minst halvtett av

från ersättning frånninggrundande inkomst anställning bortses ävenav
ändamål tillgodose ekonomiskastiftelse har till väsentligt atten som
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intressen hos dem eller har varit anställda hos arbetsgivareärsom en
bidrag till stiftelsenlämnat vinstandelsstiftelse eller frånsom en

juridisk med motsvarande ändamål, ersättningenpersonannan om
sådan anställd och inte ersättning för arbete för denutgöravser en

juridiska räkning. Detta gäller dock endast de bidragpersonens om
arbetsgivaren lämnat till den juridiska varit avsedda attpersonen vara

minstbundna under kalenderår och likartade villkortre att
tillkomma betydande del de anställda. arbetsgivarenOm är etten av
fåmansföretag eller fämansägt handelsbolag skall vid beräkningenett
inte bortses från ersättning den juridiska lämnar tillsom personen
sådan företagsledare eller delägare i företaget närståendeeller denne

i punkt 14 anvisningarna till 32 § kommunal-person som avses av
skattelagen. Vid beräkning sjukpenninggrundande inkomstav av
anställning alltidskall bortses från ersättning från vinstandels-en
stiftelse härrör från bidrag arbetsgivaren lämnat årenundersom som
1988-1991.

Beräkningen den sjukpenninggrundande inkomsten skall, för-därav
inte förhållandena kända försäkringskassan, grundas deär

upplysningar kassan kan inhämta den försäkrade eller dennessom av
arbetsgivare eller kan framgå den uppskattning, vidsom av som
taxering gjorts den försäkrades inkomst. Semesterlön får inteav

sjukpenninggrundandeinräknas i den inkomsten till högre belopp än
vad skulle ha utgivits i lön för utfört underarbete motsvarandesom
tid. liknande begränsning skall semesterersättning. InkomstEn gälla

arbete för räkning får beräknas högre än motsvararav egen som
skälig avlöning för liknande förarbete räkning.annans

2a§°

Vid beräkning sjukpenning- Vid beräkning sjukpenning-av av
inkomstgrundande skall grundande inkomst skallersätt- ersätt-

ning från arbetsgivare ning frän arbetsgivare ären som som
bosatt utomlands eller bosatt utomlands ellerär ärär en en

utländsk juridisk utländsk juridiskperson anses person anses
inkomst förvärvs- inkomst förvärvs-annat annatav avsom som

arbete, arbetsgivaren ocharbete, ersättningen omom avser
arbetstagaren träffatarbete utförts inom riket överens-som
kommelse ersättningenarbetsgivaren och arbets- attsamt om

hänföras till sådan in-träffat skallöverenskommel-tagaren
komst.

6 lydelse 1996:1213Senaste
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ersättningen skallattomse
hänföras till sådan inkomst.

inkomst skall inkomstVid beräkning sjukpenninggrundande somav
skattepliktigförvärvsarbete också ersättning utgörannat somansesav

enligt kommunalskattelagen 1928:370 ochinkomst tjänst som,av
anställningsförhållande förelegat, utbetalats fysiskattutan personav

utländsk juridisk Detta gäller dock intebosatt utomlands eller person.
skattepliktig intäkt i kap. 2 § förstafråga sådan lli som avsesom

tredje meningen.stycket
ersättning förinkomst förvärvsarbete räknas dessutomSom annatav

ersättningen betalasunder förutsättningarbete att ut
antingen ersättningenhar F-skattesedeltill närmottagare som en

eller den betalasbestäms när ut,
har A-skattesedel eller saknar2. till mottagare somsom en

medpreliminär skatt ersättningen tillsammansskattesedel annanom
under inkomståret kanersättning för arbete från utbetalaresamma

understigakomma attantas
fysisk eller dödsbo000 kronor och utbetalaren10 är etten person

utgift utbetalaren bedrivenvad utbetalats inte iutgörsamt avsom en
näringsverksamhet,

bolaget,till delägare i handelsbolag av
intressegrupperingmedlem i europeisk ekonomisk4. till av

grupperingen.
bådefall i tredje stycket harOm i 1 mottagaren ensom avses

räknas ersättningen inkomstF-skattesedel och A-skattesedel, somen
skriftligen åberopas.förvärvsarbete bara F-skattesedelnannat omav

5§7

allmänna försäkringskassanallmänna försäkringskassan DenDen
försäkradssamband med inskrivning skall beslutaskall i om en

tillhörighet till sjukpenning-försäkrad besluta denomav en
försäkringen och fastställa sjuk-försäkrades tillhörighet till sjuk-
penninggrundande inkomst. Förpenningförsäkringen. I fråga

försäkrad inte bosattförsäkrad i ären somsom avsesom en
sågäller dettaförsta stycket skall kassan i Sverige1 § snart

inkomstför-hansfastställa den försäk- anmälansamtidigt om
gjorts hos kassan.hållanden Avsjukpenninggrundande in-rades

framgå i vad månbeslutet skallskallkomst. Sådan fastställelse

7 Senaste lydelse 1996:1395
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också ske för försäkrad den sjukpenningrundande in-som
i § andra stycket så komsten1 hänföra tillär attavses an-

anmälan hans inkomst- ställning eller till för-snart annatom
förhållanden gjorts värvsarbete.Sjukpenningförsäk-hos kassan.
Av beslutet skall framgå i ringen skallvad omprövas
mån den sjukpenninggrundande
inkomsten hänföra tillär att
anställning eller till för-annat
värvsarbete.Sjukpenningförsäk-
ringen skall omprövas.

kassan fåtta kännedom den försäkrades inkomstförhål-när attom
landen eller andra omständigheter har undergått ändring betydelseav
för till sjukpenning eller för sjukpenningensrätten storlek,

b förtidspension eller särskild efterlevandepension enligtnär denna
beviljaslag den försäkrade eller redan utgående sådan pension ändras

med hänsyn till ändring i försäkradesden arbetsförmåga eller, vid
efterlevandepension,särskild förmåga eller möjlighet bereda sigatt

inkomst arbete,genom
c delpension enligt särskild beviljaslag den försäkradenär eller

redan utgående sådan pension ändras med hänsyn till ändring i den
försäkrades arbets- eller inkomstförhållanden, samt

d tjänstepension beviljas den försäkrade.när
Ändring i första stycket skall frångälla och med densom avses a

dag då försäkringskassan fått kännedom de ändrade omstän-om
digheterna. Om anmälan ändrade omständigheter i anslutninggörsom
till period med sjukpenning eller ersättning beräknasen annan som per
dag och betalas försäkringskassan, skall ändringen i stället gällaut av

Ändringfrån och med första dagen med ersättningen. får dock inte
gälla från och med tidigare dag den då omständigheteränen som

Ändringföranlett ändringen inträffade. skall i fall änannat som avses
i första stycket gälla från och med den dag då anledning till änd-a
ringen uppkommit.

Under tid under år1-6 får, inte första stycketsom anges om c
eller d tillämpligt, den fastställda sjukpenninggrundande inkomstenär
sänkas lägst till vad den skulle ha varit dessförinnannärmast om
försäkringskassan då känt till samtliga förhållanden. Detta gäller tid
då den försäkrade

bedriver studier, för vilka hon eller han uppbär studiehjälp,
studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen
1973:349, studiestöd enligt lagen 1983: 1030 särskilt vuxenstu-om
diestöd för arbetslösa, bidrag förordningenenligt 1995:938 om
utbildningsbidrag för doktorander eller särskilt utbildningsbidrag,
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genomgår vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda
eller svenskundervisning för invandrare sfi och uppbärsärvux

för studierna,timersättning
inskriven vid arbetsmarknadsinstitut eller genomgår arbets-är

marknadsutbildning beslutats arbetsmarknadsmyndighet,som av en
gravid och avbryter eller inskränker sitt förvärvsarbete tidigast4. är

månader före barnets födelse eller den beräknade tidpunktensex
härför,

delvis ledig från förvärvsarbete för vårdhelt eller barn,är av om
försäkrade förälder till barnet eller likställs med förälder enligtden är
föräldraledighetslagen 1995:584 och barnet inte har fyllt år.§l ett

gäller vid adoption fyllt tio ârMotsvarande barn eller vidav som
sådant barn i avsikt adoptera det, mindremottagande änatt ettomav

försäkradeår har förflutit sedan den fick barnet i sin värd,
fullgör tjänstgöring enligt lagen 1994:1809 totalförsvars-om

plikt.
försäkrad i tredje stycket eller 3 skall försäk-För 1som avsesen

vid sjukdom under utbildningstiden, beräkna sjukpen-ringskassan,
fastställtsningen på sjukpenninggrundande inkomst har påsomen

försäkradegrundval enbart den inkomst arbete den kaneget somav av
sjukpenninggrundandefå under denna tid. Om därvid denantas

helt eller delvis hänföra till anställning, skallinkomsten är att
arbetstimmarårsarbetstiden beräknas på grundval enbart det antalav

ifrågavarande förvärvsarbete underden försäkrade kan haantassom
utbildningstiden.

försäkrad får sådan behandling eller rehabiliteringFör somen som
tid får livräntai b eller 22 kap. § och under denna7 § 7avses som

1976:380 arbetsskadeförsäkring eller motsvarandeenligt lagen om
försäkringskassan, vidersättning enligt författning skallen annan

sjukpenningenden tid då livränta betalas beräknasjukdom under ut,
fastställts grundvalsjukpenninggrundande inkomst harpå en som

försäkrade kan fåinkomst arbete denenbart den eget antasav somav
under denna tid.

i första stycket eller 2 skallförsäkrad 10 § 1För som avses cen
mellan vâr- och hösttermin, då dendock under studieuppehåll

förmån i tredje stycketinte uppbär studiesocialförsäkrade som anges
sjukpenninggrundande inkomstsjukpenningen beräknas den som

sjukpenningen blir högreförsta tredje styckena,följer änomav -
inkomsten enligtsjukpenning beräknad på den sjukpenninggrundande

fjärde stycket.



44 SOU 1997:72

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Fjärde stycket tillämpas för försäkradäven i tredjesom avses
stycket 6 den försäkrade genomgår grundutbildningnär längreärsom

60 dagar.än

5b§8

försäkradFör Svens- biståndsarbetareFör och andraen som av
ka kyrkan, svenskt i 2 kap. 4ett trossam- personer som avses
fund, knutet och 6är §§ socialförsäkringslagenett organ som
till sådant samfund eller 0000:000 skall den sjukpen-ett en
svensk ideell organisation ninggrundande inkomsten vidsom
bedriver biståndsverksamhet återkomsten till Sverige faststäl-
varit sänd till land för las till lägst det beloppett annat som
arbete för arbetsgivarens räk- utgjorde sjukpenninggrundande
ning skall den sjukpenninggrun- inkomst omedelbart före ut-
dande inkomsten vid återkom- landsresan.

till Sverige fastställas tillsten
lägst det belopp utgjordesom
hans sjukpenninggrundande in-
komst omedelbart före utlands-

utlandsvistelsen varatresan, om
högst är. Bestämmelsen itre
denna paragraf gäller denäven
medföljande maken. Med make
likställs den utan attsom vara
gift med den utsände levt till-

med denne, desammans om
tidigare har varit gifta eller

har eller har haftgemensamt
barn.

Frågor förmåner enligt dettaom
kapitel den allmännaprövas av
försäkringskassa hos vilken den
försäkrade inskriven ellerär
skulle ha inskriven,varit om
han uppjyllt áldersvillkoret i

8 Senaste lydelse 1993:355

9 lydelseSenaste 1993:355
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kap.1 4 Denna försäkrings-
kassa får dock uppdra åt en

försäkringskassa prö-attannan
sådana frågor med undantagva
frågor i 5av som avses
Bestämmelserna i och5 8 §§ i fråga förtidspension tillämpasom

där den försäkrade skulle ha erhållitäven sådan pension, han hadeom
haft till folkpension enligt bestämmelsernarätt i kap.5

Har försäkrad, bestämmelserna i 3 kap. 3 § tillämpli-ärutan atten
efter ingången den månad då han uppnådde sextiofem års ålder,ga, av

erhållit sjukpenning under etthundraåttio dagar, får den allmänna
försäkringskassan besluta sjukpenning inte längre skall utgå.att

§1015

Sjukpenning utgår för tid då den försäkrade
fullgöra tjänstgöring enligt lagen 1994:1809 total-annan om

försvarsplikt grundutbildningän längre 60 dagar;är änsom
b intagen i sådant hemär i 12 § lagen 1990:52 medsom avses

särskilda bestämmelser vård med stöd 3 § sagda lag;om av unga av
c häktad eller intagen i kriminalvårdsantalt;är
d i fall under b eller cän orsak sjukdomänannat sagts av annan

tagits hand på det allmännas bekostnad;om
e vistas utomlands i annat

fall då den försäkrade in-än
sjuknar medan han utför arbete

led i här i riketettsom en
bedriven verksamhet eller som
sjöman anställd på svenskt
handelsfartyg eller under sjuk-
dom eller i fall isom avses

b §7 till utlandet medreser
försäkringskassansmedgivande.

varjeFör dag då försäkrad bereds värd i sådant hem för värdetten
eller boende eller familjehem enligt socialtjänstlagen 1980:620 som

vård och behandling missbrukare alkohol eller narkotika,ger av
skall sjukpenningen på begäran den för värdkostnadernaav som svarar

° Senaste lydelse 1994:2072
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minskas med 80 kronor, dock med högst tredjedel sjukpen-en av
ningens belopp. Därvid skall det belopp varmed minskning sker
avrundas till lägre hela krontal. belopp sjukpen-Detnärmast som
ningen minskas med skall betalas till den på begäran minsk-ut vars

gjorts.ningen har
hinder första stycket utgår sjukpenning till försäkradUtan av som

sjukdom inträffar då fårunder c vid under tid han vistassomavses
därvid förvärvsarbeta.anstalt och bereds tillfälleutom att

4 kap.
1

försäkrad förälderförsäkrad förälder En harEn rättärsom
till föräldrapenning och tillfällighos allmän försäk-inskriven

föräldrapen-föräldra- föräldrapenningringskassa har tillrätt
ningförmâner enligt detta kapi-penning och tillfällig föräldra-
tel.penning föräldrapenningför-
i Föräldrapenningförmånerkapitel.måner enligt detta

för värd barnFöräldrapenningförmåner utges av om
barnet här i riket.för vård barn endast vistasutges av

adoption barn fårbosatt här i riket. Vidbarnet är avom
barnet ha sin vistelse iVid adoption barn får ansesav
riket de blivande adoptiv-bosatt i riketbarnet omanses om

i riket.föräldrarna vistasde blivande adoptivföräldrarna
får förordnaRegeringenbosatta i riket.är att

föräldrapenning,tillfällig medRegeringen får förordna att
för förmån enligt 10undantag §tillfällig föräldrapenning, med

fårfjärde stycket,för förmån enligt 10 §undantag ävenutges
till förälder vistas ifårfjärde stycket, ävenutges en som

Finland ellerDamnark, Norgetill förälder bosatt iärsomen
för värd barn vistas iDanmark, Finland eller Norge av som

länder.något dessavård barn bosatt i någotför avav
Villkoren i andra och tredjeländer.dessaav

vistelse här riketstyckena iom
uppfylldaskall även näranses

föräldrapenning-utbetalning av
vid utlands-förmåner medges

enligt kap. socialför-vistelse 4
0000:000, ochsäkringslagen

" Senaste lydelse 1994:1655
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frågavillkoren skall i för-om
äldrapenning på garantinivå i
stället bosättning här ivara
riket.

§129

villkor för till för-Som rätt
äldrapenning gäller föräl-att
dern har varit inskriven hos
allmän försäkringskassa under

dagar följdminst 180 i närmast
för för-före den dag vilken

äldrapenningen skall utbetalas.
försäkring förVillkoret inskrivning hos Villkoret omom

viss sjukpenning enligt 6 §försäkringskassa eller för-om
uppfylltför sjukpenning andra stycketsäkring viss anses om

föräldern visserligen inte harenligt 6 § andra stycket anses
varit försäkrad för viss sjuk-uppfyllt det påhar berottom
penning, skulle ha varit detäldersregeln i kap. 4§1 att men

kassan känt till samtliga för-villkoret har kunnatinte omupp-
hållanden.jjøllas. Motsvarande gäller om

föräldern inte har varit inskri-
försäk-eller inte har varitven

rad för viss sjukpenning, men
skulle ha varit det kassanom

samtliga förhållanden.känt till
skall det skall bestämmasNär det bestämmas När omom

villkoret inskrivning hos villkoret försäkring för vissomom
sjukpenning enligt andra6 §försäkringskassa eller för-om

förstycket uppfyllt för-säkring för viss sjukpenning är en
säkrad i 3 kap. b §enligt § andra stycket 56 är som avsesupp-

från förskall bortses tidenfyllt för försäkrad ut-en som avses
landsvistelsen.i kap. b får bortses från3 5

tiden för utlandsvistelsen under
den högstförutsättning att varat

år.tre

2 Senaste lydelse 1993:355
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Bestämmelserna i 3 kap. 6 Bestämmelserna i 3 kap. 6
13 § första stycket, 16 första- 16 § första-femte§ styckena och
femte styckena och första 17 § första stycket17 § och samta c
stycket och andra andra stycket tillämpas iävensamta c

fråga föräldrapenningför-stycket tillämpas i frågaäven om
föräldrapenningförrnåner. måner. Bestämmelserna i 3 kap.om

Bestämmelserna i 3 kap. 15 § och 17 § första stycket15 § b
tillämpasoch § första stycket b tilläm- i fråga till-17 även om

fråga tillfällig fällig föräldrapenning.iäven ompas
föräldrapenning.

Vid beräkning antalet dagar med till föräldrapenningförmånrättav
dag med fjärdedels, fjärdedelshalv eller föräldrapen-treanses en en

ning motsvarande andel dag.som av en
Om föräldrapenningfönnån tillkommer förälder inte haren en som

fyllt år, får försäkringskassan18 på framställning socialnämndenav
besluta föräldrapenningen helt eller delvis skall utbetalas tillatt annan

tilleller nämnden användas till förälderns och familjensattperson
nytta.

Är kvinna vid tiden för förlossningen intagen i kriminalvårdsan-en
hemstalt eller i 12 § lagen 1990:52 med särskildaett som avses

bestämmelser vård får försäkringskassan på framställningom av unga,
föreståndaren för inrättningen besluta, den föräldrapenningattav som

tillkommer kvinnan skall utbetalas till föreståndaren för användasatt
till kvinnans och barnets nytta.

5 kap.
§141

försäkrad bosatt försäkrad har till folk-En i Enär rättsom
i form ålderspen-till folkpension pensionSverige har rätt av

förtidspension, efterlevan-ålderspension, förtids- sion,i form av
depension och handikappersätt-pension, efterlevandepension
ning tillägg tillhandikappersättningoch utgörsom pen-som

enligtsion a 3 och 4 §§ itillägg till pension autgör
förhållande till det antal år förförhållandeenligt 3 och 4 §§ i

tillgodoräknats pensions-vilkatill det antal år för vilka till-

Senaste lydelse 1996:1544

Senaste lydelse 1992:1277
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godoräknats pensionspoäng för för tilläggspension, ellerpoäng
tilläggspension, eller b enligt b enligt §§ i förhållande5-11

i förhållande5-11 §§ till det till det antal år tillgodoräk-som
antal år tillgodoräknas bosättningstid i Sveri-som som nas som
bosättningstid i Sverige. ge.

En svensk medborgare som
bosatt utomlands har tillår rått

folkpension enligt första stycket
a.

bosättningstidSom i Sverige tillgodoräknas
tid under vilkena a tid under vilkenen person en person

folkbokfördvarit i Sverige enligt enligt 2 kap. socialförsäkrings-
folkbokföringslagen 1991 .481; lagen 0000:000 skall haanses
vid flyttning till utlandet skall varit bosatt här i landet,
hänsyn dock inte till tid eftertas

enligtutresan om personen
lag skallnämnda avregistreras

utflyttad,som
b tid under vilken här b tid under vilkenen en person

folkbokförd före tidpunk- före tidpunkten för bosättningperson
för folkbokföringen här landet enligti a oavbrutetten oav-

brutet vistats i Sverige efter eftervistats i Sverige haatt att
ha ansökt uppehållstillstånd ansökt uppehållstillståndom om

kap.enligt 1 4 § utlännings- enligt kap. 4§ utlånnings-1
lagen 1989:529 eller lagen 1989:529,motsva-
rande föreskrift enligt äldre lag,

tid under vilken svenskc tia i och 9c 7 §§.en som avses
medborgare svenska kyrkan,av

svenskt trossamfund,ett ett
knutet tillär ettorgan som

sådant samfund eller svensken
ideell bedriverorganisation som
biståndsverksamhet sändvarit
till land för arbete förett annat
arbetsgivarens räkning; för tid
efter år 1992 skall vad som nu

gälla endast utlands-sägs om

5 lydelse 1992:1277Senaste
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längst år ivistelsen varat tre
följd

försäk-d tid under vilken en
haft inkomst anställningrad av

förvärvs-eller inkomst annatav
i 11 kap.,arbete som avses

tid före är 1993 undere
svensk medborgarevilken en

landhaft anställning i annatett
till svenskgrundat rättsom

dockstatlig reglerad pension,
tilltid för vilkeninte rätt pen-

grundad på bosättning ision
föreliggerdet andra landet om

kan utbetalas tillsådan pension
bosatt Sverige,den iärsom

såf den mån regeringeni
tid under vilkenförordnar en

fyllt 26 årintesomperson
land.bedriver studier i annat

bosättningstid i SverigeSom
tillgodoräknas tidäven som

7och 9 §§.iavses
bosättningstid i SverigeSom

första stycket tillgodo-enligt a
räknas tid då någon enligtinte
förordnande regeringen medav

fjärdekap. 3 § stycketstöd Jav
bosattskall i Sverige.inte anses

första stycketVad i sägssom
enligt folkbok-folkbokföringom

skall gälla ocksåföringslagen i
kyrkobolçföring enligtfråga om

folkbok-lag ersatts avsom
föringslagen eller enligt motsva-
rande äldre författning.

första stycketBestämmelsen i
medföljandegällerc även

under 18 år tillmake barnsamt
därperson som avses.
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Bestämmelserna i första
stycket d, såvitt gäller tid före
år 1993 för vilken den försäkra-

tillgodoräknatsde pensionspo-
enligt 11 kap., och förstaäng

stycket e, gäller med-även
följande make barn undersamt
18 år till därperson som avses.
Som bosättningstid tillgodoräk-

dock inte tid för vilkennas
maken eller barnet har tillrätt
pension grundad på bosätt-
ningstid deti andra landet om
sådan pension kan utbetalas till
den bosatt i Sverige.ärsom

Vid tillämpningen bestäm-av
melserna femtei och sjätte
styckena skall med make lik-
ställas den utan attsom, vara
gift med den person som avses
i första stycket c, d eller e
levt tillsammans med denne, om
de tidigare har varit gifta eller

har eller har haftgemensamt
barn.

ll kap.

tillRätt tilläggspension grundas Rätt till tilläggspension grundas
på inkomst förvärvsarbete. på inkomst förvärvsarbeteav av

För varje år, varunder någon häri landet.
varit försäkrad enligt kap.1 3 § varjeFör år, varunder någon
första eller andra stycket försäkradskall varit skall för honom
för honom enligt vad nedan enligt vad nedan beräknassägs

beräknas pensionsgrun- pensionsgrundande inkomstsägs på
dande inkomst på grundval grundval hans inkomstav av av
hans inkomst anställning anställningoch och inkomstav av
inkomst förvärvsarbete förvärvsarbete under året.annat annatav
under året. Sådan beräkning Sådan beräkning skall icke

6 Senaste lydelse 1979:127.
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skall icke för år före det för år före det dågöras dengöras
då den försäkrade uppnår försäkrade uppnår årssextonsex-

års ålder, heller för år då ålder, heller för år då denton
förden försäkrade avlidit eller försäkrade avlidit eller för år

år efter då fylltdet han efter det då han fyllt sextiofyrasex-
tiofyra tidigare år,år eller för år eller för tidigare år, varunder
varunder han för hela året han för hela året åtnjutit hel ål-
åtnjutit hel ålderspension enligt derspension enligt denna lag.
denna lag.

§172

Med inkomst anställning lön eller ersättning iav avses annan pengar
eller andra skattepliktiga förmåner, försäkrad har fått såsomsom en
arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Med lön likställs kost-
nadsersättning inte enligt 10 §uppbördslagen 1953 2272 undantassom
vid beräkning preliminär SådanA-skatt. skattepliktig intäkt i formav

förmånrabatt, bonus eller utgår grund kundtrohetannanav som av
eller liknande, skall också inkomst anställning denanses som av om

slutligt har stått för de kostnader ligger till grund försom som
förmånen någon den skattskyldig för förmånen.är än ärannan som

sådanTill inkomst räknas dock inte från och arbetsgivareen samme
utgiven årlön under uppgått till 000 Till sådan1 kronor.ettsom
inkomst räknas inte heller intäkt i 32 § 1 förstasom avses mom.

i kommunalskattelagenstycket h och 1928:370 eller sådan ersättning
i § första stycket 2-6 och fjärde1 stycket lagen 1990:659som anges

särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. frågaI arbeteom om
utförtshar utomlands bortses vid beräkningen pensionsgrun-som av

dande inkomst från sådana lönetillägg betingas ökade levnads-som av
kostnader och andra särskilda förhållanden i sysselsättningslandet.
Såsom inkomst anställning ävenav anses

sjukpenning och rehabiliteringspenninga enligt denna lag samt
sjukpenning enligt lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring ellerom
motsvarande ersättning utgår enligt författning eller påsom annan
grund regeringens förordnande, i den mån ersättningen träder iav
stället för försäkrads inkomst såsom arbetstagare i allmän eller enskild
tjänst,

b föräldrapenningförmåner,
Vårdbidrag enligt 9 kap. i den mån bidraget intec 4 är ersätt-

ning för merkostnader,

7 Senaste lydelse 1996:1395
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d dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa,
kontant arbetsmarknadsstöde enligt lagen 1973:371 kontantom

arbetsmarknadsstöd,
f utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning och yrkesin-

riktad rehabilitering i form dagpenning,av
korttidsstudiestödg och vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen

eller lagen1973:349 1983:1030 särskilt vuxenstudiestöd förom
arbetslösa särskilt utbildningsbidrag,samt

h delpension enligt lagarna 1975:380 och 1979:84 delpen-om
sionsförsäkring,

i dagpenning till totalförsvarspliktiga tjänstgör enligt lagensom
1994: 1809 totalförsvarsplikt och andra erhåller dagpenningom som
enligt för totalförsvarspliktigade gällande grunderna,

utbildningsbidrag förj doktorander,
k timersättning vid vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda

vid sfi,särvux och svenskundervisning för invandrare
l livränta enligt 4 kap. lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkringom

eller motsvarande livränta bestäms tillämpningmed sagda lag,som av
från Sveriges författarfondm och konstnärsnänmden utgående bi-

hänföradrag till inkomst förvärvsarbete enligtär att annatsom av
i mån regeringen3 den så förordnar,
statsbidrag tilln arbetslösa tillskott till deras försörjning närsom

de rörelse,startar egen
ersättning enligt lagen 1988: ersättning och ledighet förp 1465 om

närståendevård,
tillfälliga förvärvsinkomsterq verksamhet inte bedrivsav som

självständigt,
ersättning allmän försäkringskassa enligtr 20 § lagenutgersom

1991:1047 sjuklön.om
fråga ersättning i skattepliktiga förmånerI eller andraom pengar

för utfört arbete i form i frågapension, ersättning tillänannan om
idrottsutövare från visst slag ideell förening i fråga ersätt-samtav om
ning från vinstandelsstiftelse eller juridisk med motsva-annan person
rande ändamål gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 2 §
andra stycket 2 § tredje och fjärde styckena.samt a

Vid beräkning inkomst Vid beräkning inkomstav av av av
anställning skall hänsyn till anställning skall hänsyn tilltas tas

ersättning ersättninglön eller lön ellerannan som annan som
försäkrade fått från försäkrade har fått frånden har denen en

arbetsgivare, bosattarbetsgivare, bosattär ärsom som
riket eller utländsk riket eller utländskärär utomutom

juridisk i fall då juridisk endast i fall dåendastperson, person,
den försäkrade sysselsatts här överenskommelse inte träffatsi
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riket överenskommelse inte enligt 3 kap. 2 § förstaoch styck-a
eller dåträffats enligt 3 kap. 2 § för- han tjänstgjorteta som

sjöman ombordstycket eller då han tjänst- på svensktsta
gjort sjöman handelsfartyg.ombordsom
svenskt handelsfartyg. Vad som

här skall inte gälla be-sägs
träffande lön till svenska med-
borgare, svenska statenom
eller, där lönen härrör från
utländsk juridisk person, en
svensk juridisk person, som

bestämmande inflytandeäger ett
den utländska juridiskaöver

enligt Riksförsäk-personen, av
ringsverket godtagen förbindelse

förhar tilläggspen-att svara
sionsavgijten.

Hänsyn skall heller tilltas
lön eller frånersättningannan
främmande makts beskickning

lönadeeller konsulat här i riket
fråneller arbetsgivare, som

tillhör sådan beskickning eller
sådant konsulat och inte ärsom
svensk medborgare. Vad som

skall gällahär inte be-sägs
träffande lön till svensk medbor-

eller till den utan attgare som
svensk medborgare ärvara

bosatt riket, utländski om en
beskickning här i riket enligt av
Riksförsäkringsverket godtagen
förbindelse har föratt svara
tilläggspensionsavgiften.

åtagit förbindel-Den sigsom
enligt tredje eller fjärdese

stycket skall arbetsgi-anses som
vare.
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§183

inkomst förvärvsarbeteMed annatav avses
inkomst näringsverk- inkomst näringsverk-a aav av

landet i vilken den samhet i vilken den försäkradesamhet häri
icke arbetat icke oväsentlig omfatt-försäkrade arbetat i iovä-

sentlig omfattning aktiv ning aktiv näringsverksamhet;nä-
ringsverksamhet;

förvärvsinkomster självständigt bedriven verk-b tillfälliga av
samhet;

ersättning för arbete för någon räkning i ellerc annans pengar
skattepliktiga förmåner;andra

sjukpenning rehabiliteringspenning enligt denna lagd och samt
sjukpenning enligt lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring ellerom

ersättning utgår enligt författning eller påmotsvarande som annan
regeringens förordnande, i den mån ersättningen träder igrund av

för inkomststället nämnts samtsom ovan
ersättning skattepliktig inkomst tjänst enligt kom-e utgörsom av

anställningsförhållandemunalskattelagen 1928:370 och utan attsom,
utbetalats fysisk bosatt utomlands eller utländskförelegat, av person

juridisk person;
inkomstmån inkomsten inte enligt 2 § hänföra tillallt i den är att

anställning.av
första stycket för sig för varje förvärvskällaBedömningen i a görs

ikommunalskattelagen 1928:370. Har inkomstenligt som avses
inte uppgått till kronor för år, denförsta stycket eller b 1000a tas

i förstai beräkning. heller sådan ersättninginte tas som avses
arbeteti beräkning, ersättningen från den, för vilkenstycket c om

Intäkt iunder året inte uppgått till 1000 kronor.utförts, som avses
eller sådan ersättningförsta stycket h och i nämnda lag32 § l mom.

vid arbetsskadagruppsjukförsäkring eller trygghetsförsäkringenligt
1990:659 särskild löneskattenligt 2 § första stycket lagen omsom

skatt räknasförvärvsinkomster underlag för nämndavissa utgör
inkomst förvärvsarbete.inte annatsom av

8 lydelse 1993:1551Senaste
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6a§l9

Har här i riket bosatt förälder under delen kalenderårstörre etten av
vårdat här bosatt barn, inte har fyllt är, skall föräldernett tresom
under de förutsättningar i denna paragraf tillgodoräknas detsom anges
året såsom vårdår. Sådana år jämställs med tillämpningen dennaett av
lag med âr för vilka pensionspoäng tillgodoräknats. För tillgodorä-
knande fordras de allmänna förutsättningarna för beräkningatt av
pensionsgrundande inkomst enligt § andra1 stycket andra meningen

uppfyllda. Värdår enligt denna paragraf skall inteär tillgodoräknas då
pensionspoäng för året fastställts enligt 6 och inte§ heller då pensions-

för året enligt första6 § stycket intepoäng tillgodoräknats föräldern
på grund underlâten avgiftsbetalning.av

För barn och år får endast förälder tillgodoräkna sigsamma en
vårdår enligt första stycket.

Vid beräkning det i 12 kap. 2 § första stycket angivna medeltaletav
pensionspoäng frånbortses de år tillgodoräknats enligt dennaav som

paragraf. Sådana år skall inte heller beaktas vid tillämpningen av
första12 kap. 1 § stycket eller 13 kap. 2 § första stycket.

förälderEn vill förälderEn villatt ett att ettsom som
vårdår enligt denna paragraf vårdår enligt denna paragraf
skall tillgodoräknas skall hos skall tillgodoräknas skall hos
den allmänna försäkringskassa den allmänna försäkringskassan
där han inskriven skriftligär ansökangöra göraen en om
skriftlig ansökan tillgodo- tillgodoräknande enligt dennaom
räknande enligt denna paragraf paragraf år eftersenast ett

år efter utgången utgången det år skallsenast ett av av som
det år tillgodoräknas.skall tillgodoräknas.som

16 kap.

Den önskar pension skall önskar pensionDen skallsom som
ansökan hos allmän för- ansökan hos allmän för-göra göra

säkringskassa i enlighet med säkringskassa i enlighet med
vad regeringen förordnar. fallI vad regeringen förordnar. fallI

närmare närmaresom anges av rege- som anges av rege-
ringen eller, efter regeringens efterringen eller, regeringens

9 Senaste lydelse 1981:1038

2° Senaste lydelse 1992:1277
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bemyndigande, Riksförsäk- bemyndigande, Riksförsäk-
ringsverket skall försäkrings- ringsverket skall försäkrings-

dock ansökan be- kassan dock ansökankassan be-utan utan
ålderspension till hel ålderspensionsluta hel sluta tillom om

hos kassan inskriven pensionsberättigad från ochen pen- en
sionsberättigad från och med med den månad han fyller 65

månad han fyller 65 år, år, han inte skriftligenden om om
han inte skriftligen begärt begärt annat.an-
nat.

Uppbär försäkrad sjukpenning eller ersättning för sjukhusvården
får försäkringskassaneller rehabiliteringspenning enligt denna lag,

tillerkänna honom förtidspension hinder han inte gjortutan attav
därom. skall gälla dä försäkrad sjukpen-ansökan Detsamma uppbären

för sjukhusvård livränta enligt lagenning, ersättning eller 1976:380
arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning utgårom som

enligt författning eller på grund regeringens förordnande.annan av
Uppbär försäkrad sjukbidrag eller har handikappersättning elleren

Vårdbidrag tillerkänts för begränsad tid, får den tid för vilkenhonom
förlängas har gjorts.förmånen skall utgå ansökan Motsvaran-utan att

i fråga särskild efterlevandepension tillerkäntsde gäller om som en
för tid.efterlevande begränsad

mån så förordnar försäkringskassa till-I den regeringen må allmän
lag hindererkänna den pensionsberättigade pension enligt denna utan

han icke gjort ansökan därom.attav
läkarutlåtande vidkostnader för läkarundersökning och ansökanFör

förtidspension, handikappersättning, Vårdbidrag eller särskildom
efterlevandepension skall ersättning lämnas i enlighet med vad

Riksförsäkringsver-regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
föreskriver.ket

20 kap.
1

denna lag där framgår, med år kalenderår och medl annatavses,
månad kalendermånad

Med sjöman däravses,
framgår, arbetstagareannat
enligt sjömanslagensom

1973:282 sjöman.anses som

2 Senaste lydelse 1996:1336
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påMed anställning svenskt
handelsfartyg likställes anställ-
ning på utländskt handelsfartyg

svensk redare förhyr isom
huvudsak obemannat, om an-
ställningen sker hos denne eller
någon honom anlitad arbets-av

handels-givare. Uthyres svenskt
fartyg till utländsk redare i
huvudsak obemannat, äga
bestämmelserna i denna lag till-
lämpning anställningen skerom
hos fartygets eller någonägare

denne anlitad arbetsgivare.av

försäkrad eller eljest till ersättning enligt dennaDen är äger rättsom
i enlighet med föreskrifter meddelaslag åligger deatt, som av

Riksförsäk-regeringen eller, efter regeringens bestämmande, av
uppgifter, betydelse för tillämpningenringsverket, lämna de ärsom av

Beträffande den omyndig eller har god ellerlagen. ärsom manav
förvaltare enligt föräldrabalken har förmyndaren eller, det kanom

följa gode eller förvaltaren skyldighetuppdraget, attanses av mannen
lämna uppgifterna.

driver sjukvårds-driver sjukvårds- DenDen som ensom en
inrättning inrättning ärär att attsom anse somsom anse som

sjukhus enligt denna lagsjukhus enligt denna lag ärär
all-skyldig meddela den skyldig dröjsmål med-att att utan

försäkringskassan försäkrings-dela den allmännamänna när en
avgiftsskyldig patient,patient, kassanär när ärsom en som

in för avgiftsskyldig enligt 2 kap.enligt 2 kap. 12 tas
sjuk- in för värd sjuk-vård sjukhuset och 12när tas

sjukhusvårdenochupphör. Sådan husethusvården närupp-
dröjsmål lämnas upphör.gift skall utan

försäkringskassa därtill den
inskriven.patienten är

22 lydelse 1992:1737Senaste
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15

Regeringen träffa överenskommelse med främmandeäger makt
angående utsträckt tillämpning denna lag eller undantag i vissaav om

frånfall vad i lagen stadgat.är
svenskOm medborgare,en

sysselsätts utomlandssom av en
arbetsgivare bosatt iärsom
Sverige eller svensk juridiskär

på grund över-person, av en
enskommelse enligt första styck-

inte skall försäkradet vara
enligt denna lag skall pensions-
grundande inkomst anställ-av

enligt kap.ning 11 2§ ändå
tillgodoräknas honom, om
arbetsgivaren i förbindelse,en

godtas riksförsäkrings-som av
verket, átar försig att svara
tilläggspensionsavgifzfen. Mot-
svarande skall gälla för en
svensk medborgare ärsom an-
ställd hos utländsk juridisken

svensk juridiskperson, om en
har bestämman-ettperson, som

de inflytande den utländskaöver
juridiska så-personen, avger en
dan förbindelse.

21 kap.

Den inskriven hos bosatt landet,Den här iär ärsom en som
allmän försäkringskassa, inte försäkrad förärmenmen en

sjukpenning beräknadinte försäkrad för sjuk-är en som,
enligt kap. förstapenning beräknad enligt 3 4 § stycketsom,

första uppgår till 60 kronor, skall3 kap. 4§ stycket
uppgår till 60 kronor, skall från och med den månad då

23 lydelseSenaste 1984:1104

24 lydelse 1995:1478Senaste
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kunna frivilliga avgifter han jyller år kunnasextongenom
försäkra sig för erhållande frivilliga avgifter för-av genom
sjukpenning eller sjukpenning- försäkra sig erhållande sjuk-av
tilllägg. penning eller sjukpenningtill-

lägg.
inte tillDen har sjukpenning enligt kap. får3 1 § försäkrarättsom

sig för sjukpenning uppgår till lägst 20 kronor och högst 60som
kronor. har till sjukpenningDen enligt 3 kap. fårrätt 1 §som
försäkra sig för sjukpenningtillägg, tillsammans med densom
sjukpenning han berättigad till enligt 3 kap. 4 § första stycketärsom

uppgår till lägst kronor2 20 och högst 60 kronor.
frivillig försäkring påverkasEn inte den försäkrades sjuk-attav

penning enligt 3 kap., under där angivna förutsättningar, beräknas
med tillämpning sjätte5 § stycket eller 10 eller 10 b § närrmdaav a
kapitel.

Försäkringen skall efter försäkradesden val gälla med karenstiden
3 eller 30 dagar eller sådan karenstid.utanav

till inträde i den frivilliga försäkringen förkortningRätt eller av
gällande karenstid enligt fjärde tillkommerstycket endast den ärsom
under år.55

Ersättning enligt denna paragraf inte för tid efter ingångenutges av
den månad dä den försäkrade börjar uppbära hel förtids- eller
ålderspension.

22 kap.
1

försäkradEn inskriven En försäkrad har möjligheter tillärsom
rehabiliteringhos allmän försäkringskassa och till reha-rätt

eller har till sjukpenning biliteringsersättning enligt vadrätt
enligt kap. andra stycket i detta kapitel.3 1 § som anges
har möjligheter till rehabilite-

till rehabiliterings-ring och rätt
ersättning enligt vad som anges
i detta kapitel.

25 lydelse 1991:1040Senaste
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§262

Rehabilitering enligt detta kapitel skall syfta till återge den haratt som
drabbats sjukdom sin arbetsförmåga och förutsättningar försörjaav att
sig själv förvärvsarbete.genom

Rehabiliteringsåtgärder skall planeras i samråd med den försäkrade
och utgå från dennes individuella förutsättningar och behov.

Regeringen eller den myndig-
het regeringen bestämmersom
får meddela särskilda föreskrif-

rehabilitering detnärter 0m
gäller försäkrad inte ären som
bosatt här landet.i

lagDenna träder i kraft den 1 januari 1999.
Äldre2. bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga förmånerom som

tid före ikraftträdandet.avser
Om det till fördel för denär enskilde, skall äldre bestämmelser

tillämpas i fråga utbetalningäven förmån för år 1999. Dettaom av en
gäller dock endast den enskilde inskriven hos allmän försäk-om var
ringskassa eller i fall försäkrad för förmånen vid utgången årvart av
1998.

Äldre4. bestämmelser tillämpas också beträffande
tillgodoräknande bosättningstid i Sverige enligt 5 kap. meda. av

avseende tid före ikraftträdandet,
b. beräkning pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknandeav
pensionspoäng enligt kap. för11 tid före ikraftträdandet.av
Om förbindelse i äldre bestämmelser i kap.11 2 §en som anges

tredje eller fjärde stycket eller kap.20 15 § andra stycket gäller vid
ikraftträdandet, skall pensionsgrundande inkomst beräknas enligt äldre
bestämmelser för år 1999.även

26 Senaste lydelse 1991:1040
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till3 Förslag
ändring i lagen 1947:529Lag allmännaomom

barnbidrag

frågaHärigenom föreskrivs i lagen 1947:529 allmärmaom om
barnbidrag

följande lydelsedels och skall ha1 1att a
paragraf, följandedels det i lagen skall införas 1 batt aven ny

lydelse.

1§I

svensk med- barn skall allmännaFör barn, Förär me-som av
såsom bidrag till barnetsriket, skall delborgare och bosatti

uppfostran läm-uppehälle ochallmänna medel såsom bi-av
barnbidragallmänt medtill barnets uppehälle ochdrag nas

68O kronor året i enlighetallmänt 7uppfostran lämnas om
vad nedan stad-medbarnbidrag med 680 kronor7 närmare

året i enlighet med vad gas.om
nedan stadgas.närmare

barnbidrag skallAllmänt
förockså lämnas här i riket bo-

bam, inte svenskärsatt som
medborgare, barnet ellerom

föräldrarna sedannågon av
månader riket.vistas iminst sex

dock för tid dågäller inteDetta
enligt lagendagersättning 17 §

1994:137 mottagandeom av
asylsökande fl. lämnas tillm.
barnet.

lämnar SverigeEtt barn som
fortfarandeskall anses vara

utlandsvistelsenbosatt här, om
avsedd längstär att vara sex

månader. Medföljande barn till
den statlig arbetsgi-som av en

försänds till landannatettvare
för arbetsgivarens räk-arbete

lydelse 1995:472Senaste



SOU 1997:72 63

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

skallning, under utsändnings-
tiden bosatta i Sverige.anses
Medföljande barn till en person,

i fall anställd iärannatsom
utlandet svenska kyrkan, ettav
svenskt trossamfund, ett organ

knutet till sådantär ettsom
samfund eller svensk idellen
organisation bedriver bi-som
ständsverksamhet, skall fort-
farande bosatta här,anses om
utlandsvistelsen avseddär att

år.längst trevara

la§2

Frågor allmänna barnbi- socialförsäkringslagenIom
drag handhas riksförsäk- 0000:000 finns bestämmelserav
ringsverket och de allmänna om
försäkringskassorna. ingår ivem som person-

Beslut allmänt barnbidrag förkretsen tillämpningenom av
fattas den allmänna försäk- denna lag,av
ringskassa hos vilken den allmänna tillämpningsvill-som
uppbär bidraget inskriven kor,är
eller skulle ha inskriven,varit utbetalning förmånerav

han uppfyllt åldersvillkoret utomlands, samtom
i 1 kap. 4§ lagen 1962:381 anmälan och handlägg-

allmän försäkring. ning ärenden.om av

1b§

Frågor allmänna barnbi-om
drag handhas Riksförsäk-av
ringsverket och de allmänna

försäkringskassorna.
Beslut allmänt barnbidragom

fattas den allmänna försäk-av
ringskassa enligt kap.5 4som

2 Senaste lydelse 1981:702
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socialförsäkringslageneller 6 §
0000:000 skall avgöra ett
ärende avseende den som upp-

bidraget.bär

januari 1999.kraft denlag träder i 1Denna
Äldre barnbidragfortfarande i frågatillämpasbestämmelser2. om
tid före ikraftträdandet.för

skall äldre bestämmelserenskilde,till fördel för denOm det är
gäller dockår 1999. Dettabarnbidrag föri frågatillämpas även om

bor hos ansågs bosattbarneteller förälderendast barnet somenom
år 1998.vid utgångeni Sverige av
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4 Förslag till

ändringLag i lagen 1969:205om om

pensionstillskott

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1969:205 pensionstill-om om
skott

dels 1 § skall ha följande lydelse,att
dels det i lagen skall införas paragraf, 1 följandeatt en ny a av

lydelse.

1§

Till folkpension i form ålderspension, förtidspension, omställnings-av
pension eller särskild efterlevandepension utgår pensionstillskott enligt
denna lag. Sådant tillskott utgår också till folkpension i form av
änkepension, uppbärs med stöd övergångsbestämmelserna tillsom av
lagen 1988:881 ändring i lagen 1962:381 allmän försäk-om om
ring.

Pensionstillskott endastutges
till den bosatt i Sverige.ärsom

1 §a

I socialförsäkringslagen
0000:000 finns bestämmelser

om
I ingår ivem som person-.

kretsen för tillämpningen av
denna lag,

allmänna tillämpningsvill-
kor,

utbetalning förmånerav
utomlands, samt

anmälan och handlägg-
ning ärenden.av

Denna lag träder i kraft den januaril 1999.
Äldre2. bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga pensionstill-om

skott för tid före ikraftträdandet.
Om det till fördel för den enskilde, skall äldre bestämmelserär

tillämpas frågai pensionstillskott för år 1999.även Detta gällerom

Senaste lydelse 1992:1278
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endast enskildedock den bosatt i Sverige vid utgången årom var av
1998.
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5 Förslag till
Lag ändring i lagen 1973:370om om

arbetslöshetsförsäkring

Härigenom föreskrivs och 6 §§ lagen 1973:370att om
arbetslöshetsförsäkring skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Försäkrad enligt denna lag I socialförsäkringslagenär
och medlem iär 0000:000 finns bestämmelservar en som en

registrerad arbetslöshetskassa. om
försäkradärvem som

enligt denna lag,
arbetei Sverige,
allmänna tillämpningsvill-

kor, samt
utbetalning förmånerav

utomlands.
För kunna få tillrättatt

ersättning skall den försäkrade
medlem i registreradvara en

arbetslöshetskassa i övrigtsamt
uppfylla de villkor för tillrätt
ersättning i dennasom anges
lag.

Ersättning vid arbetslöshet tillkommer försäkrad som
arbetsför och i övrigtär arbetsför och i övrigtär

oförhindrad åtaga sig arbete, oförhindrad åtaga sig arbeteatt att
häri landet,

2. bereddär erbjudet lämpligt arbete under tid för vilkenatt antaga
han icke anmält hinder kan godtagas arbetslöshetskassan,som av

anmäld arbetssökandeär hos den offentliga arbetsför-som
medlingen i den ordning Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver,som

Lagen omtryckt 1991:1334.

2 Senaste lydelse 1995:1636



SOU 1997:7268

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

lämpligt arbete.icke kan erhålla4.
till denenligt denna lag lämnas inte deltar iErsättning som

föreskrifterfinns särskilda skäl. Närmareutbildning det inte omom
bestämmelse meddelas regeringen eller dentillämpningen denna avav

bestämmer.myndighet regeringensom
lag lämnas inte till den enligt 35 §Ersättning enligt denna som

arbetsmarknadsstöd fått sådant stödkontantlagen 1973:371 ettom
från tillenligt 26 och 27 §§ lagindraget eller avstängts rättensamma

så beslut sådanlämnas inte längeersättning. Ersättningen om en
gäller.åtgärd

Som företagare i denna lagföretagare i denna lagSom
den ellerellerden äger äräräger anses somanses som

direkt eller indirektindirekt delägaredelägare direkt eller - ---
honi näringsverksamhet i näringsverksamhet här i lan-som

personligt verksam det hon eller haneller han ärär per-som
honhon eller han har sonligt verksam i ochi och ett somsom

väsentligtväsentligt inflytande eller han haröver. ett
inflytande över.

arbetslös, hennes eller hansskallföretagareEn näranses vara
tillfälligt.upphörtverksamhet i rörelsen harpersonliga änannat

regeringen eller den myndighetskäl, fårOm det finns särskilda som
skallföreskriva företagarebestämmerregeringen att anses varaen

i femte stycket.i andra fallarbetslös än sägsäven som

6§3

försäkrad efterföreligger, förersättning vid arbetslöshettillRätt som
i arbetslöshetskassan,inträdetsenaste

varit medlem i kassani kassanvarit medlem
månader,minst tolvmånader, underunder minst tolv omom

huvudsakliga för-för- haft sinhuvudsakliga hanhan haft sin
avlönat arbetearbete sörjningavlönatsörjning genomgenom

räkning,under landet förräkning, eller häriför annansannans
månader,han haft under minst 24minst 24 månader, ellerom

försörjning haft sin huvudsakligahuvudsakliga hansin om
självständigsjälvständig företagare försörjning somsom

medlemsvillkor,företagaremedlemsvillkor,
ramtid tolvramtid tolv underunder 2.2. en aven av

före detföre det månader omedelbartmånader omedelbart att att
hon anmält siganmält sig han ellerhan eller hon somsom

3 1996:1418.lydelseSenaste



SOU 1997:72 69

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

arbetssökande hos den offent- arbetssökande hos den offent-
liga arbetsförmedlingen, utfört liga arbetsförmedlingen, utfört
förvärvsarbete i minst åttio förvärvsarbete här i landet i

fördeladedagar minst fem minst åttio dagar fördelade på
månader arbetsvillkor. Endast minst fem månader arbetsvill-
dag då för värvsarbete har kor. Endast dag då för-ut-
förts i minst timmar får här värvsarbete har utförts i minsttre
räknas in. Med utfört förvärvs- timmar får här räknas in.tre
arbete tid då denäven Med utfört förvärvsarbeteavses avses
försäkrade haft eller tid då den försäkrade haftävensemester

varit ledig någon eller varit ledigsemesterannars av annars
anledning sjukdom, någon anledningän änannan av annan

tjänstgöring enligt lagen sjukdom, tjänstgöring enligt
1994:1809 totalförsvars- lagen 1994:1809 totalför-om om
plikt eller barns födelse med svarsplikt eller barns födelse
helt eller delvis bibehållen lön. med helt eller delvis bibehållen

lön.
Vid prövning arbetsvillkoret bortses från förvärvsarbeteävenav

som
arbetsgivaren finansierat med stöd av
förordningen 1986:414 rekryteringsstöd såvittom avser-

vikariatsstöd enligt 6 § första styckesatsen denna förordning, ellera
förordningen 1987:411 beredskapsarbete, ellerom som-

2. bedrivits med stöd förordningenl984:523 bidrag tillav om
arbetslösa fl. näringsverksamhet. Detta gällerstartarm. som egen
dock inte den försäkrade då arbetet påbörjas uppfyller arbets-om
villkoret med förvärvsarbete änannat sagts.som nyss

Föreligger särskilda skäl får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer medge medlemsvillkoret bestäms till tolvatt
månader för försäkrad, haft sin huvudsakliga försörjningsom som
självständig företagare.

Tid då förvärvsarbete har utförts får icke räknas gäng föränmer en
uppfyllande arbetsvillkoret.av

Denna lag träder i kraft den januari 1999.1
Äldre bestämmelser2. tillämpas fortfarande i fråga ersättning förom
företid ikraftträdandet.
Om det till fördel för den enskilde, skall äldre bestämmelserär

tillämpas i fråga ersättning för år 1999. Detta gäller dockäven om
endast den enskilde försäkrad utgångenvid år 1998.om var av
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till6 Förslag
ändring i lagen 1973:371 kontantLag om om

arbetsmarknadsstöd

frågaHärigenom föreskrivs i lagen 1973:371 kontant arbets-om om
marknadsstöd

och skall ha föjande lydelse,dels 6 30att
det i lagen skall införas paragraf, 3 följandedels att en ny av

lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

socialförsäkringslagenI
0000:000 finns bestämmelser

om
ingår ivem som person-

kretsen för tillämpningen av
denna lag,

arbetei Sverige,
allmänna tillämpningsvill-

kor, samt
utbetalning förmånerav

utomlands.

arbetsmarknadsstöd tillkommerKontant den som
arbetsför och i övrigt arbetsför och i övrigtär är

oförhindrad åta sig arbete oförhindrad åta sig arbeteatt att
för arbetsgivares räkning här landet för arbetsgivaresien en
minst timmar varje3 arbetsdag räkning minst 3 timmar varje
och i genomsnitt minst 17 arbetsdag och i genomsnitt
timmar i veckan, minst timmar i veckan,17

beredd erbjudet lämpligt arbete under tid för vilkenär att anta
hon eller han inte anmält hinder kan godtas,som

anmäld arbetssökande hos den offentliga arbetsför-är som
medlingen i den ordning föreskrivs regeringen eller densom av
myndighet regeringen bestämmer, ochsom

inte fâ lämpligt4. kan arbete.

omtryckt 1994:929.Lagen

2 lydelseSenaste 1995:1637.
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Ersättning lämnas tidigast den julil det år den arbetslöse fyller
20 år.

Ersättning enligt denna lag länmas inte till den deltar isom
utbildning det inte finns särskilda skäl. Närmare föreskrifterom om
tillämpningen denna bestämmelse meddelas regeringen eller denav av
myndighet regeringen bestämmer.som

Ersättning enligt denna lag lärrmas inte till den enligt 48 §som
lagen 1973:370 arbetslöshetsförsäkring har uteslutits frånom
medlemsskap under tid år från uteslutningen.etten av

Som företagare enligt denna Som företagare enligt denna
lag den eller lag denäger är elleräger äranses som anses som
delägare direkt eller indirekt delägare direkt eller indirekt- - - -
i näringsverksamhet hon i näringsverksamhet häri lan-som
eller han personligt verksamär det hon eller han ärsom per-
i och hon eller han har sonligt verksam i och honettsom som
väsentligt inflytande över. eller han har väsentligtett

inflytande över.
företagareEn skall arbetslös, hennes eller hansnäranses vara

personliga verksamhet i rörelsen har upphört tillfälligt.änannat
Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer föreskriva företagare skallatt en anses vara
arbetslös i andra falläven i sjätte stycket.än sägssom

6§3

Rätt till kontant arbetsmark- till kontantRätt arbetsmark-
nadsstöd föreligger, den nadsstöd föreligger, denom om ar-
arbetslöse under ramtid betslöse under ramtid tolven av en av
tolv månader omedelbart före månader omedelbart före det att
det han eller hon anmält sig han eller hon anmält sigatt som

arbetssökande hos den arbetssökande hos den offent-som
offentliga arbetsförmedlingen liga arbetsförmedlingen utfört
utfört förvärvsarbete i minst förvärvsarbete här landeti i
fem månader arbetsvillkor. minst fem månader arbetsvill-
Här skall hänsyn endast till kor. skallHär hänsyntas tas
månad då förvärvsarbete utförts endast till månad då förvärvs-
under minst 75 timmar. Med arbete utförts under minst 75
utfört förvärvsarbete timmar. Med utfört förvärvs-ävenavses
tid då sökanden haft arbete tid dåävensemester avses
eller varit ledig sökanden haft ellersemesterannars av annan

3 Senaste lydelse 1996:1419.
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anledning sjukdom, tjänstgö- varit ledigän annars av annan
1994:1809 anledning sjukdom, tjänstgö-ring enligt lagen än

barns ring enligt lagen 1994:1809totalförsvarsplikt ellerom
eller delvis totalförsvarsplikt eller barnsfödelse med helt om

födelse med helt eller delvisbibehållen lön.
bibehållen lön.

arbetsvillkoret från förvärvsarbeteVid prövning bortses somav
stödarbetsgivaren finansierat med av

såvitt1986:414 rekryteringsstödförordningen avserom-
första strecksatsen denna förordning, ellervikariatsstöd enligt 6 §a

beredskapsarbete, ellerförordningen 1987:411 om som-
förordningen 1984:523 bidrag tillbedrivits med stöd omav

gäller dock intefl. näringsverksamhet. Dettaarbetslösa startar egenm.
arbetsvillkoretdå påbörjas uppfyller medsökanden arbetet annatom

förvärvsarbete än sagts.som nyss
gång fördå förvärvsarbete har utförts får icke räknasTid änmer en

uppfyllande arbetsvillkoret.av

30

skriftligen hos läns-kontant arbetsmarknadsstödAnsökan görsom
fogasansökningen skallregeringen bestämmer. Vidarbetsnämnd som

arbetsförhållanden dearbetsgivaren sökandensintyg samtomav
hans till stöd.behövs för bedömandeuppgifter i övrigt rättavsom

svårigheter införskaffas, fårendast medsådant intygKan stora
påoch övriga uppgifter styrkasarbetsförhållandena sätt.annat

i förstabegäran utfärda intygArbetsgivare skall som avses
Arbetsmarknadsstyrelsen.formulär fastställesstycket enligt som av

kontantUtbetalningUtbetalning kontant av ar-av ar-
denbetsmarknadsstödbetsmarknadsstöd den görsgörs avav

försäkringskassan.försäkringskassa allmännaallmänna i
sökanden inskriven.vilken är

januari 1999.träder i kraft den 1Denna lag
Äldre ersättning förfortfarande i frågabestämmelser tillämpas2. om

ikrafttrådandet.tid före
äldre bestämmelserför enskilde, skalltill fördel denOm det är

gäller dockår 1999. Dettafråga ersättning förtillämpas iäven om

4 lydelse 1994:1674Senaste
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lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

uppfyllt villkoren i 6 § vid utgången årendast den enskilde avom
1998.
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tillFörslag7

ändring i lagen 1976:380Lag omom

arbetsskadeförsäkring

1976:380frågaHärigenom föreskrivs i lagen arbetsskadeför-omom
säkring

skall upphöra gälla,dels 8 kap. 2 §att att
kap. 3 kap. och 2 §§, 4 kap. 6 § 8 kap. 3 ochdels 1 1 1 samtatt

skall ha följande lydelse,5 §§

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

kap.1
1

förvärvsarbetari denna lag finns bestämmelserDen verk- Isom
här riket försäkrad församhet i försäkring arbetsskada.är om

för arbetsskada enligt denna socialförsäkringslagenI
finnslag. 0000:000 bestämmelser

om
försäkradärvem som

enligt denna lag,
arbetei Sverige,
allmänna tillämpningsvill-

kor,
utbetalning förmånerav

utomlands,
handlägg-anmälan och

ärenden.ning av
genomgår utbildning i denFörsäkringen skall gälla denäven som

för arbetsskada.särskild riskmån utbildningen förenad medär
regeringen bestämmer meddelarRegeringen eller myndighet som

föreskrifter härom.närmare
förvärvsarbetandeAnnan än

försäkrad underarbetstagare är
bosattförutsättning han iäratt

Sverige.
stycket gällerFörsta även

arbetstagarearbete ensom

omtryckt 1993:357Lagen

2 lydelse 1984:1105Senaste
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utför utomlands, arbetetom
högst är ochettavses vara

arbetstagaren utsändär av en
arbetsgivare med verksamhet
här i riket. Om regeringen inte
föreskriver skallannat en ar-
betstagare statligsom av en
arbetsgivare sänds till ett annat
land för arbete för arbetsgiva-

räkning försäkrad förrens vara
arbetsskada under hela utsänd-
ningstiden dennaäven ärom
avsedd längre änatt ettvara
år.

Första stycket gäller om en
utländsk arbetsgivare sänder ar-
betstagare till Sverige för arbete

högst är.ettsom avses vara

3 kap.

Är den skadade sjukförsäkrad försäkradeDen har vid arbets-
enligt lagen 1962:381 skada till förmånerrättom samma
allmän försäkring har han vid från sjukförsäkringen enligt
arbetsskada tillrätt lagen 1962:381 allmänsamma om
förmåner från sjukförsäkringen försäkring han har tillrättsom

vid sjukdom. vid sjukdom.som annan annan

Är Ärnågon i 1 § inte någon i inte1 §som avses som avses
berättigad till sjukpenning från berättigad till sjukpenning från
sjukförsäkringen eller den sjukförsäkringen ellerär denär
skadade inte sjukförsäkrad skadade inte i övrigt omfattad
enligt lagen 1962:381 sjukförsäkringen enligt lagenom av

3 Senaste lydelse 1993:357

° Senaste lydelse 1993:357
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allmän försäkring, har han vid 1962:381 allmän försäk-om
arbetsskada till förmåner ring,rätt har han vid arbetsskada
från arbetsskadeförsäkringen i till förmåner från arbets-rätt
enlighet med vad skulle ha skadeförsäkringen i enlighetsom
utgått 3 och 22 kap. med vad skulle ha utgåttom som
lagen allmän försäkring 3 och 22 kap. lagenom om om
hade varit tillämpliga ho- allmän försäkring hade varit

Sjukpenning utgår dock tillämpliga på honom. Sjuk-nom.
inte till arbetstagare enligt penning utgår dock inte tillsom

kap. första3 16 § stycket lagen arbetstagare enligt 3 kap.som
allmän försäkring har l6§ första stycket lagenom un- om

dantagits från till sjukpen- allmän försäkringrätt har undanta-
ning vid sjukdom. gits från till sjukpenningrätt

vid sjukdom.

4 kap.

För den inte sjukpen- För den inte sjukpen-är ärsom som
ningförsäkrad enligt kap.3 ningförsäkrad enligt 3 kap.
lagen 1962:381 allmän lagen 1962:381 allmänom om
försäkring likväl har in- försäkring likväl har in-men men
komst förvärvsarbete komst förvärvsarbeteutgörs utgörsav av
livränteunderlaget den in- livränteunderlaget den in-av av
komst tillämpningmed komst med tillämpningsom av som av
5§ skulle ha beräknats för 5 § skulle ha beräknats för
honom han hade varit sjuk- honom han hade varit sjuk-om om
penningförsäkrad, dock lägst penningförsäkrad, dock lägst
6 000 kronor. 24 basbeloppetprocent av

enligt 1 kap. 6 § lag.samma

8 kap.

allmänna försäkringskassaDen allmänna försäkringskassanDen
första skall så deti 2 § stycket kan ske be-snartsom avses

skall så det kan ske be- den ersättningstämmasnart som
den ersättning skall betalasstämma ut.som

skall betalas försäk-Dennaut.

5 Senaste lydelse 1996:1064

6 Senaste lydelse 1995:900
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ringskassa får dock uppdra åt
försäkringskassa atten annan

bestämma ersättningen.

5§7

Ersättning betalas i den ord- Ersättning betalas i den 0rd-ut ut
ning regeringen föreskri- ning regeringen föreskri-som som

Bestämmelserna i 16 kap. Bestämmelserna i 16 kap.ver. ver.
12 och 13 lagen 1962:381 12 § lagen 1962:381 om

allmän försäkring allmän försäkring utbetal-ut-om om om
betalning till den ning tillän den förmåns-änannan annan
förmånsberättigade och berättigade har motsvarandeom
utbetalning riket tillämpninghar i frågautom ersätt-om
motsvarande tillämpning i fråga ning frân arbetsskadeförsäkring-

ersättning från arbetsskade-om en.
försäkringen.

penna lag träder i kraft den januari1 1999.
2. Aldre bestämmelser i och1 4 kap. tillämpas fortfarande i fråga om
skador inträffathar före ikraftträdandet.som

7 Senaste lydelse 1981:1249
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8 Förslag till
ändring i 1979:84Lag lagenom om

delpensionsförsäkring

föreskrivsHärigenom i fråga lagen 1979:84 delpensions-om om
försäkring

dels rubriken före 3 § skall ha följande lydelse,att
dels 3-5 och skall ha följande lydelse,14att
dels det i lagen skall införas paragraf, 2 följandeatt en ny a av

lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

socialförsäkringslagenI
finns0000:000 bestämmelser

om
försäkradärvem som

lag,enligt denna
arbete i Sverige,
allmänna tillämpningsvill-

kor,
förmånerutbetalning av

utomlands, samt
anmälan och handlägg-

ärendenning av

Allmänna försäkringsvillkor Kvalifikationsvillkor

förFörsäkrad delpensi den För till delpension krävsär rätt atton
bosatt i Sverige och den försäkrade under ramtidär ensom
ramtid årunder år före denomedelbartett etten av ome- av

delbart före den dag då pension dag då pension börjaavses
börja eller den eller den tidigare dag dåutges utgesavses

tidigare dag då ansökan ansökan har förvärvsarbe-görs görs
har förvärvsarbetat i minst 80 här i landet i minst 80 dagartat

fördelade minst femdagar fördelade på minst fem månader

Senaste lydelse 1995:518
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månader enligt bestämmelserna enligt bestämmelserna om ar-
arbetsvillkor i lagen betsvillkor i lagen 1973:370om

1973:370 arbetslöshetsför- arbetslöshetsförsäkring. Tidom om
säkring. Tid då sökanden har då sökanden har varit hindrad
varit hindrad arbeta arbeta anledningatt attav av som
anledning i den lagen i densägs lagen ellersägs i lagensom
eller i lagen 1973:371 1973:371 kontant arbets-om om
kontant arbetsmarknadsstöd marknadsstöd inräknas inte vid
inräknas inte vid bestämmande bestämmande ramtid. Somav

ramtid. Som arbetshinder arbetshinder räknas vid till-av
vidräknas tillämpning denna lämpning denna paragrafav av

paragraf arbetslöshet vidäven arbetslöshet vid vilkenäven
vilken ersättning har ersättning har enligtutgetts utgetts
enligt någon närrmda lagar. någon nämnda lagar.av av

För någon skall försäk- För någon skall ha tillatt rättattvara
rad för delpension fordras delpension fordras vidare att
vidare han från och han frånmed det och med årdet hanatt
år då han fyllde 45 år har fylldevarit 45 år har varit förvärvs-
förvärvsverksam i sådan verksam i sådan utstäckningut- att
sträckning han för han förminst tio minst tio år har till-att
år har tillgodoräknats pensions- godoräknats pensions grundande
grundande inkomst för tilläggs- inkomst för tilläggspension
pension enligt ll kap. lagen enligt kap. lagen11 1962:381
1962:381 allmän försäk- allmän försäkring.om om
ring.

Vid tillämpning första stycket förekommandeskall i fall tasav
hänsyn till år, för vilket förvärvsarbetandeäven den skulle ha
tillgodoräknats pensionsgrundande inkomst han inte hade underlåtitom

erlägga tilläggspensionsavgift.att

försäkrad,En från och En försäkrad, från ochsom som
med den månad då han fyller med månadden då han fyller
61 år eller minskar sin 61 år eller minskar sinsenare senare
arbetstid i förvärvsarbete, har arbetstid i förvärvsarbete, har

2 Senaste lydelse 1981:695

3 Senaste lydelse 1994:742
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delpension i enlighet till delpension i enlighettill rätträtt
han därefter med 6-13 §§ han däreftermed 6-13 §§ omom

i genomsnitt minst här iarbetar 17 arbetar i landet genom-
timmar arbets- minst och högstoch högst 35 snitt 17 35per

Pension utgår längst tillvecka. timmar arbetsvecka. Pen-per
månaden före den då utgåroch med sion längst till och med

fyller år. före då fyllerhan 65 månaden den han
65 år.

får utgå för månad, för vilken den försäkrade uppbärDelpension
ålderspension enligt lagen 1962:381 allmänförtidspension eller om

försäkring.

Ansökan delpension skallAnsökan delpension skall omom
skriftligen hos den all-skriftligen hos den all- görasgöras

försäkringskassa hos försäkringskassan.männamänna
vilken sökanden inskriven.är

träder i kraft den januari 1999.Denna lag 1
Äldre fråga delpension förtillämpas fortfarande ibestämmelser2. om

tid före ikraftträdandet.
bestämmelserför enskilde, skall äldredet till fördel denOm är

gäller dockfråga delpension för âr 1999. Dettatillämpas iäven om
år 1998.enskilde försäkrad vid utgångenendast den avom var
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9 Förslag till

ändringLag i lagen 1986:378 förlängtom om

barnbidrag

Härigenom föreskrivs 5 och 6 §§ lagen 1986:378 förlängtatt om
barnbidrag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§

Förlängt barnbidrag lämnas I socialförsäkringslagenen-
dast till elever bosatta i 0000:000är finns bestämmelsersom

ÄrSverige. eleven inte svensk om
medborgare, gäller därutöver ingår ivem som person-

eleven vistas här landeti kretsen för tillämpningenatt av
sedan minst månader. denna lag,sex

För förlängt barnbidrag allmänna tillämpningsvill-
enligt §4 tillämpas i fråga kor,om
bosättningen här landeti de utbetalning förmånerav
föreskrifter bosättning utomlands, samtom som
gäller för allmänt barnbidrag anmälan och handlägg-
vid utlandsvistelse enligt lagen ning ärenden.av
1947:529 allmänna barn-om
bidrag.

Förlängt barnbidrag utges
inte för tid då dagersättning
enligt 17§ lagen 1994:137

mottagande asylsökandeom av
fl. lämnas till eleven.m.

6§

Frågor förlängt barnbidrag Frågor förlängt barnbidragom om
handhas riksförsäkringsver- handhas riksförsäkringsver-av av
ket och de allmänna försäk- ket och de allmänna försäk-
ringskassorna. Beslut för- ringskassorna. Beslut för-om om
längt barnbidrag fattas den längt barnbidrag fattas denav av
allmänna försäkringskassa hos allmänna försäkringskassa som

Senaste lydelse 1994:140
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lydelselydelse FöreslagenNuvarande

bidraget enligt kap. 4 eller 6 § social-uppbär 5vilken den som
försäkringslagen 0000:000inskriven.är

ärendeskall avgöra ett avseen-
bidraget.uppbärde den som

kraft januari 1999.träder i denlag IDenna
Äldre barn-fortfarande i fråga förlängtbestämmelser tillämpas2. om

före ikraftträdandet.bidrag för tid
skall äldre bestämmelsertill fördel för den enskilde,Om det är

gällerförlängt barnbidrag för år 1999. Dettai frågatillämpas även om
vid utgångenenskilde ansågs bosatt i Sverigeendast dendock avom

år 1998.
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10 Förslag till
Lag ändring i lagen 1988:360om om

handläggning ärenden bilstöd tillav om

handikappade

Härigenom föreskrivs 2 och 3 lagen 1988:360 hand-att a om
läggning ärenden bilstöd till handikappade skall ha följandeav om
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

tillRätt bidrag i 1 § I soeialförsäkringslagensom avses
har den försäkrad enligtär 0000:000 finns bestämmelsersom
1 kap. 3 § första stycket lagen om
1962:381 allmän försäk- ingår iom vem som person-
ring och bosatt i Sverige.är kretsen för tillämpningen av
Bidrag lämnas också till den denna lag,

bosatt i allmänna tillämpningsvill-utan attsom, vara
Sverige, har till vårdför-rätt kor,
måner i Sverige vid sjukdom utbetalning förmånerav
enligt vad följer för- utomlands,som samtav
ordning EEG 1408/71 anmälan och handlägg-nr om
tillämpningen för ning ärenden.systemenav av
social trygghet anställda,när
egenföretagare eller deras
familjemedlemmar flyttar inom
gemenskapen.

Frågor bidrag prövasom av
den försäkringskassa, hos vilken
den sökande inskriven eller,är

den sökande inte inskri-ärom
hos försäkringskassa,ven av

den kassa inom områdevars
den sökande eller dennes famil-

Senaste lydelse 1994:1752
2 Senaste lydelse 1994:1752
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

förvärvsverksamjemedlem är
registrerad arbets-eller som

sökande.
socialför-till bidragfrågorförsäkringskassanI rättavgörs avom

säkringsnämnd.

kraft januari 1999.i den llag träderDenna
äldre bestämmelserför sökanden, tillämpastill fördelOm det2. är

gällerikraftträdandet. Dettagjorts föreansökanfortfarande somen
årSverige vid utgångenisökanden bosattendastdock avvarom

1998.
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ll Förslag till
Lag ändring i lagen 1988: 1463 bidrag vidom om

adoption utländska barnav

Härigenom föreskrivs 3 och 7 §§ lagen 1988:463 bidrag vidatt om
adoption utländska barn skall ha följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§

Som villkor för bidrag skall I socialförsäkringslagen
gälla adoptivföräldrarna 0000:000 finns bestämmelseratt var
bosatta här i landet de ficknär om
barneti sin värd och adop-när ingår ivem som person-
tionen blev giltig här. kretsen för tillämpningen av

denna lag,
bosättning i Sverige,
allmänna tillämpningsvill-

kor,
utbetalning förmånerav

utomlands, samt
anmälan och handlägg-

ning ärenden.av

7§

Frågor bidrag enligt denna lag handhas riksförsäkringsverketom av
och de allmänna försäkringskassorna.

Beslut bidrag fattas Om ärenden avseende adop-om av
den allmänna försäkringskassa tivföräldrarna inte skall avgöras
hos vilken adoptitföräldrarna försäkringskassa,är av samma

Ärinskrivna. de inskrivna hos skall beslut bidrag fattasom av
olika försäkringskassor fattas den kassa enligt kap.5 4 §som
beslut den kassa där adopti socialförsäkringslagenav v-
modern inskriven.är 0000:000 skall avgöra ett

ärende avseende adoptivmo-
dern.

Denna lag träder i kraft den januari1 1999.
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bestämmelseräldresökanden, tillämpasfördel fördet till2. Om är
gällerikraftträdandet. Dettagjorts föreansökanfortfarande på somen

utgången årSverige vidbosatt isökandendock endast avvarom
1998.
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12 Förslag till

Lag ändring i lagen 1988: 1465 ersättningom om

ledighetoch för närståendevård

Härigenom föreskrivs 3 och 13 §§ lagen 1988:1465 ersättningatt om
och ledighet för närståendevård skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

I socialförsäkringslagen
0000:000 finns bestämmelser

om
ingår ivem som person-

kretsen för tillämpningen av
denna lag,

arbete i Sverige,
allmänna tillämpningsvill-

kor samt
anmälan och handläggning

ärenden.av
Som villkor för lagens till- Som villkor för tillämpningen

lämpning gäller vården denna lag gäller vidareatt attges av
ihär landet och vårdaren vården här i landet ochatt attges

och den sjuke inskrivna hos den sjuke omfattasär social-av
allmän försäkringskassa enligt försäkringslagen.
lagen 1962:381 allmänom
försäkring.

Den önskar få ersättning Den önskar få ersättningsom som
skall skriftlig ansökan hosgöra skall skriftlig ansökan hosgöra
den allmänna försäkringskassa den allmänna försäkringskassan
där han inskriven.är Denna
försäkringskassa prövar ersätt-
ningsfrågan. färKassan dock
uppdra ät försäkrings-en annan
kassa verkställa prövningen.att

Denna lag träder i kraft den januari1 1999.
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Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande2. i fråga ersättning förom
före ikraftträdandet.tid

det till fördel för vårdaren,Om skall äldre bestämmelserär
frågatilämpas i ersättning för år 1999. gäller dockDettaäven om

endast vårdaren och den sjuke inskrivna hos allmän försäk-om var
ringskassa vid utgången år 1998.av
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13 tillFörslag
ändring iLag lagen 1990:773 särskiltom om

pensionstillägg till folkpension för långvarig vård

sjukt eller handikappat barnav

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1990:73 särskiltom om
pensionstillägg till folkpension för långvarig vård sjukt ellerav
handikappat barn

dels § skall ha följande1 lydelse,att
dels det i lagen skall införas paragraf, följandelatt en ny a av

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Till folkpension formi Till folkpension i formav av
ålderspension, tillkommer ålderspension särskiltutges ettsom
den bosatt pensionstillägg föri Sverige, år räknatärsom

särskilt enligtpensionstillägg vad i denna lag.sägsutges ett som
för år räknat enligt vad som

i denna lag.sägs

socialförsäkringslagenI
finns0000:000 bestämmelser

om
ingår ivem som person-

förkretsen tillämpningen av
denna lag,

allmänna tillämpnings-
villkor,

utbetalning förmånerav
utomlands, samt

anmälan och handlägg-
ärenden.ning av

lagDenna träder i kraft den januari 1999.1

Senaste lydelse 1992:1279
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Äldre fortfarande i fråga pensionstil-tillämpasbestämmelser om
före ikraftträdandet.lägg för tid

bestämmelserenskilde, skall äldretill fördel för denOm det är
gällerpensionstillägg för år 1999. Dettai frågatillämpas även om

vid utgången åri Sverigeden enskilde bosattdock endast avvarom
1998.
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14 tillFörslag
ändring iLag lagen 1993:389om om

assistansersättning

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1993:389 assistanser-om om
sättning

dels 2 och 5 §§ skall ha följande lydelse,att
dels det i lagen införasskall paragraf, 2 följandeatt en ny a av

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Frågor assistansersättning handläggs Riksförsäkringsverket ochom av
allmänna försäkringskassorna.de

Beslut assistansersättningom
fattas den allmänna försäk-av
ringskassa där sökanden är
inskriven eller skulle ha varit
inskriven, han uppfylltom
åldersvillkoret i kap. 4 §I

1962:381lagen allmänom
försäkring.

2a§

socialförsäkringslagenI
0000:000 finns bestämmelser

om
ingår ivem som person-

förkretsen tillämpningen av
denna lag,

allmänna tillämpningsvill-
kor,

utbetalning förmånerav
utomlands, samt

anmälan och handlägg-
ning ärenden.av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§

Ansökan assistansersättning Ansökan assistansersättningom om
skall skriftligen hos den skal skriftligen hos dengöras göras
allmänna försäkringskassa försäkringskassan.allmännasom

andra stycket.i 2 §anges
örsäkri ngskassan fårF uppdra åt

försäkringskassa atten annan
handlägga ärendet.

någon hos kommun någonOm Om hos kommunen en
har ansökt biträde har ansökt biträdeom av per- om per-av
sonlig assistent eller ekonomiskt sonlig assistent eller ekonomiskt
stöd till sådan assistans enligt till sådan assistansstöd enligt
lagen 1993:387 stöd och lagen 1993:387 stöd ochom om
service till vissa funktionshind- funktionshind-service till vissa
rade, skall kommunen, den rade, skall kommunen, denom om
enskilde kan ha till enskilde kan ha tillrätt rättantas antas
assistansersättning, anmäla detta assistansersättning anmäla detta

,
till den försäkringskassa till försäkringskassan. sådantIsom

fall försäkringskassani 2§ andra stycket. I skall ävenanges
sådant fall skall försäkringskas- ansökan fråganprövautan om

ansökan assistansersättning.prövaäven utansan
frågan assistansersättning.om

Assistansersättning får inte länmas för längre tid tillbaka än tre
före då gjorts.månader den månad ansökan eller anmälan

lag träder i kraft den januariDenna 1 1999.
Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga assistanser-om

för tid före ikraftträdandet.sättning
till fördel för skall äldre bestämmelserOm det sökanden,är
fråga assistansersättning för år gällertillämpas i 1999. Dettaäven om

endast sökanden bosatt i Sverige vid utgången årdock om var av
1998.
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15 Förslag till
Lag ändring i lagen 1993:737om om

bostadsbidrag

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1993:737 bostadsbidragom om
dels och 181 §§ skall ha följande lydelse,att a
dels det i lagen skall införas paragraf, b1 följandeatt en ny av

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l§

Den bor och folkbokförd Bostadsbidragär lämnas all-som av
i Sverige kan bostadsbidrag medel dels i formmänna av
enligt denna lag. Bostadsbidrag bidrag till kostnader för den
lämnas allmänna medel dels bostad där sökanden bosattärav
i form bidrag till kostnader och folkbokförd, dels i formav av
för den bostad där sökanden särskilt bidrag förär hemmavaran-
bosatt och folkbokförd, dels i de barn. Om det finns särskilda
form särskilt bidrag för hem- skäl, får bidrag dock lämnas tillav
mavarande barn. Om det finns kostnaderna för bostad dären
särskilda skäl, får bidrag dock sökanden inte folkbokförd.är

tilllämnas kostnaderna för en
bostad där sökanden inte är
folkbokförd.

1a§2

tillRätten bostadsbidrag och I socialförsäkringslagen
bidragets storlek beroendeär 0000:000 finns bestämmelserav
den sökandes bidragsgrundande om
inkomst och de andra faktorer ingår ivem som person-

i denna lag. kretsen för tillämpningensom anges av
Bostadsbidrag betalas denna lag,ut

löpande preliminärt bidrag, bosättning i Sverige,som
beräknat efter uppskattad allmänna tillämpningsvill-en
bidragsgrundande inkomst. kor,
Bostadsbidraget bestäms slutligt

1 Senaste lydelse 1996:441

2 Senaste lydelse 1996:441
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

efterhand pä grundval den utbetalning förmåneri av av
fastställda bidragsgrundande utomlands, samt

anmälan och handlägg-inkomsten.
ärenden.ning av

1b§

till bostadsbidrag ochRätten
bidragets storlek beroendeär av
den sökandes bidragsgrundande
inkomst och de andra faktorer

denna lag.iangessom
Bostadsbidrag betalas ut

löpande preliminärt bidrag,som
beräknat efter uppskattaden
bidragsgrundande inkomst.
Bostadsbidraget bestäms slutligt

efterhand på grundval deni av
fastställda bidragsgrundande
inkomsten.

18

Riksförsäkringsverket och deFrågor bostadsbidrag handhasom av
försäkringskassorna.allmänna

bidrag fattasBeslut om av
försäkringskassaden allmänna

vilken bidragssökandenhos är
eller skulle hainskriven varit

inskriven, sökanden uppfylltom
äldersvillkoret kap.i I 4 §

allmänlagen 1962:381 om
fårförsäkring. Denna kassa

dock uppdra ät kassaen annan
ärendet.handläggaatt

träder i kraft den januari 1999.Denna lag 1

3 1996:441Senaste lydelse
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga bostadsbidragom
för tid före ikraftträdandet.

Om det till fördel förär sökanden, skall äldre bestämmelser
tillämpas frågai bostadsbidrag föräven år 1999. Detta gäller dockom
endast sökanden bosatt och folkbokförd i Sverige vid utgångenom var

år 1998.av
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till16 Förslag
1994:308ändring i lagenLag omom

till pensionärerbostadstillägg

bostadstillägg1994:308fråga lagenföreskrivs iHärigenom omom
till pensionärer

följande lydelse,före skall ha1 §rubrikendels närmastatt
lydelse,skall följande8 §§ ha2 ochdels att

följandeparagraf, 1skall införasi lagendels detatt avaen ny
lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

bostadstilläggtillbostadstillägg RättentillRätten m.m.

l§

denna lagBostadstillägg enligtlagenligt dennaBostadstillägg
uppbärtill denlämnasbosatt itill denlämnas är somsom

uppbärSverige samt
särskildomställningspension, ellerförtidspension,ålderspension,

försäkring,allmän1962:381enligt lagenefterlevandepension om
fallhustrutillägg i vissa1994:309enligt lagenhustrutillägg2. om

folkpension,uppbärdå make
till lagenövergångsbestämmelsernastödänkepension med av

ellerförsäkring,allmänändring i lagen1988:881 omom
Europeiskaingår ilagstiftningen ienligtpension4. staten som

samarbetsområdet.ekonomiskaEuropeiskaellerunionen
uppbärenbartpensionärinte tilllämnasBostadstillägg som

65 år.han fyllerden månadför tid föreålderspension
pensionärtillenligt 7 §lämnasbostadstillägg kanSärskilt som

lag.bostadstillägg enligt dennauppbär

1a§

socialförsäkringslagenI
bestämmelserfinns0000:000

om

1995:1486lydelseSenaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 ingår ivem som person-.
kretsen för tillämpningen av
denna lag,

bosättning i Sverige,
allmänna tillängpningsvill-

kor,
utbetalning förmånerav

utomlands, samt
anmälan och handlägg-

ning ärenden.av

2§

Bostadstillägg skall för Bostadstillägg skall försvara svara
del pensionärens bostads- del pensionärens bostads-av av
kostnad och lämnas endast för kostnad och lämnas endast för
den bostad i vilken pensionären den bostad där pensionären är
har sitt huvudsakliga boende folkbokförd och har sitt huvud-
permanentbostaden. För bo- sakliga boende permanentbo-

istad särskild boendeform läm- staden. För bostad i särskild
bostadstillägg endast för boendeform lämnas bostads-nas

boende i lägenhet eller för tillägg endast för boende i
boende i och tvåbäddsrum. lägenhet eller för boende ien- en-

och tvâbäddsrum. Om det finns
särskilda skäl, får bostadstill-
lägg dock lämnas till kostnader-

för bostad där pensionä-na en
inte folkbokförd.ärren

Pensionär vistas eller bor i särskild boendeform eller isom en en
liknande inrättning berättigad till bostadtilläggär för sin ursprungliga
permanentbostad under högst månader från det försäkringskas-attsex

bedömt vistelsen eller boendet i den särskilda boendeformensan som
stadigvarande.

Bostadstillägg lämnas för sådan bostadskostnad fastställtssom
med beaktande pensionärens inkomst.av

8§

Den uppbär bostadstillägg Den uppbär bostadstilläggsom som
enligt denna lag skyldigär enligt denna lag skyldigatt är att

oskäligt dröjsmål anmälautan oskäligt dröjsmål anmälautan
till den allmänna försäkrings- till försäkringskassan



SOU 1997:7298

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

verksamhetsom-kassa inom vars
folkbokfördhanråde är

väsentligtförhållandenekonomiskahans makashans ellerom
förbättrats,

boendeförhållande ändras,hansbostad ellerhan byter omom
eller

äktenskap.upplöser sittäktenskap elleringårhan3. om
åligger i ställetUppgiftsskyldigheten

omyndig,bidragberättigadedenförrnyndaren, ärom
föräldrabalken, denenligtförvaltarenellergode2. ommannen

ingåkanskyldighetensådan ochbidragsberättigade har ansesomen
uppdrag, elleri dennes

bostadstillägget i ställetmyndighet ellerden tar emotperson som
ellerförmyndare, godedennesbidragsberättigade,för den man

förvaltare.

januari 1999.kraftträder i den llagDenna
Äldre bostadstilläggi frågafortfarandetillämpasbestämmelser om

ikraftträdandet.för tid före
bestämmelserskall äldreför sökanden,till fördelOm det är

gäller dockför år 1999. Dettabostadstilläggfrågaitillämpas även om
Sverige vid utgångenfolkbokförd ibosatt ochsökandenendast varom

år 1998.av
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17 Förslag till
Lag ändring i lagen 1994:309 hustrutilläggom om
i vissa fall då make uppbär folkpension

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1994:309 hustrutillägg iom om
vissa fall då make uppbär folkpension

dels § skall1 ha följande lydelse,att
dels det i lagen skall införas paragraf,att 1 följandeen ny a av

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Hustrutillägg länmas enligt be- Hustrutillägg lämnas enligt be-
stämmelserna i denna lag till stämmelserna i denna lag till
kvinnor bosatta i Sveri-är kvinnor födda år 1934ärsom som

och födda år 1934 eller tidigare.ärge som
eller tidigare.

Rätt till hustrutillägg har sådan kvinna för tiden före den månaden
då hon fyller 65 år, hennes make uppbär folkpension i formom av
förtidspension eller har fyllt 65 år och uppbär folkpension formi av
ålderspension. För denna förutsätts vidare hon själv interätt uppbäratt
folkpension och makarna har varit gifta minst 5 år.att

Om det finns särskilda skäl, får hustrutillägg lämnas även om
makarna varit gifta kortare tid år.5än

1a§

I socialförsäkringslagen
0000:000 finns bestämmelser

om
ingår ivem som person-

kretsen för tillämpningen av
denna lag,

allmänna tillämpningsvill-
kor,

utbetalning förmånerav
utomlands, samt

anmälan och handlägg-
ning ärenden.av

Denna lag träder i kraft den januari1 1999.
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Äldre hustrutilläggfortfarande i frågatillämpasbestämmelser2. om
ikraftträdandet.föreför tid

bestämmelserenskilde, skall äldrefördel för dentillOm det är
gäller dockför år 1999. Dettafråga hustrutilläggitillämpas även om

vid utgången år 1998.i Sverigeenskilde bosattdenendast avvarom
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18 Förslag till
Lag ändring i lagen 1996:1030 under-om om
hållsstöd

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1996: 1030 underhållsstödom om
dels 37 och 43 §§ skall ha följande lydelse,att
dels det i lagen skall införas paragraf,att l följandeen ny a av

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

la§

I socialförsäkringslagen
0000:000 finns bestämmelser

om
1 ingår ivem som person-.

kretsen för tillämpningen av
denna lag,

bosättning i Sverige,
allmänna tillämpningsvill-

kor,
utbetalning förmånerav

utomlands, samt
anmälan och handlägg-

ning ärenden.av

3§

barnEtt har till underhållsstöd,rätt föräldrarna inte bor till-om
eller den föräldern avliden. krävsDet dessutomärsammans ena att

barnet varaktigt bor och folkbokfört hosär föräldrarna boföräl-en av
dern boföräldern bor här i landet och,samt att barnet ärom
underårigt, vårdnadshavareär för barnet.

Ett barn har också till underhållsstöd,rätt det varaktigt bor ochom
folkbokfört hos ellerär två särskilt förordnade vårdnadshavareen som

bor här i landet eller hos någon eller några bor här i landet ochsom
särskilt förordnade vårdnadshavare för barnet, det fylldenärsom var

18 år. Vad i lagen boföräldersägs gäller då den eller desom om
särskilt förordnade várdnadshavarna. Bestämmelserna i 4 § 1 och 5 §
tillämpas inte i dessa fall.

Är barnet inte svensk med-
borgare, krävs för tillrätt
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

vadunderhållsstöd, utöver som
andra stycke-i första ochanges

eller barnetboföräldernattna,
här sedan minstvistas sex

månader. barn lämnarEtt som
skall fortfarandeSverige anses

här, denbosattvara om som
underhållsstöd ellerbegär som

till visarstöd betalas attut
utlandsvistelsen avseddär att

månader. Omlängstvara sex
statligboföräldern sänds av en

till landarbetsgivare ett annat
arbeta för arbetsgivarensför att

och boför-räkning, skall barnet
åldern under utsändningstiden

bosatta i Sverige.anses
i tredje stycketVad sägssom

på vistelse här i landetkravom
gällersedan månaderminst sex

något särskiltinte, ärannatom
föreskrivet.

enligt dennastöd enligt denna Ett ärende stödEtt ärende omom
allmännalag den allmänna lag denprövasprövas avav

försäkringskassa enligtförsäkringskassa boföräl-som som
hos ellerdern inskriven kap. 4 § socialförsäkringsla-5är

inskriven hos, 0000:000 skallskulle ha varit avgöra ettgen
ärende avseende boföräldern.åldersvillkoreti I kap. 4 §om

fyllt år,1962:381 allmän Om barnet har 18lagen om
försäk-uppjyllt. ärendet denförsäkring varit prövas av

behörigFinns det ingen ringskassa skall avgöra ettsom
förstaförsäkringskassa enligt ärende avseende barnet.

barnet fyllt 18 återbetal-stycket eller har Frågor om
för-år, ärendet den ningsskyldighet och minsk-prövas av om

säkringskassa hos vilken barnet ning underhållsstöd enligtav
stycket dockinskrivet eller skulle ha varit 10 § andra prövasär

det uppfyllt det den försäkringskassainskrivet, somom av
åldersvillkoret. social-nämnda enligt kap. 4 eller 5 §5

Frågor återbetalnings- skallförsäkringslagen avgöraom
skyldighet och minskningom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

underhållsstöd enligt 10§ ärende avseende den bi-ettav
andra stycket dockprövas dragsskyldige.av
den försäkringskassa densom
bidragsskyldige inskriven hosär
eller skulle ha varit inskriven
hos, äldersvillkoreti 1 kap.om

§ lagen4 allmän försäkringom
Ärvarit uppfyllt. den bidrags-

skyldige inte inskriven och
skulle han eler hon inte heller
under angivenförutsättning ha
varit inskriven hos allmän för-
säkringskassa, skall Stockholms
läns allmänna försäkringskassa

dessa frågor.pröva

43 §

Regeringen får Regeringen får träffa överens-
träffa Överenskommelse med kommelse med andra stater om

andra utsträckt till- utsträckt tillämpning dennastater om av
lämpning denna lag och lag.av

förordna barn inteatt som
har något medborgarskap eller

politisk flykting skall .haärsom
till underhållsstödrättsamma

svenskt barn.som

Denna lag träder i kraft den januaril 1999.
Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande frågai underhållsstödom

för tid före ikraftträdandet.
Om det till fördel för barnet, skallär äldre bestämmelser tillämpas

i fråga underhållsstödäven för år 1999. Detta gäller dock endastom
barnet bosatt och folkbokfört i Sverige vid utgången årom var av

1998.
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19 Förslag till
ändring iLag lagen 1959:551 beräkningom om

pensionsgrundande inkomst enligt lagenav

1962:381 allmän försäkringom

Härigenom föreskrivs 3 och 8 §§ lagen 1959:551 beräkningatt om
pensionsgrundande inkomst enligt lagen 1962:381 allmänav om

skall följandeförsäkring ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

anställning, för vil-Inkomst Inkomst anställning, för vil-av av
försäkradeken den inte skatt- ken den försäkrade inte skatt-är är

skyldig här i riket enligt kom- iskyldig här riket enligt kom-
munalskattelagen 1928:70, munalskattelagen 1928 70,:
inkomst anställning, för inkomst anställning, förav av

försäkradevilken den skatt- vilken den försäkrade skatt-är är
skyldig enligt lagen 1991:586 skyldig enligt lagen 1991:586

särskild inkomstskatt för särskild inkomstskatt förom om
utomlands bosatta inkomst utomlands inkomstbosattasamt samt

anställning för vilken den anställning för vilken denav av
försäkrade skattskyldig enligt försäkrade skattskyldig enligtär är

1991:591 särskildlagen lagen 1991:591 särskildom om
inkomstskatt för utomlands inkomstskatt för utomlands

artister fl.bosatta och för bosatta artister fl. och förm. m.
vilken svensk lagstiftning vilken svensk lagstiftningom om
social trygghet skall gälla enligt social trygghet skall gälla enligt
EES-avtalet skall bestämmas socialförsäkringslagen
med ledning särskild uppgift eller0000:000 EES-avtaletav
från arbetsgivaren. Sådan skall bestämmas med ledningupp- av
gift skall den 31 januari uppgift frånsärskild arbets-senast
året efter det år, uppgiftgivaren. Sådan skallnäst som
inkomsten avlämnas till januari åretden 31 nästsenastavser,

myndighet, efter inkomstenden i det år,som avses som
58§ lagen 1990:3253 kap. avlämnas till den myn-avser,

självdeklaration och kon- dighet, i 3 kap. 58 §om som avses
trolluppgifter. I uppgiften skall lagen 1990:325 självdekla-om

den försäkrades full- ration kontrolluppgifter.och Ian- ges

Senaste lydelse 1994:1864
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ständiga födelsetid och uppgiften skall den för-namn, anges
adress beloppet den säkrades fullständigasamt fö-av namn,
utbetalade lönen eller delsetidersätt- och adress be-samt
ningen och den tidrymd loppet den utbetalade lönensom av
denna Vidare skall i eller ersättningen och den tid-avser.
uppgiften den försäk- rymd denna Vidareanges, om som avser.
rade fått skattepliktiga skall i uppgiftennatura- denanges, om
förmåner. Ett exemplar försäkrade fått skattepliktigaav
uppgiften skall inom tid naturaförtnåner. Ett exemplarsom

arbetsgivaren uppgiftensagts skall inom tidnyss av av som
sändas till den försäkrade. arbetsgivarensagtsnyss av

sändas till den försäkrade.
Med arbetsgivare förstås vid tillämpningen denna lag denävenav

utgivit bidrag i kap.11 2 § första stycket rn lagensom som avses
1962:381 allmän försäkring.om

Har belopp, enligt försäkrads självdeklaration inkomstutgörsom av
anställning, vid beräkning pensionsgrundande inkomst hänförts tillav
inkomst förvärvsarbete eller har eljest visst beloppannat hänförtsav
till slag inkomst den försäkradeannat än uppgivit, skall denneav
underrättas beslutet med angivande skälen för beslutet ochom av
möjligheten till omprövning enligt 8 a

Pensionsgrundande inkomst Pensionsgrundande inkomst
skall angivas skattsedel å skall angivas skattsedel å
slutlig skatt så kan ske.när I slutlig skatt så kannär ske. I

fall skall särskild under- fallannat skall särskild under-annat
rättelse den pensionsgrun- rättelse den pensionsgrun-om om
dande inkomst bestämts dande inkomst bestämtssom som
sändas till den försäkrade. sändas till den försäkrade, om
Sådan underrättelse behöver hans adress känd.är
dock icke sändas till försäkrad

i I kap. 3 § andrasom avses
stycket lagen 1962:381 om
allmän försäkring.

Denna lag träder i kraft den januaril 1999.

2 Senaste lydelse 1994:491
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till20 Förslag
1973:349studiestödslagenändring iLag om

1973:349studiestödslagen32 §4 kap.föreskrivsHärigenom att
lydelse.följandeskall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

4 kap.

studie-tillStuderande har rättstudie-tillStuderande har rätt
sjuk-för sådanendastmedelsådan sjuk-förendastmedel

däraveller delperioddäraveller delperiod somsom
för-den allmännagodkäntsför-den allmännagodkänts avav

5 kap.enligtsäkringskassadenvilkenhossäkringskassa, som
socialförsäkringslageninskriven.studerande är

skall0000:000 avgöra ett
sjukpenning.avseendeärende

1999.januarikraft den 1iträderlagDenna

1987:303omtrycktLagen
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21 Förslag till
ändringLag i lagen 1977:267om om

krigsskadeersättning till sjömän

Härigenom föreskrivs 2 lagen§ 1977:267 krigsskadeersätt-att om
ning till sjömän skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§

Lagen tillämpas den tillämpasLagen denär vidsom som
försäkrad enligt lagen tjänstgöring på svenskten
1976:380 arbetsskade- fartyg försäkrad enligt lagenärom
försäkring och 1976:380 arbetsskadeför-som anses som om
sjöman enligt sjömanslagen säkring och som anses som
1973:282 eller ändå följer sjöman enligt sjömanslagen
med fartyget och utför arbete 1973:282 eller ändå följer
för fartygets räkning. med fartyget och utför arbete

för fartygets räkning.
gällerLagen den har till ersättning enligt lagenrättsom om

arbetsskadeförsäkring eller tjänstgör krigsfartyg eller skadas i krig
i vilket Sverige befinner sig.

kraftDenna lag träder i den januari1 1999.
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till22 Förslag
ändring i 1984:989 socialför-lagenLag om om

krig krigsfarasäkringsväsendet under och

socialförsäkringsvä-Härigenom föreskrivs 4 § lagen 1984:989att om
krigsfara följande lydelse.sendet under krig och skall ha

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

4§

försäkringskassa fårförsäkringskassa får En allmänEn allmän
för-underlåta enligt lagen underlåta registreraattatt en

fråga uppkom-1962:381 allmän försäk- säkrad till dessom
till försäk-skriva in försäkrad tillring rättenmer om enen

fråga uppkommer ringsförrnån.dess om
försäkringskassan itill försäkringsförrnån. Omrätten en

enligtsamband med registreringfall gäller inskrivning-sådantI
första stycket beslutar till-från och med den tidpunkt omen

till sjukpenningförsäk-hörighetdå försäkrade skulle haden
gäller beslutet i denringen,enligt nämndavarit inskriven

tidigare tidpunktdelen från denlag.
förhållanden inträttförsäkringskassan i då sådanaOm

försäkrade skulle hadenmed inskrivning enligtsamband att
sjukpenningförsäkrad.varitbeslutar till-första stycket om

till sjukpenningförsäk-hörighet
ringen, gäller beslutet i den

tidpunktdelen från den tidigare
förhållanden inträttdå sådana

skulle haden försäkradeatt
sjukpenningförsäkrad,varit

från och med dendock tidigast
då inskrivningen skalldag

gälla.

kraft januari 1999.lag träder i den lDenna
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23 Förslag till
Lag ändring i lagen 1989:225 ersättningom om
till smittbärare

Härigenom föreskrivs 11 och 12 lagen 1989:225att ersättningom
till smittbärare skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

En ansökan ersättning skall En ansökan ersättning skallom om
skriftligen hosgöras den all- skriftligengöras hos den all-

försäkringskassamänna försäkringskassan.männasom
i 12anges

Till ansökan smittbärarpenning grundas beslut enligten om som
3 § skall fogas1 kopia beslutet eller intyg med uppgiftetten av om
beslutets innehåll.

Till ansökan smittbärarpenning grundas på förhållandeen om som
i 3 § 2 eller ansökan resekostnadsersättning skallsom anges en om

fogas intyg den företagna åtgärden.ett om

Frågor förmåner prövas Frågor förmåner prövasom av om av
den allmänna försäkringskassa den allmänna försäkringskassa
hos vilken smittbäraren enligtär 5 kap. socialför-som
inskriven eller skulle ha varit säkringslagen 0000:000 skall
inskriven, han uppfyllt ärendeavgöra avseendeettom
åldersvillkoret i 1 kap. 4§ smittbäraren. falll isom avses
lagen 1962:381 allmän 3 § 2 och i ärendeom om rese-

Ärförsäkring. smittbäraren inte kostnadsersättning skall ärendet
inskriven och skulle han inte handläggas den försäkrings-av
heller under nämnda förutsätt- kassa inom verksarnhets-vars
ning ha varit inskriven hos område läkarundersökningen,
allmän försäkringskassa, skall hälsokontrollen, vården, be-
ärendet handläggas den handlingen eller den motsvaran-av
försäkringskassa inom de åtgärden har skett.vars
verksamhetsområdebeslut enligt
3§ 1 har fattats. fallI som

i 3 § 2 och i ärendeavses om
resekostnadsersättning skall
ärendet handläggas denav
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

inomförsäkringskassa vars
läkarunder-verksamhetsområde

hälsokontrollen,sökningen,
denbehandlingen ellervärden,

har skett.åtgärdenmotsvarande
försäkrings-får uppdraförsäkringskassanbehörigaDen en annan

ärendet.handläggakassa att

1999.januarii kraft den 1träderlagDenna
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24 Förslag till

Lag ändring i lagen 1991:1047 sjuklönom om

Härigenom föreskrivs 13, 20 och 25 lagen 1991:1047att om
sjuklön skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Den allmänna försäkringskassan Den allmänna försäkringskassan
kan, efter skriftlig ansökan kan, efter skriftlig ansökanav av

arbetstagare inskriven arbetstagareär försäk-ären som en som
hos kassan, besluta 15 och raa för sjukpenning enligtatt lagen
16 §§ skall tillämpas arbets- 1962:381 allmän försäk-om

och dennes arbetsgiva- ring, beslutatagaren 15 och 16att
Ett sådant beslut får med- skall tillämpas på arbetstagarenre.

delas endast arbetstagaren och dennes arbetsgivare. Ettom
lider sjukdom kan sådant beslut får meddelasantasav som
medföra antal sjuk-större endast arbetstagarenett liderom av
perioder med till sjuklönrätt sjukdom kan medföraantassom
under tolvmånadersperiod. antal sjukperioderstörreetten

med till sjuklön underrätt en
tolvmånadersperiod.

Ett beslut enligt första stycket arbetstagarens samtligaavser
anställningar och gäller från och med den kalendermånad då arbetsgi-

delgavs beslutet eller från och med den kalendermånadvaren senare
i det. Om arbetstagaren har flera anställningar skall vadsom anges

i första meningensägs gälla hos varje arbetsgivare för sig.som
Beslutet gäller till och med den dag i beslutet. Beslutetsom anges
skall upphävas villkoret enligt första stycket andra meningen inteom
längre uppfyllt. Om beslutetär upphävs skall försäkringskassan
lämpligt underrättasätt arbetsgivaren detta.om

§20

Om tvist har uppkommit Om tvist har uppkommitom om
arbetstagarens till sjuklönrätt arbetstagarens till sjuklönrätt
och tvisten gäller huruvida och tvisten gäller huruvida
arbetsförrnågan nedsatt påär arbetsfönnågan nedsatt påär
grund sjukdom eller ned- grund sjukdom eller ned-av av

Senaste lydelse 1991:1988
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

omfattning ellersättningensomfattning ellersättningens
arbetstagarförhållandehuruvidaarbetstagarförhâllandehuruvida

allmännaföreligger, kan denallmännakan denföreligger,
enligtförsäkringskassavilkenhosförsäkringskassa som

socialförsäkringslageneller 5 kap.inskrivenarbetstagaren är
0000:000 skall avgörainskriven,skulle ha varit ettom

tillavseende sjukpenningärendeâldersvillkoretuppfyllthadehan
skriftligefterarbetstagaren,1962:3814§ lagenkap.i 1 an-

denne, beslutasökanefterförsäkring,allmän attavom
denersättning för tidarbetstaga-skriftlig ansökan som om-av

skallsjuklönentvistadeför tidersättningbesluta avserattren,
sjukförsäkringenfrånomtvistade sjuklönenden utgessom

allmän försäk-enligt lagensjukför-frånskall utges omavser
ring.all-enligt lagensäkringen om

försäkring.män

ÄrendenÄrenden 13, 14, 16enligt 10,16enligt 10, 13, 14,
andra24 §20 §§och§ andra24och 20 §§ samtsamt

stycketoch § andra27stycket stycketandraoch 27 §stycket
försäk-den allmännaförsäk-den allmänna prövasprövas avav

enligt kap.5ringskassaarbets-vilkenringskassa hos som
socialförsäkringslagenskulleellerinskrivenärtagaren

skall0000:000hade avgörahaninskriven,ha varit ettom
tillavseende sjukpenningärendeåldersvillkoreti I kap.uppfyllt

arbetstagaren.all-1962:3814§ lagen om
Är arbetstaga-försäkring.män

och skulleinskriveninteren
nämndaunderhellerhan inte

inskrivenha varitförutsättning
skallförsäkringskassa,hos en

denhandläggasärendet av
arbets-områdekassa inom vars

hosregistreradgivaren är
för inbetalningskattemyndi ghet

arbetstaga-redovisningoch av
inteOm arbetsgivarenskatt.res

vadregistrerad enligtär som nu
denfråganprövassagts, av

försäkringskassa inom vars
bosatt.område arbetsgivaren är

prövningenfallI övriga görs av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Stockholms läns allmänna för-
säkringskassa.

Behörig anmäl-att Behörigta emot anmäl-att ta emot
ningar och uppgifter från ningar och uppgifter frånar- ar-
betsgivaren enligt 12 § och betsgivaren enligtatt 12 § och att
handlägga ärenden försäk- handlägga ärenden försäk-om om
ring enligt 17 § den försäk-är ring enligt 17 § den försäk-är
ringskassa i första ringskassa inomsom områdeavses vars
stycket andra meningen. Om arbetsgivaren är registrerad hos
arbetsgivaren inte registreradär skattemyndighet för inbetalning
enligt vad där,sägs tilläm- och redovisning arbetstaga-som av

f0"rsta stycket tredje och skatt. Om arbetsgivarenpas interes
fjärde meningen. registreradär enligt vad som nu

fråganprövas densagts, av
försäkringskassa inom vars
område arbetsgivaren bosatt.är
I övriga fall prövningengörs av
Stockholms läns allmänna för-
säkringskassa.

Den behöriga försäkringskassan får uppdra försäkrings-en annan
kassa handlägga ärenden enligtatt 10, 13, 14, 16, 17 och 20 §§ samt
24 § andra stycket och 27 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den januari1 1999.
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tillFörslag25

1993:747ändring i lagenLag omom
allmännadesjukförsäkringsregister hos

försäkringskassorna

1993:747lagenoch 20 §§17föreskrivsHärigenom att om
skall haförsäkringskassornaallmännahos desjukförsäkringsregister

följande lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2§

fårsjukförsäkringsregisterfår EttsjukförsäkringsregisterEtt
försäkringskassansföranvändasförsäkringskassansanvändas för

ärendenhandläggningärenden in-handläggning omavomav
sjukförsäkringen,tilltillhörighetförsäkringskassan,hosskrivning

sjukpenning-fastställandesjukpenning-fastställande avav
tillinkomstgrundande rätttillgrundande inkomst samträttsamt

utbetalningochutbetalningoch avav
merutgifter vidförersättningsjukpenningtillägg,sjukpenning,

lagenenligtrehabiliteringsersättningarbetet ochfråntill ochresor
försäkring,allmän1962:381 om

arbetsskadeförsäkring,1976:380enligt lagensjukpenning om
1977:267personskadeskydd, lagenstatligt1977:265lagen omom
bestämmelser,motsvarande äldreochtill sjömänkrigsskadersättning

lageni 16§sjuklönkostnader förförersättning avsessom
enligtsjuklönvid tvistersättningsjuklön1991:1047 samt omom

lag.20 § samma

8§

sjukförsäk-lokalkontorsEttsjukförsäk-lokalkontorsEtt
får innehållaringsregisterinnehållafårringsregister upp-upp-

social-enligtdenförsäkrad gifterdengifter är somomsomom
0000:000försäkringslagen är1962:381enligt lagen om

förmånerolikaförsäkrad förochförsäkringallmän som
1962:381lagenförsäkrings- enligtinskrivning i omgenom

försäkring ochallmäntillhörteller hartillhörkassan som
förstnämnda lagkap.enligt 5lokalkontoret.

lokal-tillhörtharellertillhör
kontoret.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Det sjukförsäkringsregister förs försäkringskassa enligtsom av en
1 § andra stycket får innehålla uppgifter sjömän för vilka denom
försäkringskassan därprövar angivna förmåner.

Om lokalkontor har fåttett Om lokalkontorett har fåttett ett
uppdrag frågorprövaatt uppdrag frågorprövaattom om
förmåner, ersättningar eller förmåner, ersättningar eller
rehabilitering i 2 och rehabilitering isom 2 ochavses som avses
3 §§, får detta lokalkontors 3 §§, får detta lokalkontors
sjukförsäkringsregister innehål- sjukförsäkringsregister innehål-

uppgifter den uppgifter denom som upp- om som upp-
draget När uppgifterna draget När uppgifternaavser. avser.
inte längre behövs där, skall de inte längre behövs där, skall de
överlämnas till det lokalkontor överlämnas till det lokalkontor

han eller hon in- i 8 Däreftersom får igenom som avses
skrivning i försäkringskassa hör registret bara anges person-
till. Därefter får i registret bara försäkringskas-nummer, namn

beslut och uppgifteranges personnummer, nanm sans som
försäkringskassans beslut och i 14 § 3 ochavses
uppgifter i 14§ 3som avses
och 5.

Bestämmelserna i första stycket skall tillämpasäven i fråga denom
försäkringskassa i 1 § andra stycket.som avses

Uppgifter i lokalkontors Uppgifterett i lokalkontorsett
sjukförsäkringsregister får läm- sjukförsäkringsregister får läm-

på medium förut på mediumnas automa- förut automa-nas
tisk databehandling till tisk databehandling tillett annat ett annat
lokalkontor, den registrera- lokalkontor, den registrera-om om
de inskrivning i försäk- de enligt 8 § hör tillgenom det konto-
ringskassa hör till det kontoret eller uppgifternaret om annars
eller uppgifterna behövs där i ärendeom ettannars som
behövs där i ärende i 2 ochett 3 ochsom avses som

i 2 och 3 och gäller den registrerade. Uppgif-avses som
gäller den registrerade. Uppgif- i det sjukförsäkringsregisterter

i det sjukförsäkringsregisterter i §1 andra stycketsom avses
i §1 andra stycket får under förhållandensom avses samma

får under förhållanden lämnas på sådant medium tillsamma ut
lokalkontor.ett
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

tillmediumsådantpålämnas ut
lokalkontor.ett

påfår lämnassjukförsäkringsregisterlokalkontors utUppgifter i ett
försäkringskassatill dendatabehandlingautomatiskförmedium som

ärendeibehövs däruppgifternastycket,andra etti §1 somomavses
registrerade.gäller den§§ och2 och 3i somavses

§i 13Uppgifteri 13 §Uppgifter avsessomavsessom
år efterfemskall gallrasefterår ut-femgallrasskall ut-
ärendet därår dådetgångendärärendetår dådetgången avav

harförekommeruppgiftenharförekommeruppgiften
iuppgifterAndraavslutats.uppgifter i ettAndraavslutats. ett

skallsjukförsäkringsregisterskallsjukförsäkringsregister
utgångeneftertio årgallrasutgångeneftertio årgallras avav

uppgiftendärdå ärendetdet åruppgiftenärendet därdåårdet
avslutats. Dettaharförekommeravslutats. Dettaharförekommer

uppgifterinte fördockgälleruppgifterinte fördockgäller
och 6 så1-4i 11 §såoch 61-4i §11 avsessomavsessom

8 §försäkrade enligtdenlängeförsäkradedenlänge genom
lokalkontordettillhöraskalldetskall tillhörainskrivning

såvitteller,registretförregistretförlokalkontor somsom
andraenligt §register lregister enligtsåvitteller, avseravser

försäkradedenså längestycket,så länge denstycket,andra§l
sjöman.ärsjöman.försäkrade är

fårbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som
stycketförstaibestämmelsernafrånundantagföreskriftermeddela om

forskningensförmaterialurvalbevarandetsåvitt gäller ett avav
arkivmyndighet.tillöverlämnasskallmaterialSådantbehov. en

januari 1999.kraft den lträder ilagDenna
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26 Förslag till
Lag ändring i lagen 1995:705om om

arbetsplatsintroduktion

Härigenom föreskrivs 3 § lagen 1995 2705att arbetsplatsintroduk-om
tion skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§

Den allmänna försäkringskassa Den allmänna försäkringskassa
hos vilken deltagaren i arbets- deltagaren i arbetsplatsin-som
platsintroduktionen inskrivenär troduktionen tillhör enligt
skall till medta rätt 5 kap.statens socialförsäkringslagenvara
avseende på betalningen skall tillta medrättav statensvara
finansieringsbidraget vad avseendeutom betalningen av
gäller frågor eftergift finansieringsbidraget vadom av utom

Ärbetalningsskyldighet. delta- gäller frågor eftergiftom av
inte inskriven hos betalningsskyldighet.garen en

allmän försäkringskassa, skall
uppgiften füllgöras Stock-av
holms läns allmänna försäk-
ringskassa. Den behöriga för-
säkringskassanfâr uppdra åt en

försäkringskassaannan att
fullgöra uppgiften.

Försäkringskassan skall underrätta den länsarbetsnämnd harsom
anvisat deltagaren anordnare inte har betalat finansierings-om en
bidraget inom begärd tid.

Denna lag träder i kraft den januari1 1999.
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till27 Förslag
1996:1150ändring i lagenLag omom

vid läkemedelköphögkostnadsskydd m.m.av

högskostnads-1996:11508 § lagenföreskrivsHärigenom att om
följande lydelse.läkemedel skall haskydd vid köp av

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

8§

harenligt denna lagtill förmånerRätt
Sveri-bosatt idenförsäkrad ärden är somsom

stycket§ förstaenligt 1 kap. 3 samtge,
allmän1962:381lagen om
i Sveri-och bosattförsäkring är

samtge,
till vårdförmåner ihär, harbosattden rätt2. attutan varasom,

följer rådetsmoderskap enligt vadellerSverige vid sjukdom som av
tillämpningenden 14 juni 19711408/71förordning EEG omavnr

egenföretagare elleranställda,social trygghetför närsystemenav
gemenskapen.flyttar inomfamiljemedlemmarderas

enligt 4till förmånerRätt
förmed undantagoch 6 §§
hari 2§ 2som avsesvaror

fall,den iäven utanannatsom
Sverige, harbosatt iatt vara

anställning här.
i §sjukhusvård 5fårgäller inte för denLagen som avsessom

lageni 2 kap. 4 §1982:763 ellersjukvårdslagenhälso- och om
försäkring.allmän

januari 1999.kraft denlag träder i 1Denna
Äldre fråga högkost-fortfarande itillämpasbestämmelser om

ikraftträdandet.tid förenadsskydd under
bestämmelserskall äldreenskilde,fördel för dendet tillOm är

år 1999.högkostnadsskydd under Dettafrågaitillämpas även om
enligt 8till förmåner §enskilde hadedendock endast rättgäller om

1998.utgången årvid av

lydelse 1979:127Senaste
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Inledning1

Utredningensl direktiv

Utredningens ursprungliga direktiv framgår beslut vid regerings-av
sammanträde den 13 juli 1995 dir. 1995:106 och återges i det
följande.

Bakgrund

Svenska regler socialförsäkringom

Den svenska lagstiftningen socialförsäkringen bygger i huvudsak på attom
de försäkrade bosatta här i landet. Besättning iär Sveri bl.a. tillrätte ger
folkpension och barnbidrag. För vissa andra fönnaner krävs utöver
bosättning också förvärvsarbete. Detta gäller bl.a. för till sjukpenningrätt
och tilläggs ension. Försäkrade enligt lagen 1962:381 allmänom
försäkring FL svenska medborgare i Sverige bosatta utländskaär samt
medborgare och statslösa. försäkradEn lämnar Sverigesom anses
fortfarande bosatt här i landet utlandsvistelsen avsedd längstär attom vara

år.ett
För till flertalet förmåner krävs enligträtt AFL inskrivning hosäven

den allmänna försäkringskassan. Detta gäller bl.a. för till sjukpenning,rätt
rehabiliteringspenning föräldrapenning.och När i Sverige bosatten person
fyller 16 år sker inskrivning hos den allmänna försäkringskassan.

socialförsäkringen i det europeiska samarbetet

Sverige deltar i det europeiska ekonomiska sedansamarbetet den januari1
1994, då avtalet det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EESom
trädde i kraft. I och med Sveriges medlemskap i Europeiska unionen EU
fr.o.m. den januari1 1995 har samarbetet fördjupats och utvidgats till att

områden inte omfattas EES-avtalet.avse som av
det europeiskaFör samarbetet gäller inom den sociala trygghetens

område särskilda bestämmelser för ländernas sociala trygghetssystematt
skall samordnas. Bestämmelserna återfinns huvudsakligen i rådets för-
ordning EEG 1408/71 tilläm ning för social trygghetstemennr om av s

anställda, egenföretagare ellernär fami jemedlemmar flyttareras inom
gemenskapen förordningoch EEG 574/72 tillämpning för-nr om av
ordning EEG 1408/71. Förordningarna innehåller bestämmelsernr som
skall de använder sig till fri rörli heträttengarantera att personer som av
inte står skydd för sin sociala trygghet de flyttar till andnärutan ett annat
inom EU och EES.

En grundläggande princip kommer till uttryck i dessa bestämmelsersom
den flyttar inom emenskapen skall omfattas lagstiftningenär att som av

i endast land och det and i vilket vederbörande arbetar skallett att svara
för socialförsäkringsskyddet.

betydelse i sammanhangetAv också rådets förordning EEGär nr
1612/68 arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen. denIom anges



SOU 1997:72120

grundläggande bestämmelse likabehandling i fråga socialaen om om
förmåner. Där föreskrivs bl.a. arbetstagare medborgare iäratt etten som
medlemsland skall ha sociala förmåner inom med-samma en annan

territorium det landets medborgare.lemsstats Arbetstagare skallsom
till bl.a. socialförsäkringsförmåner, hälso-således ha ochrättsamma

sjukvård, äldre- och handikappomsorg, barnomsorg och socialt bistånd
landets medborgare har.som

socialförsäkringsvenska lagstiftningen kräver tidigareDen somom
i de flesta fall bosättning här i Sverige för till förmånerkonstaterats rättatt

skall föreligga. Genom Sveriges åtagande inom det europeiska samarbetet
skyldighet bl.a. följa bestämmelserna i de nämndauppkommer atten
Vid konfliktsituationer mellan dessa förordningar ochförordningarna.

nationella regler det alltid gemenska sreglerna har företräde ochär som
därför skall tillämpas. socialförsäkringslagstiftningenDensom svens a

omfattar således till följd bestämmelserna förordning 1408/71 iiav nr
landet.många fall inte bosatta här iäräven personer som

förordning gäller inte kravet påI och med 1408/71 i Sverige kanatt nr
inskrivning ibosättning och Sverige upprätthållas gentemot personer som

skall omfattas lagstiftning. Riksförsäk-enligt förordningen svenskav
utfärdat föreskrifterringsverket RFV har vad gäller inskrivningsvillkoret

för tillämpningen AFL för omfattas förordningsom av nrav personer
och därvid föreskrivit sådana skall likställas med dem1408/71 att personer
bosatta här. kan därmed bli inskrivna hosDessaärsom personer

omfattasDärigenom får de också till förmånerförsäkringskassan. rätt som
förordning 1408/71.av nr

försäkradBegreppet

socialförsäkringen huvudsak ställer kravden svenska iAven om
inte enhetliga.bosättning de materiella försäkringsvillkoren Förär

förmåner kännetecknasnärliggande kan de variera. Förmånssystemen
komplexitet, vilket medfört försäkringen blivitdessutom har attav

försäk-svåröverskådlig och svår för enskilda förstå. anställda vidDeatt
betydande del sin arbetstid förklararingskassoma ägnar atten av

bestämmelser.gällande
exempel kan till sjuklön enligt lagen 1991:1047Som nänmas rättenatt

anställningsförhållande viss varaktig-suklön enbart förutsätter ett avom
enligttill sjukpenning krävs däremot försäkradhet. ärör rätt att personen

Beträffandeförsäkringskassan.och inskriven hos den allmännaAFL är
enda allmänna villkortill havandeskaps enning gällerrätten attsom

förmånen skulle kunna tillkvinnan försäkrad, vi ket innebärär att utges
medborgare bor och arbetar utomlands. Genom förmånenssvenska som

till sjukpenning och regleranknytning bestämmelserna om genom som
utomlands kan dockbegränsar till havandeskapspenning vid vistelserätten

förmån grundval svensk lagstiftning ändå inte lämnas tillsådan aven
inkomst arbete i land från utländsk arbetsgivare ellerden har annatsom av

utomlands.till den bosattärsom

Avgifter

vad gällernämnda förordning 1408/71 har vidare betydelseDen ovan nr
för social trygghet.avgifter för finansiering Avtas ut systemavsom

lagstiftning anställdlagvalsre ler följer dels vilket landsförordningens en
omfattad dels avgifter skall betalaseller egenföretagare sk 1 attvara av,

lagstiftning den anställde eller egenföretaga-i den medlemsstatendast vars
obligatoriska i dettaReglerna i förordning 1408/71omfattas ärav. nrren

anställd eller egenföretaga-den män förordningenavseende. I attanger en
avgifter ocksåvisst lagstiftning, skall såledesskall omfattas landsettavre

betalas i det landet.
arbets-enligt svensk lagstiftning skyldiga betalaArbetsgivare är att

året betalatgivaravgifter baserade vad arbetsgivaren undersumman av
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kontant lön eller ersättning för utfört arbete. Någon uppdelningsom arman
på de enskilda individerna uppburit ersättning sker Allmännainte.som
egenavgifter betalas den enskilde. Uppbörden de allmännaav av egenav-
gifterna samordnad med uppbörden inkomstskattemaär attav genom

beskattningsbarinkomsten måste enligt kommunalskattelagenvara
eller enligt1928:270 lagen 1958:295 sjömansskatt. Därmed finnsom

det administrativt samband mellan avgifter inkomstskatteroch iävenett
de fall förordning 1408/71 tillämplig. En utsändär ärnr person som av

arbetsgivare till EU- eller EES-land enligt reglerna iärett annaten
omfattadförordning 1408/71 den svenska socialförsäkringslagstift-nr av

ningen under gällerår. Detta den utsände inte betalar skatt iett trots att
därmedSverige efter viss tid och inte heller några allmänna egenavgifter.

Övrigt

Utredningen S 1991:03 socialförsäkringen och EG har i sittom
slutbetänkande Social trygghet och EES SOU 1993:115 redovisat
överväganden och förslag föranledda de konsekvenser EES-avtaletav som

föroch sedermera EU-medlemskapet med sig i fråga andra socialför-om
säkringsförrnåner pensioner sjukvårdsförmåner och bidrag tillän samt
barnfamiljer.

socialförsäkringenUtredningen och EG hade också i uppdrag attom
Riksförsäkringsverket,från överlämnats tillöverväga rapporten som

1990. föreslåsregeringen den 31 maj I denna den allmännarapport att
svenska försäkringen skall utvidgas till omfatta ävenatt personer som
arbetar i Sverige bosatta Enligt verkets förslaghär. skall denattutan vara

socialförsäkringen i dessa omfatta utanförsvenska situationer EUpersoner
och EES. Den utvidgning den skyddade personkretsen verketav som
föreslår vadhar sedermera, medborgare i EU och EES-ländema, ägtavser

förordning 1408/71 blivit tillämplig här i landet.attrum genom nr
I slutbetänkandet från Utredningen socialförsäkringen och EGom

föreslogs samlad begreppet försäkrad i den svenskaöversynen av
socialförsäkringen de för avgiftersvenska reglerna i relationsamt sattaav

förordningtill förordning 1408/71 och 574/72. Förslaget harnr nr
remissbehandlats. remissbehandlingen framgårAv så samtligaatt gott som

frågan biträder förslag.instanser utredningens I dettatogsom upp
sammanhang framförde Arbetsmarknadsstyrelsen de olikaävenatt
kontantförmånema vid arbetslöshet bör ingå i sådan översyn.en

Pensionsarbetsgruppen S också i Reforme-1994: 14 har sitt betänkande
pensionssystem 1994:20 föreslagitSOU begreppetöversynrat en av

försäkrad. definitionPensionsarbetsgruppen ansåg nuvarande vilkaatt av
harförsäkrade och möjlighet tjäna in till inkomstrelate-är rättattsom som

tills fråganrad pension bör kvarstå blivit föremål för generell översyn.en

Uppdraget

Enhetlig användning begreppet försäkradav

utformningen begreppet försäkrad medförDen nuvarande i radav en
svårigheter vid tillämpningenavseenden, beskrivits reglernasom ovan, av

försäkringen.inom den allmänna Dessa svårigheter leder ibland till utfall
förståsvåra det gäller till förmåner. En särskildnärär rättenattsom

försäkradutredare skall därför samlad begreppet i degöra översynen av
författningarnaolika reglerar olika förmåner inom socialförsäkringensom
redovisa förslag med inriktning enhetliga försäkringsvillkor skallsamt att

gälla för likartade fönnåner, Uppdraget innefattar också kontantförrnåner
vid arbetslöshet.

betänkandet Social trygghet och SOU 1993:115 finnsI EES en upp-
ställning vilka villkor gäller för till olika förmåner. Upp-rättav som
ställningen tydliggör hur villkoren för få del olika förmåner varierar.att av
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Med utgångspunkti denna uppställning skall omfatta förmåneröversynen
enligt följande agar:

lagen 1962:381 allmän försäkringom- lagen 1947:529 allmänna barnbidragom- lagen 1993:737 bostadsbidragom- lagen 1964: 143 bidragsförskottom- lagen 1988:1463 bidrag vid adoption utländska barnom av- lagen 1984:1096 särskilt bidrag till vissa adoptivbarnom- lagen 1989:255 ersättning till smittbärareom- lagen l981:49 begränsning läkemedelskostnader,om av m.m.- tandvârdslagen 1985:125- lagen 1988:1465 ersättning och ledighet för närståendevårdom-
lägen1988:360 handläggning ärenden bilstöd till handikappa-om av om-

e
lagen 1993:389 assistansersättningom- lagen 1976:380, omtryckt 1993:357 arbetsskadeförsäkringom- lagen 1990:773 särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarigom- vard sjukt eller handikappat barnav
lagen 1994:308 bostadstillägg till pensionärerom- lagen 1973:370, omtryckt 1991:1334 arbetslöshetsförsäkringom- lagen 1973:371 kontant arbetsmarknadsstödom-

Utredaren skall gå igenom de särskilda villkor gäller för försäkradssom en
till förmåner enligt lagstiftningnämnda och föreslå ändringarrätt iovan

syfte nå enhetliga villkor. Utredaren skall lämna förslag syftaratt up som
till det varje förmån klart skall framgå vilka villkor gäller föröratt som

till förmånen. Utredaren eftersträvabör därvid enhetlig användningrätt en
försäkradbegreppet i de olika lagarna. likartade förmånerFör börav

enhetliga villkor gälla detta möjligt. Utredaren bör därvidnär är sträva
efter reglerna tydlig utfornming. I det sammanhanget böratt ge en mer
utredaren inskrivning försäkringskassanhos skalläven överväga om vara

förutsättning för någon skall få till förmån. Avsikten interätt äratten en
ändra till de förmåner i dag enbart pårätten grundvalatt utgessom av

bosättning i Sverige.

skyddade personkretsenDen

Utredaren skall vidare den personkrets skyddas enligtpröva om som
svensk lag bör utvidgas till omfatta alla arbetar här i landet, dvs.att som

medborgare i länder utanför och UtredarenEU EES. skall delsäven
sådan utvidgning kan ske dennaöverväga t.ex. attom en genom person-

krets endast till vissa förmåner, dels beräkna kostnadskonsekven-rättges
sådan utvidgning.serna av en

Ettårsregeln enligt AFL

En lämnar Sverige kvarstår försäkrad enligt AFL här iperson som som
landet utlandsvistelsen avsedd längst år. Utredaren skallär att ettom vara

denna regel behöver ändras och det kan finnas skäl förpröva attom om
vissa försäkrade, studerande, införa särskilda reglert.ex.grupper som
innebär det svenska socialförsäkringsskyddet inte upphör vid längreatt en
utlandsvistelse.

Ändrad uppbörd allmänna egenavgifter,av m.m.

Utredaren skall genomgång de bestämmelser gäller förgöra somen av
betalnin socialavgifter och allmärma egenavgifter och därvid särskiltav
beakta konsekvenser tillämpning förordning EEGe som en av nr

möjligheterna1408/71 får för svenskt vidkommande vad gäller att ta ut
avgifter enligt förordningen.
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i förordningGenom lagvalsreglema 1408/71 enligt vilketavgörsnr
medlemslands lagstiftning socialavgifter och allmänna egenavgiftersom
skall Utredaren skall denna bakgrund analysera och lämnatas ut. mot
förslag åtgärder bör vidtas för från svensk sida skallsom attom man

socialavgifter och egenavgifterkunna de allmänna följerta ut som av
förordningen regler. Uppdraget i denna del bl.a. föreslå hur detattavser
administrativa samband finns mellan avgifter och inkomstskatter vidsom

med någon ordning.uppbörd kan ersättas annan
Utredaren skall också de s.k. ATP-förbindelsema enligtöverväga om
kap. 2 § och 20 kap. 15 § AFL skall finnas kvar. skall därvid11 Det

förenligasärskild de med bestämmelserna i förordningprövas ärom nr
1408/71.

uppläggningArbetets

ingår utarbeta förslag till nödvändiga ändringar i lagarI uppdraget ochatt
förordningar omfattas uppgiften. Utredaren skall oförhindradav varasom

föreslå ändringar kan visa sig nödvändiga i lagstift-ävenatt som annan
ning.

skall med förtur behandla de frågor berör uppbördUtredaren som av
socialavgifter allmänna egenavgifter.och

Utredaren skall bedriva sitt arbete i samråd med Sjuk- och arbetsskade-
dir. 1995:54, Skattebetalningsutredningen dir. 1993:22,kommittén

Utredningen med uppdrag de skatterättsligagöra översynatt en av
för studiestöds-hemvistbegreppen dir. 1994:43, Kommittén översyn av

arbetslöshetsförsäkringdir 1994:148, Utredningensystemet om en ny
folkbokföringsfrâgor dir.dir 1995:92, Utredningen vissa 1995: 101om

för genomförandetmed arbetsgruppen inom Socialdepartementetsamt av
ålderspensionsreformen. Utredaren skall också beakta vad riksdagen anfört

Riksdagens revisorers granskning socialförsäkringenmed anledning av av
avseende socialförsäkringslagstiftningens tillgänglighet 1994/95:RR10,
bet. l994/95:SfU20, rskr. 1994/952436.

Utredaren skall beakta regeringensdirektiv till samtliga kommittéer och
fentliga åligganden dir 1994:23,särskilda utredare prövaatt att0

regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50 och redovisaredovisa att
konsekvenserjämställdhetspolitiska dir. 1994: 124.

egenavgifterförslag avseende socialavgifter och allmännaUtredarens
Ovriga delar skallskall redovisas den 31 1996. ragetsenast mars av upp

utgången åravslutade före 1996.avvara

från dir. anförs bl.a.tilläggsdirektiv den 7 1996 1996:27I mars
följande:

tilläggsuppdragetBakgrund till

lagtekniskhar regeringen tillkänna snabbRiksdagen översyngett att aven
socialavgifter bör 1995/96:69, bet.lagen 1981:691 prop.göras,om

1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87.
utformningen socialavgiftertekniska lagenDen görav om en

skattereformen årsvårtillgänglig vid tillämpningen. samband med l 90I
socialavgifter. Arbets-utvidgades begreppet arbetsgivare i lagen om
anställningsförhållandeutvidgades sågivarbegreppet sätt ävenatt ettom

vissahar ersättningar, enligtinte föreligger skall den utgett somsom
socialavgifter hänföra till inkomstbestämmelser i lagen är att avom

anställning, arbetsgivare.anses som
medförframför allt det utvidgade arbetsgivarbegreppetDet är som

pålagen svårigheterna berorsvårigheter vid tilläm ningen även attav men
förmånssystem ochutformats akgrund socialförsäkringenslagen mot av

försäkring.ofta kommit hänvisa till lagen allmändärigenom att om
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Tilläggsuppdraget

Utredningen får i uppdrag lagtekniskgöra lagenöversynatt en av
1981:691 socialavgifter. Oversynen skall syfta till lagen blirom att mer
fristående från lagen 1962:381 allmän försäkring och det tydligtattom
skall framgå skyldig betalaär socialavgifter och för vilkaattvem som
ersättningar socialavgifter skall betalas.

Fr.0.m. den 1 januari 1985 gäller samordnat för uppbördett system av
preliminär skatt och socialavgifter från arbetsgivare. Reglerna inom den
preliminära beskattningen och inom socialförsäkringen iöverensstämmer

utsträckning det förekommer vissa skillnader. Dessa skillnaderstor men
följdnaturlig olikaär legat till grund för lagstiftningenatt systemen av

inom skatte- och socialförsäkringsområdena och reglerna tidigare iatt
praxis tillämpats vid helt skilda förfaranden och skilda myndigheter. Juav
mindre skillnaderna mellan underlagen för beräkningär skatteavdragav
och socialavgifter desto enklare och effektivare kan reglerna be-om
räkning, debitering, redovisning och betalning sådana skatter ochav
avgifter Utredningen skallgöras. därför i sitt arbete beakta intresset attav
underlagen blir så lika möjligt. Utredningen skall därvid ävensom

förslagen i Socialavgiftsutredningensöverväga slutbetänkande, Vissa
ändringar i fråga skyldigheten betala arbetsgivaravgift Ds 1985:4.attom

Förändrad tidsplan för utredningen

direktivenI till utredningen uppdraget skall avslutat föreattanges vara
utgången år 1996 förslag socialavgifter och allmännasamt attav om
egenavgifter skall redovisas den 31 1996. Utredningen börsenast mars
först frågorna rörandeöverväga socialförsäkringens personkrets ochm.m.
redovisa förslag i den delen den 31 december 1996. De delarsenast av
uppdraget berör socialavgifter och allmänna egenavgifter börsom
redovisas den juli 1997.lsenast

1.2 Utredningens arbete

Frågor uppbörd socialavgifter och allmänna egenavgifter inomom av
skulleEU/EES enligt de ursprungliga direktiven behandlas med förtur.

Frågorna krävde samtidigt beaktade svenska försäkrings- ochatt man
avgiftsregler, förordning EEG 1408/71, internationella överens-nr
kommelser social trygghet, svenska Skatteregler, dubbelbe-om
skattningsavtal svenska regler debitering och uppbördsamt om av
skatter och avgifter. Utredningen arbetade med detta uppdrag under

månader. Därvid hölls sammanträden. Vidare gjordessex sex
studiebesök hos Stockholms läns allmänna försäkringskassa och
Skattemyndigheten i Stockholms län. De myndigheterna har särskilda
uppgifter det gäller socialförsäkring skatter och socialförsäk-när samt
ringsavgifter i internationella förhållanden. Utredningen fick vid
besöken värdefulla synpunkter olika alternativ till lösning av
uppbördsfrågorna. Arbetet med dessa avbröts temporärt när ut-
redningen fick sina tilläggsdirektiv. Under hand har dock ytterligare
yttranden inhämtats, från andra håll.även

Under den aktuella utredningsetappen fr.o.m. april 1996nu
angående socialförsäkringens personkrets har 13 sammanträden hållits.
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En enkät försäkringars upphörande och efterskydd har gjortsom om
hos förbindelseorganen i flera länder inom direktivenEES. I eller
eljest anvisade samråd med andra utredningar har genomförts. Detta

främstgäller Utredningen 1996:04 för efter-översyn systemetom av
levandepension och Utredningen 1996:O6 för inkomstbe-översyn av

inom bidrags- och socialförsäkringssystemen.greppet
Författningsändringar, betänkanden har lagts fram efterm.m. som

den 1 1997 har inte kunnat beaktas fullt ut.mars

1.3 Kommande slutbetänkande

Enligt direktiven skall utredningen i analysera och lämnanästa etapp
förslag åtgärder bör vidtas för från svensk sida skallattom som man
kunna de socialavgifter och allmänna egenavgifter följerta ut som av
förordning 1408/71. Personkretsen i förhållande till övriga EU-länder

redan bestämd den förordningen.är Enligt direktiven skallgenom
vidare avgifts- och förmånsfrågoröversynen i förhållande tillavse

områden utanför EU och EES. Avgiftsfrågor och förmånsfrågor bör,
antyds i direktiven, behandlas i internationellagemensamtsom

sammanhang. kommandeDet betänkandet kan avslutningses som en
på detta delbetänkandeäven personkretsen Några förslagom m.m.

angående socialavgifter länmas därför inte nu.
angivna frågornaDe kommer behandlas inom för detatt ramen

återstående utredningsuppdraget, nämligenstörsta lagteknisken
hela lagstiftningenöversyn socialavgifter. Utredningens arbeteav om

beräknas avslutat vid utgången år 1997.vara av
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2 Gällande rätt m.m.

2.1 Svensk socialförsäkringensrätt om

personkrets, m.m.

2.1. Inledning1

De regler i dag gäller i Sverige i fråga tillhörigheten tillsom om
socialförsäkringssystemets olika delar återfinns dels i svensk nationell
lagstiftning inkl. konventioner social trygghet Sverige ingåttom som
med andra dels inomstater, EG-rätten. följandeI avsnitt lämnas en
översiktlig redogörelse för svensk nationell lagstiftning exkl.
konventioner tillhörigheten till socialförsäkringssystemets olikaom
delar. Vissa särskilda ersättningsvillkor behandlas i kapitel och i
Bilaga till betänkandet1 återfinns sammanställning olikaen av
försäkringsvillkor. De EG-rättsliga reglerna och reglerna i gällande
konventioner redovisas ganska utförligt i avsnitt 2.2 2.6.-

Lagen 1962:381 allmän försäkring intarAFL den centralaom
platsen i det svenska socialförsäkringssystemet. lagen harI samlats tre
delar socialförsäkringen, nämligen sjukförsäkringenav som-
innefattar sjukvârds- och sjukpenningförsäkringarna föräldraför-samt
säkringen och tandvårdsförsäkringen folkpensioneringen och försäk--
ringen för tilläggspension.

Socialförsäkringens övriga delar behandlas i särskilda lagar. Det
gäller arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet
KAS, delpensionsförsäkringen arbetsskadeförsäkringen. Ocksåsamt
vissa förmåner har anknytning till fönnänssystemAFL:s reglerassom
i särskilda lagar. Vidare finns förmånssystem socialpolitisk artav som
i teknisk mening inte försäkringar i mångaär sammanhangmen som
brukar hänföras till begreppet socialförsäkring. Härmed vanligenavses
i vid bemärkelse förmåner utbetalas Riksförsäkringsverket ochsom av
de allmänna försäkringskassorna, barnbidrag och underhållsstöd.t.ex.

Flera de förmånssystem regleras i ochAFL andra lagar ärav som
f.n. föremål för reformering eller utredning. Riksdagen underantog
våren 1994 proposition 1993/94:250 principer för etten om
reformerat ålderspensionssystem och i juni 1995 lades inom förramen
det fortsatta arbetet med pensionsreformen fram förslag till lagett ny

inkomstgrundad ålderspension Ds 1995:41. Departementspro-om
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memorian har remissbehandlats och beredningen ålderspensions-av
reformen fortsätter i samråd med Genomförandegruppen S l994:G.

utredning har tillsatts med uppgift för efter-En överatt systemetse
levandepensionering dir 1996:51, och utredning gören annan en
samlad inkomstbegreppen dir. 1996:52. Sjuk- och arbets-översyn av
skadekommittén presenterade i juni 1996 sitt slutbetänkande SOU

allmän och aktiv försäkring vid sjukdom och rehabilite-1996:113 En
utredning har nyligen tillsatts förring. En medöveratt systemetse

sjukbidrag och förtidspension dir 1997:9. I oktober 1996 lade Utred-
ningen ersättning vid arbetslöshet och omställning ARBOM framom

slutbetänkande SOU 1996:150 allmän och sammanhållensitt En
arbetslöshetsförsäkring.

Vid sidan de angivna regelsystemen finns hälso- ochav
författningar betydelsesjukvårdens område del andra iären som av

sjukvårdslagensammanhanget. gäller i första hand hälso- ochDet
Vi har dock det faller utanför vårt utrednings-1982:763. ansett att

uppdrag behandla den lagstiftningen.att
Bestämmelser vilka omfattas de olika socialförsäkrings-somom av

i förordningfinns dels i respektive lag, dels EEGgrenarna
i viss utsträckning i konventioner social1408/71 delssamt omnr - -

trygghet har ingåtts mellan Sverige och andra länder. Densom
elleromständigheten försäkrad enligt AFL enligtäratt personen

lagstiftning inom socialförsäkringssystemet innebär emellertidannan
Bestämmelser-inte han har till alla förmåner enligt dessa lagar.rättatt

för de olika försäkringsgrenarna besked i vilken utsträck-omna ger
så fallet.ning är

2.1.2 Lagen allmän försäkringom

Försäkrade enligt oberoendeAFL dels svenska medborgare,är av var
bosatta, dels utländska statslösa bosattade medborgare och ärär som

lämnari Sverige kap. 3 § AFL. Vidare gäller försäkradl att somen
Sverige fortfarande skall här, utlandsvistelsenbosatt äranses omvara

år. statlig arbetsgivare sändsavsedd längst Denatt ettvara ensom av
land för för arbetsgivarens räkningtill arbeteett annat anses vara

oberoende dennasi Sverige under hela utsändningstidenbosatt av
medföljande make eller därmed jämställdlängd. gällerDetta även --

år.barn under 18samt
enligt kap. 3 § andra ochFörsäkrad för tilläggspension ATP 1är

har anställning påtredje dessutom utländsk sjömanstyckena AFL som
pensionspoängtillgodoräknatssvenskt handelsfartyg den harsamt som

förutsättningar förinte uppfyller angivnai Sverige, hanäven om ovan
handels-anställning svensktförsäkrad enligt AFL. Medatt vara

anställning på utländsktfartyg likställs enligt 20 kap. § AFL1
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handelsfartyg svensk redare förhyr i huvudsak obemannat,som om
anställningen sker hos denne eller någon honom anlitad arbets-av
givare.

Bestämmelserna i kap.1 3 § AFL begreppet försäkrad harom
omedelbar betydelse endast i fråga förmåner, för vilka inteom
uppställs andra villkor försäkringstillhörighet.än Detta gäller numera
endast inom försäkringen för tilläggspension. Begreppet försäkrad har

bara den praktiska effekten svensk medborgare vidensamt att en
bosättning utomlands under anställning hos svensk arbetsgivare är
försäkrad för ATP.

allmänna försäkringenDen obligatorisk. Någon möjlighetär att
frivilligt ställa sig utanför försäkringen finns alltså inte för dem som
uppfyller försäkringsvillkoren.

En försäkrad bosatt i Sverige skall fr.o.m.är denperson som
månad då han fyller 16 år inskriven hos allmän försäkringskassavara

kap. 4 §l AFL. Detta frånsett åldersvillkoretär också försäk-ett
ringsvillkor. En flyttar till Sverige skall skrivas in hosperson som en
försäkringskassa så kassan fått kännedom han skallsnart attom vara
inskriven kap.1 5 § AFL. Inskrivningen gäller från den tidpunkt då
sådant förhållande inträtt den försäkrade skall inskriven.att vara
Inskrivningen gäller dock tidigast fr.o.m. tredje månaden före den då
inskrivningen skedde. lagen föreskrivsI anmälningsskyldighet fören
försäkrade skall inskrivna inte folkbokförda isom vara men som var
Sverige den 1 november föregående år. åliggerDet sådan försäkraden

inom två veckor från den tidpunkt då sådant förhållande inträttatt att
kassahan skall inskriven anmäla sig till den hos vilken han skallvara

skrivas in.
En grundläggande förutsättning för skallatt en person vara

inskriven hos allmän försäkringskassa han bosatt härär iatt anses
landet. Föreligger inte denna förutsättning längre, skall den försäkrade
avregistreras från försäkringskassan. Så kassan fått redasnart att

försäkrad inte längre skall inskriven skall kassan avföraen vara
honom från registret med verkan från den tidpunkt då sådant för-
hållande inträtt inskrivningen skall upphöra.att

Någon bestämning de förutsättningarnärmare konstituerarav som
bosättning finns inte i frånsettAFL statsanställda. försäk-Det är
ringskassan med ledning föreskrifter från Riksförsäkringsver-som av
ket RFFS 1985:16 bedömer bosatt iär attom en person anse som
Sverige och således skall inskriven hos kassan. Dessa reglervara
kommer behandlas i avsnitt 6.2.närmareatt

Vissa försäkringar såsom sjukpenningförsäkringen och ATP förut-
för sin tillämpning den försäkradesätter har haft förvärsarbete.att ett



130 SOU 1997:72

fönnåner2.1.3 Andra lagar om

delpensionsförsäkring denFörsäkrad enligt lagen 1 979s84 ärom som
i Sverige har anknytning till arbetsmarknadenbosatt och aktuellär en

i sig och §§.har längre tid arbetslivet bakom 3 4 Bosätt-samt en
föreskrift Riksförsäkringsverket RFFSningsbegreppet här enligtär av

i Arbetsvillkoret innebär krav på för-1987: 16 detsamma AFL.som
viss omfattning i minst fem månader under ramtidvärvsarbete i en av

vidare pensionsgrundande inkomst förtolv månader. Det krävs att
års ålder. tilltillgodoräknats för minst tio år fr.o.m. 45 RättenATP

däremot inte beroende svenskt medborgarskap.delpension är av
försäkrade fortsätter förvärvsarbeta i viss omfatt-Vidare krävs denatt

behålla delpensionen.ning för berättigadatt attvara
för-och medlem i erkänd arbetslöshetskassaVar ärären som en

arbetslöshetsförsäkring2 Med-säkrad enligt lagen 1973:370 §.om
princip allai arbetslöshetskassa står för ilemskap öppet somen

inom dess verksam-uppfyller villkor i kassans stadgar arbeteom
inte någraarbetslöshetsförsäkringen uppställshetsområde 47 §. Inom
förvärvs-eller bosättningskrav. Allaformella medborgarskaps-

försäkringen. ARBOM-därför möjlighet tillhöraarbetande har att
arbetslöshetsförsäkring SOU 1996: 150utredningens förslag till en ny

förändring det gäller försäkringsvillkor.innebär ingen principiell när
inträdesvillkor, innebärande endastföreslås där särskiltDock attett

genomsnitt timmar veckaförvärvsarbeta i 17den kommer att persom
arbetslöshetskassa.månads tid kan bli medlem iunder enen

arbetslöshetsförsäk-ersättning frånSom allmänna villkor för tillrätt
arbetslöshetskas-varit medlem iringen gäller bl.a. den försäkradeatt

under ramtid tolvunder viss tid medlemsvillkoret och avensan
utfört förvärvsarbeteinträdemånader omedelbart före arbetslöshetens

Även inte framgårdeti viss utsträckning arbetsvillkoret. avom
arbete i Sverige. Vissabeaktas huvudregel endastlagen typer avsom

praxis, såsom arbete hosutförda utomlands godtas dock iarbeten
från denne.arbetsgivare med i Sverige lön utbetalatssäte om

arbetslöshetsförsäkringen ellerinte försäkrad enligtTill den ärsom
medlemskap för tillinte uppfyllt villkoret viss tids rättännu omsom

ersättning enligt för-vid arbetslöshet eller sin tillersättning rättuttömt
1973.3 71 kontanti stället ersättning enligt lagensäkringen utges om
egentliga försäkrings-arbetsmarknadsstöd. lagen innehåller ingaDen

föreskrifter.generellabestämmelserna har utformatsvillkor utan som
arbetsskadeförsäkring den1976:380Enligt kap. § lagen är1 1 om

försäkrad för arbets-i riketförvärvsarbetar i verksamhet härsom
endast för andrabosättning Sverige föreliggerpå iskada. Krav

ochför egenföretagarearbetstagare, dvs.förvärvsarbetande än
arbetstagarearbetsgivare sänderOm utländskuppdragstagare. enen

arbetstagarenår,Sverige för arbete högsttill ärettavses varasom
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intedock försäkrad enligt denna lag. Försäkringen gäller á andra sidan
arbete arbetstagare utför utomlands, arbetetsom en om avses vara
högst år och arbetstagaren utsänd arbetsgivareär medett av en
verksamhet här i riket. En arbetstagare, statlig arbetsgivaresom av en
sänds till land för arbete för dennes räkning, skall dockett annat vara
försäkrad för arbetsskada under hela utsändningstiden.

Ersättning enligt arbetsskadeförsäkringen på villkor tillutges samma
svenska och utländska medborgare förvärvsarbetar i Sverige. Försom
arbetstagare uppställs inget krav på bosättning i landet.nämntssom

innebärDet inte bosatt i Sverige vid arbets-äratt en person som en
skada har till sjukvårdsförmåner, sjukpenning livräntarätt och enligt
lagen arbetsskadeförsäkring, i månden han inte berättigad tillärom

förmånermotsvarande enligt AFL. Såväl svenska utländskasom egen-
företagare och uppdragstagare måste däremot bosatta här och för-vara
värvsarbeta i verksamhet här i riket för berättigade tillatt vara
ersättning enligt arbetsskadeförsäkringen.

När det gäller andra förmånssystem, inte uppbyggdaärsom som
försäkringar i egentlig mening, varierar de krav uppställs för attsom

till förmåner skall föreligga enligt de olika lagarna. Vissarätt anknyter
till AFL det uppställs krav på den sökande skallatt attgenom vara
inskriven försäkringskassa.hos Andra uppbyggda påärsystem annat

och kräver inte registrering eller inskrivning i någon kassa.sätt T.ex.
omfattar lagen 1989:225 ersättning till smittbärare alla smitt-om
bärare måste avstå från förvärvsarbete grund beslut enligtsom av
vissa angivna lagar eller föreskrifter. Vanligen krävs dock bosättning
i Sverige. Bosättningsbegreppet kan i vissa författningar skilja sig från
det tillämpas inom finnsAFL. Exempel bl.a. i § lagen1som
1947:529 allmänna barnbidrag.om

2.2 EG-rätten

2.2.1 EG:s kompetens på socialförsäkringsornrådet

den januariFr.o.m. 1 1995 Sverige medlem i Europeiska unionenär
EU. Medlemskapet innebär bl.a. vissa EG-regler socialatt om
trygghet skall tillämpas i medlemsländerna. Sådana bestämmelser om
social trygghet finns framför allt i förordningrådets EEG 1408/71nr

tillämpning för social trygghet anställda,närsystemenom av
egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenska-

Till den förordningen finns knutet tillämpningsförordningpen. en
574/72.nr Senaste lydelse förordningarna 1408/71 och 574/72av

finns i Rådets förordning EG den118/97 2 december 1996nr av om
ändring och uppdatering förordning EEG 1408/71av nr om
tillämpningen för social trygghet anställda, egenföre-närsystemenav
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eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen,tagare samt
förordning 574/72 tillämpning förordningEEG EEGomav nr av

januari1408/71 EGT L 28 den 30 1997. Av viss betydelsesenr nr
i sammanhanget också förordning EEG 1612/68 arbets-är nr om
kraftens fria rörlighet inom gemenskapen.

förordningarna har antagits med stödDe först nämnda 51 iart.av
Romfördraget, där rådet givits mandat enhälligt beslutaatt om

område nödvändiga föråtgärder inom den sociala trygghetens ärsom
för Förordningarna omfattargenomföra fri rörlighet arbetstagare.att
för finns i Romfördragets regleregenföretagare. Stöd dettaäven om

fri etableringsrätt ff och i 235. Förordning 1612/68 harart. 52 art.
antagits 48-49 i Romfördraget.med stöd art.av

i Sverige redan den januari 1994,Förordningarna blev gällande 1
fortfarandedå EES-avtalet trädde i kraft. EES-avtalet gäller i

förhållande till Island, och Liechtenstein. Genom EES-avtaletNorge
blev Sverige förpliktigat införliva bl.a. EG-reglerna socialatt om
trygghet i svensk lagstiftning. skedde lagen 1992:1776Det genom

samordning för social trygghet flyttarnärsystemenom av personer
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES. Den lageninom det

EG-förordningarna fr.0.m. denupphävdes den 31 december 1994, då
tillämpliga i landet.januari 1995 blev direkt här1

förordningföljande beskrivning reglerna iI det lämnas en av
omfattasdvs. vilka1408/71 rörande dels personkretsen, personer som

lagvalsregler. bör under-förordningen, dels förekommande Detav
syftar till samordningstrykas reglerna i förordning 1408/71 enbartatt

socialförsäkringssystem.och inte harmonisering medlemsländernasav
på medlemsländernas möjligheterInte något inverkar de påsätt att

själva vilka försäkringssystem skall finnas i landetbesluta om som
socialförsäkringsförmåner.eller de materiella villkoren för olikaom

får i enlighet likabehandlingsprincipReglerna dock med den som-
till i i Romfördraget och återfinns ikommer uttryck 6 ävenart. som

diskriminerande i förhållande till3 i förordningen inte verkaart. -
utförlig beskrivningmedborgare i andra medlemsländer. För aven

hänvisasi förordning och effekter i Sverige kanreglerna 1408/71 dess
trygghet ochtill betänkandet SOU 1993:115 Social EES.

Förordning2.2.2 EEG 1408/71nr

Inledning

syftar generellt till delsFörordning EEG 1408/71 garantera attattnr
försäkrad i något land,sig mellan medlemsländernaden ärrörsom

dubbelförsäkring.dels undvika
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Förordningen handlar främst likabehandling EU-medborgare,om av
bestämmande tillämplig lagstiftning, sammanläggning kvalifika-av av
tionsperioder, förmåner och proportionell beräkningexport av av
pensioner.

Allmänt personkretsenom

Förordning 1408/71 tillämplig i frågaär anställda och egenföre-om
omfattas eller har omfattats lagstiftningentagare, i ellersom av en

flera medlemsstater och medborgare iär medlemsstat. Densom en
omfattar också statslösa eller flyktingar bosatta inomärsom en
medlemsstats territorium. Vidare gäller förordningen familjemedlem-

och efterlevande till sådana anställda, egenföretagare, statslösamar
och flyktingar art. 2.1. Beträffande familjemedlemmar och efter-
levande gäller förordningen familjemedlemmenäven eller denom
efterlevande själv inte medborgare iär EU-stat.en

I fråga efterlevande till anställda och egenföretagare, harom som
omfattats lagstiftningen i eller flera medlemsstater, gäller för-av en
ordningen också i fall där den anställde eller egenföretagaren inte var
medborgare i medlemsstat, under förutsättning den efterlevandeatten
själv har sådant medborgarskap eller statslös eller flyktingär och
bosatt i medlemsstat art. 2.2.en

Enligt 2.3 skall förordningen gälla också statligt anställdaart. och
enligt den tillämpliga lagstiftningen skall behandlaspersoner som som

statligt anställda, de omfattas eller har omfattats med-om av en
lemsstats lagstiftning på vilken förordningen tillämplig. Särskildaär

för statligt anställda och behandlassystem sådanapersoner som som
dock enligtär 4.4 uteslutna från förordningens tillämpningsom-art.

råde. Detta betyder i de fall statligt anställda i Sverigeatt ärsom- -
försäkrade enligt den allmänna försäkringen i landet de också omfattas

förordning 1408/71, medan detta inte fallet beträffandeär speciellaav
försäkringssystem förmåner till enbart statsanställda, ävensom avser

dessa lagstadgade.är EG-domstolen har dock imåletsystemom
443/93 Vougioukas förklarat det i de fallen fullt möjligtäratt senare

med direkt tillämpning 48 och 51 i Romfördragetatt art.av enge
omfattadär särskilt för statligt anställdaett system rättperson som av

till exempelvis sammanläggning försäkringsperioder.av

Principen endast tillämplig lagstiftningom en

I avdelning i förordning 1408/71 regler vilket landsupptas om
lagstiftning skall ha tillämpning för anställda och egenföretagaresom

täckta förordningen.är En grundläggande princip härärsom av att en
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gäller skall omfattas lagstiftningenför förordningenvilken avperson
land lagstiftning13.1. Deti bara medlemsstat art. ärvarsen

lagstiftningen landarbetslandets, dvs. i det däri regelbestämmande är
utförs.faktisktarbetet rent

till sin exklusiva ochförordning 1408/71Lagvalsreglerna i är natur
uteslutanderegler avgörande meddet dessainnebär äräratt som av

rättsfallet 302/84regleringen innefattar. I bl.a. Tenvad den nationella
bestämmelserna i avdelningEG-domstolen slagit fastHolder har att

effektför lagvalsregler och derasfullständigt ärutgör att attsystemett
själva bestämma området ochfråntas möjlighetenmedlemsstaterna att

lagstiftningar i frågaför tillämpning deras nationellavillkoren omav
och det territoriumtrygghet såvitt gällerförmåner för social personer

andra mål 275/81 Koksförordningen. detta och t.ex.täcks Isom av
framhållit medlemsstaternaKuijpers har domstolenoch 276/81 att

elleri vilken utsträckning derasberättigade bestämmainte är att egen
lagstiftning tillämplig, eftersom demedlemsstats ärären annan

gemenskapsrättsliga regler.efter gällandeskyldiga sigrättaatt
i Nederländernaborsagda innebärDet attt.ex. som menen person

lagstiftning,omfattad tyski Tyskland skallarbetar även omvara av
bosättning och i och för sigförsäkringen bygger påden holländska

fråga. fall dettatillämplig för i Iskulle ärettpersonen somvara
förordningfrångâ vad följerförhindratNederländerna att som av

uteslutande skallden förvärvsarbetande1408/71 i vilken stat varaom
försäkrad.

lagstiftningregler vilket landsprincip avdelning enbartI omger
harnågra reglertillämplig och inte när rättär attpersonom ensom

trygghet i det landet. Emellertidvisst för socialomfattas ett systemav
inte likhetsteckenmåste oförenligt med förordningendet sättaattanses

i Luijten och 196/90 Dehäremellan. flera domar mål 60/85I t.ex.
syftet med lagvalsreglernaEG-domstolen framhållitPaep har äratt

församtidig tillämpning flera ländersbara förhindrainte systematt av
medförakomplikationer detta skullesocial trygghet och de ävenutan

1408/71 intetäcks förordningtillförsäkra attatt person som aven
lagstiftningdärför inget landssocialförsäkringsskyddlärrmas attutan

utpekar visst landsför Om förordningentillämplig honom.är ett
fråga ocksåilagstiftning tillämplig, blir slutsatsen att personensom

för social trygghet i detenligtskall försäkrad e.d. ett systernvara
landet.

mål Brunori, 110/79från EG-domstolen 266/78flera rättsfallAv
349/87Koks, 254/84 De Jong,70/80 Vigier, 275/81Coonan,

emellertidDaalmeijer framgårSchmitt och 245/88Paraschi, 29/88 att
villkorlagstiftningenden nationelladet ankommer närmareatt ange

nationellttill eller utträdaskyldigheten anslutasför ochrätten ettatt ur
ålderbeträffande krav på ellertrygghetför social t.ex.system -

bestämma deviss storlek ochinkomster minst närmareävenattav -
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förutsättningarna för till förmåner och skyldighetenrätten erläggaatt
avgifter, liksom villkoren för tillgodoräknande försäkringsperioder.av
Någon diskriminering medborgare från medlemsland iannatav
förhållande till landets medborgare får dock inte förekomma, ochegna
den nationella lagstiftningen får inte avvika från gemenskapsrättsliga
principer och regler.

följd lagvalsreglernaEn villkor i nationell lagstiftningär attav som
uppställer krav på bosättning i landet för anslutning till förett system
social trygghet i det landet inte kan upprätthållas. framgårDetta av
EG-domstolens dom i målet Kits2/89 Heijningen, där domstolenvan
underströk konsekvens reglerna tillämplig lagstiftning iatt en av om

förordningavdelning i 1408/71 dessa villkorär ersätteratt om
bosättning i nationell lagstiftning med villkor arbete inometten om
den berörda medlemsstatens territorium. Detsamma gäller beträffande

formerandra territoriella begränsningar för bli omfattadrätten attav
den behöriga för social trygghet mål 275/81 Koks,statens systemav

276/81 Kuijpers och 196/90 De Paep. Om däremot EG-rättens regler
inte tillämpliga i visst fall, finns inga hinder tillämpaär ett att
bosättningskrav i nationell lagstiftning mål 245/88 Daalmeijer.

Från huvudregeln den förvärvsarbetande skall omfattasatt av
arbetslandets lagstiftning förekommer avvikelser. Så falletär t.ex.
beträffande de s.k. utsändningsfallen. Härmed anställdavses en som

inomarbetar medlemsstats territorium hos företag till vilket hanetten
normalt knuten och företagdetta sänds tillär som av en annan

förmedlemsstat där tillfälligt utföra för arbetsgivarensarbeteatt
räkning, under förutsättning intearbetet längre tolvväntas änatt vara
månader och arbetstagaren inte för någon harsänts ersättaut att som
fullgjort sin utsändningsperiod. Av praktiska skäl och till undvikande

administrativt merarbete har i 14.1 för sådana fall föreskrivitsart.av a
den försäkrade alltjämt skall omfattas lagstiftningen i det landatt av

där han normalt arbetar. En motsvarande regel för egenföretagare
finns i l4a.1 båda fallen förlängasI kan perioden medart. a.
ytterligare tolv månader, det omständigheterpåkallatärom av som
inte kunnat förutses och samtycke medlemsstat tilllämnas denav
vilken utsändningen skett art. 14.1 b och l4a.1 b.

målet 19/67I Van der Vecht fann EG-domstolen utsändnings-att
regeln tillämplig också i arbetsgivare anställtsituation närvar en en

arbetstagare enbart i syfte skicka till med-honomatt uten en annan
lemsstat för arbeta där och arbetstagaren dagligen transporteradesatt

arbetsgivaren från bosättnings- Och i målet 35/70till arbetslandet.av
komManpower domstolen till det gälldeslutsats närsamma en person

under några dagar och frånarbetade i Tyskland restsom som
Frankrike där han verksamhet gickanställd företag utettvar varsav

tillfälligt tillhandahålla andra företag kvalificerad arbetskraft.att
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vissaFör anställda gäller särskilda regler i frågagrupper av om
vilket lands lagstiftning skall tillämpas. Här kan nämnas attsom
statligt anställda skall omfattas lagstiftningen i den medlemsstatav
inom förvaltning de verksamma och sjömänär regel skallattvars som
omfattas lagstiftningen i det land flagga fartyget för. Personerav vars

anställda på beskickningar och konsulatär inteavser densom
diplomatiska personalen skall enligt huvudregeln omfattas av
lagstiftningen i arbetslandet har, de medborgare i denärmen om
sändande möjlighet välja omfattas lagstiftningen i denstaten, att att av

staten.senare

2.3 Avtal mellan EG och tredje land

2.3.1 Inledning

Sverige har inträdet i EU, i i5 anslut-sätt art.genom som anges
ningsfördraget, förbundit sig tillämpa antal avtalatt ett stort som
ingåtts mellan någon gemenskaperna EEG, EURATOM eller Kol-av
och stålunionen och eller flera tredje länder. Detsamma gäller iett
fråga s.k. blandade avtal, dvs. överenskommelser och avtalom som
de tidigare medlemsstaterna, eller vissa dem, tillsammans medav
någon gemenskaperna har ingått med tredje land.av

Enligt våra direktiv skall vi den personkrets skyddaspröva om som
enligt svensk lag bör utvidgas till omfatta alla arbetar här iatt som
landet, dvs. medborgare i länder utanföräven EU och EES. Att
medborgare i EU/EES-länder arbetar här skyddas följersom av
förordning 1408/71.

Vid bedömningen frågan utvidgning den skyddadeav om en av
personkretsen det nödvändigt hänsyn inte bara till de bilateralaär att ta
socialförsäkringskonventioner Sverige ingått med andra ländersom

också till internationella avtal ingåtts mellan Europeiskautan som
ekonomiska gemenskapen EEG eller tillsammans medensam-
medlemsländerna och tredje länder. Flera dessa avtal innehållerav-
nämligen bestämmelser social trygghet olika slag.om av

2.3.2 Gemenskapens traktatkompetens

Europeiska ekonomiska gemenskapens behörighet ingå in-att
ternationella avtal traktatkompetensen framgår i vissa fall ut-- -
tryckligen Romfördraget. Sådana bemyndiganden finns i bl.a.av

handelspolitik113 och associationsavtal Med238 m.m..art. art.
stöd 113 har gemenskapen formerslutit olika handelsavtalart.av av
och avtal ekonomiskt stöd 238samarbete. Med harart.om av som
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förberedelse eller inledande fas inför eventuell anslutning tillsom en
gemenskapen slutit flera associationsavtal. Likaledes har med stöd av

bestämmelse slutits antal mindre långtgående s.k.ettsamma sam-
arbetsavtal.

måletI 22/70 fr.ERTA AETR uttalade EG-domstolen att
gemenskapens traktatkompetens inte endast följer uttryckligaav
bemyndiganden i Romfördraget. Med hänsyn till fördragets system
och dess materiella bestämmelser kan gemenskapens traktatkompetens

följa implicit andra fördragsbestämmelseräven och sekundäraav av
rättsakter antagits gemenskapens institutioner. Domstolen slogsom av
vidare fast rådet kan besitta traktatkompetens med stöd 235att art.av
i Romfördraget, det skulle visa sig nödvändigt för inom denattom

marknadens förverkliga något gemenskapensgemensamma ram av
mål.

Genom domen i ERTA-målet anslöt sig domstolen till den s.k.
parallelldoktrinen, innebärande gemenskapens traktatkompetens äratt

återspegling dess interna regleringsbefogenhet. Gemenskapenen av
har således traktatkompetens inom de områden där denna tilldelats
intern beslutskompetens. Så gemenskapen rättsakter medsnart antar

regler för genomföra fördragetden i förutseddaattgemensamma
politiken upphör medlemsländernas rätt attgemensamma gemensamt

eller för sig ingå internationella överenskommelser kanvar som
påverka de reglerna eller deras tillämpningsområde. Igemensamma

avgörande har slagits fast traktatkompetens kan föreliggaattsenare
gemenskapen inte har utnyttjatäven när sin interna beslutskompetens.

På vissa områden gemenskapens traktatkompetens exklusiv,är dvs.
avtal med tredje land får endast ingås gemenskapen sådan.av som
Gränsdragningen mellan fall då traktatkompetensen exklusiv ochär
fall då kompetensen delad emellertid inte alls klar. EG-domstolenär är
har dock slagit fast yttrande enligt nuvarande 228.6 l/75art. attnr
gemenskapen har exklusiv traktatkompetens i de fall då Romför-en
draget uttryckligen gemenskapen behörighet ingå avtal medattger
tredje länder, handelspolitikens område art. 113.t.ex.

Huruvida avtal socialt samarbete innefattande regler socialom om-
trygghet i förhållande till tredje länder område fallerär ett som-
innanför eller utanför gemenskapens beslutskompetens har tidigare
ifrågasatts. EG-domstolen slog emellertid i målet 12/86 Demirel som-
gällde tolkningen bestämmelserna fri rörlighet för arbetstagareav om
i associationsavtalet med Turkiet fast sådan beslutskompetensatt-
föreligger, i fall inom de områden regleras i 48ff ivart art.som
Romfördraget.
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Översikt olika avtal2.3.3 typerav av

försttredje länder tidigare hade ochgemenskapens avtal medMedan
väsentligthandelspolitiskt syfte, har de avtalenfrämst ettett nyare

sikte. Avtalen inkluderar oftapolitiskt och ekonomisktbredare
ingås därförbrett fält och alltbestämmelser samarbete över ettom

Innehållet i avtalen kan naturligtvis varieraoftare blandade avtal.som
på vilka avtalsparternabetydligt beroende är.

inte varitolika avtal har heltBenämningen de typerna av
Romfördragetgenerella benänming finns iendakonsekvent. Den som

omfattande associationsavtaletassociationsavtal 238.art. Detär mest
behandlas i avsnitt 2.4.EES-avtalet. kommerDetta närmareär att

Medelhavet kallasAssociationsavtalen med länderna kring Europa-
och östeuropeiska ländermedan avtalen med central-Medelhavsavtal

med Ryssland och de tidigare Sov-betecknats Europaavtal. Avtalhar
samarbetsavtal PSA.jetrepublikerna kallas Partnerskaps- och Dessa

i Romfördraget.grundats 113 och 235 Bak-har huvudsakligen art.
skilda beteckningarna huvud-grunden till användningen de ärav

spegla graden anknytningsakligen politisk, och dessa tänktaär att av
till i de olika avtalen.EU görssom

trygghet mellan gemenskapen ochNågon form avtal socialav om
kring Medelhavet ochframför allt ländernatredje länder finns med

f.d.inklusive republikerna ii central- ochmed länderna Östeuropa
huvudsakligen till sammanläggningSovjetunionen. Reglerna rättavser

pension i olika former ochförsäkringstider för intjänande rättavav
Europa-Medelhavsavtalen går dock längre ochtill familjeförmåner.

tilltredje landet imedborgare i det aktuella rättstort sett sammager
arbetslandets medborgare.social trygghet gäller för egnasom

ställning verkan2.3.4 Avtalens och

traktatnormalt färdigförhandladGemenskapen tillträder ettgenomen
ingåttavtal gemenskapen medi rådet. internationellabeslut De som

integrerad del EG-rätten. Avsin traktatkompetensstöd utgör en avav
gemenskapen, avtalframgår såvittmålet 181/73 Haegeman att, avser

institutioner, tillrådet rättsakt gemenskapensingåtts är en avsom av
177 också behörigdomstolen i enlighet medföljd är attart.varav

blandade avtal mål 12/86gällertolka avtalet. Principen även
fallet enligtenligt EG-rätten,Demirel. krävs inteDet ärt.ex.som

antagandetill del EG-rättensvensk avtalen görsrätt, att genomen av
intern EG-rättsakt.av en

preciserade itillräckligti avtalenDe bestämmelser ärärsom
effekt det inteockså ha direkttillämpliga och kanprincip direkt om

bl.a. målentolkning i avtalet sehållpunkter förfinns konkreta motsatt
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12/86 Demirel, 18/90 Kziber och 58/93 Yousfi. Om bestämmelserna
inte tillräckligt precisa, genomförsär förpliktelserna enligt avtalen
normalt utfärdande förordning eller direktiv.ettgenom av en

angivnaDe principerna gäller i fråga blandadeäven avtal, i vartom
fall sedan de ratificerats medlemsstaterna och till den del det ärav
fråga regler faller innanför gemenskapens beslutskompetens.om som
Vad gäller någon medlemsstat låter bli ratificera avtalatt ettsom om

oklart. Detsamma gäller i frågaär sådana delar avtalettom av som
faller utanför gemenskapens beslutskompetens.

Med tanke på EG-domstolens ställningstagande i målet 12/86
Demirel skulle bestämmelserna social trygghet i del avtalenom en av
eventuellt kunna direkt tillämpliga och ha direkt effekt. Detanses
gäller särskilt bestämmelserna i Europa-Medelhavsavtalen trotssom,

också finnsdet bestämmelser föreskrifter förnärmareatt attom
avtalets tillämpning skall i fall till viss del skulleantas vartsenare,

såkunna preciserade ytterligare tillämpningsföreskrifter inteattanses
behövs för de skall kunna tillämpas. Något för Sverigeatt utrymme

avvika från vad i avtalet skulle då inte finnas. I de fallatt som anges
då reglerna social trygghet mål skallettom anges mera som som
uppnås under vidare utveckling samarbetet mellan de avtalsslutandeav

Sverige naturligtvis inte bundetår påparterna sätt.samma
tillRätten social trygghet arbetstagare anställda i någonärges som

de avtalsslutande oberoende i vilken de avtalsslutan-staterna,av av av
de arbetstagaren medborgare. Avtalenär dock inte med-staterna ger
borgare i de tredje länderna någon såsom fallet inomrätt äratt,
gemenskapen, fritt bege sig till någon medlemsstaterna för attav
arbeta. förutsättningEn således arbetstillståndär erhålls i respekti-att

land.ve
När det gäller till sammanläggningrätt försäkrings- eller bosätt-av

ningstider det enligt de olika avtalen regelmässigtär så rättenatt avser
tider fullgjorts i någon medlemsstaterna. Någon förrättsom av en
tredjelandsmedborgare lägga sådan tid med motsvarandeatt samman
tid fullgjorts i hemlandet finns inte i dessa avtal.som

Vid jämförelse mellan de olika avtal finnertyperna atten av man
Europa-Medelhavsavtalen betydligt långtgåendeär övrigaänmera
avtal. omfattarDe betydligt fler social trygghet och degrenar av
innehåller generell föreskrift likabehandling i fråga socialen om om
trygghet.

Övriga här behandlade avtal inte lika långtgående Europa-är som
Medelhavsavtalen. Vid jämförelse med vad gäller enligt AFLen som
idag finner skillnaderna inte så först kan tyckas.äratt storaman som

skillnadEn dock den till sammanläggning med försäkringstiderär rätt
fullgjorts i andra medlemsstater finns för berördetc. som som

tredjelands-medborgare. Vidare arbetstagare i de flesta avtalen rättges
familjeförmånertill i arbetslandet.
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2.4 EES-avtalet

maj 1992 ingicks EES-avtalet mellan å sidanI EG och dessena
medlemsländer och å andra sidan samtliga EFTA-stater, däribland
Sverige. Avtalet trädde i kraft den januari 1994. Schweiz hade1 då
efter folkomröstning valt inte ratiñcera avtalet och ståratten
fortfarande utanför EES-samarbetet.

Genom EES-avtalet har de deltagande EFTA-staterna anslutits till
Åtskilliginre marknad. lagstiftningEG:s EG-rättslig har avtaletgenom

fortfarande giltighet kommit bli tillämplig i dessaäger ävenattsom- -
Sverige deltar i samarbetet såsom medlem i EU.stater. numera

innehållerEES-avtalet huvuddel där bl.a. samarbetets mål ochen
medel de materiella bestämmelserna fyrade s.k. friheternasamt om
och angränsande politikområden regleras. Denna del avtaletav

den avtalade primära EG-rätten, i första hand Romför-motsvarar
dragets regler. bilagor till iI avtalet har relevanta regler den sekundä-

EG-rätten, dvs. främst direktiv och förordningar utfärdatsra som av
institutionerna, tagits in och detta varit nödvändigt teknisktnär

till EES-sammanhang.anpassats ett
Avtalet innebär inteEES EFTA-länderna överlåtitattom norm-

givningsmakt till EES det EG:s medlemsländer gjort tillsätt som
vilar på folkrättsligEG. Avtalet grund och det bindande förär

Sverige kunde det tidigare inte direkt åberopasI enskildastaterna. av
fordrade för sin tillämpning det införlivadesutan attpersoner genom

svenska författningar. Numera avtalet EG-rätt i Sverige ochär är
direkt tillämpligt och kan ha direkt effekt här.

förutsättningar förGenom EES-avtalet har skapats en gemensam
arbetsmarknad. Medborgare i alla EES-länder har flytta mellanrätt att
de avtalsslutande länderna för söka anställning, innehaatt att an-
ställning i land enligt de regler gäller för arbetstagare i detett som
landet kvar i land där de haft anställning. EES-samt att stanna ett

omfattaravtalet också fri etableringsrätt för självständiga näringsid-
kare.

bilaga till EES-avtalet den sekundärlagstiftningI VI anges som
inom på den sociala trygghetens område och övertagitsgäller EU som

tekniskt tilloch EES avtalet. Huvuddelen denanpassats genom av
området social ingårregelmassa trygghet i EES-avtalet utgörssom

förordningarna EEG 1408/71 och 574/72. förordningarDessaav nr
i förhållande de inteskall således tillämpas till EES-stateräven som

medlemmar i EUär
anförda innebär EG-förordningarnas regler personkrets,Det att om

lagval förmåner och avgifter för Sveriges del gäller iävensamt
förhållande till Island, Norge och, fr.o.m. den maj 1995, Liech-1
tenstein.
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2.5 Nordiska konventioner

2.5.1 Nordiska konventionen social trygghetom

Den januari1 1994 samtidigt med EES-avtalet trädde nordisken ny- -
konvention social trygghet i kraft. Den då tidigareom ersatte en
konvention från 1981.

Konventionen, i utsträckning bygger på förordningstor EEGsom
1408/71, har mindre räckvidd den tidigareän gällde. Detnr som

beror förordning 1408/71 i utsträckningatt träder i stället förstor
den nordiska konventionen. I vissa avseenden går emellertid kon-
ventionen längre förordningen.än Bland personkretsenärannat
vidare. Förordningen gäller i princip bara för medborgare i de
fördragsslutande länderna eller har varit förvärvsverksammaärsom
och deras familjemedlemmar. Konventionen däremot omfattar med
undantag i fråga vissa förmåner alla bosatta i Nordenär ochom som
anknyter inte till förvärvsverksamhet. Hit hör nordiska medborgare

inte omfattas förordningen, dvs. inte eller harsom ärav personer som
varit förvärvsverksamma och bosatta påär Grönlandpersoner som
eller Färöarna, inte ingår i EU. Vidare gäller konventionen med-som
borgare i länder utanför EES flyttar mellan de nordiska ländernasom
eller tillfälligt uppehåller sig i nordiskt land det där deänett annat är
bosatta. Konventionen innehåller också vissa regler i frågasom om
förmånernas innehåll går längre förordningen.än

En vägledande princip i den nordiska konventionen undvikaär att
särreglering beträffande dem inte omfattas förordning 1408/71som av
och i stället till den förordningens regler i lika månatt gäller förse
alla bosatta inomär Norden. Därigenom får admini-som ettman
strativt lätthanterligt med och regelverksystem ettmer ärsamma som
generellt tillämpligt.

denI personkrets omfattas konventionen ingår enligt 3som art.av
i konventionen följande personer:
a nordiska medborgare,
b flyktingar,
c statslösa,
d andra eller har varitär omfattade lagstiftningen ipersoner som av

nordiskt land,ett
e härleder sin från någonrätt under a-d nämndpersoner som person.

Som huvudregel gäller emellertid det sagda endast under förut-
sättning sådan inte omfattas förordningatt 1408/71.en person av
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socialt bistånd socialaNordiska konventionen och2.5.2 om
tjänster

konvention socialtträdde nordiskoktober 1996Den 1 omen ny
1995:479 i kraft. ingressen tillbistånd och sociala tjänster SFS Av

förhållanden fallerkonventionen framgår den regleraatt att somavser
1612/68och då förordning EEGutanför EG-rätten närmast nr om

följerfria rörlighet. förordning 1612/68arbetskraftens Av att en
sociala förmånermedlemsstat skall åtnjutaarbetstagare i sammaen

i konventionen gårmedborgare. Bestämmelsernalandets egnasom
i sak.såväl i fråga personkretsEG-rättenutöver somom

likställdhet inom kon-konventionen upprätthålls principenI om
Således omfattasför alla medborgare i Norden.ventionens sakområde

konventionen.förvärvsarbetande Därutöverickeäven personer av
tredje borundantag, medborgare i landomfattas, med vissa ett som

nordiskt land.i ett
biståndtillämpningsområde socialtKonventionens huvudsakliga är

bl.a. bidrags-tjänster. finns bestämmelseroch sociala Därutöver om
underhållsstöd och flyttning tillförskott numera ett annatom

långvarig behandling ellerförnordiskt land behöverpersoner som
sjukvård.vård inkl. hälso- och

konventionen ochomfattassagda innebärDet att aven person som
land behövertillfällig i nordisktunder laglig vistelse ettsom en

från vistelselandetbistånd sociala tjänster skallomedelbart socialt och
hjälpbe-bistånd enligt landets lagstiftningfå sådant motsvararsom

bestämmelse art. ll6. Vidare finns bl.a.hovet art. attom enen
från nordisktoch flyttaromfattas konventionen ettsomperson som av

bidragsförskott under-tillland till nordiskt land har rättannatett
samma detta landsvillkorhållsstöd från det sistnämnda landet som

landet.bosätter sig imedborgare från tidpunktden personenegna

social trygghetkonventioner2.6 Andra om

konventionerBilaterala2.6.1

till andratrygghet i förhållandeåtaganden i fråga socialSveriges om
reglerasframdelesi utsträckningkommer även attstorstater genom

förKonventioner gällerkonventioner.och multilateralabilaterala
samtliga EU-nordiska länderna,förhållande till de övriganärvarande i

JugoslavienChile, Israel,Belgien, medländer Irland och samtutom
Schweiz,Kanada, Marocko,och Slovenien,fr.o.m. 1992 Kroatien

också träffatSverige haroch Verde. överens-Turkiet, USA Kap en
provinsenkanadensiskatrygghet med denkommelse socialom
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Québec. Dessutom gäller särskilda överenskommelser sjukvårds-om
förmåner med Ungern, Algeriet, Australien, Polen och Estland.

Flertalet konventioner för Sveriges del tillämpligaär sjukför-
säkring inkl. föräldraförsäkring, folkpension, ATP, arbetsskadeför-
säkring, arbetslöshetsförsäkring inkl. kontant arbetsmarknadsstöd samt
allmänna barnbidrag. Vissa konventioner dock begränsade iär mera
sin omfattning.

Den omständigheten förmån inom tillämpningsområdetatt en ryms
för konvention innebär inte den omfattas konventionensatten som av
personkrets alltid har full tillgång till förmånen oberoende vilkenav

konventionsstaterna han vistas Vissa konventioner sträcker sigav
inte längre till tillförsäkra den medborgareän iäratt som en av

till förmåner i denrätt andra han anställd ellerstaterna ärstaten om
bosatt där.

Socialförsäkringskonventionerna innehåller inte några fullständiga
med lagvalsregler den karaktär återfinns i förordningsystem av som

1408/71. Till skillnad från vad gäller enligt den förordningenssom
regler förhindrar konventionerna således inte viss påatt en person en
och gång försäkrad för eller flera förmånerär i två olikasamma en
länder. Inte heller konventionerna på EG-reglernasättger samma som

garanti för dessa omfattad alltid skyddasatten en av person av
socialförsäkringen i något land.

Det sagda gäller dock inte för den Sverige ingångnasenastnyss av
bilaterala konventionen, nämligen konventionen med Chile. I den
konventionen huvudregel 6 förvärvsverksamart. attanges som en

skall omfattas lagstiftningen i fördragsslutandeden istatperson av
vilken förvärvsverksamheten i vilkenutövas äroavsett stat personen
bosatt och i vilken arbetsgivaren finns. Det kan förväntasoavsett stat

Sverige vid ingående konventioner i framtiden kommer verkaatt attav
för den lagvalsregler.typen av

Av i förordning6 1408/71 följer bestämmelser i kon-art. attnr
ventioner social trygghet träffats mellan två eller fleraom som
medlemsländer med vissa undantag i 7 ersättsart.som anges av
förordningens bestämmelser i den mån de ochavser samma person

förmån. Detta gäller tillämpning deäven ersattasamma om en av
konventionsbestämmelserna skulle ha den berättigade störregett en
förmån EG-domstolen i mål 32/72 Walder. Såvitt gäller tid före
förordningens ikraftträdande i land kan dock under vissa för-ett
hållanden bestämmelser i tidigare bilateral konventionen vara
tillämpliga för beräkningen pensionsförmåner mål 227/89av
Rönfeldt. Konventionerna behåller sin giltighet i fråga om personer
och förhållanden inte omfattas förordningen eller någonsom av annan
EG-förordning. Bland konventionsregler sålunda behåller sinsom
giltighet finns de medborgare i landär ettsom avser personer som
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både i Sverige och ihar arbetatutanför EES, japant.ex. somen
Tyskland.

inte deutanför EES berörskonventioner med länderSveriges av
målmedfört 23/92 Grana-förordning 1408/71 seförändringar som

påverkas de avtal EGkonventionernakanNovoa. Däremot av som
tredje land avsnitt 2.3. Såingått med seoch dess medlemsstater

bestämmelser i Europa-exempelvis direkt tillämpligatorde eventuellt
framför eventuellaMarocko ha företrädeMedelhavsavtalet med

Sverige och Marocko.konventionen mellanavvikande bestämmelser i
de socialförsäk-omfattningenhar varierarSom angetts avovan

ingått med andra Denringskonventioner Sverige stater. person-som
varierar mellan dekonventions bestämmelseromfattaskrets som av en
begränsad tillkonvention kankonventionerna.olika En attvara

medborgare,fördragsslutande ländernasdeomfatta endast t.ex.
tillämpligadockflestakonventionen med Marocko. De ävenär

omfattasi något länderna,medborgareutan att avvarapersoner som,
flyktingari något dessa, pålagstiftningeneller har omfattats avavav

något länderna.medborgare ipå efterlevande tilloch statslösa samt av
konvention gällerivissa bestämmelserförekommer ocksåDet att en

andra be-länderna medanavtalsslutandemedborgare i deenbart
hela den personkretstillämpligakonventionstämmelser i ärsamma

konventionen omfattar.som
bestämmelservissakonventionernaviktig delEn upptar omav

utsträcks eller inskränkskonventionernalagstiftning.tillämplig Genom
i respektive landsföreskrivstillämpningen vadibland somav

§ fårEnligt 20 kap. 15 AFLsocialförsäkringslagstiftning.nationella
tillämpning lagenutsträcktträffa överenskommelseregeringen avom

i lagen. Sådanastadgatvissa fall från vadeller undantag i ärsomom
arbetslöshetsförsäkring,också i bl.a. lagenbemyndiganden finns om

arbetsskadeförsäkringarbetsmarknadsstöd, lagenkontantlagen omom
socialavgifter.och lagen om

innebärförsäkringsreglerharflesta utomnordiska länderDe attsom
för-i landet hansocialförsäkringenomfattad ärär omperson aven

grundarnordiska ländernade övrigavärvsverksam där. Sverige och
och arbete.både bosättningpåförsäkringstillhörighetendäremot

utomnordiskaingått medSverigeflesta konventionerEnligt de som
tillämpligakonventionernapå vilkaländer omfattas de är avpersoner

gäller enligt delsysselsatta. Dettalagstiftningen i det land där de är en
andra avtalsslutandei detbosattakonventioner äräven personernaom

flyttar mellandenhuvudregelSåledes gällerlandet. att somsom
blirlandetarbeta i detkonventionsland förSverige och attett nya

gäller arbets-detförsäkring. Närsysselsättningslandetsomfattad av
alltid tillämplig påprinciplagstiftning isvenskskadeförsäkringen är

bosatta härde inteSverige,sysselsätts i ärarbetstagare även omsom
konvention.omfattas någoneller av
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samtligaI konventioner, liksom i LAF, finns regler utsända,om
till del modifierar principen tillämpning sysselsätt-som en om av

ningslandets lagstiftning. Reglerna utsända innebär arbets-attom en
sysselsätts i fördragsslutande och utsändstagare statsom en som av

sin arbetsgivare för utföra arbete för arbetsgivarens räkning iatt en
fördragsslutande skall omfattas det utsändande landetsstatannan av

lagstiftning under tjänstgöringenäven i det andra landet. Enligt vissa
konventioner gäller detta endast utsändningstiden inte överstigerom
viss angiven längd, medan enligt andra konventioner utsändnings-
reglerna alltid gäller under viss period. Utsändningsperioden i deär
flesta konventioner begränsad till 24 månader. förekommerDet dock
variationer från månader12 och till 60 månader.upp

Särskilda bestämmelser tillämplig lagstiftning gäller enligt kon-om
ventionerna för sjömän och för resande personal. Beträffande de
förstnämnda omfattas de i regel lagstiftningen i det land flaggaav vars
fartyget för. För resande personal vid järnvägs- eller vägtrañkföretag
eller flyglinjer, arbetar i flera avtalsslutande länder, gällersom som
regel lagstiftningen i det avtalsslutande land där företaget har sitt säte.

En arbetstagare med tillämpning nämnda särskilda be-som av nu
stämmelser skall omfattas svensk lagstiftning skall också enligtav
konventionerna eller protokollen till dessa bosatt i Sverige.anses som
Socialförsäkringsavgifter skall också betalas i Sverige.

Härutöver finns i samtliga konventioner undantagsregel kanen som
tillämpas för särskild reglering försäkringstillhörigheten förav
enskilda eller finnsDet såledespersoner grupper av personer.
möjlighet för regeringen eller Riksförsäkringsverket att ettgenom
särskilt beslut medge undantag från reglerna tillämplig lagstiftningom
i konvention. De beslut undantag förekommithar haren om som
huvudsakligen gällt s.k. utsändningsfall och förlängningavsett av en
pågående utsändningstid eller åstadkomma vissavsett att att en person
blivit betrakta utsänd, förutsättningarna enligtatt trots attsom
konventionen härför inte varit uppfyllda. sålundaFör den blirsom
undantagen behöver arbetsgivaren inte betala avgifter i det land vars
lagstiftning skulle ha omfattats I stället omfattaspersonen annars av.
han det tidigare landets lagstiftning och avgifter betalas där.av

Viss personal utländska beskickningar och lönade konsulat i
princip den diplomatiska personalen åtnjuter enligt Wienkonventioner-

åren 1961 och 1963 diplomatiska och konsulära förbindelserna om
privilegier och immunitet, innebär bl.a. inte skall omfattasdeattsom

bestämmelser social trygghet i den beskickningendär ellerstatav om
konsulatet beläget och därmed inte heller omfattasär skyldighetenav

betala socialavgifter i den sådan personal har i principFöratt staten.
inte heller bestämmelserna i andra konventioner tillämpning.

Även personal knuten till internationell verksamhetärsom annan
berörs avtal Sverige har ingått med olika internationellaav som organ
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internationellaEuroparådet, EFTA och OECD. Desåsom FN, or-
anknytning till sådana åtnjuteroch de harpersoner som organganen

vissa avtalen finnsregelmässigt immunitet och privilegier. I av
vidrörande socialförsäkring för densärskilda bestämmelser organet

uttalas den verksammapersonalen. del avtalenanställda I atten av
rättigheter,familjemedlemmar skall åtnjutapersonalen jämte samma

i Wienkonventionenprivilegier och immunitet föreskrivssom om
förbindelser.diplomatiska

konventioner2.6.2 Multilaterala

multilaterala konventioner social trygghet;finns tvåDet typer av om
avtalsslutande land medlikställer medborgare idels sådana ettsom

till socialförsäk-sådant land det gällermedborgare i rättnärannat
ålägger ratiñcerande landringsfönnåner, dels överenskommelser som

minimistandard inom det socialasin befolkning vissgaranteraatt en
slaget kommer inteKonventioner dettrygghetssystemet. attav senare

behandlas här.
Åtaganden förhållande till andra länderi fråga social trygghet iom

konventioner.olika formertraditionellt regleratshar avgenom
för internationellkonventioner den äldsta formenBilaterala är

trygghet. förstasamordning olika för social Den överens-systemav
Frankrike och Italiendet slaget slöts år 1904 mellankommelsen av

pensioner. Sedan dess harolycksfall i arbetet ochoch omfattade en
länder såväl inombilaterala konventioner slutits mellanmängd som

frånrekrytering arbetskraftländers behovOlikaEuropa.utom avav
konventioner.sådanahar drivit utvecklingenandra länder av

till-emellertid inteinternationell samordning kanBehovet av
i andrakonventioner. Medborgareenbart bilateralafredsställas genom

de bilateralafördragsslutande omfattas oftast intedeländer än av
tillinte hänsynkonventionerna och konventionerna atttar en person

råda bot på dessa till-i andra länder.ha arbetat Förkan även att
antal multilateralaefterkrigstiden slutitskortakommanden har under ett
initiativår 1949överenskommelser. Europarådet ett ut-tog som

överenskommelsertvå provisoriska europeiskai slutandetmynnade av
SÖ Sverige har följandetrygghet 1955 31-32. Förutomsocial nrom

Belgien, Cypern,ratificerat överenskommelserna:hittillsstater
Italien,Irland, Island,Frankrike, Grekland,Storbritannien,Danmark,

Spanien, Turkiet ochPortugal,Nederländerna, Norge,Luxemburg,
Europarådetiantalet medlemsstaterMed anledningTyskland. attav

ratificera överenskom-år och fleraunderutökats väntasstatersenare
ytterligaremedborgare itillämpligade blimelserna kommer att

stater.
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Den överenskommelsen pensionsförmåner, den andraena avser
förmåner vid sjukdom, moderskap, arbetsskada och arbetslöshet samt
barnbidrag. Enligt svenska förbehåll skall pensionsöverenskommelsen
för Sveriges del tillämplig enbart folkpensioner och såledesvara
inte på ATP.

I överenskommelserna finns, förutom bestämmelser utlänningarsom
likställande med lands medborgare, bestämmelserett egna som avser
fall då två eller flera anslutna länder sinsemellan ingår särskilda
konventioner social trygghet. Medborgarna i de anslutande länderom

står utanför sådan konvention skall då enligt överenskom-som en
melserna på villkor medborgare i de länderettsamma som av som-
ingått konventionen kunna dra fördel sådana förekommandeav-
bestämmelser reglerar frågor tillämplig lagstiftning,som om samman-
läggning kvaliñkationsperioder och utbetalning förmåner vidav av
bosättning i de länder ingått konventionen.ett annat av som

Överenskommelserna kan densägas medborgareärgarantera som
i fördragsslutande till förmåner irätt sådan påstaten staten annan

villkor landets medborgare han stadigvarandeärsamma som egna om
bosatt i den andra För till arbetsskadeförrnånerrätt detstaten. är
tillräckligt i fråga uppehåller sig i den andraatt Ipersonen staten.
fråga förmåner inte beroende avgifterär gällerom som attav

i fråga skall ha uppehållit sig i den andra ipersonen staten sex
månader.

ILO år 1962 konvention 118nr utlänningarsantog en om
likställande med lands medborgare frågai social trygghetett egna om
SÖ 1963:42. Genom ratiñcera denna konvention förbinder sigatt ett
land i den omfattning konventionen föreskriver beträffandeatt olika-

social trygghet med landets medborgare likställagrenar av egna-
flyktingar, statslösa och medborgare i de andra länder harsom
ratificerat konventionen. Sveriges ratifikation konventionenav avser
förpliktelser rörande bl.a. kontantförmåner vid sjukdom, förmåner vid
arbetsskada och förmåner vid arbetslöshet. Däremot omfattar
ratificeringen inte pensionsförmåner. Konventionen föreskriver vad
angår förmåner lika behandling skall villkoratt medgaranteras utan
avseende på bosättning. Vissa undantag från denna regel dockges
såvitt gäller förmåner utgår oberoende inbetalda avgifter ellersom av
utfört förvärvsarbete.

2.7 Skattskyldighet för arbetsinkomster

I detta avsnitt behandlas gällande svensk beskattningsrätt såvitt gäller
förhållanden med internationella inslag. Framställningen i förstatar
hand sikte på beskattningen fysiskaav personer.
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grundläggande bestämmelserna skattskyldighet för fysiskaDe om
finns i kommunalskattelagen53 § 1 a 1928:370,personer mom.

lagen 1947:576 statlig inkomstskattKL, 6 § l a SIL,mom. om
3 § lagen 1991:586 särskild inkomstskatt för utomlands bosattaom
SINK 6§ och lagen 1947:577 statlig1 a csamt mom. om

huvudregel tillämpar Sverige hemvist-förmögenhetsskatt SFL. Som
innebär inkomster,principen domicilprincipen, att oavsettsom var

inkomsttagaren skatterättsligtde uppbärs, beskattas i den därstat anses
skattskyldighet föreligger därvid för all inkomst,bosatt. oavsett om

förvärvats inom eller Sverige, och för all förmögen-inkomsten utom
het.

bosatt utomlands beskattas här endast för inkomstDen som anses
anknytning till Sverige. förhållande tilloch förmögenhet med stark I

utomlands tillämpas därvid källstatsprincipen,den bosattsom anses
från vilken inkomst härrör, beskattar in-innebär denatt stat,som en

skattskyldige skatterättsligt bosatt.komsten den äroavsett var
inskränkt till sådan inkomstSkattskyldigheten i dessa fall ochär

uttryckligen lagstiftaren. det följandeförmögenhet Isom anges av
förmögenhetsbeskattningen. inkomster för vilkabortses från De

skattskyldighet föreligger i § SINK, 53 § a KL och5 1 mom.anges
6 § 1 a SIL.mom.

i Sverige, föreligger oinskränktfysiska bosattaFör ärpersoner, som
skattskyldighet. Med oinskränkt skattskyldighet här bosattattmenas
fysisk eller juridisk skattskyldig i Sverige för all inkomstärperson

varifrån den härrör. Från denna princip finns emellertid vissaoavsett
undantag.

Inskränkt skattskyldighet föreligger vissa inkomster ha sånär anses
föreligger för demstark förankring till Sverige skattskyldighetatt

Även inte bosatt i Sverigeuppbär dem. den äroavsett vem som som
gäller viss inkomstsåledes skattskyldig för sådana inkomster. Dettaär

fastighet i Sverige,näringsverksamhet och inkomst belägenav rea-av
lisationsvinst fastighet i Sverige och på svenska aktier och liknande

pensioner intjänats härbl.a. vissa slag löneinkomster ochsamt somav
eller uppburits härifrån.

Löneinkomster uppbärs bosatta i utlandet beskattassom av personer
särskildahuvudsakligen enligt SINK. trädde i stället för denLagen

förordning med skatt för kommunalt ändamålgemensamt som
utomlands bosatta gällde tidigare jfr 1990/912107prop.personer

skattesats för inkomster24 ff. Sådan skatt med lägre äntogs ut ens.
Skälet till dettauppbars här i landet bosatta personer. varsom av

utsträckningfrämst bosatta i utlandet inte iatt samma sompersoner
tjänster bl.a.andra skattskyldiga utnyttjar det allmännas se prop.

1972:15 53s
flerai vissa fall komma beskattas i DeEn inkomst kan stater.att

skattelagstiftning regler förflesta har emellertid i sin interna attstater
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undvika eller mildra verkningarna sådan dubbelbeskattning.av
Därutöver finns mellanstatliga överenskommelser. Sverige har ingått
sådana mellanstatli dubbelbeskattningsavtal beträffande inkomst, för-ga
mögenhet, och gåva. Socialförsäkringsavgifter omfattas intearv av
dubbelbeskattningsavtal regleras i stället socialförsäkrings-utan genom
konventioner. Vidare föreligger mellanstatliga avtal ömsesidigom
handräckning. De svenska dubbelbeskattningsavtalen följer i huvudsak
OECD:s modellavtal. En erkänd princip i alla länder,nästan däribland
Sverige, dubbelbeskattningsavtalär inte kanatt ett utvidga endastutan
begränsa beskattarätt enligt dess internastats skatterätt.atten

Avgörande för inskränkta eller oinskränkta skattskyl-en persons
dighet i Sverige hanär enligt svensk skattelagstiftning bosattom anses
här. Som bosatt i Sverige räknas den har sitt egentliga bo ochsom
hemvist här, stadigvarande vistas här eller tidigare har haft sitt
egentliga bo och hemvist här, han har väsentlig anknytning tillom en
Sverige. Vad detta innebärnärmare kommer utvecklas i avsnittatt
6.2.

En i Sverige bosatt kan under vissa förutsättningar frikallasperson
från skattskyldighet för inkomster arbete i utlandet. Detta gällerav
under förutsättning anställningen och vistelsen utomlandsatt har varat
minst månader eller, inkomsten inte beskattas i utlandet, år.sex om ett
Även dessa särskilda regler kommer beskrivas i avsnittnärmareatt
6.2.

2.8 Socialavgifter

2.8.1 Avgiftsskyldighet och avgiftsunderlag

Den allmänna försäkringen finansieras med avgifter och allmänna
skattemedel med avkastning på fonderadesamt medel. Avgifterna är

två slag, socialavgifter och allmänna egenavgifter. Socialavgifternaav
indelas i sin i arbetsgivaravgifter ochtur egenavgifter.

En huvudprincip för lagstiftningen socialavgifter allaär attom
skattepliktiga förvärvsinkomster förmânsgrundande,är dvs. liggersom
till förgrund beräkning bl.a. pensionsgrundande inkomst PGI ochav
sjukpenninggrundande inkomst SGI, skall föremål för socialav-vara
gifter.

Sådana förvärvsinkomster inte till någon del tillrättsom ger
förmåner enligt socialförsäkringen beläggs i stället med särskilden
löneskatt på vissa förvärvsinkomster SLF. Dessutom skall särskild
löneskatt pensionskostnader SLP betalas arbetsgivarens
kostnader för pensionsutfästelser.
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egenavgifterarbetsgivaravgifter och betalasTillsammans med även
finansieringlöneavgift, avsedd för bl.a. Sverigesallmän ärsom aven

medlemskap i EU.
finns bl.a. i lagen 1981:691socialavgifterBestämmelser omom

och i lagen 1984:668 uppbörd socialav-socialavgifter SAL om av
egenavgifterBeträffande allmännagifter från arbetsgivare USAL.

allmännabl.a. i lagen 1994:1744finns bestämmelser om egenav-
gifter.

enligt för finansiera denSocialavgifter 1 kap. 1 § SAL ut atttas
vissa andra sociala ändamål. Enligt kap.allmänna försäkringen och l

arbetsgivare,betalas arbetsgivaravgifter den2 § lag ärav somsamma
försäkrad enligt AFL ochegenavgifter betalas denmedan ärsomav

i kap. 2 eller 2 §förvärvsarbete 3har inkomst annat som avses aav
får §Skattemyndigheten enligt 22 USALkap. 3 § AFL.eller 11 a

förhandsbesked skyldighetendärom meddelaefter ansökan attom
fall.betala socialavgifter i vissa

vad arbetsgivarenberäknas efterArbetsgivaravgifterna summan av
utfört arbete, medanersättning föri lön ellerutgett egenav-annan

förvärvsarbetepå den försäkrades inkomstgifterna beräknas annatav
Skyldigheten betalanäringsverksamhetinkomst m.m.. attav

skattsedel. arbetsgi-arbetsgivaravgift till arbetstagarens Enknutenär
på ersättning förarbetsgivaravgiftnormalt skyldig betalaär attvare

A-skattesedel eller saknar skattse-arbetstagaren hararbete endast om
F-skattesedel skallskall utföra arbetet har enbartdel. Om den ensom
i formSocialavgifter, vilket då skersjälv betala sinahan av egenav-

tjänst och näringsverksamhetmed inkomst bådegifter. En avperson
skall utbetalaren betalaF-skattesedel. sådant fallbåde och Ikan ha A-

utföra arbetet skriftligenarbetsgivaravgift, inte den skallsomom
F-skattesedeln i arbetsavtalet.åberopar

enligtanställd försäkrad för arbetsskada LAF ärAtt är en om-en
för skyldigheten betala arbets givarav-ständighet har betydelse attsom

Lagvalsregler i förordninggifter i Sverige till ändamål ATP.änannat
också avgiftsskyl-och bilaterala konventionerEEG 1408/71 styrnr

digheten.
Utvidgad avgiftsskyl-departementspromemorian Ds 1995:55I

föreslagits deålderspension, har bl.a.dighet vad attavser m.m.
inkomst förvärvsarbete egenav-i dagavgifter annattas ut avsom

egenföretagaravgifterframtiden skall benämnasgifter i samt att
skall benämnasegenavgifterenligt lagen allmännaavgifter om

till lagstiftning, och i dettaFörslaget har inte lettegenavgifter. ännu
terminologin.hittills gällandeanvänds därför denbetänkande
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2.8.2 Uppbörd avgifterav

Bestämmelser uppbörd socialavgifter finns i USAL och iom av
uppbördslagen 1953:272, UBL. Uppbörd de allmännaav egenav-
gifterna sker med stöd bestämmelser i UBL. I 1 § första stycketav

föreskrivsUBL med skatt i nämnda lag, inteatt annatavses om anges,
bl.a. egenavgifter enligt SAL och avgifter enligt lagen 1994:1744 om
allmänna egenavgifter. Vidare framgår andra stycket vadattav som
i UBL beträffande egenavgifter tillämpas i fråga skattävenanges om
enligt 2 § lagen 1990:659 särskild löneskatt vissa förvärvsin-om
komster och avgifter enligt 2 § lagen 1994:1920 allmänom
löneavgift.

Uppbördssystemet i första hand uppbyggtär för uppbörden av
inkomst- förmögenhetsskattoch tillämpas andra skatterävenmen
inkl. egenavgifter. Till också delvis anknutetär inbetalningsystemet
och redovisning arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på vissaav
förvärvsinkomster SLF.

Huvudprincipen inkomstskatt skallär betalas allteftersomatt
inkomster flyter in. Den skattskyldige skall därför betala preliminär
skatt under inkomståret uppbördsåret. Preliminär skatt betalas i form

A-skatt eller F-skatt. A-skatt betalas i huvudsakav attgenom
arbetsgivare eller betalar ersättning innehåller A-skattutannan som
och betalar in den till skattemyndigheten. Samtidigt betalar denne in
arbetsgivaravgifter/SLF belöper på ersättningarna. A-skatten kansom
kompletteras med särskild A-skatt den skattskyldige själv skallsom
betala in. Sådan A-skatt skall betalas den skattskyldige harom
inkomster det inte finns någon skall innehålla skatt på.som som
F-skatt betalas alltid in den skattskyldige själv. F-skatt skall iav
huvudsak betalas näringsidkare och A-skatt anställda. ochA-av av
F-skatt kan också kombineras.

2.9 Utländsk nationell rätt

2.9.1 Försäkringarnas personkrets

Vi skall enligt våra direktiv samlad begreppetgöra översynen av
försäkrad i de författningar reglerar olika förmåner inomsom
socialförsäkringen redovisa förslag med inriktning enhetligasamt att
försäkringsvillkor skall gälla för likartade förmåner. uppdragetI ingår

den skyddadeöverväga personkretsen bör utvidgas tillatt om att
omfatta alla arbetar här i landet, dvs. medborgare i länderävensom
utanför EU och EES.

Som del i våra överväganden vi det värde göraen attanser vara av
jämförelse med vad gäller i andra länder inom EU och EES.en som
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Vi lämnar därför kortfattad redogörelse för regler den skyddadeen om
personkretsen gäller enligt nationell i dessa länder. delarDerättsom

socialförsäkringssystemen behandlas sjukpenningförsäk-ärsomav
ringen, ålderspensioneringen, arbetsskadeförsäkringen och arbetslös-
hetsförsäkringen. Redogörelsen sammanställd ledningmedär av

Information Social Protection inMISSOCs Mutual System theon
ofCommunity publikation Social Protection in the Member States the

förhållandena juliUnion och den 1 1995.European avser
.Sjukpenningförsäkringen i de nordiska länderna grundadär

bosättning, dvs. den omfattar hela befolkningen. Således omfattas i
i princip icke förvärvsaktivadessa länder även ävenpersoner, om

till ersättning från försäkringen alltid finns. övrigamöjligheten inte I
omfattar förvärvsaktivamedlemsländer sjukpenningförsäkringen bara

och endast företagare omfattasregel anställda. Egnapersoner som
Österrike.dock försäkringen i Storbritannien och iav

finns inom sjukpenningförsäkringen kvalifikations-I många länder
något viss tid ellerregler slag, dvs. det krävs arbetatatt attmanav

avgifter betalats i viss utsträckning innan blir försäkrad ellerhar man
till sjukpenning. liksom Sverige ordningfår Flera länder harrätt en

ersättning från försäkringen föregås sjuklönepe-där tillrätten av en
ersättningen till denriod. då arbetsgivaren förDet är som ansvarar

sjuke.
Anställda omfattas i samtliga medlemsländer någon form avav

fallenförsäkring för ålderspension. Försäkringen således i deär
till anställningen. företagare omfattas den allmännakopplad Egna av

Österrikei i de nordiska länderna.försäkringen Luxemburg, och I
finnsNederländerna, Storbritannien och i de nordiska länderna även

intepensionsordningar omfattar hela befolkningen och ärsomsom
kopplade till förvärvsarbete.

medlemsländerArbetsskadeförsäkringen omfattar i samtliga per-
anställda. företagare i varierande månarbetar Egna ärsoner som som

försäkringen i Luxemburg,omfattade i de nordiska länderna samtav
Österrike.och vissa länder omfattas dessutom studerandeTyskland I

praktikanter försäkringen.och av
försäkringen förAnställda omfattas i samtliga medlemsländer av

särskildförmåner vid arbetslöshet. Många länder har därutöver en
inte kommit in i arbetslivet.ordning för arbetslösa ännupersoner som

de sökeromfattas företagare försäkringenLuxemburgI omegna av
arbete anställd.som

Försäkringarnas upphörande2.9.2

förbindelseorgan i antali vårt arbete tillskrivitVi har led ettettsom
respektive lands nationellauppgifterländer inom EU och begärt om
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lagstiftning rörande bl.a. socialförsäkringarnas upphörande. I bilaga 2
lämnas utförlig redogörelse för de fått.en mera svar

I de länder har huvudsakligen bosättningsanlcnutet socialför-ettsom
säkringssystem främst de nordiska länderna består enligt huvud-- -
regeln försäkringen så länge besättningen i landet består. Bosättningen

regel bestå under tidsbegränsadeäven utlandsvistelser,anses som
vanligen till år för vissa förmåner månader.ett I Norgeupp sex
gäller detta under förutsättning arbetsgivaren betalar socialförsäk-att
ringsavgifter i Norge. Vid utsändning till land kan försäkringenannat
ibland bestå under längre tid. Statsanställda regelmässigt bosattaanses
i hemlandet under hela utlandsvistelsen.

I Nederländerna finns dels försäkringssystem för anställda, delsett
nationellt försäkringssystem omfattar allaett bosatta iärsom som

landet. Försäkringssystemet för anställda upphör enligt huvudregeln
den försäkrade börjar arbeta i land. Undantag gällerettom annat om

det fråga arbete i utlandetär inte längre månader.änom tresom varar
Enligt huvudregeln för det nationella försäkringssystemet gäller att
försäkringen består så länge den berörde har kvar sin bosättning i
landet eller inkomstbeskattas där. Flyttar han utomlands upphör
försäkringen.

övrigaI länder huvudregeln försäkringenär gäller endast vidatt
arbete i landet eller vid utsändning under begränsad tid. Docken
omfattas statsanställda regel försäkringen vid arbeteäven isom av
utlandet. I flera länder finns möjligheter till utbetalning förmånerav
under tidsbegränsade utlandsvistelser.

2.10 Statistiska uppgifter

2.10.l Allmänt

Som underlag för de överväganden och kostnadsberäkningar visom
skall har vi samlat in statistisktgöra material avseende rörligheten till
och från Sverige. Det gäller kommer till Sverigepersoner som
respektive lämnar Sverige för arbeta eller studera. I bilaga 3att
lämnas utförlig redogörelse för det inhämtade materialet.en

Utlänningar måste enligt huvudregeln i utlänningslagen 1989:529
ha uppehållstillstånd för vistelse i Sverige överstiger månader.tresom
Den arbeta anställd här i landet måste haattsom avser ettsom
arbetstillstånd, anställningstidens längd. Medborgare i deoavsett
nordiska länderna dock undantagna från kravenär på såväl uppe-
hållstillstånd arbetstillstånd. Till följd EG-rätten gällersom av
dessutom medborgare i land inom EU eller EES inte behöveratt ett
ha arbetstillstånd för arbeta i Sverige. Den arbeta häratt attsom avser
i landet företagare behöver inget arbetstillstånd måstesom egen men
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försörjning ordnad någotför få uppehållstillstånd ha sin sätt.att
skall visa kapital ochEnligt praxis krävs företagareatt attegna

realistiska.införseltillstånd finns verksarnhetsplanerna ärattsamt
till Sverige för arbeta eller studerakommerPersoner attsom

uppehållstillstånd i ställetbeviljas mycket sällan utan ettpermanent
beviljas för tidtillstånd. Sådana tillstånd brukar dentidsbegränsat som

tid år.pågå och i praxis inte för längre 4-5 Förarbete skall ån
uppehållstillstånd förvanligen arbets-medborgare i EES-länder ges

år ochinte överstigertiden anställningens varaktighet ett annarsom
beviljas uppehållstillståndfrån EES-länderför fem år. företagareEgna

uppehållstillstånd förbeviljas regelför fem år. Gäststuderande som
år elleravsedda studietiden. Om studiernaden ett mer gesavses vara

för år iofta tillstånd taget.ett

till Sverige för arbeta ellerkommer2.10.2 Personer attsom
studera

Förvärvsarbetande

invandrarverk SIVvi erhållit från StatensEnligt uppgifter som
tidsbegränsade uppehållstill-år 1995 sammanlagt 11 500beviljades ca

den beviljadesarbetsmarknadsskäl, dvs.stånd betingades somavsom
eller egenföreta-i Sverige arbetstagaretillståndet avsåg arbetaatt som

länderbeviljades medborgare idessa tillståndl 700Drygt avgare.
särskilda reglerenligt deexklusive nordiska medborgareinom EES

övriga tillståndträdde i kraft, medansedan EES-avtaletgällersom -
i andra länder.beviljades medborgareknappt 10 000 -

utanförländer finns tvågäller fördelningen pådetNär stora grupper
de östeuropeiskaCanada och den andraUSA ochEES. Den ärena

Till medborgare i USAPolen och Estland.främst Ryssland,staterna
tidsbegränsadesammanlagt 3 000beviljades år 1995eller Canada ca

i Ryssland,arbetsmarknadsskäl. Till medborgareuppehållstillstånd av
sådana tillstånd.år 2 500 AvEstland beviljadesPolen eller samma ca

utanföri länder EESuppehållstillstånden till medborgarebeviljadede
förlängningarförstagångstillstånd och drygt l 500drygt 8 000 avvar

beviljade tillstånd.tidigare
månader behöveri Sverige i högstvistasPersoner treattsom avser

i desåledes inte meduppehållstillstånd och finnsfallinte i något
uppehållstillstånd. Skall debeviljadesiffrorna antaletredovisade över

medborgare ide intemåste de dockanställda ärarbeta här omsom -
vi fåttuppgifterarbetstillstånd. Avhaland inom EES ettett som-

000beviljades år 1995 5Arbetsmarknadsstyrelsen AMSfrån ca
bestämdför vissbeviljades antingenkorttidsarbetstillstånd. Desådana

säsongsarbetstillstånds.k.månader ellertid understigande tre som
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giltiga i månader. Många korttidstillständentre beviljadesav
utländska artister och musiker kommit hit för enstaka föreställ-som
ningar eller för viss begränsad tid.

Vi har från SIV och AMS fåttäven motsvarande uppgifter för år
1994. Därav framgår antalet beviljade uppehållstillståndatt och
arbetstillstånd under det året ungefär lika under år 1995.stortvar som

Tidsbegränsade uppehållstillstånd kan framgått försom ovan ges
mycket olika tider. socialförsäkringssynpunktUr och folkbok-
föringssynpunkt har det i dag betydelsestor attom en person avser

högst år eller han skall längre. I det falletstanna ett stannaom senare
bosatt i landet redan från inresan och kommer därmedanses personen

omedelbart försäkrad i Sverige. Vid kortare vistelser haratt vara
endast begränsad till förmåner här irätt landet. Förpersonen en

omfattas förordning 1408/71 gäller dock andrapersoner som av
regler, avsnitt 2.2.2. Det skulle således värde fåse att vetavara av
hur många tillstånden korttidstillståndär under år och hurav ettsom
många givits för längre tid. Oss veterligen finns emellertid intesom
någon sådan statistik. På vår förfrågan har SIV gjort bedömningen att
det beviljas något fler korta högst år långa mer årän änett ett
uppehållstillstånd.

Med ledning de redovisade uppgifterna kan den slutsatsenav nu
dras det varje år kommer hit 13 000 8 000att 5 000+ca personer

medborgare i landär utanför EES och skall arbeta härettsom som
under begränsad tid. Knappt 10 000 4 500 5000 dessa+en av

högst år och blir således inte folkbokfördaatt stanna ettpersoner avser
här och till följd de inte bosatta här i landet inte hellerattav anses- -
försäkrade enligt AFL. De har regel inte heller till förmånerrättsom
enligt svensk lagstiftning social trygghet. Undantag gällerannan om
dock i fråga till sjuklön och förmånerrätten enligt lagenom om
arbetsskadeförsäkring LAF, vilka förmåner i princip kan beviljas
oberoende arbetets varaktighet.av

bilagaI 3 redovisar vi vissa uppgifter frånäven RSV avseende
beskattas i Sverige enligt lagen särskild inkomstskattpersoner som om

för utomlands bosatta SINK. gällerDet bl.a. arbetarpersoner som
ihär landet bosatta här. De slutsatser kan dra deutan att vara man av

uppgifterna enligt vår uppfattning stöd de redovisadeger nyss
antagandena antalet varje år kommer hit för attom personer som
arbeta under kortare tid. Om den personkrets skyddas enligtsom
svensk lag skall utvidgas till omfatta alla arbetar här i landet,att som

det sig således antalsmässigt utvidgningrör i storleksordningenom en
10.000 i förhållande till vad enligt nationell svenskpersoner som
lagstiftning eller enligt förordning EEG 1408/71 gäller i dag. Dennr
verkliga utvidgningen den skyddade personkretsen torde dockav vara
något mindre beroende på det inom denna finnsatt grupp personer

redan i dag har till vissa förmåner i Sverigerätt grundsom av
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någon bilateral konvention eller något avtal EG och desssom
medlemsstater slutit med tredje land avsnittse 2.3

Studerande

Enligt beviljades årSIV 1995 sammanlagt drygt 4 000 uppehållstill-
stånd till utländska studerande i Sverige. Drygt 000 dessa1 av
tillstånd beviljades medborgare i länder inom EES medan resten, ca
3 000, beviljades medborgare i andra länder. Av tillstånden till
medborgare i länder utanför hälftenEES förstagångstillstånd ochvar
hälften förlängningar tidigare beviljade tillstånd.av

Även frågai studerande beviljades de flesta tillstånden med-om
iborgare USA, Canada eller något Östeuropeiskt land. Drygt 400

tillstånd beviljades studerande från USA eller Canada och 500ca
tillstånd frånstuderande Ryssland, Polen eller Estland. Till studerande
från Kina beviljades 640 tillstånd.

Tjänstemän vid SIV har vår förfrågan gjort den bedömningen att
de flesta studerande kommer hit längre tid änatt stanna ettsom avser
år. Det sig skall genomgå hela utbildnings-rör om personer som

eller skall doktorera. På år har det dock, till följdprogram som senare
utökad utbytesverksamhet, blivit vanligare kortaremed vistelserav en

terminer.1-2

2.10.3 vistas förPersoner utomlands arbeta ellerattsom
studera

Beträffande länmar Sverige har vi inhämtat visstpersoner som
statistiskt material utlandsvistelse föranledsom personer vars av
arbete, sökande arbete eller studier.av

Gula kontrolluppgifterS.k.

inkomståret uppgifter frånFör 1994 har samlats in s.k. gula kontroll-
föruppgifter. Sådana uppgifter skall arbetsgivare lämna inkomsttagare

inte beskattas i Sverige inkomst pensionsgrundande.ärsom men vars
kontrolluppgift för skallGul skall länmas betalaäven personer som

skatt i form s.k. artist-SINK enligt lagen 1991:591 särskildomav
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Kontrolluppgifterna
innehåller således uppgifter både lämnar landet ochsomom personer

kommer hit för arbeta. inkomsttagare arbetatsådana Harattsom en
kontrolluppgift för varje land. därföri flera länder, lämnas Det ären

förenat med viss osäkerhet med ledning de gula kontrollupp-att aven
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gifterna beräkna antalet vistas utomlands. Av kontroll-person som
uppgifterna framgår heller inte i vad mån inkomsttagarens familje-
medlemmar har medföljt.

Till skattemyndigheterna inkom 5 739 gula kontrolluppgifter för
inkomståret 1994. I dessa hänförs inkomsttagaren till någon av sex
kategorier. Av uppgifterna fall572 i vilka förordning EEGavser

1408/71 tillämplig.är I denna ingår delsnr grupp personer som
kommer till Sverige och betalar skatt i form artist-SINK ellersom av
arbetar på beskickning eller konsulat här, dels utsända personer som
lämnar landet. Vidare 787 kontrolluppgifter konventionsfallavser-
med arbetsgivare i Sverige och i vilka förordning EEG 1408/71nr

Äveninte tillämplig.är i denna ingår bådegrupp personer som
kommer till Sverige och sådana lämnar landet, nämligen utsändasom
till konventionsland s.k. gränsgångare. En tredje utgörsresp. grupp-

3 002 fall i vilka varken förordning EEG 1408/71 eller någonav nr
konvention social trygghet tillämplig.är Denna utgörsom grupp
enbart har för arbetesänts i icke-konventionsland.utav personer som

Till detta kommer 245 fall med ATP-förbindelser, vilka också avser-
Övrigavistas utomlands. kategorier intepersoner som avser personer-

vistas utomlands. Kontrolluppgifterna tyder på cirkasom att
5 000 arbetar utomlands under sådana förhållanden depersoner äratt
försäkrade för svensk ATP. Av kontrolluppgifterna minstavser
4 210 fall utsändning, 3 517 utsändning under längre tidvarav avser

år. Det såledesän är vanligtett utsänd underär så långatt en person
tid denne kan bosatt utomlands, inte förordningatt EEGanses om

1408/71 eller någon konvention social trygghet tillämplig.nr ärom
För inkomståret 1994 beräknades PGI för 4 427 personer, som var

bosatta utomlands och inte skatteregistrerade i Sverige. dettaI antal
torde ingå minde för vilka PGI rätteligen inte skulle haen grupp
beräknats. Detta gäller omfattas landst.ex. personer annatsom av
lagstiftning social trygghet och borde ha företett intygom som om
tillämplig lagstiftning.

Några särskilda personkategorier

För år 1995 har antalet gränsgångare beskattas i Sverige harsom men
anställning i Danmark, Norge eller Finland uppskattats till 6 400

Dessa omfattas normalt socialförsäkringen i arbetslandet.personer. av
Antalet biståndsarbetare och missionärer knutna till olikaärsom-

enskilda organisationers biståndsprojekt utomlands kan uppskattas till
1 500-2 000 personer.

Vid månadsskiftet maj/juni 1996 392 svenskar anställda inomvar
EU. Av dessa hade 261 fast anställning och 177 temporärpersoner
anställning. Tilläggas kan rekryteringen beräknas avslutadatt vara
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omkring år 2000, varför antalet anställda svenskar kommer öka.att
anställda fanns svenska nationellaovannämnda 40Utöver experter.

Utlandsstuderande

läsåret studerade utomlands med hjälp1994/95Antalet personer som
cirkastudiemedel kan uppskattas till 19 000-20 000,svenska varavav

s.k. free och 500-5 000 s.k. utbytesstu-14 500 4 personervar movers
ñck svensk studiehjälp för studierdenter. Dessutom 498 personer

studerande torde cirka fjärdedelutomlands. dessa cirka 20 000Av en
utbytesstudenter bedriva utlandsstudier under högsti huvudsak ett

avsnitt 8.2 underi huvudsak s.k. freeläsår och resten movers, se
freeläsår. Enligt undersökning avseende s.k.längre tid än ett en

uppgick studietidenstuderade utomlands läsåret 1991/92movers som
till fyra år, medan den vidför huvudutbildning utomlands drygt

osäker hurstudier stannade vid knappa två år. Detkompletterande är-
studiemedel flertaletmånga studerar utomlands svenskautan mensom

studiemedel.torde ha svenska

Arbetssökande

i förordningBestämmelser arbetslöshetsförmâner finns 6 kap.om
vid prövning1408/71. Enligt 67 i förordningen skallEEG art. avnr

arbetslöshetsförmâner beaktasanställd berättigad tillärenom
anställningsperioder har fullgjorts iförsäkrings- eller en annansom

sig tillmedlemsstat. arbetslösa begerFör personer som en annan
villkor och begräns-medlemsstat den behöriga finns i 69än staten art.

uppfyller villkoren föri behålla förmåner.ningar Denrätten att som
medlemsstats lagstiftningtill arbetslöshetsförmâner enligträtt en

begränsningar,enligt 69.1, med angivna villkor ochbehåller art.
medlemsstat för sökadenna han beger sig tillrätt, när atten annan

arbete där.
intyg 303år ansökte 250 i Sverige EUnder 1995 2 ompersoner

arbetslöshetsersättning söka arbeteför enligt 69 med bibehållenatt art.
ansökningar. Undermedlemsland. beviljades 356i Härav 1ett annat

EES-land förhalvåret 805 tillförsta 1995 attett annatreste personer
År ansökningar intyginkom dessutom 318söka arbete. 1995 l om om

anställningsperioder E 301,sammanläggning försäkrings- ellerav
förfrågningar intygtillämpning 67. avsåg 489Häravrör art.avsom

intyg830 avsågförsäkringsperioder i Sverige, medanarbets- ellerom
medlemsland.försäkringsperioder frånanställnings- eller annatom

Sverige ochtidigare har vistats iinnebär 489Detta attatt personer
EES-land.tidigare vistats i830 ett annatpersoner
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Sammanfattningsvis sökte och vistades år 1995 med bibehållen
svensk arbetslöshetsersättning 1 356 arbete utomlands EES,personer

cirka 420 kan ha fått arbete i med-antas ett annatvarav personer
lemsland. I dessa fall det fråga påbörjatär arbeteom personer som
utomlands frånutsända Sverige. Uppgifter saknas iutan att vara om
vilken utsträckning dessa arbetstillfällen har år. Detänvarat ettmer
går därför inte bedöma i vilken utsträckning i dennaatt personerna

skall bosatta utomlands. Emellertid torde avsikten hosgrupp anses
många dessa få arbete utomlands.att permanentav vara
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3 Några särskilda ersättningsvillkor

1 Inledning

En de uppgifter ålagts är genomgånggöra deattav som oss en av
särskilda villkor gäller för försäkrads till förmåner ochrättsom en
föreslå ändringar i syfte uppnå enhetliga villkor. Förslagen skallatt
syfta till det för varje förmån klart skall framgå vilka villkoratt som
gäller för till förmånen.rätt För likartade förmåner bör enligt
direktiven enhetliga villkor gälla detta möjligt.när är

Med anledning det sagda lärrmas i detta kapitel redogö-av nyss en
förrelse några särskilda ersättningsvillkor bakgrunden till dessa.samt

Det sig framför allt olika slagsrör kvalifikations- eller karenstider.om
Även vissa regler rörande till förmåner vidrätt utlandsvistelse kommer

beröras.att

3.2 Sjukpenninggrundande inkomst

Nu gällande regler

Sjukpenning enligt 3 kap. AFL beräknas med ledning fastställdav
sjukpenninggrundande inkomst SGI. SGI enligt huvudregeln iär

kap.3 2 § den årliga inkomst i försäkrad kan antaspengar som en
komma tills vidare få för arbete, antingen såsom arbetstagareatt eget
i allmän eller enskild tjänst inkomst anställning eller påav annan
grund inkomst förvärvsarbete. Försäkringskassan skall iannatav
samband med inskrivningen den försäkrade fastställa SGI,av en om
denne kan få årlig inkomst arbete minst 6 000 kr.antas egeten av om
Vid beräkning SGI bortses från sådan inkomst överstiger sjuav som
och halv gånger basbeloppet.en

SGI den årliga inkomst försäkradär kan kommaantas attsom en
tills vidare få, dvs. beräkning SGI sker framåti tiden. denDet ärav
försäkrades arbetsavsikter för den tidennärmaste SGIavgörsom om
skall fastställas. Inkomsten skall ha viss varaktighet. Av RFVzsen
föreskrifter RFFS 1981:5 följer den försäkrade förvärvsarbetaratt om
kortare tid månader och inte har för avsiktän fortsättaattsex
förvärvsarbeta fastställs i interegel någon förSGI honom. Undantag
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försäkradesden anknytning till förvärvsarbetet årligengörs ärom
i formåterkommande, säsongsarbete.t.ex. av

Enligt kap. § och föreskrifter får fastställd SGI3 5 AFL RFV:s en
inte sänkas till löneutvecklingeni vissa fall skall i ställetutan anpassas

fyllt år.den försäkrades yrkesområde för försäkrad inte 65inom som
gäller i de fall försäkrads inkomstförhållanden, arbetstidDetta även en

i för sigandra omständigheter har förändrats så det och skulleeller att
för sjukpenningens Till de omfattasha betydelse storlek. personer som

studiers.k. SGI-skyddad tid hör bl.a. de bedriver somav som
studiestöd, vissa formerberättigar till eller bedriver andra avsom

förvärvs-studier inom det yrkesområdet, de avbryter sittegna som
månader,arbete eller minskar sin arbetstid för kortare tid deän sex

arbetsfönned-arbetslösa och anmälda arbetssökandeär somsom
lingen beredda erbjudet arbete i omfattningattsamt anta en som

den fastställda minskar sin arbetstid iSGI:n, demot somsvarar
samband med graviditet eller hemma för vård barn deär samtavsom

fullgör sin värnplikt.som

Historik/tidigare överväganden

med SGI tillkom år efter förslag .Sjukpenningutred-Systemet 1974 av
utredningen diskuterade betänkande SOU 1972:60ningen. Den i sitt

Beskattade förmåner vid sjukdom arbetslöshet bl.a. vilketoch m.m.
inkomstunderlag skulle Utredningen nämndeanvändas. tresom

alternativtänkbara underlag, nämligensom
kalenderår, dvs. iförvärvsinkomsten under föregående regelett

framkommerden inkomst vid taxeringen,som
förvärvsinkomsten sjukfallet inträffar eller2. när

förvärvsinkomst försäkrade få tills vidare.den den kan antassom
beräkna sjukpenningens storlek enbart på uppgifterna frånAtt

taxeringen kunde enligt utredningen sjukpenning mångage en som
utgjorde riktig vid sjukfall. andragånger inte kompensation Deten

alternativet aktuell inkomst kunde enligt utredningen i praktiken- -
på arbetstagare. företagare måste i regelbara tillämpas För egna en

tillämpningen skulle ocksåberäkningsgrund användas. Förannan
uppgifter inhämtas från arbetsgivaren arbetsin-krävas kanatt om

storlek sjukfallet inträffar. tid då krävs förkomstens Dennär attsom
årsinkomst skall ligga till grund för sjukpenningensfastställa den som

utbetalningen kan försenasstorlek avsevärt.gör att
beräknabakgrund de invändningar kunde riktasMot mot attav som

utredningennågon de två första alternativen ansåg sigenligtSGI av
beräkningssätt.förorda övergång till något dessa Maninte kunna aven

få tillspå den årsinkomst den försäkrade kanpekade att antassom
har varit sjukpenninggrundande alltsedan den allmännavidare
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sjukförsäkringen trädde i kraft år 1955. Utredningens förslag godtogs.
Departementschefen anförde i propositionen 1973:46prop. detatt

väsentligt finna anknyta sjukpenningensätt så näraatt ett attvar som
möjligt till den aktuella inkomsten. Samtidigt det viktigt attvar
ersättningens storlek känd både för försäkradeden och förvar
försäkringskassan ersättningsbehovet uppkom. Sjukpenningen ficknär
inte försenas inkomstförhållandena först måste utredas.attav

Socialpolitiska samordningsutredningen i sitt betänkandetog
SOU 1979:94 En Allmän Socialförsäkring frågan till-upp om
skapandet enhetligt inkomstbegrepp inom de olika delarnaettav av
socialförsäkringen. Bl.a. behandlades frågan inkomsten skallom avse
förfluten, kommande eller aktuell tid. Enligt utredningen devar
skillnader i fråga inkomstbegrepp fanns mellan olikasom om
bidragsformer ofta traditionellt betingade och fyllde knappast någon
praktisk funktion. påpekadeMan också skillnaden mellanatt ett
inkomstbegrepp bygger aktuell inkomst och bygger påettsom som

framtida beräknad inkomst i praktiken inte så Denär stor.en som
skall sin beräknade framtida inkomst måste i allmänhet utgåuppge
från den inkomst han har uppgiften lämnas. Däremot kunde detnär
enligt utredningen praktisk betydelse inkomst-störrevara av om
underlaget skall registreras i förväg eller bestämmas först blirdetnär
aktuellt med ersättning. Medan med i förväg registreradett system
inkomst befrämjar enkelhet förutsebarhetoch tillgodoser därett system
inkomstunderlaget bestäms först det blir aktuellt med ersättningnär
bättre kravet aktualitet.

Utredningen övervägde antal olika förmodeller beräkningett av
bl.a sjukpenningens storlek. slutligaDet förslaget blev inkomst-att
underlaget för beräkning inkomstrelaterade ersättningar skulleav

den beräknade inkomstenutgöras arbete under år. Ut-ettav av
gångspunkten skulle den aktuella månadsinkomsten undervara
förutsättning det fråga för den försäkrade normalatt var om en
månadsinkomst. Inkomsten skulle registreras i förväg. Utredningen
anförde bl.a. följande s. 187:

Vi medvetna det finnsär nackdelar med inkomstbegrepp iatt ettom som
likhet med SGI bygger på framtida beräknad inkomst. Ett sådant.en
inkomstbegrepp kan aldrig bli helt exakt. Nackdelarna med användaatt
den taxerade inkomsten i bidragssammanhang vi dock ännuanser vara

bl.a. med tanke då intestörre, använder aktuellt inkomstbe-att ettman
Att bygga beräkningen bidrag på aktuella uppgifterett attgrepp. av om

ekonomiska förhållanden skall lämnas i varje enskilt ärende medför också
nackdelar. Bl.a. blir det administrera. Den nackdelenstörstatungrott att

dock många enskilda måste uppgifterär lämna sina ekonomiskaatt om
förhållanden vid flera tillfällen.

Socialpolitiska samordningsutredningens förslag ledde inte till
lagstiftning. Frågan beräkning päSGI togs nyttom av upp av
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Sjukersättnings-Sjukpenningkommittén i betänkandet SOU 1981:22
Även alternativet med inkomstbe-denna utredning fannfrågor. ett

framtida inkomstberäknadbygger mestvarasom engrepp
omfattande utredning i varje särskilt fall skall kunnatilltalande, om en

föreslog ingen förändring den gällandeundvikas. därförMan av
ordningen.

föreslagiti år 1992 RFV Anser 1992:4 SGIRFV har rapport atten
först vid det tillfälle då ersättning skallskall fastställas utges av

förstFörsäkringskassan skulle då denförsäkringskassan. avgöra om
tilluppfyller kvalifikationsvillkoren för sjukpenningförsäkrade rätt

beräkningvillkoren uppfyllda SGI.och därefter i det fall göraär en av
sjukpenning inte uppfyllda skullefall villkoren för tillI det ärrätt

beräkning SGI inte ske.någon av
kvalifikationsvillkor för till sjuk-föreslogsI rättrapporten att som

försäkrade uppfyller villkoren för tillpenning skulle gälla den rättatt
kvalifikationsvillkoret skullesjuklön. försäkrad inte uppfyllerEn som

nämligenfall kunna få till sjukpenning, hani vissa rätt ärom
ramtid månaderarbetsmarknaden och underetablerad en av sex
förvärvsarbetat i minstföre ersättningsperiodens börjanomedelbart

föreslogs vid arbetslöshet uppfyllerdagar. den60 Dessutom att som
arbetslöshetskassa eller KAS ocksåför till ersättning frånvillkoren rätt

sjukpenning. sådant falluppfylla villkoren för till Iskulle rätt ettanses
med beloppinte fastställas sjukpenningskulle någon SGI utges ettutan

respektive KAS. intemotsvarande arbetslöshetsersättningen Den som
ersättning från arbetslöshetskassa eller KAS och inteberättigad tillär

tillnågot inkomstbortfall skulle enligt förslaget inte berättigadhar vara
tidpunkt dåsjukpenning. uppbär sjukpenning vid hansDen som en

alltid få behålla sin sjukpenning underanställning upphör skulle dock
pågående sjukperiod.

på vid ingångenenligt förslag beräknas denSGI skulle RFV:s av
tillsvidareanställningersättningsperioden aktuella inkomsten. Vid

årsinkomsten månadsinkomstenskulle beräkningen göras attgenomav
skulle gälla för den harmultipliceras med tolv. Det som ensamma

anställning minst månader. Försammanhängande tidsbegränsad tre
sammanläggning medkortare anställning skulleförsäkrad meden

sexmånadersperioden kunna ske; ianställning under den annatsenaste
årsinkomsten reduceras på visst Kravetfall skulle den beräknade sätt.

månaderavsikt arbeta minstpå månaders anställning eller att sexsex
skulle enligt förslaget slopas.

och EG påpekade i sitt slut-Utredningen socialförsäkringenom
förSocial trygghet och EESbetänkande SOU 1993:115 att en person

måste SGI kunnaförordning 1408/71omfattas EEGav nrsom
ellerdenne sysselsatt i Sverige arbetstagareberäknas även är somom

och oberoende vadkortare tid månaderegenföretagare under än avsex
därvid bortse från reglerna idärefter. skullehan Mangöraattavser
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3 kap. AFL inkomsten måste ha viss varaktighet.att Förom att
reglerna inte skall verka diskriminerande i internt svenska förhållanden
ansåg utredningen ändring reglerna för dessa fallatt även bordeen av
komma till stånd. RFV instämde i sitt remissvar i utredningens
bedömning och hänvisade återigen till de förslag framlagt i denman

nämnda rapporten.ovan
.Sjuk- och arbetsskadekommittén avlämnade i december 1995

delbetänkandet SOU 1995:149 Försäkringsskydd vid sjukdom. I
betänkandet diskuteras två alternativa modeller för beräkning av
inkomstunderlag: bygger faktisk och aktuell inkomst ochen som

bygger på uppnådd levnadsstandard i historiskaen som termer av
inkomster. I skiss till beräkning ersättningsunderlag ien av en ny
ohälsoförsäkring kommittén redovisat föreslås sjukersättningsom att
under sjukfallets första månader beräknas på den aktuella årsin-tre
komsten och därefter i någon form i relation till densätts lön densom
försäkrade uppburit under period före sjukfallet, dock högst aktuellen
årsinkomst. sittI slutbetänkande SOU 1996: l 13 En allmän och aktiv
försäkring vid sjukdom och rehabilitering kommittén det ställ-gör
ningstagandet sjukpenningen vid såväl korta medellångaatt som
sjukfall skall basera sig på den aktuella inkomsten. Underlaget skall
därvid, liksom i dag, beräkningutgöras den framtidaav en av
förväntade inkomsten med utgångspunkt iden lönenivå gäller närsom
sjukfallet inträffar.

Kommittén föreslår i sitt delbetänkande också förhandsregistre-att
ringen SGI skall slopas och denna i stället skall beräknas förattav
varje ersättningstillfälle. Kommittén hänvisar till förhandsregistre-att
ringen, sedan skyldigheten anmäla ändrade inkomstförhållanden iatt
andra fall då ersättning begärsän upphört från den julil 1994, i
praktiken redan upphört och anför vidare bl.a. följande s. 327:

förhandsregistrering SGI har vissa fördelar i och med den...en attav ger
besked till den försäkrade vilken omfattning hans/hennes sjukpenningskydd
har. Redan med dagens sjuklönesystem kommer det flertaletstora
försäkrade aldrig eller i fall endast vid något enstaka tillfällevart att
behöva sjukersättning från försäkringskassan. Med hänsyn härtill anser
vi SGI:n bör beräknas först sjukersättningnär skallatt En sådanutges.
ordning får också den effekten underlaget kommer beräknas vidatt att
varje tillfälle för sig och grundval då föreliggande uppgifter.av
Försäkringskassan kan således vid varje tillfälle bedömninggöra en ny av
omfattningen förvärvsarbete och inkomster.av en persons

Regeringen har i juni 1996 givit särskild utredare i uppdragen
dir. 1996:52 samlad inkomstbegreppengöra översyn i deatt en av
författningar reglerar olika bidrags- och socialförsäkringsför-som
måner. Utredaren skall analysera nuvarande regler och redovisa
förslag till så långt möjligt förregler hur inkomst skallgemensamma
beräknas.
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Föräldrapenning3.3

reglergällandeNu

enligt kap. 9 § AFLföräldrapenning gäller 4tillförvillkorSom rätt
försäkringskassa underallmäninskriven hosskall ha varitföräldernatt
för vilken föräldrapen-före den dagi följddagar180minst närmast

utbetalning ochföralltså här dagenAvgörandeskall utbetalas.ning är
uppfylltinskrivningfödelse. Villkoretinte barnets omansesom

försäkringskassa enbartinskriven hosintetill föräldernorsaken äratt
Likaså villkoretålder.uppnått 16 årsinte harföräldernär att anses

detskulle ha varitinskrivenföräldern inte varituppfyllt menomvara
förhållanden.samtligakänt tillförsäkringskassanom

biståndsverk-den svenskaarbetat inomdet gällerNär sompersoner
villkoretgällersärregelland finnsisamheten annat omsomen

Regeln innebärförsäkringskassa.inskrivning hos180 dagars att man
försäkringskassainskriven hosvaritprövningvid personenav om

underutlandstjänstgöringen,tiden förmedräknartidangiven även
försäkradeår. Regeln gällerlängstdennaförutsättning varat treatt

trossamfund,svensktSvenska kyrkan,anställda hosvarit ettettsom
ideellsvensksamfund ellersådantknutet tillär ett ensomorgan

Även medföljandebiståndsverksamhet.bedriverorganisation som
särregeln.omfattaslikställdmed makemake och avperson

påföräldrapenningtill6 § AFLhar enligt 4 kap.förälder rättEn
ersättningstiden,första 180 dagarnasjukpenningnivå under de av

sjukpenningförsäkradvarit överförutsättning föräldernunder att
beräknadeföre barnetsföljdunder 240 dagar igarantinivån 60 kr

erhållervillkor,uppfyller dettaintefödelse.faktiska Deneller som
dagarna.första 180garantinivå under deföräldrapenning på
i fråga kravettillämpligbiståndsarbetareför ävenSärregeln är om

föregarantinivån viss tidundersjukpenningförpå försäkring över
Ävensjukpenningnivå.föräldrapenningtillfödelse förbarnets rätt

utlands-från tiden försåledesbortserdetta kravdet gällernär man
år.den intetjänstgöringen än trevarat merom

övervägandenHistorik/tidigare

då denår 1974 ochföräldraförsäkringen tillkomnuvarande ersatteDen
sjukförsäkringen.delmoderskapsförsäkringentidigare avvar ensom

försäk-allmännadenomfattadesvarje kvinnahadeTidigare avsom
formutgick imoderskapspenning, vilkentillringen etträtt aven

tillvidarehadeförvärvsarbetande kvinna rättEnengângsbelopp.
dockFörutsättningen för det180 dagar.tilläggssjukpenning i högst var

före nedkomstenomedelbarti följdminst 270 dagarunderhonatt
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eller den beräknade tidpunkten där för varit placerad i sjukpenning-en
klass där sjukpenningen grundsjukpenningen.översteg

Kravet på 180 dagars inskrivning hos försäkringskassan för tillrätt
föräldrapenning på garantinivå således nyhet i förhållande tillvar en
vad tidigare gällt villkor för till moderskapspenning.rättsom som
Regeln tillkom förslag Familjepolitiska kommittén SOU 1972: 34av
Familjestöd. I propositionen prop. 1973:47 anförde departements-
chefen således delade kommitténs bedömning bl.a. följandesom- -

45:s.

detNär gäller föräldrapenningens garantinivå innebär det förut redovisade
förslaget kraftig förstärkning kontantstödet vid barns födelse jämförten av
med den moderska spenning utgår till alla bamaföderskor.som nu
Otvivelaktigt kan frestelsernaärigenom öka utnyttja förmånernaatt

tillfällig bosättning i landet.....Jag förordar därför generelltgenom att ett
krav på månaders inskrivning hos försäkringskassa skall gällasex som
villkor för till föräldrapenning.rätt

Kravet 270 dagars försäkring för sjukpenning överstigande
grundsjukpenningen omedelbart före barnets födelse för tillrätt
föräldrapenning sjukpenningnivå hade, framgått sinsom ovan,
motsvarighet ide tidigare reglerna till tilläggssjukpenning.rätt Enom
kvalifikationsregel omfattande just 270 dagar hade valts med tanke på
den normala havandeskapstiden se SOU 1972:34 254. Familjepoli-s.
tiska kommittén föreslog kvalifikationstiden skulle sänkas tillatt
180 dagar detta avvisades departementschefen, bl.a. medmen av
hänvisning till kvinna i sådant fall skulle möjlighet skaffaatt atten
sig föräldrapenning garantinivånöver arbete sedanatt ta ettgenom

blivithon gravid prop. 1973:47 46.s
År 1978 infördes ersättningsform inom föräldraförsäkringen,en ny

den särskilda föräldrapenningen. Det skedde tiden förattgenom
ersättning utökades från sju till nio månader vilka månadertreav
utgjorde tid med särskild föräldrapenning. Denna kunde till desstas ut
barnet fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår. Föräldrapenning i
samband med barns födelse måste däremot normalt inomtas ut
270 dagar efter barnets födelse. Som villkor för till särskild för-rätt
äldrapenning gällde föräldern skulle ha varit inskriven hosatt
försäkringskassa under minst 180 dagar i följd före den dagnärmast
för vilken sådan föräldrapenning skulle tas ut.

År 1986 slogs föräldrapenningen i samband med barns födelse
med den särskilda föräldrapenningen. sambandI därmedsamman

infördes de inskrivningsvillkor gäller i dag. Föräldrafärsäkrings-som
utredningen lade fram ändringsförslaget anförde beträffandesom- -
180-dagarsvillk0ret bl.a följande SOU 1982:36 lO5f:s.

konsekvensEn /förslagetl kan bli blivande moder villatt ta utav en som
föräldrapenningen under tid före barnets födelse, maximalt 60 dagar, inte
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ulppfyllerISO-dagarsvillkoret räknat före första ersättningsdagen, välmen
ulle ha gjort det kvalifikationstiden räknats före den beräknades om

förlossningsdagen. fåtal fall.Detta kan dock endast beröra Föräldrarnaett
i dessa fall i regel dagarna efter förlossningen för medta ut samvaro

amet.
i stället anknyta inskrivningsregeln för den sammanslagna för-Att

äldrapenningen till den nuvarande föräldrapenningiregeln sambandom
födelse invandrarfamil-med bams skulle innebära vissa försämringar ör

jema. Gäller inskrivningskravet viss tids inskrivnin hos kassan före
barnets födelse skulle nämligen den familj korn l Sverige efter detsom

barnet fötts förlora till den sammanslagna föräldrapenningen.rättenatt
utredningen inte rimligt.Detta anser vara

Kvalifikationstiden för sjukpenningbelopptill föräldrapenning medrätt
förkortades vid detta tillfälle från dagar till 240 dagar.270 Fort-

gäller dock villkoret till födelse,farande det kopplat barnets dvs.äratt
skall under minst födelseföräldern 240 dagar före barnets eller den

beräknade tidpunkten härför sjukpenningförsäkradha varit över
garantinivån. Den särskilda kvalifikationstiden gäller dock endast för

första 180 ersättningsdagarna. de övriga ersättningsdagarnade För
gäller inga särskilda kvalifikationskrav.

3.4 Barnbidrag underhållsstödoch

Barnbidrag3.4.1

Nu gällande regler

Allmänt barnbidrag enligt lagen 1947:529 allmänna barnbidragom
bidrag till och uppfostran. Enligtbarns uppehälleär avsett ettsom

huvudregeln i § bidraget för barn svensk medborgare1 ärutges som
i riket. också för barn inte svenskoch bosatt Det ärutges som

bosatt i Sverige förutsättning barnet ellermedborgare underär attmen
någon barnets föräldrar sedan minst månader.vistas i Sverigeav sex

bedömning frågan skall föreliggaVid bosättning ansesav om
vidtillämpas med nedan angivna undantag reglersamma som

försäkringen. innebärbedömning bosättning inom den allmänna Detav
folkbokföringensbl.a. regler vägledande.äratt

i Sverige barnet intevissa fall skall barn bosattI trots attett anses
Så fallet utlandsvistelse avsedd intevistas här. är är att varaom en

imånader. detta avseende skiljer sig reglerna lagenlängre Iän sex
enligt därbarnbidrag från vad gäller AFL,allmänna ensomom
år inte föranlederutlandsvistelse avsedd längstär ett attattsom vara

enligtlikhet med vad gäller AFLbosättningen i Sverige upphör. I som
arbetsgivareföljer med förälder statligskall barnett ensom en som av

arbetsgivarens räkningtill land för arbete där försänds ett annat anses
utsändningstiden. Medföljande barn tilli Sverige underbosatt
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förälder, anställd i utlandet svenska kyrkanär eller annatsom av
svenskt trossamfund eller knutet till sådant samfundär ettorgan som
eller svensk ideell biståndsorganisation, skall vidare fortfarandeav

bosatta i Sverige. Detta gäller dock endast utlandsvistelsenanses om
avsedd längst år.är att trevara

Historik/tidigare överväganden

Tidigare saknade barnbidragslagen bestämmelser vistelse utom-om
lands. Genom ändring år föreskrevs1985 barn länmadeettatten som
Sverige fortfarande skulle bosatt här, utlandsvistelsenanses om var
avsedd längst år. Samtidigt infördes nuvarande bestämmel-att ettvara

barn följer med statsanställda under utsändning. Vidarese om som
infördes bestämmelse medföljande barn till svensk missionäratten om
eller i fall anställd utomlands, fortfarande skullepräst, annatsom var

bosatt här i landet, utlandsvistelsen avsedd attanses om var vara
Årår.längst 1991 infördes nuvarande sexmånadersregel. Samtidigttre

fick den personkrets omfattas treårsregeln för biståndsarbetaresom av
sin nuvarande avgränsning.

Vid bedömning barn skulle ibosatt Sverige anknötettav om anses
tidigare rättspraxis till det skatterättsliga bosättningsbegreppet.ännu

normalfallet innebarI det utlandsvistelse årnär överstegatt treen
utgick inte barnbidrag. Utbetalningen löpande barnbidrag stoppadesav
emellertid redan det stod klart barnet hade lämnat landet förnär att

Återvändelängre tid månader. bidragsberättigadeden inomän tresex
år erhölls barnbidrag retroaktivt. fallI stannade beloppet hosannat

Denna tillämpning den dåvarande treårsfristen denstaten. attav -
löpande utbetalningen stoppades redan kort tid efter gickavresan -
tillbaka på Riksförsäkringsverket år 1973 utfärdat cirkulär.ett av
Barnbidragslagen inte något direkt stöd härför. Denna praxisgav
omfattade inte barn till statsanställda, tjänstgjorde utomlands. Försom
dessa barn utbetalades barnbidrag de bosatta här i landet.som om vore

I departementspromemorian SocialförsäkringDs S 1981:14 för
vissa utlandsanställda låg till grund för ettårsregeln i AFL,m.m., som
föreslogs bosättningsbegreppet i kap.1 3 § AFL huvudregelatt som
skulle gälla för det allmänna barnbidraget. det lagstiftnings-även I
ärende vilket ettårsregeln infördes i AFL gjorde emellertid integenom
några överväganden rörande barnbidragslagens bosättningsbegrepp.

Socialutskottet behandlade år 1984 motioner utbetalningom av
barnbidrag utomlands. I motion nämndes fall där familj,etten en som
efter återkomst till Sverige fick retroaktiva barnbidrag, under
utlandsvistelse hade uppburit barnbidrag från vistelselandet. Utskottet
uttalade SoU 1983/84:17 reglerna i fallvissa kunde otill-att ge
fredsställande resultat förordadeoch därför dem. Enligtöversynen av
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orättvist andra barnfamiljer ochframstod detutskottet motsom
medel, socialamisshushållning med allmännadessutom omsom en

Anknytningen till detvisade sig utgå med dubbelt belopp.förmåner
tillämpningssvårigheter,bosättningsbegreppet skapadeskatterättsliga

lagändring. Anvisningen upphöraknappast kunde lösas attutansom
enligtutbetalning redan efter månader kunde utskottetmed sex

Riksdagen sinfrän andra utgångspunkter.ifrågasättas även gav som-
anfört.mening regeringen till känna vad utskottet

barnbidragslagentidigare ettårsregeln iEnligt förarbetena till den
uppnå så26 det eftersträvansvärt1984/85:39prop. att etts. var
förmånssys-möjligt inom det socialaenhetligt bosättningsbegrepp som

underlätta tillämpning ochenhetligt begrepp skulleEtttemet.
sig tillrätta ienskildes möjlighet finnaadministration den attsamt

skatterättsliga bosättningsbegreppet vidTillämpningen detsystemet. av
utomlands hadebarnbidrag vid vistelsebedömning tillrätt enav

nämligenbarnbidragenhistorisk förklaring. De allmänna ersatte en
Tillämpningen kundevid beskattningen.tidigare avdragsrätt sägas

på grund bosättningden skattskyldigpåbygga synsättet att avsom var
barnbidrag vid vistelseskulle miste allmänti Sverige inte om

skattskyldighet och till barnbidragKopplingen mellanutomlands. rätt
ofullständig. dåvarandedepartementschefen emellertid Denenligtvar

utlandsvistelsenskattefrihet för lönmedfördeettårsregeln, omsom
i Sverige.familjen stannadeår, gälldevarade i minst ävenett om

oftast den primäradubbelbeskattningsavtalenövergick enligtVidare
vistelse är.vistelselandet redan vid kortarebeskattningsrätten till än ett

barnbidragsärendenrespektiveBosättningsfrâgan i skatteärenden
vilket kunde ledaskilda beslut inbördes hänsyn,avgjordes utangenom

Departementschefen instämde i vad utskottetmotstridiga resultat.till
borde införasansåg det i barnbidragslagenhade anfört och ettatt
ettårsregel.bosättningsbegrepp enligt kap. 3 § AFL, dvs.l en

sexmånadersregeln anfördes sedermeraför den nuvarandeSom skäl
Normalt utgick barn-bilaga bl.a. följande.1990/912100 7prop.

utlandsvistelse, vilket överensstämdeår vidbidrag under längst ett
försäkringen.regel inom den allmänna Inommed motsvarande

ansågs logisktsexmånadersregel. Detbeskattningen gällde däremot en
sammanföllskattskyldig medunder vilkenden tidatt varen person
tid under vilkenbarnbidrag.vilken det förelåg till Denden för rätt

till månader.därför begränsaskunde uppbäras bordebarnbidrag sex
också besparingartill barnbidragbegränsningsådanEn rätten gavav

utvidgning förfinansieravilka behövdes förför rättenattstaten, aven
utomlands.vid vistelseuppbära barnbidragbiståndsarbetare att
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3.4.2 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m.m.

Nu gällande regler

I enlighet med l995/96:208 har lagen 1996:1030 under-prop. om
hållsstöd lagen 1964:143 bidragsförskott. Underhållsstödersatt om
skall enligt 3 § lämnas till barn bosatta i Sverige. Om barnetärsom
inte svensk medborgare skall dessutomär krävas boföräldern dvs.att
den förälder barnet bor hos eller barnet vistas här sedan minstsom

månader. barnEtt lämnar Sverige skall enligt förslaget fort-sex som
farande bosatt här, den begär underhållsstöd elleranses om som som
stöd betalas till visar utlandsvistelsen avsedd längstärut att att vara

månader. Om boföräldern sänds statlig arbetsgivare tillsex ettav en
land för arbeta för arbetsgivarens räkning, skall enligtannat att

förslaget barnet och boföräldern under utsändningstiden bosattaanses
i Sverige.

Likartade bestämmelser fanns i lagen bidragsförskott. Emellertidom
föreligger den skillnaden enligt den lagen skall den begäratt nya som
underhållsstöd eller stöd betalas till visa utlandsvistelsen ärut attsom
avsedd längst månader. Någon uttrycklig motivering tillatt vara sex
beviskravet det skall visas utlandsvistelsen avseddatt äratt att vara
längst månader finns inte.sex

Till skillnad vad fallet beträffande barnbidragär finns imot som
lagen underhållsstöd ingen särregel för biståndsarbetare m.fl.om
Någon sådan regel fanns inte heller i lagen bidragsförskott.om

Historik/tidigare överväganden

Före tillkomsten lagen bidragsförskott år 1964 kunde bidrags-av om
förskott endast till barn svenska medborgare ochutges som var
stadigvarande vistades i riket. I den ursprungliga lydelsen lagenav
stadgades bidragsförskott kunde dels till barn svenskatt utges som var
medborgare och bosatt i riket, dels till barn inte svensksom var
medborgare under förutsättning vårdnadshavaren svenskatt var
medborgare och bosatt i riket.

I propositionen prop. 1964:70 förordade departementschefen att
i fråga bosättningens upphörande vid utlandsvistelse skulleman om

knyta till då gällande praxis i fråga till barnbidrag. Deträttan om
innebar bosättningen i Sverige skulle bestå utlands-att anses om
vistelsen inte år.översteg ett

År 1976 ändrades bidragsreglerna så bidragsförskott kunde utgåatt
till här i landet bosatta barn inte svenska medborgare,som var om
vårdnadshavaren bosatt i riket och antingen barnet eller vårnadsha-var

sedan minst månader vistas i riket. Beträffande väntetidenvaren sex
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ansåg departementschefenmånader prop. 1975:1 bil. 7 48s.om sex
likhet med vad gällde för barnbidragdet i allmänna bordeatt som

anknytning till samhället innan bidragsför-krävas viss det svenskaen
utgår.skott

År utlandsvistelse1985 infördes uttrycklig ettårsregel vid i lagenen
bidragsförskott. Det skedde samtidigt med motsvarande regelattom

barnbidrag avsnitt och det såledesinfördes i lagen 3.4.1om var
i praktikenegentligen fråga lagfästa regel redanatt somom en

tillämpades.
Nuvarande sexmånadersregel infördes år 1991. Beträffande den

hänvisas till anförts motsvarandeändringen kan vad som ovan om
barnbidrag.ändring i lagen om

Kontantförmåner vid arbetslöshet och3.5

delpension

Arbetslöshet3.5.1

arbetslös skall kunna fä ersättning från arbetslöshetsförsäk-För att en
och arbetslöshetsför-krävs enligt 2 6 §§ lagen 1973:370ringen om

varit medlem arbets-säkring han, han arbetstagare, har iäratt om en
månader medlemsvillkoret. före-löshetskassa i minst tolv För egna

minst måna-krävs medlemskap i arbetslöshetskassa under 24tagare en
underVidare krävs den arbetslöse förvärvsarbetat minstder. att

under ramtid tolvdagar fördelade på minst fem månader80 en av
utförtsarbetsvillkoret. Endast dagar förvärvsarbete imånader som

timmar får räknas med.minst tre
enligtarbetslös skall kunna få KAS krävs 6 § lagenFör att en

uppfylltkontant arbetsmarknadsstöd han har1973:371 att ettom
innebärande han skall ha förvärvsarbetat under minstarbetsvillkor, att

omedelbart föremånader under ramtid tolv månaderfem en av
månad under vilkenarbetslöshetens inträde. Hänsyn endast tilltas

förvärvsarbete har utförts under minst 75 timmar.
och omställningUtredningen ersättning vid arbetslöshetom

i sitt slutbetänkande 1996:150 En allmän ochARBOM har SOU
nuvarandesammanhållen arbetslöshetsförsäkring föreslagit deatt

sammanhållen arbetslös-ersättningsformerna slås till ensamman
består två delar, obligatoriskhetsförsäkring. Försäkringen av en

inkomstbortfallsersätt-och frivillig, kompletterandegrundförsäkring en
skall enligt förslaget gällabåda ersättningsformernaning. För de ett

arbetslöse skall ha utförtarbetsvillkor innebär denattgemensamt som
skall haarbete under månader. Arbetetreguljärt nio75 timmars

före arbetslös-ramtid tolv månader omedelbartutförts under aven
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hetens inträde. För kunna få ersättning från det frivilligaatt inkomst-
bortfallsskyddet skall den arbetslöse dessutom uppfylla med-ett
lemsvillkor överensstämmer med det nuvarande, dvs. han måstesom
ha varit medlem i arbetslöshetskassa i minst tolv månader innanen
han ansöker ersättning. Rätt till medlemskap i arbetslöshetskassaom
skall förutsätta den söker medlemskap förvärvsarbetatatt isom
genomsnitt 17 timmar vecka under månad innan han eller honper en
ansöker medlemskap.om

Av förarbeten till den nuvarande lagen arbetslöshetsförsäkringom
prop. 1973:56 framgår medlemsvillkorets syfte bl.a.att hindraär att

väljer stå utanför försäkringenatt ändaatt till föreen person strax
arbetslösheten, för sedan ansöka medlemskapatt och kunna fåom
ersättning.

Arbetsvillkoret uttryck förär ersättning från försäkringen skallatt
utgå endast till försäkrad faktiskt har inkomstförlusten som en av
arbete. Han skall således ha aktuell anknytning till arbetsmarkna-en
den. Tidigare före 1974 utgjorde arbetsvillkoret kombinationen av- -
arbets- och avgiftsvillkor. För undvika bundenhet för avgiftssyste-att

konstruerades det nuvarande arbetsvillkoretmet renodlatettsom
arbetsvillkor.

3.5.2 Delpension

Försäkrad för delpension enligt 3 § lagenär 1979:84 delpen-om
sionsförsäkring den bosatt i Sverigeär och under ramtidsom som en

år omedelbart före den dag då pensionett börja utgå ellerav avses
den tidigare dag då ansökan har förvärvsarbetatigörs minst 80 dagar
fördelade på minst fem månader enligt bestämmelserna arbets-om
villkor i lagen arbetslöshetsförsäkring.om

Som förutsättning för försäkrad för delpension gälleratt vara
dessutom enligt 4 § i fråga skall, fr.o.m. det åratt då hanpersonen
fyllde 45, år ha varit förvärvsverksam i sådan utsträckning han föratt
minst tio är har tillgodoräknats pensionsgrundande inkomst för
tilläggspension enligt 11 kap. AFL.

Rätt till delpension tillkommer försäkrad fr.o.m. den månaden som
då han fyller 61 år eller minskar sin arbetstid och däreftersenare
arbetar i genomsnitt minst 17 och högst 35 timmar arbetsvecka.per
Delpension kan utgå längst månaden före den varunder dent.o.m.
försäkrade fyller 65 år eller dessförinnan börjar uppbära förtidspension
eller ålderspension enligt AFL.

För skall försäkrad för delpensionatt krävs såledesen person vara
han bosatt i Sverige, harär aktuell anknytningatt till den svenskaen

arbetsmarknaden och har längre tid i arbetslivet bakom sig. Kravenen
formuleradeär villkor för försäkringstillhörighet. För densom att som
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delpensionslagendelpension krävs enligtskall ha tillförsäkrad rättär
omfattning.förvärvsarbeta i vissfortsätterhandessutom attatt

Folkpension3.6

tilli förhållandetjänas in antingenenligt kap. AFLFolkpension kan 5
pensionspoängtillgodoräknatsförsäkrad harår för vilkaantaldet en

årtill det antali förhållandedärmed jämställda år ellerellerför ATP
Sverige.bosättningstid i Förtillgodoräknatsförsäkrade hardensom

jämställdaellerår med AT P-poängfolkpension krävs minsttillrätt tre
bosättningstid itillgodoräknatsförsäkrade haralternativt denår, att

år.för minstSverige tre
svenska med-folkpension tillkomgällde tillär 1993Före rättatt

falli dessaSverige. Pension utbetaladesbosatta iborgare utansom var
Även utländskalängd.försäkringstidensbosättnings- ellertillhänsyn

tillSverige kunde habosatta ioch statslösa rättmedborgare som var
tilläggsförmånervillkor och medfolkpension på somsammasamma

ihärför dockförutsättningEnsvenska medborgare. att personenvar
minsta tid.i Sverige vissvarit bosattfråga hade

få tillnuvarande reglerenligt rättmedborgare kansvenskEn
efterlevande-ellerförtidspensionålderspension,i formfolkpension av

folkpensiontillutanför Sverige. Rätten ärvid bosättningpension även
tillgodoräknatsförvärvsarbetat ochår han hartill det antaldå knuten

minsthar tillgodoräknatsförutsättning hanEnATP-poäng. är treatt
år. Någramed sådanaår jämställsellerATP-poängär med tre som

folkpension vidtillutländska medborgarelagregler rättsom ger
inte iutomlands finns AFL.bosättning

förriktlinjerantagit vissaden juni 1994Riksdagen har l en
1993/942250; bet.ålderspensioneringen prop.reformering av
riktlinjer skall i detEnligt dessarskr. 1993/94:439.l993/94:SfU24;

formgrundskydd ipensionssystemet finnasreformerade ett av en
pensionstill-ochfolkpensionnuvarandegarantipension. Denna ersätter

tillutfyllnadkonstrueradGarantipensionen skallskott. ensom envara
nivåviss lägstapension förinkomstrelaterad attsamtatt garantera en

pensioninkomstrelateradbegränsadmedpensionstagaretillförsäkra ett
pensionen.tillskott tillreellt

1994:20betänkande SOUsittföreslog iPensionsarbetsgruppen
intjänasskallgarantipensionpensionssystemReforrnerat att
garantipen-oavkortadtillSverige.bosättningstid i Förgrundval rättav
motsvarig-Någoni Sverige.bosättningminst 40 årsskall krävassion

tillgodoräknade ATP-poängtillfolkpension i relationnuvarandetillhet
innebär vidarefinnas. Förslagetinteenligt arbetsgruppen attskall

tillår förminsttillgodoräknats för rättskall habosättningstid atttre
föreligga.garantipension skallnågon
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I propositionen inte klart ställning till förslagettogs i denna senare
del. Regeringen förklarade s. 172 i princip delade Pensions-att man
arbetgruppens bedömning till garantipensionrätt skall relateras tillatt
bosättningtid i Sverige den utformningennärmare reglernaattmen av
i detta avseende skulle beredas vidare.

3.7 Tilläggspension ATP

Rätten till tilläggspension relaterad tillär de arbetsinkomster som en
försäkrad har haft under sin aktiva tid. Den intjänade pensionsrätten

avgörande förär pensionens storlek 11-15 kap. AFL.
Rätten till tilläggspension inte beroendeär svenskt medborgar-av

skap eller bosättning här i landet. Sådan pension utbetalas alltså
den försäkrade eller dennes efterlevandeoavsett bosatt i Sverigeärom

eller utomlands.
För varje år, för vilket pensionsgrundande inkomst fastställs för en

Älderspensionförsäkrad, skall pensionspoäng tillgodoräknas honom.
från i princip 65 års ålder utgår inom ATP under förutsättning att
pensionspoäng har tillgodoräknats den försäkrade för minst år.tre

Förtidspension utgår till försäkrad för tid före ålderspensione-en
ringen. En förtidspension utbyts sedermera ålderspension. Enmot
förutsättning för till förtidspensionrätt från tilläggspensioneringen är

den försäkrade kan tillgodoräkna sigatt pensionspoäng för tid före det
år då pensionsfallet har inträffat.

Storleken hel förtidspension i princip den ålders-motsvararav
pension den försäkrade skulle bli berättigad till han hadesom om
börjat uppbära sådan pension fr.o.m. 65 års ålder. Härvid skall, så

vissa förutsättningar uppfyllda,snart är pensionen beräknas under
antagande den försäkrade för varje år fr.o.m.att det år då pensionsfal-
let inträffar det år då han uppnår års64 åldert.0.m. 65 års ålder för
försäkrad född under något åren 1911-1927 har tillgodoräknatsav
viss pensionspoäng antagandepoäng. För pensionsberäkning medatt
antagandepoäng skall fordrasäga den försäkrade antingenattrum

harvid tidpunkten för pensionsfallet haft sjukpenninggrundandeen
inkomst årsinkomst förvärvsarbete lägstmot likasom svarar en av
med det vid årets ingång gällande basbeloppet eller också kan
tillgodoräkna sig pensionspoäng för minst två de fyra åren närmastav
före året för pensionsfallet.

F örtidspens ion enligt reglerna antagandepoäng förutsätter denattom
försäkrade vid 65 års ålder kan uppbära ålderspension från tilläggspen-
sioneringen. Antalet poängår skall alltså, inberäknat åren med
antagandepoäng, i regel minst tre.vara
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den försäkrade skall kunnainte föreligger förförutsättningarOm att
beräknasantagandepoäng,tillgodoräknandeförtidspension medfå av

faktiska pensionspoängföreliggandeförtidspensionen på grundval av
sådant fallfordras alltså iålderspension. Detmetodenligt somsamma

för minst är.pensionspoänghar tillgodoräknatsförsäkradeden treatt
föreliggeravliden försäkradefterlevandepension eftertillRätt omen

tilläggspension i formtillsin död berättigadförsäkrade vidden avvar
skulle haden försäkradeålderspension ellerförtidspension eller om

vid tiden förarbetsförmågaförtidspension hansberättigad tillvarit om
pension.för till sådannedsatt krävsvarit sådödsfallet rättsom
avlidnesförhållande till denberäknas iEfterlevandepensionen egen

förpension förelågtill sådanförtidspension,ålders- eller rättom
intestorlek påverkasEfterlevandepensionensavled.då hanhonom av

uppskjutnaförtida ellerförsäkrades eventuellaavlidneden uttag av
förhållande tillalltid iEfterlevandepensionen beräknasålderspension.

avlidnefrån denbortseendesåledes medförtidspension ochhel om
förtidspension. Omhälften heltredjedelar elleruppbar tvåfaktiskt av

förvid tidpunktenförtidspensionälders- ellerinte uppbaravlidneden
förhållande till den förtids-iefterlevandepensionenberäknasfrånfället,

pension hadetill hel sådanfåttskulle hapension han rättomsom
för dödsfallet.vid tidpunkteninträtt

ålderspen-reformeringriktlinjerna förriksdagendeI antagna avav
nuvarandemotsvarighet tillnågonslagits fastharsionssystemet att

skall finnas ipension inteför tillår med ATP-poängpå rättkrav tre
förvärvsinkomstkronasprincip skall varjereformerade Idet systemet.

storlekpensionensframtidabetydelse för denlivet fåhelaunder
livsinkomstprincipen.
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4 Socialförsäkringens ochgränser
grenar

4.1 Internationella indelningar

4.1.1 Inledning

I våra direktiv vi skall samladgöraatt översyn begreppetanges en av
försäkrad i de författningar reglerar olika förmåner inomsom
socialförsäkringen redovisa förslag med inriktningsamt enhetligaatt
försäkringsvillkor skall gälla för likartade förmåner. En fråga som
uppkommer därvidär vad med begreppet socialförsäk-som avses
ringen, dvs. vilka de förmåner skallär omfattas översynen. lsom av
direktiven räknas antal författningar skallett över.upp som ses

I begreppet svensk socialförsäkring inkluderas i allmänhet ersätt-
ningar kan inkomstrelaterade, inkomstprövade ellersom vara utges

grund- eller garantibidrag, dvs. oberoende inkomst. Endastsom av
för de inkomstrelateradesystemen ersättningarna kan i allmänhet sägas

Övrigaförsäkringar i någon egentlig mening. ersättningar harvara
karaktär bidrag. Generellt används inte heller begreppetsettav
försäkrad i den lagstiftning reglerar ersättningar inte ärsom som
inkomstrelaterade.

Det kan inte självklart vad egentligen medanses som avses
begreppet socialförsäkring. Som bakgrund till vårt arbete kan deten
därför finnas anledning beskriva hur några olika grundläggandeatt
begrepp definierats i den internationella socialförsäkringsrätten och hur
skiljelinjer dragits mellan olika sociala förmåner.grupper av

4.1.2 Social trygghet eller social hjälp

Några enhetliga, internationellt vedertagna definitioner begreppav
socialförsäkring, social trygghet eller social hjälp finns inte. Idensom

män definitioner finns, varierar de från regelverk till regelverk. Varje
land har sin nationella området interätt och heller i denegen
internationella socialförsäkringsrätten kan hitta någon egentligman
definition de nämnda begreppen.av
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områdetfinns på oftainternationella överenskommelserDe ärsom
förmåner skallvilkauppbyggda på det desättet att typer somanger av

vilka risker den skallöverenskommelsen elleromfattas typer avav
definition begrepp heltsåledes inte frågatäcka. Det är utanavom

överenskommelsenområdenuppräkning deenkelt avsesav somen
täcka.

begreppet social trygghetUppfattningen vad medsom avsesom
betydelse medanIbland begreppet ganskavarierar således. snävges en

övergripandesammanhang användsi andradet termsnarast som en
socialförsäk-försäkringsmässiga förmånerinkluderar såväl merasom

Introduction into the Basicsocial hjälp Pieters:ring se Dt.ex.som
sammanhang SocialSocial Security. vissa sePrinciples I t.ex.

socialt skydd social3/92 18ft används begreppetEurope nr s.
trygghet och socialsamlingsnamn för begreppen socialprotection som
användning ikommit till kon-har dock intehjälp. Det begreppet

ventionssammanhang.
förmånerå sidanTraditionellt har dragits mellangräns somenaen

egentligutgår behovs-lagfästa, subjektiva rättigheterutgör utansom
utgår på grundå andra sidan, förmånerprövning samt, avsom

hjälpi behovoch syftar till dembehovkonkreta äratt avge somsom
förmåner kan hänförasMedan den förraminimistandard. typen aven

social eller medicinskhänförs den tillsocial trygghet,till senare
hjälp.

och social ellersocial trygghettraditionella mellanDen gränsen
kan allmäntemellertid och utvecklingenmedicinsk hjälp inte klarär

utvidgastrygghet kommitgått begreppet socialha därhänsägas attatt
social hjälp oftatill kategorinförmåner tidigare hänförtsså att som

delvis sintrygghetsförmåner. harsociala Dettabetraktas som
kommit utformassådana förmåneri lagstiftningenförklaring attatt om

förmånen ochsubjektiv tillenskilde har lagfäst,så den rätt attatt en
förklaring heltskönsmässigheten allt försvunnit. En ärannanmer

vidgafunnitsdet i vissa sammanhangenkelt strävan attatt en
thefinna i ILO-rapporten Intoexempel på det kanEttbegreppet. man

social trygghetDevelopment of Social Security, därThe21th Century:
vidaste betydelsebehovet trygghet i sinsvaret snarareavsomses

förmåner.avgränsadän grupp aven
Även internationellafinns i denenhetliga definitioner intenågraom

överenskom-internationellaändå vissa likheter i dekanrätten ses
det följande lämnasomfattade förmånsslag. Isåvittmelserna, avser
finns i några olikareglerredogörelse för sådanadärför somen

regelverk.
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4.1.3 Multilaterala konventioner social trygghetom

Åtaganden i fråga social trygghet i förhållande till andra länder harom
traditionellt reglerats olika former konventioner. Bilateralagenom av
konventioner den äldsta formenär för internationell samordning av
olika för social trygghet. Den förstasystem överenskommelsen detav
slaget slöts år 1904 mellan Frankrike och Italien och omfattade
olycksfall i arbetet och pensioner. Sedan dess har mängd bilateralaen
konventioner slutits mellan länder såväl inom Europa. Olikautomsom
länders behov rekrytering arbetskraft från andra länder har drivitav av
på utvecklingen sådana konventioner.av

Behovet internationell samordning kan emellertid inte till-av
fredsställas enbart bilaterala konventioner. Medborgare i andragenom
länder de fördragsslutandeän omfattas oftast inte de bilateralaav
konventionerna, och konventionerna inte hänsyn tilltar att en person
kan ha arbetat i andra länder.även För råda bot på dessa till-att
kortakommanden har under efterkrigstiden slutits antal multilateralaett
överenskommelser. Europarådet år 1949 initiativtog ett ut-som

imynnade slutandet två provisoriska europeiska överenskommelserav
SÖsocial trygghet 1955 31-32. Tillsammans omfattar dessaom nr

båda överenskommelser vad ofta brukar förstås med begreppetsom
social trygghet. Det inkluderar de nio "klassiska" nämligen:grenarna,

Hälso- och sjukvård
Kontantförmåner vid sjukdom
Förmåner vid arbetslöshet
Förmåner vid ålderdom
Förmåner vid yrkesskada
Familjeförmåner
Förmåner vid havandeskap och barnsbörd moderskap
Förmåner vid invaliditet
Förmåner till efterlevande

Denna systematisering förmåner för social trygghet har följts ävenav
i ILO-konventionen nr 102 angående minimistandard för social

SÖtrygghet 1953:45 och i den inom Europarådet utarbetade
SÖEuropeiska balken 1965: 17. principI indelning kansamma

återfinnas i Europeiska konventionen social trygghet ej ratificeradom
Sverige. Som kommer framgå nedan, omfattar denävenattav

viktigaste EG-förordningen på området förordning EEG 1408/71nr-
social trygghet.samma grenar av-

Även det kan råda viss enighetsägas de nio klassiskaom atten om
omfattas det internationella begreppet social trygghet kangrenarna av

begreppet inte därmed slutligt definierat, vilket för övrigt antydsanses
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Tyskland talassocial trygghet. I bl.a.redan uttrycket grenar avgenom
omvârdnadsförsäkring.obligatorisktionderedan gren, enom en

social medicinskMultilaterala konventioner eller4.1.4 om
hjälp

internationella överenskom-tillämpningsområdet för deUtanför
till social ellerfaller reglersocial trygghetmelserna rör rättsomom

hänföraförmånerGränsdragningen mellanmedicinsk hjälp. är attsom
medicinsk hjälp emellertidrespektive social ellersocial trygghettill är

till inordnafinns tendensalls klar. Sominte nämnts attovan en
hjälp under begreppettillhöra socialförmåner tidigare ansettssom

social trygghet.
nämnda provisoriskaantagandet deSamtidigt med ovanav

den EuropeiskaEuroparådskonventionerna social trygghet, antogsom
SÖ 1955:33. 2 isocial och medicinsk hjälp Ikonventionen art.om
följandeuttrycket "hjälp" påkonventionen definieras sätt:

utgårdel all den hjälpför varje fördragslutande lands"Hjälp" innebär som
och författningar,område gällande lagari någon del dessenligt sådana av
underhåll och denerforderliga medel erhålla detenligt vilka utanpersoner

pensioner,dock med undantagi varje särskilt fall,vård, kräves avsom
och förmåner vid krigsskadorberoende erlagda ifter,äro av utländskavsom

följd ockupation.vid skador tilleller av

antagandet lagstift-konventionen Sverige vidbilaga tillI 1 attangav
fattigvård,konventionen lagenskulle omfattasning var omavsom

familjebostadsbidrag ochbarnavårdslagen förordningarnasamt om
statsbidragförordningaralla övriga lagar ochbränslebidrag samt om

bostadskostnaderna.för reduceraatt
social hjälp avspeglarsocial trygghet ochGränsdragningen mellan

SÖ 1962:57; 1979: 16,också i Europeiska sociala stadgansig den en
behandlar reglerEuroparådskonvention. 13 i stadgan,I art. omsom

följande:medicinsk hjälp, bl.a.social och anges

medicinsk hjälp förbinda sigtill social ochden enskildesFör rättatt trygga
fördragsslutandede parterna

ansträngningartillse saknar ochattatt egnasom genomenvar, som
sin försörjning ochtillräckliga medel förkan skaffa sigeller sättannat

för social trygghet, kanfå sådana medel frånheller kan systemettsom
vård hans tillstånd kräver;hjälp vid sjukdom denfå erforderlig samt

anledningdylik hjälp icke dennatillse åtnjutaatt att avpersoner som
rättigheter;politiska eller socialanågra inskränkningar i sinavidkännas

må vederbörligaåtgärder kunnavidtaga sådana attatt avenvar
rådgivning och personligerhålla sådaneller privata institutioneroffentliga

han och hans familjförhindra,må befinnas erforderlig förhjälp attattsom
nödsituation;för avhjälpa eller lindraråkar i nöd eller att en

4 .............. ..
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Någon egentlig definition social trygghet finns inte i stadgan. Iav
12, gäller social trygghet,art. endast de fördragsslutan-som attanges

de skall hålla det sociala trygghetssystemetstaterna på tillfredsstäl-en
lande nivå de skall sörja för likabehandlings-,samt att exportabili-att

och sammanläggningsprincipernatets- vinner tillämpning.

4.1.5 Europeiska konventionen mänskliga rättigheterom

visstAv intresse i detta sammanhang 6 i denär Europeiskaart.
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de

SÖgrundläggande friheterna 1952:35. Där stadgas bl.a. att envar
skall, det gällernär hans civilapröva rättigheteratt och skyldigheter,

berättigad till opartisk och offentlig rättegång.vara
Europadomstolen har flera gånger haft ställning till 6att ta art.om
tillämplig på förfarandenär rörande krav sociala förmåner olikaav

slag. Vad saken gäller år aktuell förmån kan betraktasom en som en
civil rättighet. I tidigare avgöranden har domstolen detansett vara
avgörande huruvida de offentligrättsliga eller de privaträttsliga
elementen i det aktuella sociala förmånssystemet övervägde fallen
Feldbrugge och Deumeland. Förmåner från det allmännautgessom

den enskilde lämnat bidragutan att i form skattän skulle dåannat av
falla utanför tillämpningsområdet, medan förmåner utgår påsom
försäkringsliknande grund i relation till individuella avgifter skulle
falla innanför.

Efter fallen Salesi och Schuler-Zgraggen förefaller emellertid
domstolen ha utvidgat tillämpningsområdet för 6 till områdenart. som
saknar privaträttsliga inslag. Det avgörande enligt dessasynes
avgöranden i stället huruvida det enligt gällande lag finnsvara en
verklig rättighet för individen under vissa förutsättningar kommaatt
i åtnjutande den aktuella förmånen. Sålunda ansåg domstolen iav
fallet Salesi till socialhjälprätten anknytningatt till försäk-utan ett
ringssystem civil rättighet, eftersom det frågavar en var om en
individuell ekonomisk rättighet reglerades i lag. Med liknandesom en
motivering fann domstolen i fallet Schuler-Zgraggen 6att art. var
tillämplig på lagreglerad till invalidpension.rätt I utvidgandeen en
riktning pekar också domstolens avgörande i fallet Kerojärvi, där man
fann 6 tillämplig i frågaatt till livräntaart. för fysiskrättvar om
skada Kerojärvi ådragit sig under Finlands krig Sovjetunio-som mot
nen.



1997:72SOU182

1.6 EG-rätten

Romfördraget

ifria rörlighet finnsgrundläggande reglernaDe personersom
och 52,gäller arbetstagare,48,Romfördragets art.art. som avsersom

EES-avtalet har dessa be-övergångstid medEfteretablering. en
åberopaseffekt, dvs. de kans.k. direkti viss månstämmelser numera

i Sverige.domstolarvidenskilda ävenav
Romför-isocial trygghetbestämmelsegrundläggandeEn upptasom

lydelse.följande51,dragets ärart. som av

besluta sådanakommissionenförslagenhälligt påskallRådet omav
förnödvändigaområdesociala trygghetens ärdenåtgärder inom attsom

införadärvid särskiltochför arbetstagarefri rörlighetgenomföra ett
och deras familje-arbetstagaremigrerandetillförsäkrarsystem som

medlemmar att
ländernas lagstiftningar läggsolikaenligt deperioder beaktasallaa som

förtill förmåner ochoch bibehållandeförvärvande rättenför avsamman
storlek,förmånemasberäkningen av

medlemsstaternasinombosattabetalas tillförmånemab ut personer
territorier.

tolkningenbetydelse förhar haftRomfördrageti51Art. stor av
EEGförordningfrämstområdet,sekundärlagstiftningen

avsnitt 2.2.beskrivits iFörordningen har1408/71.nr

1612/68Förordning

Europeiskainomförfria rörlighetenbeståndsdel i denEn personer
nationalitet skallgrunddiskrimineringallunionen är att av
anställnings- ochoch andrasysselsättning, löngälleravskaffas vad

i 6 i RomfördragetdetutflödePrincipenarbetsvillkor. utgör art.ett av
nationalitet.grunddiskrimineringförbudetintagna mot av

tilllikabehandlingsprincipensociala förmåner kommerfrågaI om
friaarbetskraftens1612/68EEGi förordningi 7.2uttryck art. omnr

arbets-föreskrivsartikelngemenskapen. I deninomrörlighet att en
med-skall inomi medlemsstatmedborgareär en annantagare ensom

skattemässigasociala ochåtnjutaterritoriumlemsstats samma
medborgare.värdlandetsförmåner egnasom

förmåner harsocialaunder begreppetskall inrymmasVad som
uttrycketrättspraxis harrad mål. IEG-domstolen i gettsprövats enav

barafaller intehärunderframgårtolkning, och detvidsträckt atten
sådanaocksårättighetlagstadgadfinnsvartill detförmåner utanen

harEG-domstolenprövning.skönsmässigefterutges merensom
oberoendeförmåner,socialatäcker allauttrycketframhållit omatt av
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de har någon anknytning till anställning eller inte, tillen utgessom
nationella arbetstagare på grundval deras arbetstagarestatusav som
eller i kraft enbart det faktum de bosatta inomär medlemssta-attav

territorium mål 32/75 Cristini, 63/76tens Inzirillo, 207/78 Even,
249/83 Hoeckx och 157/84 Frascogna. Bland de sociala förmånerna
ingår inte bara socialförsäkringsförmåner insatser förävenutan
offentlig social eller hälsomässig Under begreppet faller allaomsorg.
åtgärder kan bidra till arbetstagaren integreras i värdlandetsattsom
samhällsliv oberoende det sig förmånerrör ekonomiskav om om av
eller icke-ekonomisk under förutsättning förmånen inomart, att ryms
EG:s kompetens enligt Romfördraget.

Bland förmåner befunnits falla in under 7.2 i förordningsom art.
1612/68 kan åtgärdernämnas för handikappadeatt ge personer
möjlighet återvinna sin arbetsförmåga målatt 76/72 Michel,
tågrabatter för familjer mål 32/75 Cristini,stora räntefria lån till
nyblivna mödrar mål 65/81 Reina, bidrag till kvinnor vid barns
födelse mål 111/91 Kommissionen Luxemburg, ungdoms-mot
arbetsstöd mål 94/84 Deak ålderspension med syftesamt att
tillförsäkra minimiförmån mål 261/83 Castelli.en

Någon till de förmånerrätt omfattas förordningexport av som av
1612/68 finns inte grundval den förordningens regler.av

Förordning 1408/71

Enligt 4 gäller förordning 1408/71 all lagstiftningart. vissaom
särskilt angivna för social trygghet, nämligensystemetgrenar av

förmånera vid sjukdom och moderskap
b förmåner vid invaliditet, sådanaäven avsedda bevaraär attsom

eller förbättra förvärvsförmågan
förmånerc vid ålderdom

d förmåner till efterlevande
e förmåner i anledning olycksfall i arbetet och arbetssjukdomarav
f dödsfallsersättningar

förmånerg vid arbetslöshet
h familjeförmåner.

olikaDe förmånsslagen och vad faller inom deras tillämpnings-som
område definieras inte i förordningen.närmare Däremot framgår av

definition i jl begreppet lagstiftning harart. mycketatten en
vidsträckt innebörd. Med lagstiftning förstås nuvarande eller komman-
de lagar, förordningar eller föreskrifter alla andra tillämpnings-samt
bestärrnnelser berör de för social trygghet täckssom grenar som av

4. Under begreppet faller således också administrativaart. rent
föreskrifter utfärdade på myndighetsnivâ.



SOU 1997:72184

tillämplig på alla allmänna och särskilda1408/71Förordning är
avgiftsplikt ellertrygghet, de byggerför social oavsettsystem om

sig till bara vissaoberoende de vänderochinte grupperav om
eller bara privatanställdaenbart gruvarbetareförvärvsaktiva t.ex.

tjänstemän.
uttömmande beskrivningiUppräkningen 4.1 attart. avenavser ge

faller inom tillämpningsområdetsocial trygghetvilka grenar av som
skall tillämplig be-förordningenförordning 1408/71. Förför att vara

koppling mellanförmån måste det finnasträffande viss enen
Ärartikeln.någon riskfall ii fråga och deförmånen som angesav

inte förmån förinte uppfylld, det sigförutsättningdenna rör om en
mål 249/83 Hoeckxi förordningens bemärkelse t.ex.trygghetsocial

122/84 Scrivner.och
förordning 1408/71hjälp omfattas inteFörmåner för social av

uteslutande reglernaförmåner reglerasSådana4.4.art. omgenom
för-i förordning 1612/68, medanförmåner social advantagessociala

social security faller inomsocial trygghetkaraktärenmåner av
förordningen och förordningtillämpningsområdet för både den

definieras inte isocial hjälp social assistanceUttrycket1408/71.
framgårEG-domstolens rättspraxisförordningarna. Avnågon av

förprincip bistånd lämnassocial hjälp iemellertid medatt somavses
individuell prövningbehov eftermänniskors grundläggandetäckaatt

enskilda fallet.i det
ochoch social hjälpmellan social trygghetGränsdragningen

emellertid inte klar, vilket harfaller utanförheltförmåner ärsom
till be-och upphovi rättstillärnpningenproblemföranlett ettgett

principer läggasEG-domstolen utvecklatantal rättsfall därtydande att
Socialbetänkandet SOU 1993:115för gränsdragningen. Igrundtill

rättsfallantal dessagenomgångoch EES hartrygghet ett stort aven av
här. Allmänt kan dockgenomgången skall integjorts. Den upprepas

urskiljagjort det svårtvälfärdssystemens framväxt harsägas attatt en
tydlig gräns.

behovsocialhjälpsreglerna konkretaKännetecknande för ärär att
anställning,till oberoendekriterier och de syftaravgörande att att- av

avgiftsbetalningellerförsäkring, bosättningstidtilltillhörighet -
förminimistandard. Dethjälpi behovdem ärgarantera av ensom

lagfästai stället dekarakteristiskatrygghetsförmånerna utgörär att
för social trygghetdetill någonrättigheter anknutna somav grenar

anslutning tillgrundde utgåri 4.1 ettt.ex.samt attart. avanges
för tillavgränsade villkorefter klartoch rättförsäkringssystem

definieradrättsligtberörssålunda denförmånen. De ensomger
ställning.

nationella lagstiftningenenligt denklassificering ärFörmånernas
mål 69/79 Jordens-Vosters,betydelsedomstolen t.ex.enligt utan

heller detPaletta. InteScrivner och 45/90 ärHoeckx, 122/84249/83
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betydelse vilka viss förmån finansieras det gällervägar närav en
det förmån för social trygghet eller inte målavgöra äratt enom

78/91 Hughes. viss förmån inkomstprövad i sig inteAtt är utgören
någon grund för det sig förmån för hjälp.socialrörattatt anta om en

har domstolen dragit vid sådana förmånerDen gränsenyttersta som
beroende skönsmässig prövning från fall till fall grundvalär av en

uppskattning sökandens individuella behov och värderingav en av en
hans ekonomiska förhållanden. Så beskaffade bidrag har ansettsav

falla utanför förordningens tillämpningsområde.
viss förmån inte inom tillämpningsområdet förAtt en ryms

förordning 1408/71 innebär inte den inte kan omfattas EG:satt av
framhållits väl social förmånregelsystem. Den kan, som ovan, vara en

enligt förordning 1612/68. förordning skiljer frånDenna sigsenare
förordning 1408/71 det förmånerna enligt förordningsättet att

inte oförenligt1612/68 kan Det med derasexporteras. natur.anses
miniminivå den avsedd måsteDen bestämmasär att garanterasom

efter levnadsomständigheter förhållande tillsökandens i levnads-
Förmånen därtillstandarden på med hänsyn inte lämpadärorten. att

överföra till där andra förhållanden råder. Enstaten annan annan
skillnad inte kan kvalificera sig för förmåner enligtär att man

med hjälp sammanläggningförordning 1612/68 kvalifikationspe-av av
rioder.

förordning förordningenEnligt 4.2 i 1408/71 gällerart. a numera
vissa förmåner i gränslandet, inte avgiftsfinansierade ochäräven som

eller tillägg till omfattade förmåner eller uteslutandeersätter utgörsom
särskilt skydd för handikappade. Förmånerna kan dock inteettger

exporteras.
förordningEnligt 5 i 1408/71 skall medlemsländerna i särskildaart.

förklaringar den lagstiftning och denärmare systemange som avses
i 4. förmån inte deklarerats på detta dock inteAtt sätt ärart. en

falleravgörande för den utanför förordningens tillämpningsområdeatt
mål 70/80 Vigier och 356/89 Stanton-Newton.

Sociala stadgan m.m.

december 1989 regeringscheferI och i elva EG:s tolvstats-antog av
medlemsländer ej Storbritannien i deklaration s.k. socialen en
stadga för med juridiskt icke bindandeEG regler sociala rättig-om

för Stadgan principdeklarationheter arbetstagare. har karaktären av en
och innehåller inte några detaljregler. kanDen ses som en program-
förklaring för EG:s arbete och ambitioner det sociala området och

för den sociala dimensionen i integrationsarbetet.grundutgör en
fastslårStadgan i 26 punkter under 11 rubriker antal grundläggandeett

sociala rättigheter för arbetstagarna i EG-länderna. innefattarDen
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åtaganden på områdena för arbetsmarknad, anställning och lön,
förbättring levnads- och arbetsvillkor, fri rörlighet, social trygghet,av
förenings- och förhandlingsfrihet, information, samråd och medbe-
stämmande för arbetstagare, jämställdhet mellan könen, yrkesutbild-
ning, hälsa och säkerhet arbetsplatsen, skydd för barn och ung-
domar åtgärder för äldre och för handikappade.samt personer

Samtidigt med stadgan lade kommissionen fram handlingspro-ett
för genomförande den. Stadgan underlag för kommissio-gram av ger

lägga fram förslag till direktiv och rekommendationeratt ellernen att
på andra söka implementera innehållet isätt stadgan. Under åren efter
stadgans antagande har också fattats beslut betydande antalettom
direktiv för genomförande handlingsplanen.m.m. av

De rättsakter EG antagit på det sociala området utgörssom av
minimikrav. Det således fullt möjligt förär de enskilda länderna att
i den nationella lagstiftningen ha längre gående regler och föraatt en

vittsyftande socialpolitik.mer
I Maastrichtfördraget ingår särskilt protokoll socialpolitik iett om

vilket medlemsländerna med undantag för Storbritannien träffat en
särskild överenskommelse vid sidan EG-fördragen där de åtagit sigav

Överenskommelsenytterligare insatsergöra det sociala området.att
innebär gemenskapens får utvidgad kompetens detatt organ en
sociala området och möjligheter till majoritetsbeslutöppnas iatt nya
sådana frågor. Genom direktiv skall EU kunna besluta minimikravom
i olika hänseenden det sociala området gradvis skall vinnasom
tillämpning inom medlemsstaternas lagstiftningar. Möjligheterna till
majoritetsbeslut skall dock inte gälla den sociala trygghetens område.

4.2 Svenska indelningsmodeller

4.2.1 Allmänt

Det finns i den svenska lagstiftningen inte någon legal definition av
begreppet socialförsäkring. I 1 kap. §l AFL talas den allmännaom
försäkringen, vilken består sjukförsäkring, folkpensionering ochav
försäkring för allmän tilläggspension ATP.

socialförsäkringBegreppet ändå vanligt förekommandeär och
våraanvänds i direktiv. finnsDet därför anledning söka utrönaatt

vilken betydelse begreppet i allmänhet och i vad män betydelsenges
varierar inom förvaltningen. I detta avsnitt fördär översiktges en

hur begreppet används och har i olikaöver sammanhang.använts
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4.2.2 Socialpolitiska samordningsutredningen

Socialpolitiska samordningsutredningen överlämnade år 1979 till
för Socialdepartementetchefen sitt betänkande SOU 1979:94 En
Socialförsäkring.Allmän Utredningen hade i uppdrag försökaatt

genomföra samordning hela "det socialpolitiska bidragssyste-en av
met". Det konstaterades någon bestämd definition denatt termenav

fanns, förinte uppdragets genomförande ansåg utredningenmen
ändamålsenligt510 det bidragssystemet till gällas. avgränsaatt att

de författningsreglerade kontanta socialpolitisk in-ersättningar med
riktning, helt eller delvis finansieras med statliga medel. Utanförsom

skulle då ligga för vilkabidragssystemet kontanta förmåner kommuna-
Ävenhuvudmän, exempelvis socialhjälp. förär systemorgan

såsom sjukvårdsförmåner,avgiftsreduktion, skulle falla utanför.
betänkandets sammanfattning följande definitionI s. 13:görs

socialförsäkringDet socialpolitiska bidragssystemet består och annatav
kontantstöd till den enskilde. socialförsäkringen ekonomiskt skyddetter
vid sjukdom, arbetsskada, handikapp, ålder arbetslöshet m.fl.om,
behovssituationer. Ovriga bidrag särskilt stöd till olikaettger grupper,
exempelvis till barnfamiljer, studerande och värnpliktiga.

socialförsäkring utredningendet principförslag till allmänI somen
fram inkluderades såväl det enligt denna definition kallaslade som

kallas kontantstöd. Försäkringensocialförsäkring och det annatsom
inkomstförsäkring,skulle bestå fyra nämligen barnstöd,grenar,av

bostadsstöd handikappstöd.och

Översyn socialförsäkringens administration4.2.3 av

ÖSAadministrationUtredningen socialförsäkringensöversynom av
i april 1996:64 Försäkrings-överlämnade 1996 sitt betänkande SOU

förslag tillkassan Sverige till regeringen. betänkandet lämnasI ett
utformning socialförsåkringsadministration.av en ny

administration lämnasavsnittet SocialförsäkringenI och dess
definitionföljande s. 27:

det samladeSocialförsäkringarna och anslutande förmåner är trygg-
videkonomisk trygghetskall medborgarna i vårt landhetssystem gesom

understödjaålderdom och skallsjukdom, handikapp, och föräldraskap som
återgång till arbetslivet.åtgärder för underlättarehabilitering och att

barnfamiljer,stödet tillFörmånerna omfattar bl.a. det ekonomiska
kommunalapensioner,bostadsbidrag, sjukpenning, sjukvårdsersättning,

yrkesskadeer-handikappersättningar, vissabostadstillägg till pensionärer,
sättningar m.m.

utbetalas till hus-Socialförsäkringen, dvs. alla de transfereringar som
de allmännaenhetligt administrerashållen, utgör ett system avsom

försäkringskassorna. . .
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Avgränsningen begreppet socialförsäkring utgår här frånav ut-
formningen administrationen och innefattar således allaav system som
administreras försäkringskassorna utesluter förmåner ellerav men
bidrag administreras andra Sålunda innefattas intesom t.ex.av organ.
arbetslöshetsförmåner.

4.2.4 Förvaltningspolitiska kommissionen

Statskontoret har nyligen överlämnat till Förvaltnings-rapporten
politiska kommissionen Fi 1995:13 rörande de offentliga trans-
fereringssystemen till hushåll inom Social-, Arbetsmarknads- och
Utbildningsdepartementens områden. I Bättrerapporten, grepp om
bidragen SOU 1996: 180, har bl.a. redovisats skiss till framtidaen en
struktur för hushållstransfereringarna. Enligt denna skiss skulle dagens
tjugotal transfereringar transfereringar,ersättas nämligen ettav sex
försörjningsbidrag motsvarande dagens barnbidrag, studiehjälp,
bidragsförskott, bostadsbidrag, asylbidrag, föräldrapenning
garantinivå handikappersättning, socialbidrag, allmän sjukför-samt
säkring motsvarande sjukpenning, föräldrapenning garantinivå,över
rehabiliteringspenning, arbetsskadeförsäkring förtidspension,samt
omställningsförsäkring motsvarande KAS, a-kassa, lönegaranti och
utbildningsbidrag, utbildningskonto motsvarande studiemedel,
SVUX, SVUXA pensionssystem.samt ett

Någon definition vad med socialförsäkringen haregen av som avses
inte gjorts i I stället har hänvisats till definitionerrapporten. som
används i andra sammanhang, bl.a. den administrativa definition som

ÖSAgjorts föregåendese avsnitt.av

4.2.5 RFV:s socialförsäkringsstatistik

enlighetI med åliggande enligt SFS 1994:1108 Riksförsäkringsver-är
ket RFV ansvarig myndighet för officiell statistik inom socialförsäk-
ringen. Med anledning det uppdraget RFV årligen publika-utav ger
tionen Socialförsäkring. publikationenI för åren 1993 och 1994
återfinns följande definition s. 12:

Syftet med socialförsäkringen i Sverige ekonomisk trygghetär underatt ge
livets olika skeden, ersättning för inkomstbortfall ochgenom genom
bidrag.

förmånerDe ingår i försäkringen kan delas efter huvud-tresom upp
ekonomiskt stöd till barnfamiljer, ersättning vid sjukdom ochgrupper:

handikapp och ersättning vid ålderdom Vid arbetslöshet finnsm.m.
möjlighet till ersättning via frivilliga arbetslöshetskassor eller kontant
arbetsmarknadsstöd I försäkringen ingår dessutom utbildningsbidrag,
smittbärarersättning, vämpliktsersättning m.m.
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Vidare socialförsäkringen och arbetslöshetsersättningenattanges
regleras huvudsakligen följande lagar:av

lagen 1962:381 allmän försäkringom-
lagen arbetsskadeförsäkring1976:380 om-
lagen 1979:84 delpensionsförsäkringom-
lagen 1947:529 allmänna barnbidragom-
lagen 1964: 143 bidragsförskottom-
lagen 1973:370 arbetslöshetsförsäkringom-
lagen 1973:371 kontant arbetsmarknadsstödom-
lagen 1992:497 lönegarantiom-

Avgränsningen här i princip gjord grundval det statistikansvarär av
förmånergivits RFV, dvs. inkluderas sådana RFVärsom som som

skyldigt redovisa i sin statistik. Huruvida arbetslöshetsför-är att
socialförsäkringenmånerna ingå i eller framgår inte klart.anses

Finansieringslagstiftningen4. 6

tänkbart definiera socialförsäkringEtt begreppetsätt ärannat att att
utgå från den lagstiftning reglerar finansieringen de olikasom av
förmånerna. förmåner finansieras avgifterDe de eller andrasom av

i lagstiftningenmedel socialavgifter skulle enligtsom anges om m.m.
sådant inkluderas i socialförsäkringen.synsättett

I 19 kap. AFL sjukförsäkringen, folkpensioneringen ochattanges
försäkringen för tilläggspension finansieras enligt föreskrivsvad som
i lagen 1981:691 socialavgifter BestämmelserSAL.om om
finansieringen sjukförsäkringen och tilläggspensioneringen finnsav
också i lagen 1994:1744 allmänna egenavgifter och lagenom
1958:295 sjömansskatt. Vidare framgår följande försäkringarattom
och andra bidragssystem finansieras helt eller delvis med statsbidrag

andraeller statsmedel:

Sjukförsäkringen, inberäknat försäkringens kostnader enligt lagen
för1974:525 ersättning viss födelsekontrollerande verksamhetom

lagen 1988:1465 ersättning ledighet för närstående-ochm.m., om
vård och lagen 1991:1047 sjuklön.om

Försäkringens kostnader för förmåner enligt lagen 1981:49 om
begränsning läkemedelskostnader,av m.m.

Centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning attav
sådana studielån belöper på sjukperiod enligt lagenstuderandessom en
1973:349 inte skall återbetalas.

Ålders-, förtids- efterlevandepensioner folkpensioneringen.4. och från
Särskilda folkpensionsförmåner.
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I 4 kap. SAL hur de avgifter enligt lagen skalltas utanges som
användas. Följande förmåner omfattas:

Avgift Användningsområde

Sjukförsäkringsavgift Sjukförsäkringsförmåner
enligt AFL

Kostnader enligt lagen om
födelsekontrollerande verksam-
het

Kostnader för förmåner
enligt lagen begränsningom av
läkemedelskostnader, m.m.
4. CSN:s kostnader med an-
ledning sådana studielånattav

belöper på studerandessom en
sjukperiod enligt studiestödsla-

inte skall återbetalas.gen
Kostnader enligt lagen om

ersättning och ledighet för
närståendevârd.

Den allmänna försäkringens
kostnader enligt lagen sjuk-om
lön.

Folkpensionsavgifter Folkpensioneringen
Tilläggspensionsavgifter Tilläggspensioneringen
Delpensionsavgifter Delpensioneringen
Arbetsskadeavgifter Arbetsskadeförsäkringen
Arbetsmarknadsavgifter Arbetslöshetsförsäkringen

2. Kontant arbetsmarknadsstöd
KAS

Utbildningsbidrag till delta-
i arbetsmarknadsutbildninggare

eller yrkesinriktad rehabilite-
ring.

Arbetarskyddsavgifter Arbetarskyddsverkets verksam-
het

Lönegarantiavgifter Kostnader enligt lönegarantila-

gen
Sjömanspensionsavgifter Pension sjömän i vissa fall

Enligt lagen6§ 1994:1744 egenavgifterallmänna skallom
formegenavgift i pensionsavgift användas till finansieringav av
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tilläggspensioneringen enligt AFL och egenavgift i form sjukförsäk-av
ringsavgift till finansieringen sjukförsäkringen enligt lag.av samma

Lagen 1990:659 särskild löneskazt på vissa förvärvsinkomsterom
hänvisar beträffande användningen influtna medel till kap.5 SAL.av

lagenI 1958:295 sjämansskatt allmänna egenavgifterattom anges
enligt den lagen skall användas framgårsätttas utsom som av

lagen allmänna egenavgifter.om
Vid jämförelse med de definitioner socialförsäkringtermenen av

redovisats i avsnitt och4.2.3 4.2.5 finner å sidan attsom man ena
lagstiftningen socialavgifter omfattar vissa förmånsslagom m.m. som

ÖSA:sinte kan omfattade eller definitioner.RFV:s Det gälleranses av
bl.a. utbildningsbidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning eller

Åyrkesinriktad rehabilitering och kostnader enligt lönegarantilagen.
sidanandra utelämnas de bidragssystem skattefinansierade,är rentsom

barnbidragen.t.ex.

4.2.7 Budgetpropositionen

intresse iAv detta sammanhang regeringens budgetproposi-är även
tion. Någon definition begreppet socialförsäkring finns inte därav men
begreppet förekommer i den allmänna i propositionen. T.ex.texten
sades i budgetpropositionen för år 1995/96 prop. 1994/95: 100 bil. 6

5 följande:s

En del de sociala välfärdsfrågoma ligger inom Socialdepartemen-stor av
ansvarsområde. Grundläg ande bl.a. för det ekonomiskaärtets ansvaret

trygghetssystemet socialförsäkringar och anslutandeattarsom om
bidragssystem.

Socialdepartementets omfattar enligt budgetproposi-senasteansvar
tionen 1996/97: utgiftsområdena1 9 Hälsovård, sjukvård socialoch

Ekonomiskomsorg, 10 trygghet vid sjukdom och handikapp, 11
Ekonomisk trygghet vid ålderdom och Ekonomisk trygghet för12
familjer och barn. märkaAtt arbetslöshetsförmåner inte ingår.är att
De frågorna hör under Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde.

4.3 Framtidsvägar för EU

några årFör sedan ministerrådet rekommendationantog en om
konvergens den sociala trygghetspolitikens mål och medel. Mång-av
falden nationella kan visserligen behållas, särskilt detnärsystemav
gäller finansiering och organisation, medlemsstaterna har kommitmen

främja närmande frivillig trygghetspoliti-överens vägatt ettom av
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ken. Förändringar i den demografiska strukturen, i familjestrukturerna
och på arbetsmarknaden kommer därvid beaktas.att

vitbok i juli harI 1994 EG-kommissionen erinrat detatten om
behövs bred, nyskapande och framåtblickande arbetsmarknads- ochen
socialpolitik skall klara framtida svåra uppgifter i det hän-om man
seendet.

Kommissionen föreslog i vitboken omfattande teknisk översynen
och omstrukturering samordningen socialförsäkringsreglerna förav av

det möjligt hålla takten utvecklingenmed människornasgöraatt att av
behov. Någon omfattande förändring förordning EEG 1408/71av nr

intedock inom den framtiden. Stora frågorär vänta närmasteatt
diskuteras dock, bl.a. med anledning unionen vidgades föratt ettav

år sedan. diskussionernaI ingår förenkling regelverket,par en av men
f.n. endast konsoliderad version sådanaktuell. En version harär en -

antagits EGT L 28 den 30 januari 1997.senumera nr
Kommissionen erinrade vidare behovet upprätthållaatt ettavom

ändamålsenligt skydd för människor byter land det gällernärsom
försäkringssystem knutna till och kompletterararbete ellerärsom som

lagstadgat skydd, dvs. skydd för intjänade tjänstepensioner.ersätter
Arbete denna fråga pågår fortfarande.med

Kommissionen föreslog vidare s.k. medborgare i tredje landatt som
lagligt anställda och bosatta inom unionen borde ha till iär rätt vart

fall nödvändiga hälso- och sjukvårdsförmåner enligt samordningsbe-
stämmelserna. Det förslag i frågan kommissionen sedermera ladesom
fram emellertid inte rådet.antogs av

Anpassning EG-reglerna ersättning vid arbetslöshet ochav om
frågor förtidspensionering arbetsmarknadsskäl behandlas ocksåom av
i vitboken. Kommissionen har i januari 1996 lagt förslag i dessa
frågor.

modernisering informations- och datautbytet mellan socialför-En av
säkringssystemens har vikt för effektivitetenansetts stororgan vara av
i samordningssystemet och för förbättring servicen till allmän-en av

för telekommunikation därförheten. En utbyggnad nätverk ärettav
prioriterad, och planerad till utgången år 1998.av
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5 Utredningens allmänna överväganden
och förslag

5.1 Allmänt socialförsäkringens begrepp ochom

grenar

Vad socialförsäkringär

Vi lagstiftaren har frihet bakgrundatt storanser att mot av
svenska traditioner bestämma vad skall räknas socialsom som en
försäkring och vad sådan anordning skall kallas.en

Utredningen skall enligt sina direktiv dir. 1995: 106 samladgöra en
begreppet försäkradöversyn inom socialförsäkringen och redovisaav

förslag med inriktning på enhetliga försäkringsvillkor skall gälla föratt
Översynenlikartade förmåner. skall enligt uppräkning omfattaen

förmåner enligt bl.a. lagen 1962:381 allmän försäkring AFL,om
lagen 1947:529 allmänna barnbidrag, lagen 1993:737om om
bostadsbidrag, lagen l996:103O underhållsstöd och lagenom
1973:371 arbetslöshetsförsäkring. De avsedda förmånerna skiljerom
sig emellertid flera olika Man behöver därför redansätt.
inledningsvis ställa frågor: Vad försäkring Vad social-ärtre ären
försäkringen Vad likartade förmånerär

Som bakgrund till de ställda frågorna har vi i kapitel 4 beskrivit
vissa internationella indelningar och några svenska modeller för
indelning socialförsäkringarna. Frågorna torde i allmänhet tilldraav
sig intresse i internationellastörre sammanhang på det nationellaän
planet. Vi behöver emellertid bakgrund till våra övervägandensom
redogöra för hur vi på dessa frågor.ser

Tysken Otto Bismarck 1815 och engelsmannen Williamvon
Beveridge 1879 har sitt klassiskt detgett närsystemnamn var
gäller social försäkring. Bismarck ville i första hand skydda dem som
förvärvsarbetar med avgiftsfinansierade förmåner. Beveridge ville i
princip skydda hela befolkningen med enhetliga och skattefinansierade
förmåner. De båda brukar två skilda modeller försystemen anses vara
social försäkring social insurance.
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När i Sverige talar socialförsäkringen i internationelltettman om
perspektiv använder ibland uttrycket social trygghet socialman
security. olika internationellaI överenskommelser minimistandardom
och samordning det också vad förekommerär under den rubrikensom

bäst med det brukarstämmer överens medsom som man mena
socialförsäkring. I allmänhet och språkligt torde socialäven rent
trygghet emellertid uppfattas vidare begrepp socialförsäk-änettsom
ring. Omsorger inom socialtjänsten såsom äldreomsorg och bistånd
kan räknas till social trygghet. Studiestöd, arbetarskydd ocht.ex.
arbetsmarknadspolitiska insatser andra exempel i gränsområdet.är

den moderna internationellaI doktrinen finns förespråkare för en
omfattningvid begreppet social trygghet. Gemensamt för vadav som

ingå kan det handlar solidaritetsägas mellan med-attanses vara om
borgarna vid förlust inkomster eller täckning vissa kostnader:av av
solidaritet skatter eller avgifter. försökerMan också attgenom
definiera olika undergrupper social trygghet vid sidan socialav av
försäkring. Som exempel kan socialhjälp social assistance inämnas
form behovsprövat bistånd, statlig ersättning social compensationav
till skadade värnpliktiga m.fl. statligaoch anslag demogrants för
generella bidrag till barn. Inom undergrupperna olikasägs system vara
allmänna general, universal, särskilda categorical eller yrkesan-
knutna professional.

De internationella överenskommelser har i kapitel 4närrmtssom
tillhandahåller inga egentliga definitioner. Vissa uppräkningar som
förekommer i avtalen kan bara betraktas innehållsförteckningar.som
Skilda länder och författare har olika definitioner begreppet socialav
trygghet, andra ingen definition alls. Gemensamt igen dock detär att
handlar obligatorisk solidaritet situationeri brukar kallasom en som
sociala risker social risks. En sådan allmän förekommermera syn
också inom Internationella arbetsorganisationen ILO, it.ex.

Into the 21st Century: The Development of Social Security.rapporten
Även Europarådets konvention mänskliga rättigheter kan nämnasom
i detta sammanhang. Det i konventionen viktiga begreppet civila

pårättigheten har tid fått tolkning det gällernärsenare en som
området socialförsäkring handlar lagstadgad tillrättmera om
ersättning avgiftsrelaterad försäkring.än om

del viFör det inte låter sig med enbartavgöraattegen anser
juridiska metoder viss trygghetsanordning försäkring ellerärom en en

för området socialförsäkring skall dras. Lagstiftarengränsernavar
torde i stället ha möjlighet bakgrund svenska traditioneratt mot av
fritt bestämma vad skall försäkringräknas social och vadsom som en

sådan anordning skall kallas. Vi vill dock väcka frågan deten om
särskildafinns några hänsyn måste sedan Sverige blivittassom

imedlem Europeiska unionen EU.
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Åtaganden EUmot

Vi lagstiftaren oförhindrad bygga vidare påär nordis-att attanser
ka modeller för socialförsäkringar, med beaktande EG:s regel-av
verk och rekommendation konvergens.en om

Romfördraget inte EU någon generell kompetens attger ge normer
det gäller socialförsäkringama. säkranär För och främja den friaatt

rörligheten inom finnsEU dock bindande sarnordningsregler för
sig eller pårör över hargränserna sättannatpersoner som som

anknytning till EU-land jfr artiklarna 48 och Sådanaän 51.ettmer
finnsregler i huvudsak i förordningarna EEG 1612/68 ochnr

1408/71, vi har beskrivit i avsnitt 2.2. sist för-Den nämndasom
ordningen gäller enligt sitt tillämpningen för socialsystemennanm av
trygghet anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmarnär
flyttar inom gemenskapen.

För några år sedan rådet vidare rekommendationantog en om
konvergens trygghetspolitikens mål och medel. Samtidigt fickav
kommissionen i följauppdrag rekommendationen medatt upp
återkommande medlemsländernas framsteg på omrâdet.rapporter om
I Social Protection in Europe 1995 delas länderna in i fyrarapporten
grupper:

skandinaviskaDe länderna, har grundskydd för hela befolk-ettsom-
ningen och inkomstrelaterade tilläggsförmåner närmastsamt
frivilliga arbetslöshetsförsäkringar utanför de statliga systemen.
Storbritannien och Irland, har så allmänt skyddett gottsom som-
med enhetliga grundersättningar lägre nivå utbreddsamten en
användning behovsprövning.av

Österrike,Tyskland, Frankrike och Benelux-länderna, harsom en-
tydligare försäkringsprincip ioch allmänhet anställnings-, inkomst-
och avgiftsrelaterade förmåner utbredd användningsamt en av
socialt bistånd vid iluckor skyddet. Nederländerna har dock även

antal allmännaett system.
Italien, Spanien, Portugal och Grekland, visar splittradsom en mera-
bild både allmänna och yrkesanknutna försäkringarsystemav nya
och har luckor i skyddet.som
Inte heller den nämnda rekommendationen, eller något annat som

vi har anfört i avsnitt 4.3 framtidsvägar för hindrar frånEU,om oss
bygga vidare nordisk modell för socialförsäkringarna.att en mera

När det gäller begreppoch måste vi dock hänsyn till EG-tagrenar
förordningarna 1612/68 och 1408/71. Detta gäller i och för sig bara
i den utsträckning det behövs för tillämpa båda förordningarna,deatt

frågan för vårt vidkommande allmänt intresse.ärmen nu av mera
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EG-förordningen omfattar följande1408/71 socialgrenar av
trygghet: förmåner vid sjukdom och moderskap, förmåner vid
invaliditet, sådana avsedda bevara eller förbättraäven är attsom
förvärvsförmågan, förmåner vid ålderdom, förmåner till efterlevande,
förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar, dödsfallsersätt-
ningar, förmåner vid arbetslöshet familjeförrnåner. Som vi harsamt

i avsnitt återfinner liksom i flera4.1 här andra internatio-nämnt man
nella överenskommelser nio klassiska Förordning 1612/68,grenar.

främst gäller likabehandling anställda EU-medborgare,som av
omfattar alla sociala och skattemässiga förmåner. principl ingår där

de nio trygghetsgrenarna, för deras finnsdel alltsåäven men en
omfattande och förmånlig särreglering i förordning 1408/71.mera

Våra definitioner

Vi föreslår för vår del pragmatisk definition begreppeten av
socialförsäkring med utgångspunkt i hur trygghetssystemen
administreras.

Våra kommande förslag omfattar de flesta trygghetssystem som
administreras Riksförsäkringsverket och de allmänna försäk-av
ringskassorna Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämndernasamt
och arbetslöshetskassorna.

avgränsningEn området för vårt utredningsuppdrag till socialav
trygghet enligt förordning 1408/71 skulle har tidigare kunnasagtssom

upphov till missuppfattningar. Vidare räknas vissa förmånsformerge
det vi brukar kalla för socialförsäkring inte till social trygghetav som

enligt förordning 1408/71 bara till sociala förmåner enligtutan
förordning 1612/68. Detta gäller för tillfällig föräldrapenning vidt.ex.
vård sjukt barn, ersättning för vård närstående, under-av annan av
hållsstöd och delpension. grenindelningDen finns i förordningsom
1408/71 medför vidare vissa förmånsformer måste inom tvåatt anges
eller flera Den svenska lagstiftningsförteckning finns tillgrenar. som
förordningen vittnar på andra förordningenäven intesätt ärattom
anpassad för svensk socialförsäkring. Förordningen har nämligen till-
kommit långt innan Sverige blev medlem i EU, och den har sina rötter
i tid då alla EG-länderna hadenästan Bismarckorienteradeen
trygghetssystem. I Norden finns emellertid sedan gammalt andra
traditioner. Vidare har det i våra utredningsdirektiv anmärkts att
avsikten inte ändra till de förmåner i dagär rätten enbartatt utgessom
på grundval bosättning i Sverige.av

För vår del vi begreppet social trygghet och deattanser grenar som
i förordning 1408/71 inte bör avgörande för våra definitio-anges vara
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i den svenska lagstiftningen. Allt omfattas förordningenner som av
kommer emellertid behandlas antingenatt föras inattav oss, genom
i det vi kommer föreslå eller hållassystern utanför särskildaattsom av
skäl. Vi kommer dessutom använda uttryck trygghet iatt som en mera
allmän betydelse.

I avsnitt 4.2 har beskrivit några svenska indelningsmodeller. I
Socialpolitiska samordningsutredningens betänkande SOU 1979:94
En allmän socialförsäkring fanns långtgående förslag med mångaett
fördelar. Vårt uppdrag emellertid inte likaär omfattande, och vi får
därför vid beakta vad den utredningenstanna föreslogatt detnär
gällde grenindelningen. Vi vill för vår del använda en mera pragma-
tiskt definition med utgångspunkt i hur trygghetssystemen admini-

Utredningen socialförsäkringensöversynstreras. administrationom av
hade utgångspunkt i sitt betänkande SOU 1996:64 Försäk-samma
ringskassan Sverige. Det i andraär även sammanhang vanligt att
använda administrativa definitioner. förordningenI 1988: 1204 med
instruktion för Riksförsäkringsverket används begreppen socialförsäk-
ringen och anslutande bidragssystem, trygghetsanordningarna och
grenar inom trygghetssystemet

Som vi har förklarat tidigare det inte meningsfulltär göraatt en ny
definition begreppet försäkring det gäller de särskildanär författ-av
ningarna, det i dag kallas försäkring räknar viutan också dit ochsom
inget Resten kallas i dag för bidragssystem.annat. Vårt uppdrag är
dock begränsat till enbart vissa de bidragssystem administrerasav som

Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna. Detav
statliga personskadeskyddet för värnpliktiga m.fl. ingår inte. Vit.ex.

ersättningen allmänna medel vid ingripandenattanser av som avses
i lagen 1989:225 ersättning till smittbärare har karaktärom samma

personskadeersättningen. Rätten till sjukvård enligt hälso- ochsom
sjukvårdslagen l982:763ligger också utanför uppdraget, liksom
ersättningar från arbetsgivare enligt sjuklönelagen 1991:1047 och
sjömanslagen 1973:282. Vi går därför inte heller in pånärmare
landstingens åligganden enligt tandvårdslagen 1985:125 eller lagen
1996:1150 högkostnadsskydd vid köp läkemedel Viom av m.m.
föreslår dock vissa följdändringar i dessa lagar.

En fråga hurär skall klassificera arbetslöshetsförsäk-annan man
ringen. Den administreras inte försäkringskassorna skall ändåav men
behandlas både enligt direktiven och på grund denav oss, attav
traditionellt räknas in under begreppet social trygghet och omfattas av
EG-förordning 1408/71. Våra förslag i detta betänkande kommer att
gälla för socialförsäkringar och vissa bidragssystem admini-som

Riksförsäkringsverket och de allmännastreras försäkringskassorna,av
skattemyndigheterna pensionsgrundande inkomst och socialavgifter

Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämndernasamt och arbetslös-
hetskassorna. Frågan hur skall rubricera arbetslöshetsförsäk-om man
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dock ingå ikommerbesvaras Deninteringen behöver attoss.av
arbets1öshet.förmåner vidgrenen

vii hartrygghetssystemetindelningendet gällerNär somgrenarav
Socialpolitiskaomfattande uppdraglikainteredan påpekats ett som

behöver vi1970-talet. vår delhade på Församordningsutredningen en
enhetliga försäkringsvill-mån vi föreslåri denindelning endastsådan

förmåner.likartadekor för

socialförsäkringensUtvidgning5.2 person-av

krets

Sverige bosattaiför alla arbetarFörsäkring utan att varasom
här

för-allarimligträttvist ochdetVi är attatt personer somanser
socialförsäkringar.svenskaSverige kan få delivärvsarbetar av

enligtskyddaspersonkretsdenfått i uppdragVi har prövaatt somom
omfatta allautvidgas tillbörsocialförsäkringslagsvensk att som

utanför ochi länder EUmedborgarei landet, dvs.härarbetar även
delsVi skallsamarbetsområdet EES.ekonomiskaEuropeiska
denskeutvidgning kansådan attöverväga t.ex. genomom en

förmåner, delsendast till vissatillkommande personkretsen rättges
utvidgning.Vårt uppdragsådankostnadskonsekvensernaberäkna av en

utsträckning nuvarande kravvilkeniocksåkan övervägasägas attvara
i Sverige skallförsäkringskassapå inskrivning ibosättning och
de enligtförvärvsarbetandeandraupprätthållas ängentemot som

socialförsäkringskonvention harnågon bilateralEG/EES-rätten eller
lagstiftningen.svenskaregleras i dentill förmånerrätt som

anställdaalla arbetarpersonkretsen tillutvidgningEn som somav
Riksförsäkringsverket RFV,redan i maj 1990Sverige föreslogsi av

författningsändringarbehovetregeringenpå uppdrag utrett avavsom
anpassningi huvudsakVerkets förslagavtal EES.inför ett envarom

utanförför medborgaregällde1408/71 detförordning äventill men
emellertid EG-korttidsanställdaflertaletEG. Det antogsstora vara

förmånsformerdeavsåg inte allaFörslagetmedborgare. som
medföljandeskydd förNågotEG-förordningen.omfattades av

remissbehand-förslaginte heller. Verketsingickfamiljemedlemmar
Även remissin-fleramottagande.därvid blandatoch ficklades ett om

socialförsäk-det svenskautsträckningpositiva tillstanser avenvar
kompletteringar ochfinnas behovansågs det allmäntringsskyddet av

överlämnadesremissyttrandenaFörslagen ochutredning.ytterligare
ansåg iUtredningensocialförsäkringen och EG.Utredningentill om
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sitt slutbetänkande i december 1993 SOU 1993:115 det i och föratt
sig kunde finnas skäl för utvidgning utanför EESäven atten men en
sådan reform krävde omfattande utredning och överväganden, som
inte kunde innan utredningen skullegöras överlämna betänkandet.

Vi det rättvist och rimligtär låtaatt attanser personer som
förvärvsarbetar i Sverige under kortare tid år kunna få delän ett av
det svenska socialförsäkringsskyddet. Lagen 1991:1047 sjuklönom
och lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring gällerLAF iom
allmänhet redan för sådana Med anknytning till LAF ärpersoner.
arbetsgivare skyldiga betala arbetsgivaravgifter enligt lagenatt
1981:691 socialavgifter SAL, vilka bidrar till finansieringenom av
bl.a. den allmänna försäkringen. Om det gäller arbete minstunder sex
månader, den enskilde enligt praxis också obegränsatär skattskyldig
i Sverige. Denne skall då betala allmänna egenavgifter, vilkaäven
består sjukförsäkrings- och pensionsavgift. För löner under kortareav
tider betalas i allmänhet särskilda inkomstskatter. Socialförsäkringarna
och bidragssystemandra delvis skattefinansierade.är

Som allmän utgångspunkt för våra förslag bör vidare gälla att
försäkringssystemet skall utformas på så det stödjer arbetslinjen ochatt
kampen arbetslösheten.mot

Försäkringens utsträckning

Vi föreslår utvidgning för knappt 10 förvärvsarbetande000en
i försäkringssystem, skall gälla lika för allaett nyttpersoner som

arbetar i Sverige.som

avsedda utsträckningenDen socialförsäkringen skulle innebäraav en
anpassning till vad i dag gäller i många andra EES-länder ochsom
enligt förordning 1408/71. Oavsett vilka huvudsystem för social
trygghet gäller i de olika länderna kan det sig naturligt ite attsom

fall vissa försäkringar anknutna till arbete och inkomsterärvart mera
till bosättning. Att helt övergå till Bismarcksystemän måsteett som

vi tidigare har funnit uteslutet för svenska förhållanden. Vi haranses
sedan gammalt andra traditioner i Norden, och våra direktiv förut-

till helt bosättningsgrundade förmåner skall bestå.sätter rätten Somatt
har i direktiven kan det å andra sidan knappast komma i frågaantytts

hela det sociala bidragssystemet för allaöppnaatt personer som
arbetar här endast under månader. iAtt sådant fall betalaett ettpar

bostadsbidrag, assistansersättning och bilstöd SFS 1993:737,t.ex.
1993:389 1988:360 känns omotiverat bakgrund svenskamotresp. av
traditioner. Vidare för sjukvård såär ansvaret gottm.m. numera som
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helt överfört till landstingen, och landstingens för dem inteansvar som
bosatta begränsat.är är

generell utsträckning försäkringen tillEn de förmånerav som
omfattas förordning 1408/71, vilken gäller medborgare i EES-av
länderna, vi inte ändamålsenlig. Dels omfattas bilstödt.ex.anser vara

förordningen, dels ligger tillfällig föräldrapenning vid vårdt.ex.av av
barn utanför förordningen.sjukt Som vi har uttalat tidigare är

regleringen i den förordningen också lite främmandeallmänt försett
förhållanden.svenska I avsnitt vi4.3 har f.n. dis-nämnt att man

kuterar förenkling regelverket. iDet kunde och för sig liggaen av
till hands föreslå de regler gäller enligt förordningennära att att som

skall bilda för allmänna svenska lagregler, särskilt detmönster om
så alla utlänningar i Sverige kom från EES-länderna.nästanattvore

Så förhåller det sig emellertid inte enligt den statistik vi har in-som
kan f.n. handlahämtat. Det utvidgning för knappt 10 000om en

i huvudsakligen två kommer frånDen USApersoner grupper. ena
Östeuropa,Canada, den andra från främst Ryssland,eller Polen eller

verkligaEstland. Den utvidgningen den skyddade personkretsenav
torde dock något mindre beroende det inom dennaattvara grupp
finns redan i dag till förmåner ihar vissa Sverigerättpersoner som

grund någon bilateral konvention eller någotpå avtal EG ochav som
medlemsstater slutitdess med tredje land se avsnitt 2.3

begränsningsalternativ skulle kunnaEtt RFVannat att,vara som
år 1990, välja vissa detföreslog förmåner ellerut som en annan

skäligtgrund kan tillerkänna dem arbetar här i landetattvara som
kortare tid. nackdel sådant alternativunder En med ärett atten man
speciell kombination förmåner skall gälla bara fördå får en av som

finns också viss risk för det med tidendessa Det attpersoner. en upp-
olikakommer regler karenstider inom ochm.m.om en samma

förmånsform beroende någonförmånen skall tillom ges som
bor i Sverige. så fall bli frågadessutom Det skulle i kunna om en

indirekt diskriminering.slags
föreslår ställetVi i lösning bygger på fast princip, etten som en

också kan byggas förmånsformer tillkommernärsystem utsom nya
i framtiden. Det bör gälla lika för alla omfattas systemet,som av

bor i Sverige eller svensk medborgare. Somäroavsett om man
bakgrund för våra förslag vill vi erinra det redan i 1981 årsattom
nordiska konvention social trygghet infördes ordningom en som

förinnebar lagstiftningen i arbetslandet skulle gälla bl.a olikaatt
dagersättningar och intjänande tilläggspension ATP.av
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Tudelning socialförsäkringen: inkomstförluster och kostnaderav

Vi föreslår socialförsäkringarna skall indelas i bosättnings-att en
baserad försäkring kostnader och bidrag och arbets-som avser en
baserad försäkring inkomstförluster.som avser

Båda försäkringarna skall gälla lika för alla bor eller arbetarsom
i Sverige.

Vi föreslår den svenska socialförsäkringen och anslutande bidrags-att
skall delas i två delar. Den delen skall innehålla förmånersystem ena
beroende förvärvsarbete eller inkomst sådant arbete iärsom av av

Sverige och den andra förmåner skall grundadesom anses
bosättning i Sverige. Bosättningsdelen skall i princip omfatta ersätt-

förningar olika kostnader och bidrag. Förmåner medrena som ges
garantibelopp skall också räknas dit. inkomstförsäkringarAtt iges
arbetslandet sig enligt vår uppfattning naturligt, i fall detnärter vart
gäller ersättning för kortare tider. Som har tidigare uppnårnämnts

med sådan ordning bättre överensstämmelse mellanävenman en en
socialförsäkringsavgifter och försäkringsförmåner. Lika lämpligt kan
det hänvisa anspråk ersättning för kostnader ochstörreattvara
regelbundna bidrag för vissa utgifter till bosättningslandet. Sådana
ersättningar finansieras nämligen ofta med skattemedel, och grund-
principen beskattas i det land där bosatt.är äratt man man

Vårt förslag tudelning socialförsäkringen kan ävenom av ses som
led i den renodling försäkringssystemen f.n. pågår iett av som

Sverige: renodling efter olika orsaker till behovet förmåner.en av
Införandet särskild försäkring skall vidgälla arbete här iav en som
landet kommer vidare förenkla och underlätta försäkringskassornasatt
handläggning försäkringsärenden enligt EG-förordning 1408/71,av

generellt utgår från försäkrads arbete den tillämpliganärsom mera en
nationella lagstiftningen skall bestämmas.

regeringensI proposition 1996/97:25 framtidaden migrations-om
politiken har alla slår sig i Sverige skall ha möjlighetsagts att som ner

arbeta. Rätt arbeta skall också finnas för har fåttatt att personer som
tidsbegränsade uppehållstillstånd. Vidare bör beaktas förmånernaatt
inom socialförsäkringen många gånger skall behandlas s.k. civilasom
rättigheter enligt Europarådets konvention mänskliga rättigheter.om

finnsDet både i Sverige och i övriga Europa tendenser attnumera
individualisera vissa rättigheter och fastare koppling tilldessage en
betalda avgifter. Om statsmakterna väljer sådan för fleravägen
svenska försäkringar, kan den föreslagna tudelningen kommaav oss
till användning bas för vidare sådanöverväganden. Ensom en
tudelning aktuell också i debatten inom gäller denEU detär när
förenkling förordning 1408/71 vi har tidigare. Slutligennämntav som
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kan ersättningsformer lätt och förståeligt föras till den ellernya ena
andra socialförsäkringen.grenen av

Om vill beskriva den föreslagna tudelningen lagvals-man som en
fråga, kan tala två samtidigt tillämpliga lagstiftningar: lex lociman om
laboris sysselsättningslandets lex loci domicilii bosättnings-resp.
landets. bådaFör de huvudgrenarna socialförsäkringen skall gällaav
vissa skilda villkor, inom varje skall enhetligheten såmen gren vara

möjligt. Där bör inte medborgarskapet ha någonstor t.ex.som
betydelse, det inte gäller tillämpning något internationellt avtal.om av
Vi föreslår därför det inte längre skall finnas särregler för svenskaatt
medborgare i lagstiftningen. Om vi behåller sådana regler, skulle de
ändå i vissa situationer få tillämpas lika för medborgare från raden
andra länder i Europa, Afrika och Mellanöstern, vilka vi straxsom
skall visa har internationella avtal med s.k. likabehandlingEU jfrom

avsnitt 2.2 2.6 och 5.4. Bestämmelser likabehandlingäven om-
återfinns i våra bilaterala socialförsäkringskonventioner.även

Även vårt förslag medför enhetlighet inom socialför-störreom en
säkringen kommer det nödvändigtvis fortfarande finnas tvåatt

för vilka särskilda regler kan gälla inom varjepersongrupper gren av
försäkringen: dels EES-medborgare likställdaoch kan åberopasom
förordning 1408/71 eller vissa liknade regler, dels medborgare som
omfattas någon bilateral socialförsäkringskonvention. bilagaI 4av
finns tabell vilka internationella avtal kan behöva beaktasöveren som
beträffande medborgare från rad olika länder. står såledesDet inteen

land fritt bestämma vad helst i den nationella lagstift-ett att som
ningen, det kan uppfattas diskriminering medborgaret.ex motom som
i de länderna. Detta också vägande skäl för denutgör tungtett att nya
arbetsförsäkringen skall gälla lika för alla iarbetar Sverige.som

Våra förslag arbetsförsäkringen kommer inte innebära någraattom
förändringar för dem både bor och arbetar i Sverige. Någrastörre som

förändringar, både gynnande och skärpande, torde dock bli oundvikli-
i samband med det första inträdet i försäkringen, eller vid ettga

återinträde efter längre avbrott. tidsgräns vidDenettsenare sex
månader för närvarande gäller generellt för fårätten attsom en
sjukpenninggrundande inkomst för beräknad arbetsperiod skulleen

kunna den försäkringen illusorisk och föreslås därförgörat.ex. nya
förkortadbli till fyra veckor.

Något särskilt skydd för familjemedlemmar följer med den för-som
värvsarbetande till Sverige, i form barnbidrag, föreslås intet.ex. av

föreslogs inte heller år Vi medvetnaDet RFV 1990. ärav oss. omav
bl.a. förordning 1408/71 sådant skydd med avseende vissaatt ger

förmåner vi räknar till vår bosättningsbaserade försäkring. Dettasom
bör emellertid olika redan har redovisat huvudsakligenskäl viav som

fråga för bilateralafå bli isolerad anordning inom ellerEUen en
avtal. Våra förslag i övrigt utvecklar vi i kapitel Kostnadsbe-7.
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räkningar redovisar vi i kapitel 13. Konsekvenser det gällernär
socialavgifter redovisas i kapitel Vi11. kommer först i slutet årav

överlämna förslag till1997 ändringar i avgiftslagstiftningen.att

5.3 Försäkring vid längre utlandsvistelser

Ettårsreglema

föreslår behållerVi gällande ettårsregler för förvärv elleratt man
upphörande bosättning i Sverige, liksom för arbetsförsäk-av

vid utsändningringen anställda för arbete utomlands.av

lämnar Sverige står kvar försäkrad enligtEn AFL,person som som
utlandsvistelsen avsedd år.längst Vi skall enligtär att ettom vara

direktiven denna regel behöver ändras och det kanpröva om om
finnas skäl för vissa försäkrade, studerande, införaatt t.ex.grupper av
särskilda regler innebär det svenska socialförsäkringsskyddetattsom
inte upphör vid längre utlandsvistelse.en

generella ettårsregeln enligtDen lagtexten regel bosätt-är atten om
ningen i Sverige skall bestå viss tids utlandsvistelse.trotsanses en
Bosättningskravet emellertid har framgått i avsnitt 5.2utgör som en
generell försäkringsregel i gällande lag, liksom anslutande kravett
inskrivning hos försäkringskassan. Ettårsregeln därförhar betydelse
för till alla slags förmåner enligt både sådana heltAFL,rätten ärsom

på bosättning och sådana för-grundade beroendeäven ärsom av
värvsinkomster. För arbetsskadeförsäkringens del finns i LAF en
motsvarande regel fortsatt försäkring utsändningvid s.k.om av
anställda för arbete för fortsattutomlands. Båda ettårsreglerna kräver
försäkring utlandsvistelsen år.avsedd längst I LAFäratt att ettvara
finns omvänd ettårsregel anställda sändsundantag föräven en om som
hit utländska arbetsgivare.av

Vi har tidigare föreslagit den socialförsäkringen skallsvenskaatt
delas i bosättningsförsäkring för i huvudsak kostnader ochupp en rena

arbetsförsäkringbidrag och för i huvudsak inkomstförluster. Vien
skulle därför kunna behandla ettårsregeln i två skilda avsnitt. Eftersom
vi inte föreslår någon ändring vi emellertidi regeln,större gör nu en

frågan.samlad bedömning i
Själva tidsperioden år tillämpas sedan länge i den svenskaett

försäkringen, först enligt mångårig praxis och enligt lag. Densenare
utifrånbestämd uppfattningen bosättning eller arbete härär att etten

i landet inte bryts kortare tids utlandsvistelse tillfälliggenom en
frånutlandsvistelse. Samma tidsperiod gäller för avregistrering

folkbokföringen. utformatDet skatterättsliga hemvistbegreppet är
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Enligt gällandesätt. dock i allmänhetett rätt är befriad frånannat man
skatt på utlandsinkomst, anställningen och vistelsen utomlandsen om

Ävenhar i minst år. EG-förordningen 1408/71varat harett en
ettårsregel huvudregel för val tillämplig lagstiftning vidsom av
utsändning anställda. Samma tidsperiod gäller för egenföretagare.av
I vanliga bilaterala konventioner Sverige har slutit med andrasom
länder varierar utsändningsperioderna i flestade fall be-ärmen
gränsade till två år.

Vi för vår del utsträckning ettårsperioden börattanser en av vara
reserverad för EES-länderna och andra länder enligt särskilda
överenskommelser. Sådana överenskommelser syftar bl.a. till att
undvika dubbla försäkringar uppstår. kan iMan dessa avtal ocksåatt
få behövliga överenskommelser skyldigheten betala socialav-attom
gifter och nödvändig administrativ samverkan det gällernären
kommunicering och kontroller En generell utsträckningm.m.. av
ettårstiden för social försäkring gäller vid bosättning elleren som
arbete i Sverige skulle däremot enligt vår mening strida försäk-mot
ringens grundprinciper. Det skulle dessutom uppstå administrativa
problem i takt med tidenväxer sträcks Risken föratt ut.som
dubbelförsäkring och dubbla avgifter skulle också öka. En utsträckning
skulle också kunna föranleda inte obetydlig kostnadsökning för denen
bosättningsbaserade försäkringen. Ettårsperioden bör således inte
förlängas generellt. Den förekommer för övrigt i andra nordiskaäven
länder.

frågaNästa blir ettårsperioden i stället bör förkortas. Våraom
direktiv tyder inte på regeringen har få någon särskildatt avsett att
utredning den frågan, vad kan ligga i våra allmännautöverav som
direktiv skapa enhetliga försäkringsregler. Detsamma kanatt sägas
gälla för den ettårsregel i dag gäller för bli ansedd bosattattsom som
i Sverige. Några bärande skäl förkorta den allmänna ettårsperiodenatt
har enligt vår mening inte framkommit under utredningen. Den gäller

för folkbokföringen. Vi medvetnaäven sexmånaderspe-är attom en
riod tillämpas bl.a. det gäller förlust bosättning inär Sverigeav
beträffande till barnbidrag och underhållsstöd.rätten Enligt vår
mening det emellertid olyckligtär ha olika bosättningsbegreppatt
inom socialförsäkringen. Vi motiverade begränsningar iattanser

förmånertill för tid då någon vistasrätten utomlands i stället bör
konstrueras begränsningar i till utbetalning inteochrättensom som
särskilda bosättningsregler.

Ettårsregeln bör således bli generell och enhetlig regel detnären
förlustgäller bosättnings- eller arbetsanknytning till Sverige. Detav

finns i och för sig förebilder i Norden till flexibeltett systemmera
med diskretionära bedömningar från fall till fall. Vi emellertidanser

sådana anordningar skulle stå i strid våra utredningsdirektiv.att mot
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l avsnitt återkommer10 vi till frågan utbetalning förmånerom av
utomlands.

Med hänsyn till vårt uppdrag skapa enhetliga försäkringsvillkoratt
föreslår vi vidare ettårsperioden skall fortsätta tillämpasatt ävenatt

det gäller förvärv bosättningnär i Sverige och det gällernärav
undantag från arbetsförsäkringen för sänds till Sverigepersoner som
för arbeta utländsk arbetsgivare den s.k. omvända ettårs-att en
regeln.

Beträffande företagare skall liksom i dag gälla bosätt-egna samma
ningsregler för anställda. Men för arbetsförsäkringens del finnersom

detvi obehövligt i likhet med EG-rätten införa motsvarighet tillatt en
utsändningsreglerna för egenföretagarna.även Egenföretagarnas
förmåner och socialavgifter grundas i mycket utsträckningstor
inkomster beskattas i Sverige. Vi vill därför knyta deras försäk-som
ringsskydd till själva verksamheten bedrivs här i landet,att t.ex.

fast driftställe i den mening detta uttryck har iettgenom som
skattelagstiftningen.

Några särskilda persongrupper

Vi föreslår utsträckning den bosättningsbaserade försäk-en av
ringen för utsända statsanställda, biståndsarbetare och missionärer

för studenter med svenskt studiestöd. Motsvarande undantagsamt
inom Sverige för hitsända föreslås också. För statsanställda gäller
förslagen den arbetsbaserade försäkringen.även

Beträffande några särskilda bör liksom i dag kunnapersongrupper
gälla längre tider för skall bortse från utlandsvistelser.när deFörman
statsanställda och deras medföljande familjer skall inte finnast.ex.
någon tidsbegränsning. syfteI få reciprocitet i föreslår viatt systemet

motsvarande undantag från svensk socialförsäkring för utländskaett
statstjänstemän. Liksom enligt EG-rätten bör det ankomma på varje

skydda sina tjänstemän, dessutom ofta har särskildastat att egna som
eller kompletterande för social trygghet.system

biståndsarbetareFör och missionärer gäller i dag särskilda regler i
fråga föräldrapenning, folkpension och barnbidrag vid utlands-om
vistelse. För få bättre anpassning till de faktiska förhållandenaatt en
föreslår vi emellertid bl.a. gällande tidsbegränsning tillatt treen nu
år krav på väsentlig anknytning tillersätts Sverige. Vidareettav
föreslås särbehandlingen förenkling formulerasatt som en som en
generell bosättningsregel. En reciprocitet beträffande förekommande
utländska missionärer i Sverige skulle emellertid bli grannlaga att

förutreda försäkringskassorna och förordas därför inte.
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En fråga gäller studenter. Den studerar kanavsevärt större fåsom
svenskt studiestöd eller utbildningsbidrag för doktorander även när en
del studierna bedrivs utomlands. Studiestöd kan vidävenav ges
studier i sin helhet skall genomföras utomlands. Totalt det sigrörsom
i dag 20 000 15 000 studerar utomlands underom personer, varav ca

läsår. Det kan liksom det gäller statsanställdaän närettmer vara
motiverat varje skyddar sina studenter utomlands eller hänvisaratt stat
dem till privata försäkringar. framtida álderspensioneringenDen i
Sverige, statsmakterna håller på utforma, kommer sannoliktattsom nu

grundas studiebidrag inom studiemedelssystemet. Dok-ävenatt
torandernas bidrag och andra studiestöd redan i dag pensions-är

förgrundande ATP. För utlandsstudenter finns vidare regler om
tillgodoräknande bosättningstid för folkpension. För dennaav grupp

det liksom för statstjänstemän, biståndsarbetare ochärpersonerav
missionärer angeläget kunna tillgodoräknas obruten bosättningatt en
i Sverige under hela utlandsvistelsen.

I Finland kan utlandsstudenter få förlängd försäkring enligt lagenen
tillämpning1573/93 lagstiftningen bosättningsbaseradom av om

social trygghet. Ett motsvarande skydd finns bl.a. i Nederländerna.
Det också för framtiden ändamålsenligt sådanaha bestämmelserär att
eftersom det finns liggande förslag studerande skall omfattasett attom

förordning 1408/71, de kan åberopa särskilt förett systemav om
social trygghet i den nationella lagstiftningen.

Vi föreslår därför föroch enhetlighetens skull generell regelen om
bestående bosättning för studenter och doktorander haräven rättsom
till svenska bidrag. Genom anknytningen till bidrag och den åter-
kommande prövning fårdärvid ändamålsenliggörssom man en
avgränsning. Här liksom beträffande övrigade medgrupperna
förlängd ibosättning Sverige återkommer vi emellertid i kapitel till10
vilka förmåner kan utbetalas utomlands.som

Eftersom vi varje bör för den sociala trygghetenatt statanser svara
för sina studenter, föreslår vi slutligen utländska studenteratt som
framdeles kommer till Sverige i princip inte skall omfattas denav
svenska bosättningsförsäkringen. omkring 2 000Totalt kommer om
året: 500 från EES-länderna och från i huvudsak Canada,USA,resten
Östeuropa eller Kina. flesta studera under längre tidDe än ettantas

Vårt förslag sikte hit i syfteår. kommertar attsompersoner
få studiemedel ochstudera. Den bosätter sig här i syfte kanannatsom

också socialförsäkring.bör liksom f.n. kunna omfattas svenskav
Vi utvecklar våra särskilda förslag bosättningen i Sverige iom

kapitel
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5.4 Enhetliga försäkringsvillkor

Begreppet försäkrad

Vi föreslår begreppet försäkrad skall den enligt våraatt avse som
förslag ingår i den personkrets skyddas trygghetssystemen.som av

Enligt utredningsdirektiven skall vi samladgöra översynen av
begreppet försäkrad i de författningar reglerar olika förmånersom
inom socialförsäkringen och redovisa förslag inriktningmed på att
enhetliga försäkringsvillkor skall gälla för likartade förmåner.
Uppdraget innefattar också kontantförmåner vid arbetslöshet.
Förslagen skall vidare syfta till det för förmånvarje klart skallatt
framgå vilka villkor gäller för till förmånen. En enhetligrättensom
användning begreppet försäkrad bör eftersträvas, liksom tydligav en
utformning reglerna. Det skall också inskrivning hosövervägasav om
försäkringskassan skall förutsättning för någon skall kunnaattvara en
få till förmån.rätt en

Redan i avsnitt 5.1 ställde vi frågor: Vad försäkringärtreoss en
Vad socialförsäkringen Vad likartade förmånerär I enlighet medär
den redogörelse vi lämnade där vi det inte låter sigattsom anser

med enbart juridiska metoder vissavgöra trygghetsanordningom en
bör kallas för försäkring eller för området socialförsäk-gränsernavar
ring skall dras. fastställaAtt kriterier för framtiden också svårt.är
Lagstiftaren torde i stället ha möjlighet bakgrund svenskaatt mot av
traditioner fritt bestämma vad skall räknas socialsom som en
försäkring och vad sådan anordning skall kallas.en

Vi använder för vårt uppdrag pragmatisk definition meden
utgångspunkt i hur trygghetssystemen administreras. Det är sagtssom
inte meningsfullt försöka finna definition begreppetatt en ny av
försäkring det gäller de särskilda författningarna,när det iutan som
dag kallas försäkring räknar vi också dit och inget kallasRestenannat.
i dag för bidragssystem. Vi vårt uppdrag omfattar socialför-attanser
säkringar och vissa bidragssystem administreras Riksförsäk-som av
ringsverket och de allmänna försäkringskassorna, skattemyndigheterna

Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämnderna och arbetslös-samt
hetskassorna.

Vi har bakgrund det sagda låtit vår omfatta förmå-översynmot av
enligtner
lagen 1962:381 allmän försäkring i kronologisksamt,om
ordning,
lagen 1947:529 allmänna barnbidrag,om
lagen 1969:205 pensionstillskott,om

4. lagen 1973:370 arbetslöshetsförsäkring,om
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1973:371 kontant arbetsmarknadsstöd,lagen om
1976:380 arbetsskadeförsäkring,lagen om

delpensionsförsäkring,lagen 1979:84 om
förlängt barnbidrag,lagen 1986: 378 om
handläggning ärenden bilstöd tilllagen 1988:360 om av om

handikappade,
adoption utländskalagen 1988: 1463 bidrag vid barn,10. om av

ledighet för närstâendevård,lagen 1988:1465 ersättning och11. om
773 särskilt pensionstillägg till folkpension för12. lagen 1990: om

vård sjukt eller handikappat barn,långvarig av
assistansersättning,13. lagen 1993:389 om
bostadsbidrag,lagen 1993:73714. om

1994:308 bostadstillägg till pensionärer,lagen15. om
i vissa fall då make uppbärlagen 1994:309 hustrutillägg16. om

folkpension,
1996:1030 underhållsstöd, ochlagen17. om

aktivitetsstöd beträffande vissaförordningen 1996:110018. ut-om
arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktadbildningsbidrag vid

rehabilitering.
fyra de 18 angivnaförsäkrad används egentligen bara iTermen av
punkterna 6 ochförfattningarna. de fyra underDet är som anges

förekommer i själva på lagen.där också ordet försäkring namnet
formuleringarövriga fall används inledningsvis i författningstexternaI
på försäkringibland med tillägg kravsåsom den ettsom av

förmånsberättigadeenligt Senare i denAFL. texterna t.ex.anges som
ersättningsberättigad, pensionär, pensionsberättigad,sökande,

funktionshindrad, vårdare ochbidragsberättigad, barn, handikappad,
f alltför ochvi redan har konstaterat detstödtagare. Som är stortett.n.

språkligt införa benämningar i dessameningslöst arbete att rent nya
framtiden vill samladnågon gång ihänseenden. Om göra enman

författningarna,alla de särskildasocialförsäkringsbalk upphäversom
väsentliga förpri0riteras.Detmåste däremot sådant arbeteäven ett oss

de uppräknadeskall omfattasblir föreslå generelltatt avvem som
grundläggande villkorförfattningarna eller, med andra ord, vilka som

vi detfortsättningen använderför bli försäkrad. Iskall gälla att
ingår i denbetydelse denuttrycket i sådan allmän somomen mera

personkretsen.skyddade
Även samlandeförsäkring kan användasuttrycket term.som en
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Två försäkringar två försäkringsvillkor-

föreslårVi bara försäkringsvillkor skall gälla för ochatt ett var en
de två framtida försäkringsdelarna: bosättning i Sverigeav resp.

arbete i Sverige.
Inskrivning hos försäkringskassa skall inte längre ettvara

försäkringsvillkor.

Det viktigaste våra förslag till enhetligare försäkringsregler har viav
redan lämnat i avsnitt 5.2 föreslå socialförsäkringen skallatt attgenom
delas i två delar: del med förmåner skall grundas på bosättningen som
i Sverige och del förmånermed beroende förvärvsarbeteären som av
eller inkomst sådant arbete i Sverige. Det blir i dragstoraav en
kostnadsförsäkring och inkomstförsäkring. Den förra delen skallen

innehålla förmåner utgår med garantibelopp elleräven som som
särskilda bidrag. föreslårVi således bara grundläggandeatt ett
försäkringsvillkor skall gälla för varje huvudgren, nämligen bosättning
i Sverige arbete i Sverige.resp.

Alla nuvarande kombinationer grundvillkor skulle försvinnaav om
vårt förslag genomförs. Av bilaga till1 betänkandet framgår de villkor

gällande lagar innehåller beträffande olika förmånsformer. Avsom
kapitel 2 och bilagan kan utläsas i kallas försäkradAFLatt man om

svensk medborgare eller bosatt i Sverige. Dessa villkorärman
kombineras sedan olika med krav på bosättning, inskrivning isätt
försäkringskassa, svenskt medborgarskap och inkomster. Sådana
kombinationer förekommer i andra lagar direkt eller indirektäven som
ansluter till Någon gångAFL. kompletteras med krav på folkbok-
föring. fall utanförI AFL saknas grundläggande villkor. Iett par
något fall föreskriftfinns bara bidraget betalas denatten om av
försäkringskassa där inskriven. I LAF det den arbetarär ärman som
i Sverige kallas försäkrad, vid arbetslöshet bör medlemsom man vara
i arbetslöshetskassa den komplexitetDet undermestaen o.s.v. av som
åren har fram och gjort socialförsäkringen svår överblicka ochväxt att
förstå borde bli undanröjd vårt förslag.genom

Förslaget inrymmer också begreppet inskrivning hos försäkrings-att
kassa försäkringsvillkor. Som vi kommer redogörautmönstras attsom

för i avsnitt 12.1 vi inskrivningen har spelatnärmare attanser numera
sin roll. Med tudelad försäkring enligt vårt förslag skulleut en en

ordning med in- och utskrivning alla endast temporärtav som
förvärvsarbetar i Sverige bli i det ohanterlig. Vi föreslårnärmaste
därför i princip övergår från total registrering försäkra-att man en av
de till registrering försäkringsfall. Beträffande boren av personer som
i Sverige blir det ingen skillnad, övriga försäkrade behöverstörre men
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förmånerbara registreras i den mån det behövs för tillgodoräknaatt
ersättningar.eller betala ut

både i Sverige kommerbor och arbetarEn attsom varaperson
bosättnings- arbetsbaserade förmåner, och förförsäkrad för såväl som

kommer det i allmänhet inte bli någrasådan störreattpersonen
funnitsocialförsäkringsskyddet. Som vi har redan iförändringar i

några både gynnande ochavsnitt torde dock förändringar,5.2
försäk-oundvikliga i med det första inträdet iskärpande, bli samband

avbrott.eller vid återinträde efter längre Denringen ett ettsenare
förmånader för närvarande gäller generellttidsgräns vid sex som

sjukpenninggrundande inkomst för beräknadfårätten att enen
bli till fyra veckor.arbetsperiod föreslås förkortadt.ex. .

också har konstaterat tidigare,Vidare kommer det, vi attsom
reglerfinnas två för vilka särskilda kanfortfarande persongrupper

och likställdavarje försäkringsgren: dels EES-medborgaregälla inom
förordning vissa liknade regler, delsåberopa 1408/71 ellerkansom

socialförsäkringskon-omfattas någon bilateralmedborgare som av
föremellertid gälla likaEnligt svensk lag bör försäkringenvention.

därför tidigare föreslagitarbetar i Sverige. Vi haralla bor ellersom
finnas för svenska medborgare. Dettainte längre skallsärregler äratt

förslag kommer främstfråga vi återkommer till. Vårtviktig som nuen
försäkring förinte längre har evigsvenskarinnebära attatt en

alla, inte iutomlands jfr kapitel 9 ochintjänande ATP att somav
ATP-grundad folkpensionsvenskar, kan få uppbära s.k.dag enbart

sig utomlands.de bosätteräven om
svenska medborgarenuvarande lagstiftning det endastEnligt är som

utanför Sverige.utbetald bosättning Detfå folkpension underkan
in medATP-grundade folkpensionen, tjänas 30alltså dengäller som
faktumDetår någon tillgodoräknas ATP-poäng.för varje att

för dennautländska medborgaresärbehandling i lagstiftningen förgörs
den totalasocialavgifter grundade delpå arbete ochredan avnu

Sverige knappast harden främsta orsaken tillpensionen kanskeär att
konventionsförhandlingaravböja inviter från andra länderkunnat om

Likabehandling på socialförsäk-likabehandling.i syfte åstadkommaatt
målsättning,internationellallmänt accepteradringsområdet är somen

konventioner. Densig i många internationellaockså manifesterat
kanexempel. närvarandekonventionen 118 Förcentrala ILO- är ettnr

särregler för utländskaupprätthålla lagstiftningensSverige inte
EES-länder eller kon-till medborgare ii förhållandemedborgare

ventionsländer.
skall avskaffassärreglernaskäl till vi föreslårEtt attattannat nu

ålderspensionsreformen. I detkommandesamband med denhar nya
baserad helatjänas inexportabel pensionkommer attsystemet en

nuvarandebasbeloppet enligtpå det förstadvs.inkomsten, även som
förfolkpension. Enligt planernatilllagstiftning i stället rättger
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ålderspensionen kommer enligt nuvarande lagstiftning intjänadäven
pensionsrätt för födda åren 1935-1953 räknas påattpersoner om
sådant den intjänade till folkpensionsätt i praktikenrättenatt
omvandlas till för alla medborgarskaprätt till fulltoavsetten
exportabel inkomstgrundad pension. bibehållandeEtt särbehand-av
lingen utländska medborgare gällervad till ATP-grundadrättenav
folkpension skulle därigenom på bli åldersdiskriminerandesätt ävenett

särbehandlingen endast skulle gälla utländska medborgareattgenom
födda före år 1935.

Andra ersättningsvillkor

Vi föreslår det försäkringssystemet kompletteras med såatt nya
långt möjligt enhetliga regler väntetider e.d., nedre inkomst-om

och utbetalning förmåner utomlands.gränser av

När det gäller andra villkor dem vi har behandlat angåendeän som nu
egentligaden personkretsen det osäkert hur långt vårt utrednings-är

uppdrag sträcker sig. viAtt inte skall behandla de särskilda huvud-
frågorna för olika förmåner givet. Vi tänker emellertid på vissaär
väntetids- eller kvalifikationsregler beträffande vistelse och arbete i
Sverige regler åldersgränser, familjetillhörighet, samboende-samt om
begrepp, inkornstunderlag, inkomstprövning, inkomstgränser,nedre
ersättningsnivåer, tidsenheter för beräkning eller betalning förmånerav

förmåner för tid då någon vistas utomlands.samt
För det sista först kommer vi behandla frågan förmåneratt ta att om

vid utlandsvistelse i kapitel 10. frågan finnerDen vi det nödvändigt
i samband med arbetsförsäkring föreslås för allaatt ta attupp en ny

utlänningar förvärvsarbetar Sverige,i dvs. under kortareävensom
tider. Av skäl lämnar vi förslag vissa nedre inkornstgränsersamma om

Ävenkvalifikationsregleroch i avsnitt 7.3. i bosättnings-om m.m.
försäkringen föreslås enhetlig väntetid i avsnitt 6.4.1.en

Ålders-Regler åldersgränser har däremot nyligen föreslagitsom av
gränsutredningen i betänkandet SOU 1996: Bevakadl 1 l övergång -
Åldersgränser för till år. särskild30 En utredare görunga upp en

för efterlevandepension dir. 1996:51.översyn Ensystemetav annan
utredare inkomstbegreppen inom bidrags- ochgör översynen av
socialförsäkringssystemet dir. bl.a. dessa1996:52. Av skäl berör vi
inte hithörande frågor åldersgränser, familjetillhörighet, samboen-om

Ävendebegrepp, inkomstunderlag och inkomstprövning. frågor om
tidsenheter för beräkning eller betalning förmåner ligger utanförav
vårt uppdrag.
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Vi medvetna vårt uppdrag föreslå enhetliga villkor lättär att attom
kan komma i konflikt med de särskilda överväganden liggersom
bakom de olika trygghetsanordningarna. Detta gäller såväl i materiellt

beträffandehänseende administrationen. Vi även attsom anser
enhetliga villkor ibland måste uppnås anpassning till ettgenom en

Åvillkor bland dem skall enhetliga. andra sidansträngare görassom
finns risk fördet de principer kan komma fåatt antas attsom en
alltför genomslagskraft. Med ledning yttranden från olikaävenstor av
remissinstanser det lagstiftarenankommer intressetvägaytterst att

enhetlighet intresset bästa möjliga villkor inom varjemotav av
förmánsform. sist avseendet har vi gjort be-I det nämnda även
dömningar vad rimligen skulle kunna godtas, villom som om man
tillgodose önskemålet enhetligare försäkringsvillkor.om

5.5 En lagny gemensam

Vi föreslår grunderna för det tudelade försäkringssystemetatt
regleras i ramlag, bl.a. innehåller bestäm-en ny gemensam som
melser bosättning och arbete i Sverige, omfattningen deom av
båda försäkringsdelarna, försäkringstider, utbetalningar utomlands

anmälan och handläggning ärenden.samt av

antyds i våra direktiv har åren framväxt komplexitetSom underen
gjort socialförsäkringen har blivit svår förstå.överblicka och Iatt att
vårt uppdrag föreslå enhetliga försäkringsvillkor fördetatt attanges
varje förmån klart skall framgå vilka villkor gäller och attsom en
tydlig utformning eftersträvas.reglerna börav

Vi har i de föregående avsnitten föreslagit socialförsäkringarnaatt
i princip skall delas i två huvudgrenar: kostnadsförsäkring ochen en
inkomstförsäkring. Olika regler skall gälla för varje inomgren, men

skall reglerna så enhetliga möjligt. Dengrenarna vara som ena
försäkringen grundas bosättning i Sverige, den andra arbete i
Sverige. Den arbetsbaserade försäkringen, delvis nyskapad,ärsom
kräver enligt vår mening regler vad skall räknasatt om som som
arbete i Sverige införs för hela arbetsförsäkringen. Bestämmelser av
sådan karaktär finns i lagvalsreglerna i EG-förordning 1408/71 men
i svensk lagstiftning enbart i Vidare behövs reglerLAF. närom
försäkringen börjar upphör inkomstgränsereller gälla, ochatt samt om
väntetider för förmåner Vi föreslår också regler för-nyam.m. om
måner för tid då någon vistas regler vilkenutomlands samt nya om
försäkringskassa skall besluta i ärendena.som

Även den bosättningsbaserade försäkringen bör kompletteras och
justeras såvitt gäller personkretsen. med arbetsförsäk-Sammantaget
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Ävenringen det ganska omfattande lagändringarär vi föreslår.som
avstod från vissa ändringar torde det uteslutet inattom man tavara

alla nödvändiga regler i varje försäkringslag gäller i dag. Detsom
kunde visserligen ligga värde i ha alla regler vissett att om en
förmånsform i och lag. I lagarna finns emellertid flera olikaen samma
hänvisningar till bådeAFL, det gäller försäkringsvillkorennär och
beträffande administrativa föreskrifter. De först nämnda hänvis-
ningarna borde försöka slopa, de måste rimligenman men senare
behållas. Således skulle ingen lag kunnaAFL heltäckande.utom vara

De reglerna låter sig dock inte vidare inplaceras i AFL.utannya
skulle visserligenDet kunna reglernagöras ganskaär sagtsmen som

omfattande och uttryck för det AFLänett annat systemger som
bygger på. Vidare det möjligt i framtid kommerär näraatt attman en
skilja väsentliga delar från AFL, angående ålderspensionering-ut t.ex.

försäkringen vid sjukdom och rehabilitering jfr avsnitt 5.4.samten
Av bl.a. de skäl vi har anfört föreslår vi de be-attsom nu nya

stämmelserna in i lag, ramlag för socialförsäk-tas en gemensamny en
ringen. Denna bör innehålla inledande bestämmelser detom nya

för indelning och författningsreglering försäkringensystemet samtav
regler bosättning och arbete i Sverige, omfattningen de bådaom av
försäkringsgrenarna, inträde och utträde, utbetalning utomlands samt
anmälan och beslut hos försäkringskassorna. Ramlagen föreslås
indelad i fem kapitel överskådligt reglerar innehåll ochsystemetssom
gällande försäkringsvillkor. I AFL och andra lagar införs hänvisningar
till den ramlagen. För underlätta tillämpningen utformasattnya
hänvisningarna till lagen på så enhetligt möjligt. Desättett som

i åtskilliga fall redan förekommande hänvisningarersätter till AFL.
Med den överskådlighet uppnås den ramlagensom genom nya

underlättas de tillämpande verksamhet, bl.a. det gällernärorganens
lämna information till allmänheten. De försäkrade kan också självaatt

Ävenfå bättre överblick. för lagstiftaren måste det till storen vara
fördel ha sammanhållande lag. enhetlighetDen uppnås kanatt en som
lättare behållas inom rarnlag varje försäkringslag handhasänen om
för sig. Den ordningen kan i det fallet komma attgemensamma senare
förloras med tiden. Det blir i stället enklare författnings-göraattnu
ändringar rubba ordningen med enhetliga försäkringsvillkor.utan att
De skilda försäkringslagarna skall med vårt förslag inte innehålla
allmänna försäkringsvillkor i princip bara särskildade ersätt-utan
ningsregler gäller för respektive förmånsform.som

Socialpolitiska samordningsutredningen förordade i sitt betänkande
SOU 1979:94 allmän socialförsäkring uppsplittringenEn att
skilda författningar minskades successivt. Som vi har konstaterat
tidigare hade den utredningen vidare uppdrag vårt. Detänett
omfattade dels fler förmånsformer, dels fler hannoniseringsfrågor.
Och målet i utredningens förslag socialförsäkring,allmän därvar en
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varje inte längre borde ha reglering med specifikaseparatengren
fick i väsentligavillkor. Utredningens förslag avseenden positiven

fann det inte möjligtbehandling statsmakterna, att attav men man var
på gång ställning till så reform.storta enen

Vårt förslag till ramlag kan bli första tillett steg engemensam
framtidasuccessiv samordning socialförsäkringarna, kanske i enav

Sådana tendenser till samling finns f.n. påsocialförsäkringsbalk.
Inkomstskattelagskatteomrâdet enligt betänkandet SOU 1997:2 samt

områden enligt betänkandena SOU 1996:90 Samman-på andraäven
Miljöbalken. skärpt ochhållet studiestöd, SOU 1996:103 En

utveckling,samordnad miljölagstiftning för hållbar SOUen
arbetslöshetsförsäkringallmän och sammanhållen1996: 150 En samt

hushållen studie problem,Transfereringar till Enrapporten av-
IT-stöd jfr SOU 1996:180. Enalternativa utfornmingar och

inkomstförsäkring enligtsocialförsäkringsbalk, eller generellen mera
det slutligabetänkandet, behöver emellertid intedet sist nämnda vara

Vår kan begränsatmålet för socialförsäkringen. lag även ettsomses
finska 1573/93 tillämpningförslag liksom i den lagenatt om av-

bosättningsbaserad social trygghetlagstiftningen göra systemetom -
internationaliseringen ökar och be-och enhetligt i tid dåklart en

flyttar förr.folkningen änmer
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6 Försäkring vid bosättning i Sverige

6.1 Inledning

förhållandet bosatt i Sverige innebärDet enligtäratt en person
gällande det föreligger tillräcklig anknytning hit för hanrätt att att
eller hon på grund därav skall omfattas skyddet enligt socialförsäk-av
ringen och vissa bidragssystem. här bosatte ingårDen på grundmao.

besättningen i den personkrets socialförsäkringen och bidrags-av som
skall skydda. Detta bosättningsvillkor kan sägas utgörasystemen ett

grundläggande försäkrings- eller ersättningsvillkor, måstesom vara
uppfyllt för den enskilde skall försäkrad enligt socialförsäk-att vara
ringen och principiellt berättigad vad bidragssystemen, dvs. ingåavser
i den skyddade personkretsen. det följande inteI annatomavses,

socialförsäkringmed de bidragssystem behandlasiävenanges, som
betänkande. Vidare försäkraddetta med denäven äravses som

principiellt berättigad vad aktuella bidragssystem. erhållaFör attavser
viss förmån det emellertid inte tillräckligt ingår iär atten en person

skyddade personkretsen.den Härför krävs dessutom det i detatt
enskilda fallet föreligger sådana omständigheter framkallarsom
försâkringsfallet eller utbetalning viss förmån. Dessaav en om-
ständigheter specifika för varje slags förmån beroende ändamåletär

respektive förmån.med T.ex. kan den omständigheten att en person
vårdnadhar barn inte har fyllt 16 år framkalla utbetalningettom som

allmänt barnbidrag, den enskilde ingår i den skyddadeav om person-
kretsen. medför nämnda omständighet i sig inteDäremot denatt
enskilde uppfyller det grundläggande villkoret för tillhöra denatt
skyddade personkretsen.

För vissa förmåner det inte tillräckligt bosatt härär äratt en person
i landet, han eller hon i praktiken skall tillhöra den skyddadeom
personkretsen. gäller sjukpenningförrnånen, förutsätterDetta t.ex. som

Åden enskilde har sjukpenninggrundande inkomst. andra sidanatt
gäller inte något bosättningsvillkor för förmåner enligt arbets-t.ex.
skadeförsäkringen. För skall ingå i arbetsskadeförsåk-att en person
ringens skyddade personkrets krävs i stället denne förvärvsarbetaratt
i verksamhet i Sverige.

Framställningen i detta kapitel främst de förmåner kanavser som
strikt bosättningsbaserade, förmåner i skyddadedvs.sägas vara vars
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personkrets ingår enbart den grunden han eller honatten person
bosatt i Sverige. Den enskilde försäkrad med avseende påäranses

ifrågavarande förmåner oberoende han eller hon har inkomsterav om
eller förvärvsarbete. bör påpekasDet det EG-rätten ellernäratt av en
konvention social trygghet följer skall omfattasattom en person av

lagstiftningsvensk social trygghet kan bosättningsvillkoret inteom
upprätthållas. Enligt våra utredningsdirektiv avsikten inte ändraär att

till de förmåner idag utgår enbart på grund bosättningrätten som av
Sverige.i Med hänsyn härtill behandlas i detta kapitel bosättningsbe-

enligt gällande svensk våra förslag beträffande deträttgreppet samt
bosättningsbegrepp framdeles bör gälla inom socialförsäkringen.som
Därefter redovisas i vilken omfattning enligt nuvarande för-en person
hållanden försäkrad uteslutande på grund svensk bosättning.är av
Sådana förmåner förutsätter inkomsterhar eller för-attsom en person
värvsarbete behandlas i kap. Till sist7 behandlas i detta kapitel våra
förslag rörande de förmåner för vilka skall försäkradpersonen vara

grundenbart bosättning här i landet bosättningsbaseradeav
förmåner.

6.2 Bosättningsbegreppet

villkor för någon skall tillhöra skyddadeEtt den personkretsen äratt
flertalet förmånerför inom svensk socialförsäkring den enskildeatt

bosatt i Sverige. Bosättningskravet försäkringsvill-reelltär ettanses
i vissa fallkor, uttrycks indirekt. Den enskilde skall t.ex.som vara

inskriven hos allmän försäkringskassa, vilket i sin förutsättertur att
det föreligga svensk bosättning. Svensk socialförsäkring kan tillanses
sin karaktär därför bosättningsanknuten. Det förhållandetsägas vara

den enskilde bosatt här i landet innebär det finns sådanatt attanses
anknytning hit han eller hon enligt nationell omfattasrättatt av
socialförsäkringen. Bosättningsbegreppet socialförsäkringeninom är
därför central betydelse för skall försäkrad ochav om en person vara
ingå i den skyddade personkretsen. Det ankommer den allmänna
försäkringskassan bedöma enskildeden bosattäratt attom anse som
i Sverige och skall inskriven hos kassan.vara

6.2.1 Gällande rätt

Bestämmelser bosättning finns i flera olika författningar. Grund-om
finns i folkbokföringslagenläggande bestämmelser bosättningom

På inkomstskatterättsliga området förekommer1991:481, FBL. det
bosättningsbegrepp från folkbokföringens. Vidareavvikerett som

finns bestämmelser bosättning i bl.a. kap. 3-5 §§ AFL och ilom
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RFV:s föreskrifter RFFS 1985: 16 inskrivning och avregistreringom
hos allmän försäkringskassa. Bosättningsbegreppet inom socialförsäk-
ringen ansluter väsentligen till det inom folkbokföringen. RFV
rekommenderar i sina Allmänna råd 1990:2 Försäkring, inskrivning
och avregistrering folkbokföringens regler dygnsvila tillämpasatt om
vid bedömningnämnare har egentligt hemvist iav om en person

ÄvenSverige. i övrigt rekommenderar verket försäkringskassan vidatt
ställningstagande i bosättningsfrågan låter folkbokföringen vara
vägledande.

Bosättningsbegreppet enligt folkbokföringen

Folkbokföring innebär enligt §1 FBL bl.a. fastställande av en persons
bosättning. En skall folkbokföras den fastighet och i denperson
territoriella församling där han enligt bestämmelserna i FBL är att

bosatt. finnsI FBL bestämmelser skallnäranse som om en person
bosatt i Sverige. Enligt 3 § skallFBL den flyttar tillanses vara som

Sverige folkbokföras, han eller hon under sin normala livsföringom
regelmässigt kan tillbringa dygnsvilan här i landet under minstantas

Ävenår. den kan komma regelmässigt tillbringa sinett antas attsom
dygnsvila både inom och landet s.k. dubbel bosättning skallutom
folkbokföras, han eller hon med hänsyn till samtliga omständig-om

fårheter ha sitt egentliga hemvist här. En utlänning äranses som
skyldig ha uppehållstillstånd saknar sådant skall emellertid inteatt men
folkbokföras. Från folkbokföringen undantas utländsk beskick-även
ningspersonal.

Vid bedömningen det egentliga hemvistet förav en person, som
tillbringar dygnsvilan både inom och landet, anförs i förarbetenautom
prop. l990/91:l53 familjeförhållandena normalt skall tillmätasatt

vikt. För denstörst saknar familj bör i första hand anknytningensom
på grund arbetsförhållandena detNär gällerväga tyngst.av personer

inte har anställning eller familj eller då familjen har dubbelsom
bosättning, pensionärer vintertid bor i land ocht.ex. ett annatsom
sommartid i Sverige, får det egentliga hemvistet bestämmas med
ledning bl.a. vistelsens omfattning och bostädernas art.av

På motsvarande gäller enligt 20 § FBL densätt kanatt antassom
komma regelmässigt tillbringa sin dygnsvila utomlands under minstatt

år skall avregistreras från folkbokföringen utflyttad. Sammaett som
gäller den kan komma regelmässigt tillbringa sinantas attsom
dygnsvila både inom och landet, han med hänsyn tillutom om
samtliga omständigheter får ha sitt egentliga hemvist utomanses
landet. Föranleds utlandsvistelse uppdrag företrädare ien av som
Europaparlamentet skall avregistrering emellertid inte ske denav som
har anknytning till Sverige disponera bostad här. Enligtattgenom en
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jämfört skall den för20§ med 14§ utsänd anställningärsom
utomlands i svenska tjänst, tillsammans med sin medföljandestatens
familj, stå kvar folkbokförd under utlandsvistelsen. Densom som-
oavbrutet under två år saknat känt hemvist avregistreras enligt 21 §

obefintlig.FBL som
särregler för diplomatisk och konsulär personal.I 5 § FBL finns

den tillhör främmande makts be-Enligt dessa gäller att som en
betjäning folkbokförs endastskickning eller lönade konsulat eller dess

svensk medborgare eller han bosatt här hanhan närär om varom
tillhöra beskickningen, konsulatet eller betjäningen. Dettakom att

familjemedlem eller tjänare.gäller sådanäven persons
finnsfolkbokföring vid flyttning inom NordenBeträffande en

bilaga till 1989: 1007överenskommelse, vilken har intagits lagensom
Finland, Island ochöverenskommelse mellan Sverige, Danmark,om

med-folkbokföring. gäller allaNorge Denna oavsettpersoner,om
registrerade bosatta i nordiskt land ochborgarskap, är ettsom som

tidsbegränsad vistelse,flyttar till nordiskt land. Enett annat somsom
månader, enligt överenskommelsen normaltmindre än sex ansesvarar

registreringsmyndigheten i inflyttnings-flyttning. Den lokalainte som
skall registrerasenligt överenskommelsenlandet beslutar personom en

skall bosatt i inflytt-bosatt där. Frågan om en person anses somsom
lagstiftningen i det landet.eller inte Denningslandet avgörs somav

nordiska folkbokföringsöverens-omfattas bestämmelserna i denav
nordiska länderna.bosatt i endast dekommelsen kan ettanses av

folkbokföringskommitté i slutbe-kan 1983 årsDet nämnas att
föreslog1990:50 folkbokföringslagtänkandet SOU Ny att en person

underi landet, det kunde hanskulle folkbokföras här antas att enom
sin regelmässigasexmånadersperiød skulle komma hafortlöpande att

kommittéförslaget skulle dentill Sverige. Enligtdygnsvila förlagd som
landet under detillbringa dygnsvilankunde komma utomantas att

folkbokföringen såsommånaderna avregistreras frånföljande sex
länder föredrogKommittén anförde flertalet nordiskautflyttad. att en

för folkbokföring.sexmånadersgräns
folkbokföringskommittéårssexmånadersregel skulle enligt 1983En

förbättra samordningen inomfolkbokföringens aktualitet ochöka
samhälleligt behovKommittén ansåg det finnasNorden. attett av

tidvistades legalt under längrefolkbokföra den här än sexsom
kunde skrivasinnanVidare anförde kommitténmånader. att personen
denne kundeutredningförsäkringskassan gjordesin hos omen av

folk-intlyttningsfall tillhandahöllVidhär enligt AFL.bosattanses
Kommitténprövning.för kassansbokföringen endast underlagett

sexmå-finnsbeskattningssammanhangdet ierinrade vidare att enom
utlandsanställningar.frånför inkomstnadersregel skattefrihet härom

principsidan iSverige å andraanställning imedEn ärperson
längd.anställningensanställningsinkomstenskattskyldig här för oavsett
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Oinskränkt skattskyldighet kan dock bara uppkomma vid vistelser här
överstiger månader. Förslaget införa sexmånadersregelattsom sex en

folkbokföringeni harmonierade enligt kommittén bättre med be-
skattningsreglerna dåvarande regler. Frågan avregistrering frånän om
folkbokföringen på grund utflyttning föreslogs i konsekvens därmedav
bli bedömd enligt princip vid inflyttning.samma som

Vid remissbehandlingen betänkandet anförde RFV detattav var
otillfredsställande med olika bosättningsbegrepp inom folkbokföringen
och socialförsäkrings- och bidragsområdet. Verket pekade på att
förslaget medförde osäkerhet tolkningen bestämmelserna i AFLom av
och barnbidragslagen vid inflyttningsfall. Riksskatteverket RSV
ifrågasatte inte undantag borde förgälla barn studeradeom som
utomlands framhöll den föreslagna sexmånadersgränsen skullesamt att

ökat antal avregistreringar, vilket skulle påverka denavsevärtettge
enskildes rättigheter och skyldigheter.

förarbetena till FBL anförde föredragande statsrådetI prop.
1990/91:153 den i praxis utvecklade ettårsregeln skulle behållas.att

folkbokföringen många olikaDärvid konstaterades fyllde funktio-att
utgångspunkt vid utformningen folkbokföringensEn bosätt-ner. av

ningsbegrepp borde enligt statsrådet folkbokföringsmyndig-attvara
heternas bosättningsbedömning behov ytterligare prövningutan av
skulle kunna användas på så många samhällsområden möjligt.som
Kommittéförslaget sexmånadersregel bosättningsbe-innebar attom en

inom folkbokföringen blev helt det för socialför-ängreppet ett annat
säkringen, vilket inte ansågs önskvärt.

skatterättsliga bosättningsbegreppetDet

skatterättsliga bosättningsbegreppet avgörande förDet är om en person
skall inskränkt eller oinskränkt skattskyldig i Sverige. punktI 1vara

finnsanvisningarna till 53 § kommunalskattelagen 1928:370, KLav
bestämmelser skall bosatt i Sverige. Enligtnär personom en anses

bosatt i Sverige har sitt egentliga bo ochdessa räknas den 1som som
stadigvarande här tidigare har haft sitthemvist här, 2 vistas eller 3

väsentlig anknytning tillegentliga bo och hemvist här, han harom en
varit bosatt här i riketSverige. Vad i KL stadgassom om person som

stadigvarande vistas i Sverigeskall enligt 68 § KL gälla denäven som
enligtbosatt här. Den omständigheten attutan att en personvara

i Sverige utesluter inte han vidintern svensk bosatträtt attanses
ha hemvisttillämpning s.k. dubbelbeskattningsavtal kanett ansesav

land.i ett annat
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Bo och hemvist

i SverigeBosatt enligt huvudregeln den har sittär egentliga bosom
och hemvist här. sikteDetta på faktiskt bosatta iärtar personer som
Sverige, dvs. normalt alla har bostad här, folkbokförda härärsom en
och själva sig bosatta här.anser

Stadigvarande vistelse

Den stadigvarande vistas här likställs med här bosatt. Någonsom
definition begreppet stadigvarande finnsvistelse inte. Uttalandenav
i förarbetena till KL antyder sammanhängande vistelse påatt en sex
månader eller bör stadigvarande. I princip torde kravet påmer anses

månaders vistelse allmänt Därvid avräknas inte tidaccepterat.sex vara
för utlandsvistelse, den framstår tillfälligt avbrott iettom som en
sammanhängande vistelse här. Vistas någon i Sverige utan att
tillbringa dygnsvilan här, torde det inte fråga stadigvarandevara om
vistelse jfr Regeringsrättens årsbok 1981 notis Aa 4.

Väsentlig anknytning

väsentlig anknytning infördesBegreppet för motverka skenbosätt-att
ning utomlands. Vid bedömning någon har väsentlig anknytningav om
till Sverige beaktas enligt punkt anvisningarna tilll 53 § KLav
sådana anknytningsfaktorer som

han svensk medborgare,äratt
och hur länge tidigarehan haft sitt egentliga ochbo hemvist här,att
han inte har varaktigt bo och hemvist på viss utländskatt ort,
han vistas förutomlands studier eller hälsoskäl,att av
han har bostad här för äretruntbruk,att en
han har familj här,att

bedriverhan näringsverksamhet här eller, innehavatt genom av
tillgångar honom sådanväsentligt inflytande i närings-ettsom ger
verksamhet, ekonomiskt engagerad här,är

han innehar fastighet här,att
därmed jämförliga förhållanden.
Frågan har väsentlig anknytning till Sverige avgörsom en person

vid samlad bedömning samtliga omständigheter betydelse ien av av
det enskilda fallet. Därvid beaktas vederbörandes förhållanden iäven

Bosättningsfråganutlandet. emellertid inte med ledningavgörs av var
har sin väsentligaste anknytning. kan ha väsentligEnpersonen person

anknytning till Sverige samtidigthan har starkaretrots att en an-
knytning till land. Reglerna väsentlig anknytning harett annat om
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betydelse vid utflyttning ochstörst då särskilt vid från Sverigeavresan
och den tiden därefter.närmaste

Vidare finns i punkt 1 tredje stycket anvisningarna till 53 § KL en
särskild processuell bevisbörderegel, den s.k. femârsregeln. Den som
flyttar från Sverige under femârsperiod efter bosattanses en avresan
här, han inte visar han saknar väsentlig anknytning till Sverige.attom
Bestämmelsen tillämplig pâ såväl svenskaär utländska med-som
borgare. deFör krävs emellertid de varit bosatta här underattsenare
sammanlagt minst tio år.

Står det klart efter flyttning från Sverige inte längreatt en person
skall bosatt här, upphör den oinskränkta skattskyldigheten.anses
Anses han i stället efter bosatt här på grund väsentligavresan av an-
knytning, gäller oinskränkt skattskyldighet till dess anknytningenatt
hit inte längre väsentlig.är

Sexmânadersregeln ettársregelnoch

En i Sverige bosatt har arbetat eller arbetaattperson som avser
frikallasutomlands från skattskyldighet under vissa i 54 § KL och an-

visningar angivna förutsättningar. skattefrihet föreligger enligt punkt 3
anvisningarna anställningen och vistelsen utomlands har varatav om

minst månader, i den mån inkomsten har beskattats i utlandet. Harsex
anställningen och utlandsvistelsen i och land minstett varat ettsamma
år, medges sådan befrielse, inkomsten inte beskattats iäven om
verksamhetslandet på grund lagstiftning eller praxis i detta landav
eller på grund avtal dubbelbeskattningsavtal. Sexmå-änannatav
naders- och ettårsreglerna gäller direkt från utresan.

Endast anställda inte egenföretagare omfattas sexmånaders-men av
och ettårsreglerna. För den anställd i svensk offentlig tjänstärsom
eller i svensk församling gäller sexmånaders- inte ettårsregeln.men
När fråga tjänsteexport gäller emellertid ettársregelnär denävenom

anställd i offentlig tjänst. Sexmånaders- och ettårsreglernaärsom
gäller enligt 54 § första stycket f KL inte anställda pâombord svenskt
fartyg eller svenskt, danskt eller norskt luftfartyg. Däremot reglernaär
tillämpliga för iland- och markanställd personal.

Sexmånadersregeln tillämplig anställningen och vistelsenär om
utomlands har minst månader och inkomsten har beskattatsvarat sex
i verksamhetslandet. Därvid ställs inte på tjänstgöringenkrav skallatt

endast land, regeln tillämplig vid arbete i fleraär ävenett utanavse
länder. Avgörande däremot inkomstbeskattning isker verksam-är att
hetslandet.

det fall inkomstFör inte beskattats i verksamhetslandet kanen
skattebefrielse i Sverige komma i fråga enligt ettårsregeln. En
förutsättning för det anställningen och vistelsen i utlandetär att varat
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år. emellertid utlands-sammanhängande minst Därvid krävsett att
ytterligare förutsättninghar fullgjorts i och land. Enarbetet ett samma

beskattning inte skett iför skattefrihet enligt ettårsregeln är att
beskattningverksamhetslandet på grund bestämmelseratt omav

verksamhetslandets interna lagstiftninggrundsaknas, attav
avtal ellerfrån beskattning eller grundinkomstenundantar av

myndighet i ifrågavarande land.särskilt beslut avgenom

socialförsäkringenBosättningsbegreppet inom

dels medborgare, delsFörsäkrade enligt AFL svenskaär personer som
i Sverige. Enligt kap.svenska medborgare bosatta 1ärutan att vara

försäkrad lämnarförsta stycket andra meningen AFL skall3 § en som
utlandsvistelsen avseddfortfarande här,Sverige bosatt är attanses om

år.längst ettvara
itidigare bl.a.bosättning finns,Bestämmelser nämnts,somom

inskrivning och avregistreringföreskrifter RFFS 1985: 16RFV:s om
huvudregeln i 3 § nämndaförsäkringskassa. Enligthos allmän

i Sverige, han har sittföreskrifter skall bosatt omperson anses varaen
vistaskommer hit med avsiktegentliga hemvist här eller han attom

vistas härgäller denhär stadigvarande. Detsamma attavser mersom
medföljande makeför förvärvsarbete eller studier, dennesårän ett -

år. intentionsvillkorlikställd och barn under 18 Etteller därmed -
Sverige och vistelsesåledes både vid inflyttning tillförekommer utom-

föreligga vissaskall här skall detlands. bosattFör att ansesen person
avsikter beträffande dennes vistelse.

stadigvarande vistelse fallEnligt medRFV när en personavses
fallframtid eller itänker vistas i Sverige för allhan vartattuppger

enligt falltidsbegränsad vistelse RFVtills vidare. Med när enavses
viss begränsad tid. RFVhan vistas häratt att enperson uppger avser

försäkringskassan vidrekommenderar i sina Allmänna råd 1990:2 att
exempelvis sådanabosättningsfrågan hänsyn tillbedömningen tarav

bostads- ochomständigheter ändamålet med vistelsen samtsom
land.arbetsförhållanden i Sverige och eventuellt i annat

bestämmelsernämnda föreskrifter finns3 §I somom personera
med stöd förordningförmåner enligt svensk lagstiftninghar tillrätt av

i landet såbosatt här1408/71. sådan skallEEG En ansespersonnr
uppfyllerhan intetill sådana förmånerlänge han har ävenrätt om

gällerenligt huvudregel i 3 Dettaför bosättningvillkoren även
hartill sådan Denmedföljande familjemedlemmar person. somen

folkbokfördland och blivitSverige från nordisktflyttat till ett annat
Är förordning EEGenligt nonnalt bosatt här.i landet 4 §här anses

emellertid bestämmelsensådant fall, gäller1408/71 tillämplig i ettnr
i 3 a
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En har till förmåner enligt lagstiftningsvensk medrättperson som
förordningstöd EEG 1408/71 skall enligt inskrivas5 § hosav nr

Ävenförsäkringskassan från och med den dag han börjar arbeta här.
medföljandedennes familjemedlemmar skall inskrivas sagda dag. I

övrigt prövningen frågan bosättning beroendeär attav om av
uppehållstillstånd har beviljats. En utlänning vistas i Sverigesom mer

månader skall enligt kap. 4 § utlänningslagen 1989:5291 haän tre
uppehållstillstånd, inte utlänningen medborgare iär ett annatom
nordiskt land. För den behöver uppehållstillstånd skall kunnaatt som
skrivas in försäkringskassahos krävs enligt § andra stycket5 RFFSen
1985: 16 det har beviljats honom uppehållstillstånd elleratt permanent
uppehållstillstånd för minst år eller tillstånd eljest kan liggaettett som
till grund för folkbokföring.

I § RFV:s ovannämnda föreskrifter finns för7 särregler sjömän.
Enligt dessa skall sjöman, medborgare i ochEU-statären som en som

påanställd svenskt handelsfartyg eller på utländskt handels-är ett ett
fartyg i huvudsak obemannat förhyrs svensk redare,som av anses
bosatt i Sverige. Detta gäller han inte uppfyller de kraväven om
vistelsens varaktighet gäller för svensk bosättning skallattsom annars

föreligga. Detsamma gäller sjöman skall bosatt ianses en som anses
Sverige enligt bestämmelser i konventioner social trygghet mellanom
Sverige och andra länder. sådanEn sjöman har således tillrätt samma
förmåner från försäkringenden allmänna försäkrad ärsom en som
inskriven. Utländska sjömän svenska handelsfartyg intesom
omfattas förordning EEG 1408/71 eller konvention har baraav nr en

till intjänande ATP och enligt fast praxis förmåner frånrätt av - -
arbetsskadeförsäkringen.

försäkradEn lämnar Sverige skall enligt 8 § anmäla detta tillsom
försäkringskassan, det kan tiden för vistelsen utomlandsantas attom
kommer överstiga år. Kunde från början inte förutsesatt ett att
utlandsvistelsen skulle tid år, skalllängre anmälanän ettvara om
utflyttning så det kan beräknas vistelsen kommergöras snart att att
överstiga år.ett

Avregistrering från allmän försäkringskassa kan ske med retroaktiv
Såverkan. kan bli fallet exempelvis försäkringskassan först iom

efterhand får kännedom försäkrad har lämnat landet förattom en
tidlängre år. Avregistrering sker i detta fall retroaktivt från ochän ett

dagen eftermed Kommer det till försäkringskassansavresan.
kännedom inte längre kvar i landet och tidpunkten föräratt en person

okänd, rekommenderar avregistrering skerRFV medär attavresan
verkan år tillbaka i tiden från fick kännedomdet kassanett att om

Ärförhållandet. fördet känt varit här mindre åränatt ettpersonen
sedan, bör avregistreringen ske från kända vistelsetidpunkt.senast

gäller förmånerNär det enligt lagen 1947:529 allmännaom
barnbidrag, lagen 1986:378 förlängt barnbidrag och lagenom
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med anknytning till skatte-underhållsstöd tillämpas1996:1030 om
iför upphörande bosättningsexmånadersregellagstiftningen aven

hit.väntetid utländska barn kommerSverige och näräven som

överväganden och förslag6.2.2

skall fortsätta hasocialförsäkringenFörslag: Inom att sammaman
folkbokföringen.förekommer inom Detbosättningsbegrepp som

den enskilde medbedömapå försäkringskassanankommer att om
bosatt här i landet.socialförsäkringen skallavseende på anses

för samtliga bosättnings-skall gällabosättningsbegreppSamma
kommer tillsocialförsäkringen. Denförmåner inombaserade som

vistelsen härdet kanbosatt här,Sverige antas attomanses
bosattår. i Sverigeöverstiga Enkommer ettatt person som

utlandsvistelsenhär,fortfarande bosattlandetlämnar omanses
år.längstkan ettantas vara

socialförsäkring enligtkrävsomfattas svenskskallFör att aven person
ienskilde bosatt härdennationell normaltgällande rätt att anses

bosättningsbegrepp vidförekommersvensklandet. I rätt ett annat
Bosättningsbegreppetinkomstbeskattningen.vidfolkbokföringen än

anförts, likhetertidigareföreter,socialförsäkringen störstinom som
folkbokföringen.med det inom

i syfteföreslå ändringardirektivenUtredningen skall enligt att
de olika förmånernatillvillkor föruppnå enhetliga rättpersonsen

inskrivningbl.a.skallsocialförsäkringen. Därvid övervägasinom om
skall fåför någonförutsättningskallförsäkringskassanhos attenvara

ettårsregeln enligt AFLförmån. Vidare skalltill prövasrätt omen
inte ändraemellertid avsiktendirektivenändras. Enligtbehöver är att

grundval bosätt-enbartförmåner idagtill derätten utges avsom
i Sverige.ning

utredningens allmännaunderhar redovisats över-Enligt vad som
socialför-inom svenskföreslås förmånernakapitelväganden 5se att

bosättningsbaserade förvärvs-två kategorier:indelas isäkring resp.
framdelesskallBosättning i Sverige utgöraförmåner. ävenbaserade

socialförsäk-inomåtskilliga förmånervillkor förgrundläggandeett
förut-under vilkadärför anledningfinns övervägaringen. Det att
bosattmening skallsocialförsäkringensisättningar ansespersonen

i landet.här
detdiskussionerförekommitiblandårens lopp harUnder attom

Sverige ochskattskyldighet isamband mellanstarkareborde finnas ett
sexmånaders-nuvarandeinförandetVidsociala förmåner.tillrätt av

anfördesskattemedel,medfinansierasbarnbidragen,förregel som
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bl.a. det förekom sexmånadersregel inom beskattningenatt en av
förvärvsinkomster och det därför logiskt den tid underatt attvar
vilken skattskyldig sammanföll med den för vilken deten person var
förelåg till barnbidrag. Ett starkare samband mellanrätt skattskyldig-
het och till förmåner från socialförsäkringenrätt skulle generelltäven
kunna uppnås, den skyddade personkretsen så den iavgränsas attom
ökad utsträckning sammanfaller med skattskyldiga i Sverigegruppen
och deras familjemedlemmar. Därigenom skulle de försäkrade kunna

i vid meningsägas utgöras skyldiga bidra tillär attav personer som
finansieringen socialförsäkringen, delvis bekostas medav som
skattemedel.

Mellan det skatterättsliga bosättningsbegreppet och socialförsäk-
ringens föreligger bl.a. den skillnaden förradet begreppet vidareäratt

det Som exempel kanän inte behöver hanämnas attsenare. en person
bostad i Sverige för skatterättsligt bosatt här. Det kanatt t.ex.anses

tillräckligt enskildeden har personliga eller ekonomiskaatt storavara
intressen ihär landet för han eller hon i skatterättslig mening ocksåatt
skall bosatt här. Tilläggas kan det skatterättsliga bosätt-attanses
ningsbegreppet har utformats bl.a. för motverkaatt att personer
undgår beskattning till följd skenbosättning.av

Det skatterättsliga bosättningsbegreppet läggas tillär avsett att
grund för bedömning skall skattskyldig i Sverigeav om en person vara
och skall således tillgodose andra intressen och behov demän görsom
sig gällande inom socialförsäkringen. Enligt den femårsregelns.k. kan

bosatt i Sverige under lång tid efter det han lämnatatten person anses
landet. vistasDen utomlands under längre tid torde emellertidsom en
vanligen komma omfattas lands för socialatt ett annat systemav
trygghet. finnsDet därför i allmänhet inte tillräckliga skäl låtaatt en

omfattas svensk socialförsäkring under längre tidsperson av en
utlandsvistelse, inte någon kvalificerad anknytning tillom annan
Sverige bosättning här talar för så börän fallet,att t.ex.vara
förvärvsarbete här i landet. sistnämndaI fall det fråga låtaär attom
någon omfattas svensk socialförsäkring på grund änav annan
bosättning här i landet. anfördaDet medför intedet finns någotatt
generellt behov inom socialförsäkringen använda bosättnings-att ettav
begrepp, vilket inkluderar vistas utomlands under flerapersoner som
ar.

Sedan gammalt bosättning i Sverige vedertagen grund förutgör en
inlemmas i det svenska trygghetssystemet. Personer bosattaäratt som

i Sverige omfattas vanligen inte något för social trygghetsystemav
utomlands. Som huvudregel bör bosättning i Sverige i socialförsäk-
ringens mening inte föreligga, den enskilde inte bör omfattasanses om

svensk socialförsäkring. Det kan uppkomma åtskilliga fall i vilkaav
skatterättsligt bosatt i Sverige samtidigt deten person anses som

egentligen saknas tillräckligt stark föranknytning hit denne böratt
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förmånerna. Det skatterätts-för de bosättningsanknutnaförsäkradvara
fall därinte förbosättningsbegreppetliga avgränsaär attanpassat

förmåner.försäkrad för bosättningsbaseradebörnågon vara
beslutaankomma försäkringskassanhittills bör detLiksom att

den månförmåner från socialförsäkringen. Ihar tillrättpersonom en
försäkringskas-förutsättning härför, böri Sverigebosättning utgör en

enskilde skalldenden myndighetdärför prövarsom omvarasan
förmåner. Används detSverige såvitt gäller tillibosatt rättenanses

socialförsäkringen, skulle detinomskatterättsliga bosättningsbegreppet
Skattemyndigheten ochdvs.två olika myndigheter,medföra att

skatterättsligadeförsäkringskassan, kan komma prövaatt om
handläggandeenskilt fall. Debosättningskriterierna uppfyllda iär ett

olika aspekter.inriktadekommer därvidmyndigheterna att vara
myndigheterna kande tvådärför uttalad risk förfinnsDet atten

ordningsådankriterier på olika Entillämpa ärkomma sätt.att samma
önskvärd.inte

lämpligt medintedet anförda framstår detbakgrundMot attsomav
skatterättsli-besättningen eftersocialförsäkringen bedömapåavseende

tillkommaförmånerna skallbosättningsbaseradeprinciper. Dega
i landet.regelmässigt vistas härdemfrämst som

börtillämpalättuppnå regelsystem ärFör ut-attettatt ensom
möjliga utsträckningbegreppet bosatt igångspunkt störstaattvara

Användningenspråkbruk.enligt normalti dess betydelseanvänds av
faktiska för-mån återspegla dei möjligastebosättningsbegreppet bör

normala vistelseort börenskildesenskilda fallet. Denhållandena i det
skalleller honbetydelse för hanavgörandedärför tillmätas ansesvar

eller hon hari Sverige, hanskall bosattEnbosatt. omansesperson
överensstämmelse medvilket ihemvist här i landet,egentligasitt är

hemvist böregentliganågon har sittAvgörande för3 § FBL. var
dygnsviloprincipen.hittills den s.k.liksom vara

till SverigekommerPersoner som

iavgörande förföregående har konstateratsdetI att personom en
här i landet börskall bosattsocialförsäkringens mening vara omanses

bl.a. den s.k.Därvid skallegentliga hemvist här.sittdenne har
tillden kommerBeträffandedygnsviloprincipen tillämpas. som

kommereller honförhållanden hanunder sådanaSverige attatt vara
bosattvederbörande skallfråganuppkommerbosatt här när ansesom
börjaenskilde kommerför denhar betydelselandet. Dettahär i när att
förut-förmånerna. Underbosättningsbaseradeberättigad till debli

här i landetbosättningomständigheter för ärövrigasättning att
fr.o.m. ankoms-antingenbosatt härden enskildeuppfyllda kan anses
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hit eller först efter det hanten eller hon har vistats här i landetatt en
viss tid.

Enligt 3 § FBL skall den kommer till Sverige folkbokföras,som om
det kan han kommer ha sin dygnsvilaantas att här under minstatt ett
år. Besättning i Sverige således föreligga redan från ankomstenanses
hit. I socialförsäkringshänseende skall enligt 3 § andra stycket RFFS
1985: 16 kommer hit bosatt här i landet, hanen person som anses om
har för avsikt vistas här stadigvarande. Enatt attperson som avser
vistas här under begränsad tid i detta hänseende bosatt här,en anses

vistelsen föranleds förvärvsarbete eller studier vistelsenom ärav samt
avsedd år.än Det sistnämndaatt gäller medföljandeett ävenvara mer
familjemedlemmar.

Således kan enligt gällande rätt bosatt här i såvälen person anses
folkbokföringens socialförsäkringens mening redan från tid-som
punkten för inresan. Den enskildes avsikter rörande vistelsen här har
enligt RFV:s föreskrifter särskild betydelse, dvs. intentions-en ett
villkor måste uppfyllt för den enskilde skall bosattatt här.vara anses
Bedömningen faktiska avsikter blir i den praktiskaav en persons
tillämpningen emellertid ofta behäftad med betydande osäkerhets-ett

En utformning bosättningsbegreppmoment. intentions-medannan av
villkor finns i lagen 1996: 1030om underhållsstöd, vilken bl.a. ersatt
lagen 1964: 143 bidragsförskott. En förutsättning för till deträttom

stödet den s.k.är boföräldern bosatt iatt Sverige.är Vidare krävsnya
beträffande barn inte svenskär medborgareett boföräldernsom att
eller barnet har vistats här i landet sedan minst månader. Ett barnsex

lämnar Sverige fortfarande bosatt här, visarsom anses attom man
utlandsvistelsen avseddär längst månader.att vara sex

övervägande skäl talar för bosättning här i landet framdelesatt även
skall kunna föreligga redan från ankomsten hit. Detta medföranses att
det måste göras den inresandes vistelse här i landet,en prognos av
inte minst vad gäller vistelsens utsträckning i tiden.

Därefter kan ställas frågan det för kommer tillom en person som
Sverige bör krävas han visar vistelsenatt avseddär vissatt att vara
minsta tid för han skall bosatt här i landet.att En sådan ordninganses
innebär viss uppstramning jämfört med dagens förhållandenen genom

det klargörs enbart påståendeatt vistelseatt inteett behöverom en
tillräckligt. Beviskravet det gällernär avsikt kan emellertidvara av

naturliga skäl inte särskilt högt.sättas I stället framstår det som mer
praktiskt såsom förekommer i 3 § FBL, föreskrivaatt, förut-att en
sättning för hitkommande skallatt bosatt det kanären attperson anses

vistelsen här kommer få vissantas att varaktighet. I tveksamma fallatt
ankommer det på den enskilde förete sådan utredning försäk-att att
ringskassan har fog för visst antagande vistelsens längd.om

Bedömningen det kan kommer vistasantas attav om atten person
här under längre tid år skallän på grundvalgöras denett enskildesav
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begränsadhit förkommerdenförhållanden. Förpersonliga att ensom
något kravuppställasskall inte längrehärskall bosatttid attanses

studier.eller Dettaförvärvsarbeteföranleddskallvistelsen avvara
betydelse.saknar Denmed vistelsensyftetemellertid inteinnebär att

fåi allmänhetlandet kommer vägassysselsättning här ienskildes att
vistelsen kommerdet kanbedömningeni attin antas attav om

normalt intesemesterfirareSå kanår.överstiga antast.ex.ett en
Vidare tordebosatt här.denneså länge härkomma attatt stanna anses

tidhär för längrefått anställning änförhållandet ettdet att en person
bosättning.för svenskår tala

skallhuvudvillkoret förframhållasbörDet attatt ansespersonen
hemvist här. Isitt egentligahon harhan ellerSverigeibosatt är att

visserligen kanuppstå detsituationendenundantagsfall kan antasatt
år,tidunder längrevistas här änkommer attettatt menatt personen

hemvistsitt egentligahainte kansynnerliga skälenskildeden ansesav
fängelsestraffverkställerutlänningarfalletblikanhär. Detta närt.ex.

enbart föri Sverigevistasförhållandeti landet. Dethär att personen
dennemedföranämligen intefängelsestraff börverkställa attettatt

vistelsei 10 § 5 FBLföreskrivs f.n.övrigthär. Förbosatt att enanses
vårdföranleds enbartdenändrad bosättning,tillledainte avomanses

kriminalvård.bl.a.institution föri
här,inte bosattSverige börutsänd tillEn är omansesperson som

underlandethär ivistaskommerhan eller hondet kan attantas att
för arbeteSverigesänds tillarbetsgivaresinår. Denhögst ett som av

meddethär endastbosatträkningarbetsgivarensförhär omanses
vistashan kommerkanlängdutsändningenstill atthänsyn attantas
andradockfallet kanenskildaår. I dettidlängrehär under än ett

tillämplighetenfalletblirDetta närtillämpas.kommatidsgränser att
underartiklarenligtförlängslagstiftningutsändande landsettav

Även tillämpning1408/71.EEGförordningavdelning i av ennr
avvikande tidsramar.medförasocialförsäkringskonvention kan

bosättnings-de allmännafrånvissa undantagföreslår vikapitel 8I
personkategorier.särskildaför någrareglerna

SverigelämnarPersoner som

utlandsvistelsesinförsäkrad underbosatt ochstå kvarRätten att som
förslag iochövervägandeni våra allmännautförligtbehandlatvihar

avsnitt 5.3.
tidigarebör,bosättningbestämmandeutgångspunkt vidEn somav

ellerhanSverige,ibosattskallanförts, att omansespersonvara en
vidgällaprincip bör ävenhemvist här. Dennaegentligasittharhon
förtidpunktenvidenskildedenutomlands,vistelsetemporär om

gällabosättningenfortsätterSverige. dagi Ibosatt att omutresan var
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utlandsvistelsen avsedd är. Den enskilde börlängstär att ettvara
framdeles bosatt utlandsvistelsen kan längsthär, antasanses om vara

förår. detta hänseende skall motsvarande bedömningI görasett som
till Sverige.den kommer Detta gäller oavsettsom om en person

på skäl. Beträffandelämnar landet grund utsändning eller annatav av
särskilda personkategorier såsom utlandsstuderande,vissa stats-

biståndsarbetare föreslår vi emellertidanställda missionärer ochsamt
särskilda bosättningsbestärnrnelser i kapitel

i SverigeFörsäkringen vid bosättning6.3

6.3.1 Gällande rätt

skall omfattas svensk socialförsäkring krävs medFör att en person av
ipå flertalet förmåner den enskilde bosatt häravseende att anses

grundläggandebosättningskrav med andra ordlandet. Detta utgör ett
för skall ingå i den skyddade personkretsen.villkor att en person

emellertid upprätthållas enligtBosättningskravet kan inte när personen
lagstiftningomfattas svenskförordning EEG 1408/71 skall omnr av

social trygghet.
denvissa förmåner krävs, framgår kapitel 2 ochFör attsom av

Bidrag vid utbildningenskilde har inkomst från förvärvsarbete.även
fall medandra sociala förmåner likställs därvid i vissaoch vissa

behandlas med någotförvärvsarbete. detta avsnittinkomst Iav
förmåner förutsätter har inkomsterundantag inte de attsom en person

hänvisasför försäkrad. Beträffande dessafrån förvärvsarbete att vara
bilaga intagits sammanställning gällandetill kapitel I har1 överen

för olika förmånerna.försäkringsvillkor de
för i vilkaavsnitt lämnas översiktlig redogörelseI detta en

försäkrad oberoendei landet bosatthänseenden här är aven person
förvärvsarbete.förekomsten förvärvsinkomster ochav

Sjukförsäkringen m.m.

till viss mindre delsvenska hälso- och sjukvården finansierasDen en
socialavgifter,isjukförsäkringen, vilken sin finansierastur genomav

omfattaregenavgifter Sjukförsäkringenallmänna och statsbidrag.
sjukpenning,ersättning för sjukvårdenligt 2-4 kap. AFL samtm.m.

sjukförsäkringen hörhavandeskapspenning och föräldrapenning. Till
frågor rehabilitering enligt 22 kap. AFL.även om
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Ersättning för sjukvård m.m.

grundläggandeDe bestämmelserna sjukvårdsersättning finnsom m.m.
i kap.2 AFL. Skyldigheten erbjuda hälso- och sjukvård reglerasatt
däremot hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 HSL. Vårdkost-genom ,
naderna för kan helt eller delvis täckas med frånmedel bl.a.en person
socialförsäkringen. Till sjukvårdsersättningen räknas bl.a. tillrätten
nedsättning avgifter eller befrielse från betalning för åtgärderav som

hänförliga till sjukvård, varmedår tandvård. Dit hör ocksåävenavses
vissa andra sjukvårdsförrnåner, såsom få ersättning förrätten att
kostnader för sjukresor. I vissa fall kan den enskilde få ersättning för
kostnader han fått vidkännas i samband med hälso- eller sjukvård.
Ersättning enligt 2 kap. utbetalasAFL emellertid främst till vårdgivare

Äveneller motsvarande. arbetsgivare för sjöman kan få ersättning för
sjukvårdskostnader. framgårSom 2 kap. 7 § gäller detta vissaav

Årvårdkostnader enligt sjömanslagen 1973:282. 1985 infördes ett
med schabloniserad ersättning från den allmänna sjukförsäk-system

ringen till sjukvårdshuvudmännen, vilket innebar övergång frånen
prestationsbundna ersättningar till samlad ersättning invånareen per
i form allmän sjukvårdsersättning.av en

Ersättning enligt kap.2 AFL kan utgå för hälso- ochöppen
sjukvård 2 §, tandvård 3 § och sjukhusvård §. Ersättning4 kan
utgå för särskilda rehabiliteringaräven och behandlingar församt ut-
veckling hjälpmedel funktionshindrade §. Vidare5av personer
kan ersättning utgå för sjukresor och Sjuktransporter 6 § samt som
bidrag till arbetshjälpmedel förvärvsarbetande behöver vidsom en
rehabilitering 14 §. Grunderna för lämna ersättning fastställsatt av
regeringen.

Enligt 2 kap. 8 § AFL gäller grundläggande villkor förettsom
ersättning för försäkrad denne bosatt i Sverige. Sådanäratten
ersättning får enligt nämnda paragraf för denävenutges utan attsom,

bosatt här, med tillämpning förordning EEG 1408/71 harvara av nr
till vårdförmäner här i landet vid sjukdomrätt och moderskap.

Försäkrade enligt AFL i kap. dels svenskaär, 1 1 med-som anges
borgare, dels svenska medborgare ärutan attpersoner som vara
bosatta här i landet. förutDet sagda innebär utlandssvenskar, dvs.att
svenska medborgare bosatta utomlands, inte har tillär rättsom
förmåner enligt 2 kap. AFL. Ytterligare bestämmelser försäkrings-om
eller ersättningsvillkor förekommer i de olika författningaräven som
gäller för de förmåner hänföra till kap.2 AFL.är attsom

Bestämmelser sjukvårdsersättning finns bl.a. i förordningenom
1984:908 vissa statsbidrag och försäkringsersättningar förom
sjukvård Dessa bestämmelser, enbart bud-ärsnarastm.m. som av
getteknisk reglerar inte eller under vilka omständigheternärnatur,
förmåner skall utges.
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I det följande länmas redogörelse för de förmåner hänför-ären som
liga till sjukvårdsersättning enligt 2 kap. IndividrelateradeAFL. ersätt-
ningar från sjukförsäkringen utgår främst i internationella för-numera
hållanden. Särskilda bestämmelser därom finns i förordningen
1994:2053 vissa ersättningar i internationella förhållanden tillom
landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen 1962:381

allmän försäkring nedan kallad förordningen vissa ersättningarom om
i internationella förhållanden.

Ersättning för hälso- och sjukvårdöppen

Enligt 2 kap. 2§ AFL får ersättning lämnas enligt grunder som
fastställs regeringen för hälso- och sjukvård anordnasöppenav som
eller finansieras landsting eller kommun intestaten, ettav en som
tillhör landsting. Bl.a. förordningen vissa ersättningarett genom om
i internationella förhållanden har sådana grunder fastställts.

Enligt förordningen vissa ersättningar i internationella för-om
hållanden gäller i fråga hälso- och sjukvård i huvudsak följande.om
För sådan hälso- och sjukvård omfattas förordning EEGsom av

1408/71 eller överenskommelse social trygghet ellernr en om
sjukvårdsförmåner mellan Sverige och får landstingetstatannan

frånersättning sjukförsäkringen. Ersättningen betalas till det vård-
givande landstinget och i Sverige uppkomna vårdkostnader föravser

inte bosatta här. Ersättning från sjukförsäkringenärpersoner som
beräknas i dessa fall för varje särskilt vårdtillfälle med avdrag för
vissa patientavgifter, inte får överskridas. Vidare sjukför-som svarar
säkringen för kostnader för vård utomlands Sverige skall ersätta.som
Därvid fall där i Sverige bosatt med försäkringskas-avses en person

tillstånd får vård i land inom EES.ett annatsans
Från sjukförsäkringen utgår också ersättning för rådgivning i

födelsekontrollerande syfte eller abort eller sterilisering. Be-om
stämmelser därom finns i lagen 1974:525 ersättning för vissom
födelsekontrollerande verksamhet Enligt dessa får staten,m.m.
landsting och kommun ersättning från sjukförsäkringen för kostnadsfri
sådan rådgivning.

Ersättning för tandvård

Ersättning för tandvård kan, tidigare från sjukför-nämnts, utgessom
säkringen. Enligt 2 kap. 3 § vårdAFL gäller detta meddelassom av
folktandvårdsklinik, odontologisk fakultet eller detannars genom
allmännas försorg. Samma gäller vård lämnas tandläkare,om av som

uppförd förteckning hos den allmänna försäkringskassan. Detär
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sagda gäller emellertid inte tandvård försäkrad, inte fyllersom
minst tjugo år under året vården inleds.när

Ytterligare bestämmelser finns i tandvårdslagen 1985: 125. Enligt
5 § i denna lag skall varje landsting, eller kommun inte ingår isom

landsting, erbjuda god tandvård dem bosatta inomärett en som
landstinget. Vidare skall landstinget enligt 5 a§ erbjuda goden
tandvård dem bosatta i Sverige, haräven tillrättutan attsom, vara
vårdfönnåner här vid sjukdom enligt vad följer förordningsom av
EEG 1408/71.nr

Folktandvården, dvs. tandvård landstinget självt bedriver, skallsom
enligt för7 § tandvård för barn och ungdomar till och medsvara

år då fyllerdet de nitton år, 2/ Specialistvård och 3/ övrigvuxna
förtandvård i den omfattning landstinget bedömer lämpligt.vuxna

Tandvård barn och ungdomar enligt § avgiftsfri för15är a
patienten. övriga patienter fårAv landstinget vårdavgifter enligtutta
de grunder landstinget föreskriver.

Beträffande sådan tandvård enligt 2 kap. 3 § patientAFL som
finnshar fyllt 20 år ytterligare bestämmelser i tandvårdstaxan

1973:638. Enligt dessa betalar försäkringskassan, i den omfattning
i del kostnaderna för tandvård. Resten betalastaxan,som anges en av

patientavgifter, inte får överskridas.genom som
Även vissa hiv-smittade har till avgiftsfri tandvård. Be-rättpersoner

stämmelser därom finns i lagen 1993:332 avgiftsfri sjukvård förom
vissa hiv-smittade. förKostnader förmåner enligt denna lag skall

sjukförsäkringen.ersättas av
Bestämmelser tandvård finns i den tidigare nämnda för-ävenom

ordningen vissa ersättningar i internationella förhållanden. Dettaom
innebär vid tandvård omfattas förordning EEG 1408/71att som av nr
eller konvention social trygghet eller sjukvård får landstingen om
ersättning från sjukförsäkringen. Därvid lämnas ersättning till
vårdgivande landsting för vårdkostnader avseende intepersoner som

bosatta i Sverige. Ersättningen för tandvård givits folktand-är som av
vården länmas enligt tandvårdstaxan. Vidare sjukförsäkringensvarar
för kostnader för tandvård i land Sverige skall ersätta.annat som

Ersättning för sjukhusvård

Enligt 2 kap. 4 § AFL lämnas förersättning sjukhusvård på grund av
skada, sjukdom eller förlossning intagningkrävt på sjukhus enligtsom
grunder regeringen fastställer. Normalt skall patientersom som
erhåller sjukhusvård betala vårdavgift härför. Sådan avgift får enligt
26 § HSL enligt de grunder landsting eller kommuntas ut ett en
bestämmer.
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Beträffande avgift för här i landet pensionsberättigad fårsom
sjukhusvård grund sjukdom finns särskilda bestämmelserav om
avgifter i 2 kap. 12, 12 och 12 §§ AFL.a c

Även den tidigare nämnda förordningen vissa ersättningar iom
internationella förhållanden tillämplig vid viss sjukhusvård iär

Enligt får värdgivande landsting från sjukförsäkringenSverige. denna
i vissa fall ersättning för kostnader uppkommit i Sverige. Dettasom
gäller vård omfattas förordning EEG 1408/71 ellersom av nr en
konvention social trygghet sjukvårdsförmåner.ellerom

Ersättning för särskilda rehabiliteringar funktionshindradem.m. av

föreskrivs enligt grunder regeringenI 2 kap. 5§ AFL att som
ersättning för särskilda rehabiliteringarfastställer lämnas och be-

handlingar för utveckling och provning hjälpmedelsamt av personer
med funktionshinder och liknande verksamhet. Bestämmelsen infördes

konsekvensändring med anledning den allmännaattsom en av
sjukvårdsersättningen och flertalet särskilda ersättningar dittillssom

från sjukförsäkringen fr.o.m. budgetåret 1994/95 finansierasutgavs
statsbidrag och redovisas under anslaget för hälso- ochhelt genom

sjukvård. Ersättning enligt denna bestämmelse kan enligt förarbetena
1993/94:22O 65, 73 Handikappinstitutets verksamhet.prop. s. avse

Ersättning för sjukresor och Sjuktransporter

sjukförsäkringen få ersättning för resekost-omfattas kanDen som av
vid sjukresor. Enligt förnader 2 kap. 6 § AFL lämnas ersättning

sjukresor och Sjuktransporter enligt grunder fastställs regering-som av
emellertid sjukvärdshuvudmännen enligt lagenDet ären. som

1991:419 resekostnadsersättning vid sjukresor har huvud-om
mannaskapet för resekostnadsersättning vid sjukresor.

i frågaI § nämnda lag föreskrivs sjukvårdshuvudmännenl att om
omfattas sjukförsäkringen enligt AFL skall lämnapersoner som av

ersättning för vissa angivna fall. Ersättningenresekostnader i särskilt
lämnas generellt statsbidrag till landstingen. Genomettgenom
sjukförsäkringen fortfarande sjukvårdshuvudmännensemellertidersätts

internationella förhållan-kostnader för sjukresor det gäller vissanär
internationelladen. Enligt § förordningen vissa ersättningar il om

Sjuktransporterförhållanden gäller detta sjukresor och andra som
överenskommelseomfattas förordning EEG 1408/71 ellerav nr en

Sverigesocial trygghet eller sjukvårdsförmåner mellan och annanom
stat.
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Ersättning för sjukvård utomlands

Sjukvårdsersättning för vård utomlands utgår enligt 2 kap. 9 § första
stycket endast i den utsträckning regeringen föreskriver. Sådana
föreskrifter har meddelats dels i gränssjukvårdsförordningen
1962:390, dels i förordningen vissa ersättningar i internationellaom
förhållanden.

Enligt förstnämnda förordning har den sjukförsäkrad enligtärsom
AFL och bosatt i Sverige till ersättning från denär allmännarätt
försäkringen för utgifter för läkarvård och sjukgymnastisk behandling
i Finland eller Norge, behovet därav har uppkommit under vistelseom
inom svensk kommun vid något dessa länder.gränsen mot av
Ersättning för kostnad för sådan vård eller behandling med högstutges

belopp motsvarande privatpraktiserande läkares arvode enligtett
förnormaltaxan normalfall eller privatpraktiserande sjukgymnasts

arvode, i båda fallen med visst avdrag.ett
förordningen vissaI ersättningar i internationella förhållandenom

föreskrivs landsting och kommun inte ingår i landsting fåratt ettsom
ersättning från sjukförsäkringen för bl.a. sjukresor och andra
Sjuktransporter omfattas förordning EEG 1408/71 ellersom av nr en
överenskommelse social trygghet eller sjukvårdsförmåner mellanom
Sverige och stat.annan

Bidrag till arbetshjälpmedel

Till sjukvårdsersättningen hör bidrag till arbetshjälpmedel i vissaäven
fall. I 2 kap. 14 § AFL föreskrivs bidrag till arbetshjälpmedelatt som

förvärvsarbetande försäkrad behöver i sin rehabilitering enligtutgesen
regeringens föreskrifter. Sjukvårdshuvudmännen skall föransvara
hjälpmedel handikappade behöver för sin dagliga livsföring.som
Arbetsmarknadsverket skall för bidrag till arbetshjälpmedel o.d.svara

behövs för arbetslös med funktionshinder skallattsom en person
kunna få och utföra arbete. sjukförsäkringenFörsäkringskassornaett
skall för motsvarande kostnader för funktionshindrade redansvara som

i arbete.är
Föreskrifter bidrag till arbetshjälpmedel finns bl.a i förord-om

ningen 1991:1046 ersättning från sjukförsäkringen enligt lagenom
1962:381 allmän försäkring form bidrag tilli arbetshjälpme-om av
del. Enligt fårdessa bidrag lämnas till arbetsgivaren eller den
försäkrade.
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Läkarvårdsersättning

Läkare i privat verksamhet inom primärvården och den hälso-öppna
och sjukvården i övrigt har till ersättning för vårdrätt som ges en
patient läkarvårdsersättning. Normalt betalar patienten patientavgift
för erhållen vård, medan landstinget för den del läkar-svarar av
vårdsersättning inte täcks patientavgiften. vissaI fall skallsom av
patienten inte betala patientavgift. För patientens del medför systemet
med läkarvårdsersättning reducering vårdkostnader, vilketen av
innebär det föreligger vissa likheter med sjukvårdsersättningenatt

Ävenenligt sjukförsäkringen. läkarvårdsersättning inte ingår iom
socialförsäkringen eller de bidragssystem faller inom vårt uppdragsom
finns det bakgrund det anförda anledning beskriva ord-mot attav
ningen med läkarvårdsersättning.

Bestämmelser läkarvårdsersättning och patientavgifter finns iom
lagen 1993:1651 läkarvårdsersättning i förordningensamtom
1994: l 121 läkarvårdsersättning. Enligt 2 § nämnda lag gäller be-om
stämmelserna dels vid vård den bosatt i Sverige,är inteav som om

särskilt föreskrivet, dels vid vårdär den inte bosattannat ärav som
här, denne tillämpningmed förordning EEG 1408/71 harom av nr

till vårdförmåner här i landet vid sjukdomrätt och moderskap. I 3 och
3 b finns§§ HSL korresponderande bestämmelser landstingetattom
skall erbjuda god hälso- och sjukvård dels dem bosattaären som
inom landstinget, dels dem bosatta i Sverige, vidutan attsom, vara
tillämpning nämnda förordning har till vârdförmåner.rättav

Någon bestämningnärmare bosättningsbegreppet förekommerav
inte i lagen läkarvårdsersättning. Enligt förarbetena prop.om
1993/94:75 80 avsikten folkbokföringensär bosättningsbegreppatts.
skall tillämpas. Enligt 6 § skall landstinget för den läkarvårdser-svara
sättning inte täcks patientavgiften. I betalningsansvaret liggersom av
också landstinget skall administrera ersättningssystemet prop.att
1993/94:75 82.s.

Från sjukförsäkringen lämnas, tidigare anförts, ersättning tillsom
landstinget för hälso- och sjukvård omfattas förordningensom av
EEG 1408/71 eller konvention social trygghet ellernr en om
sjukvårdsförmåner. Enligt 5 § förordningen vissa ersättningar iom
internationella förhållanden lämnas därvid ersättning för vård ochäven
behandling utförs läkare omfattas lagen läkarvårds-som av som av om
ersättning.

Sjukgymnastikersättning

Beträffande ersättning för sjukgymnastisk behandling och patientav-
gifter för sådan behandling finns bestämmelser i lagen 1993: 1652 om
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förersättning sjukgymnastik i förordningen 1994:1120samt om
ersättning för sjukgymnastik. Dessa väsentligen utformade påär

för läkarvårdsersättning.sättsamma som

sjukpenning

grundläggande förutsättning för skall kunnaEn uppbäraatt en person
sjukpenning han eller hon har sjukpenninggrundande inkomst.är att en

förhållandet i landet medförEnbart det bosatt häräratt en person
således inte han eller hon omfattas det skydd sjukpenningför-att av
månen avsedd Sjukpenningförmånen behandlas nedan iär utgöra.att
kapitel 7.

Föräldrapenningförmåner

föräldrapenningförrnåner i4 kap.Bestämmelser finns AFL. För-om
huvudsakliga behoväldrapenningen avsedd täcka föräldersär att aven

inkomstförlust vid födelse och under barnetsförsörjning eller barnets
tillfällig föräldrapenning vid akutförsta levnadsår. En utges mer

ledig från sittuppkomna situationer i vilka förälder behöver varaen
för vård barn eller i andra situationer förälder avstårarbete närav en

från förvärvsarbete för delta i angelägenhet rörande barnet.att
försäkrad förälder inskrivenEnligt 4 kap. 1 § AFL har ären som

för-till föräldrapenning och tillfällighos allmän försäkringskassa rätt
äldrapenning. innebär i huvudsak förälder skallDetta att ansesen

för till ifrågavarande förmåner. För-bosatt här i landet ha rättatt
äldrapeningförmåner för vård barn endast barnet bosattärutges av om

Sverige,i landet. Vid adoption barn, får barnet bosatt ihär ansesav
Vid tillämpningde blivande adoptionsföräldrarna bosatta här.ärom

föräldrapenningförmåner likställs enligt kap.bestämmelserna 4av om
vissa rättslig vårdnadshavare.2 § med förälder andra t.ex.personer,

inskrivningvillkor för erhålla föräldrapenning krävs viss tidsSom att
beskrivits i avsnitt 3.3.hos försäkringskassan harsätt närmare ovan

födelse enligt 4 kap. 3 § AFL för-Med anledning barnsett utgesav
flerbarnsbörd kan sådanäldrapenning under högst 450 dagar. Vid

förmån erhållas under ytterligare dagar.
finns ifaktiskt vårdas i Sverige inte AFL.Något krav på barnetatt

Är försäkringskassa och barnet bosatt här iföräldern inskriven hos
föräldern och barnet vistaskan föräldrapenning utgålandet, även om

utomlands.
enligt bestämmelserna i kap. 6 §Föräldrapenningen beräknas 4

förälderns sjukpenning, vilket förutsättermed ledningAFL attav
varit sjuk-Därvid gäller föräldern skall hahar SGI.denne atten
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penningförsäkrad under viss minsta tid. En redogörelse härförnämnare
finns i avsnitt 3.3. Emellertid föreskrivs också hel för-attovan
äldrapenning uppgår till lägst 60 kr dagen, den s.k. garantinivån.om

sagda innebär föräldrapenning på garantinivån kan försäkradDet att en
erhålla han eller hon har inkomster eller förvärvsarbete.oavsett om

till den nivån föräldrapenningen enbart bosättningsbaserad.Upp är
gäller till föräldrapenning garantinivån, beräknasVad rätten över som

sjukpenningen, hänvisas emellertid till kap.med ledning 7av om
Även tillfälliga föräldrapenningenförsäkring vid arbete i Sverige. den

kapitel.behandlas i nämnda

Rehabilitering och rehabiliteringsersättning

försäkrad enligt kap. § och inskriven hosEn AFL 1 3ärperson som
sjukpenning enligt kap.allmän försäkringskassa eller har till 3 1 §rätt

till rehabilitering ochandra stycket underärig har möjligheterAFL
följd in-till rehabiliteringsersättning enligt 22 kap AFL. Tillrätt av

praktiken bosättningsvillkor förskrivningskravet föreligger det i ett
rehabiliteringenförmåner enligt kap. Syftet medtill 22 AFL. ärrätt
arbetsförmågasjukdom skall återfå sin ochden drabbatsatt som av

försäkrades arbetsgivare skallförutsättningar för försörja sig. Denatt
vidtas förrehabiliteringsbehovet klarläggs och åtgärderför attattsvara

försäkrings-finns skäl härför, skalleffektiv rehabilitering. Om deten
för rehabiliteringsutredningen.kassan överta ansvaret

vilketRehabiliteringsersättningen viss del fastställd SGI,utgör av
medför sådan ersättning inte kan erhållas utanatt av en person

landet inteinkomster. innebär enbart bosättning här iDetta äratt
skydd dennatillräckligt för den enskilde skall erhålla detatt som

ersättning avseddär att ge.

Folkpensionsförmåner m.m.

ålderspension, förtidspension, efter-Folkpension kan utgå i form av
tillägg till pension.levandepension och handikappersättning utgörsom

för till folkpensionallmänna förutsättningarBestämmelser rättom
bosatt i Sverige harfinns försäkradi 5 kap. AFL. En ärperson som

förförhållande till det antal år vilka det har till-folkpension itillrätt
ATP-baserad folkpension eller till dets.k.godoräknats ATP-poäng

bosättningstid i Sverige s.k bosätt-tillgodoräknasantal år somsom
ATP-baserad folkpension 7 kap.folkpension.ningsbaserad Ang. se

krävs enligt 5 kap. 5 §bosättningsbaseraa folkpensiontillFör rätt
tillgodoräknas förbosättningstid i Sverige kanandra stycket AFL att

efterfolkpensionen beräknasår. bosättningsbaserademinst Dentre
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den sammanlagda tid för vilken den pensionsberättigade eller, såvitt
gäller efterlevandepension, den avlidne kan tillgodoräknas bosättnings-
tid i Sverige. Uppgår bosättningstiden till minst 40 år folk-utges
pension med oavkortat belopp. I fall beräknas folkpensionenannat
efter hur andel den faktiska bosättningstiden år.40 Somutgörstor av
bosättningstid för folkpension beaktas inte år infaller före det attsom
den pensionsberättigade har fyllt 16 år eller efter det han har elleratt
skulle ha fyllt 64 år.

kap. 6 finnsI 5 § bestämmelser vad räknas bosätt-om som som
ningstid i Sverige. Enligt dessa gäller i huvudsak följande. Tid under
vilken har varit folkbokförd i Sverige tillgodoräknasen person som
bosättningstid. Vid flyttning utomlands bortses därvid från tiden efter

den enskilde enligt FBL skall avregistreras utflyttad.utresan, om som
Som bosättningstid godtas tiden mellan tidpunkten föräven ansökan-

uppehållstillstånd enligt kap.1 4 §utlänningslagen 1989:529 ochom
tidpunkten för folkbokföring i Sverige, den enskilde under nämndaom
tid har vistats oavbrutet här i landet. För missionärer och biståndsar--
betare godtas bosättningstid tid under vilken varit sändävensom man
till land för arbete för arbetsgivarens räkning. För tid efterett annat
år 1992 gäller detta endast utsändningstiden har längst årvarat treom
i följd. sagdaDet gäller medföljande make barnäven undersamt
18 år. Till bosättningstiden hör tid under vilken försäkradäven en-
har inkomst förvärvsarbete i kap. dvs.ll AFL, kanav som avses vara
pensionsgrundande för ATP. bosättningstidenI ingår, med viss be--
gränsning, tid före år 1993 under vilken svensk medborgare haren
haft utlandsanställning grundat till svenskt statligt regleradrättsom
pension.

Som bosättningstid godtas vidare tid under vilken en person som
inte har fyllt 26 år har bedrivit utlandsstudier. Närmare bestämmelser
därom finns förordningeni 1994:1133 tillgodoräknandeom av
bosättningstid i Sverige vid studier i land. förutsättningEn förannat

tiden för utlandsstudier skall godtas bosättningstid föratt som
folkpension studierna berättigar till studiemedel enligt kap.är 4att
studiestödslagen 1973:349, studietiden överstiger år ochatt ett att

under minst år före studierna varithar bosatt här i landet.ettpersonen
försäkradHar beviljats asyl i Sverige kan, med vissa begräns-en-

ningar, tid han har varit bosatt i sitt hemland tillgodoräknas honom
bosättningstid i Sverigesom

Till folkpensionsfönnånerna hör handikappersättning enligtäven
9 kap. Vårdbidrag2 § och enligt 9 kap. Enligt kap.4 5 2 § har en
försäkrad bosatt här i landet till Vårdbidrag ochär rättperson som
handikappersättning inte tillägg till pension.utgörsom

till handikappersättningRätt har försäkrad mellanären person som
och 65 år gammal,15 hans funktionsförrnåga har nedsatts förom

avsevärd tid. Sådan ersättning utgår nedsättningen så omfattandeärom
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den försäkrade i sin dagliga livsföring behöver tidskrävande hjälpatt
han behöver fortlöpande hjälpattav annan person, av annan person

för kunna förvärvsarbeta eller i övrigt behöver vidkännas be-att
tydande merutgifter. Handikappersättningen beräknas till viss andel av
basbeloppet, varvid hjälpbehovets omfattning eller merutgifternas
storlek beaktas.

Vårdbidrag utgår för vård barn inte har fyllt år ochsextonav som
grund sjukdom, psykisk utvecklingsstörning ellersom annatav

handikapp i behov särskild tillsyn vårdär eller under minstav sex
månader. Rätten till vårdbidraget tillkommer försäkrad förälder till
barnet. Bidragets storlek bestäms till viss andel basbeloppetav
beroende på omfattningen tillsyns- eller vårdbehovet.av

Pensionstillskott förmån har samband med folk-är näraen som
pension. Förmånen nämligen varierandemed ATP tillskottutgör ett
till folkpension i form ålderspension, förtidspension, omställnings-av
pension eller särskild efterlevandepension. Enligt 1 § lagen 1969:205

pensionstillskott sådant tillskott endast till den bosattärutgesom som
i Sverige. För tillhöra den skyddade personkretsen i detta hän-att
seende krävs således den enskilde dels uppbär folkpension, dels äratt
bosatt här i landet.

bosattDen här i landet kan tillägg till folkpensionär ettsom som
i form ålderspension få särskilt pensionstillägg för vård sjuktettav av
barn. Bestämmelser därom finns i lagen 1990:773 särskiltom
pensionstillägg till folkpension för långvarig vård sjukt ellerav
handikappat barn.

Vidare lämnas bostadstillägg till den bosatt här i landet ochärsom
uppbär sådan pensionsfönnån i § lagen 1994:3081som som anges
bostadstillägg till pensionärer. Detta gäller den uppbärom som

ålderspension, förtidspension, omställningspension eller särskild
efterlevandepension enligt AFL eller i l § omnämnd pensions-annan
förmån.

En kvinna har i vissa fall till hustrutillägg enligt lagenrätt
1994:309 hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension.om
Detta gäller under förutsättning bl.a. hon bosatt i Sverige ochäratt
född år 1934 eller tidigare hennes make uppbär folkpension isamt
form förtidspension eller ålderspension.av

Övriga förmåner

Allmänt barnbidrag

Allmänt barnbidrag enligt lagen 1947:529 allmänt barnbidragom
för barn svensk medborgare och bosatt här i landet.ärutges som

Sådant bidrag lämnas också för här i landet bosatt barn, inte ärsom
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svensk medborgare, barnet eller någon dess föräldrar vistas härom av
i landet sedan minst månader. Ettârsregeln i kap. 3 förstal §sex
stycket gäller inte till barnbidrag vidAFL vistelse utomlands.rätten
Enligt § tredje stycket barnbidragslagen barn1 lämnarettanses som
Sverige fortfarande bosatt här, utlandsvistelsen avseddär attom vara

månader.längst sex
avsnitt 3.4.1 finns redogörelse för bakgrunden till bestämmel-l en

barnbidrag och tidsfristerna i samband med rörattserna om personer
Beträffande medföljande barn tillsig nationsgränserna.över stats-

biståndsarbetare tjänstgöranställda, missionärer och utomlandssom
särskilda enligt vilka barnetfinns bestämmelser bosatt här ianses

landet under utlandsvistelse överstiger månader.även en som sex
personkategori behandlas nedan i kapitelDenna

barnbidragFörlängt

elev i grundskolan eller i vissa andra särskilt angivnaEtt barn ärsom
till förlängt barnbidrag efter det barnet har fylltskolor har rätt att

förlängt barnbidragår. Enligt § lagen 1986:378 lämnas16 5 om
bidrag endast till elev bosatt i Sverige. För elevsådant ären som en

medborgare krävs därvid dessutom eleven vistasinte svenskär attsom
vid utländski landet sedan minst månader. En elev skolahär ensex

får statsbidrag kan också få förlängt barnbidrag, hansvensktsom om
deltar i utbildning den i svenska grundskolan.eller hon motsvararsom

barnbidrag i sistnämnda fall gäller förFör förlängt samma som
allmänt barnbidrag.

Underhållsstöd till särlevande föräldrar, m.m.

underhållsstödbidragsförmån utgår för barnEn utgörs avannan som
underhållsstöd. Som redovisats i avsnittenligt lagen 1996: 1030 om

tidigare bidragsförskottfr.o.m. februari 19973.4.2 har ersattman
till sådant stödunderhållsstöd till särlevande föräldrar. Förmed rätt

folkbokfört hos föräldern,barnet varaktigt bor ochkrävs äratt ena
Ärbosatt här i landet.boföräldern, den föräldernden s.k. ärattsamt

för till underhållsstödinte svensk medborgare krävs detbarnet rätt att
månader. Vidareminst"boföräldern" eller barnet vistas här sedan sex

bosatt här, denSverige fortfarandeskall barn lämnarett anses omsom
till utlands-stöd betalas visarbegär sådant stöd eller attutsomsom

längst månader.vistelsen avseddär att vara sex
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Läkemedelsförmâner, m. m.

En lag 1996: 1150 högkostnadsskydd vid köp läkemedelom av m.m.
har fr.0.m. i år tidigare lag begränsning läkemedels-ersatt en om av
kostnader. Den lagen innebär bl.a. kostnadsansvaret förattnya
läkemedelsförmånerna överförs från till landstingen och destaten
landstingsfria kommunerna. Läkemedelsförmânen från andrasepareras
förmåner i samband med behov hälso- och sjukvård. Förmånenav
skall skydda höga sammanlagda kostnader i stället förmot att som
tidigare subventionera alla enstaka läkemedelsköp vissöver en summa.

förmånen skall omfatta receptbelagda läkemedel,Den medel inya
födelsekontrollerande syfte och vissa förbrukningsartiklar. tidigareEn
förmån med prisnedsatta livsmedel för särskilda ändamål skall, i
avvaktan denna förmån, tills vidare omfattas detöversyn av av nya
förrnånssystemet.

8 § lagen högkostnadsskydd vid läkemedelI köpom av m.m. anges
vilka har till förmåner enligt närrmda lag. Bestämmelsenrättsom

8 § lagen 1981:49 begränsning läkemedelskost-motsvarar om av
nader, Rätt till förmåner har, liksom tidigare, dels den ärm.m. som
försäkrad enligt kap. 3 § första och bosatt här i landet, dels1 AFL är
den vårdförmånerbosatt här, har till här vidrättutan attsom, vara
sjukdom eller moderskap enligt vad följer förordning EEGsom av

fall1408/71. Den i anställd inte bosatt här iärannatnr som men
landet skall till förmåner högkostnadsskydd såvittha i formrätt av

läkemedel förskrivs födelsekontrolleran-och medel enbart iavser som
syfte. erhållade En sådan skall ha prisnedsattaäven rätt attperson

för sjukhusvård intelivsmedel särskilda ändamål. Den får skallsom
förhållanden.omfattas den lagen, vilket tidigaremotsvararav nya

Enligt 9 § skall, liksom tidigare, ersättning utgå för kostnad förkunna
köp läkemedel i nordiskt land.ett annatav

Bostadsbidrag

Enligt § lagen 1993:737 bostadsbidrag kan den bor och1 somom
folkbokförd i Sverige få bostadsbidrag. Bostadsbidrag lämnas delsär

i form bidrag till kostnader för den bostad där sökanden bosattärav
hemmavarandeoch folkbokförd, dels i form särskilt bidrag förav

förfinns särskilda får bidrag kostnaderbarn. Om det skäl, lämnas en
bet.bostad där den enskilde inte folkbokförd. I förarbetenaär

ianfördes sådana särskilda skäl FBL:s1995/96:BoUl1 20 atts.
allvarlig eller upprepadmening bl.a. någon har blivit förär utsattom

gamla folk-brottslighet. de fall medger kvarskrivning denI FBL
medgebokföringsorten bör bestämmelserna i bostadsbidragslagenäven
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detta. Bidragets storlek beräknas med beaktande den enskildesav-
inkomstförhållanden.

Bilstöd

föräldrarTill handikappade och till handikappade barn lämnas statligt
anskaffningbidrag för motorfordon s.k. bilstöd. Bestämmelserav

därom finns i lagen 1988:360 handläggning ärendenom av om
till handikappade.bilstöd Rätt till bilstöd har den försäkradärsom

enligt kap. 3 § första stycket i1 AFL och bosatt Sverige. Bidragär
också till den inte ilämnas bosatt här landet, denne tillärsom om

tillämpning förordningföljd EEG 1408/71 har tillrättav av nr
vårdförmâner i Sverige vid sjukdom.

Assistansersättning

Enligt 3 § lagen 1993:389 assistansersättning har denom som
omfattas 1 § lagen 1993:387 stöd och service till vissaav om
funktionshindrade, med vissa undantag, för sin dagligarätt att
livsföring få assistansersättning. enskildeDetta gäller den inte harom
fyllt 65 år och behovet personlig assistans uppgår till änom av mer

timmar i veckan. § sistnänmda lag framgår vad20 Av l som avses
med funktionshinder. Beslut assistansersättning fattas enligt 2 §om
andra stycket lagen assistansersättning den allmänna försäk-om av
ringskassa där sökanden inskriven skulleeller ha varit inskriven,är

uppfyllthan åldersvillkoret i kap. 4 § AFL. Inskrivning1om av en
försäkringskassan förutsätterhos denne bosatt i Sverige.ärattperson

Beträffande assistansersättningen föreligger således indirekt kravett
bosättning i landet. fall inte någonhär I nämligen myndighetärannat
behörig bevilja ifrågavarande förmån.att

Adoptionsbidrag

utgår adoptivföräldrarsallmänna medel bidrag till kostnader vidAv
finnsadoption utländska barn. Bestämmelser därom i lagenav

bidrag1988:1463 vid adoption utländska barn. Ett grund-om av
läggande villkor för bidrag adoptivföräldrarna bosatta ihärär att var
landet de fick barnet i sin vård och adoptionen blev giltig här.när när

bidrag fattas den försäkringskassa vilkenBeslut allmänna hosom av
inskrivna. bosättningsvillkoret föreliggerföräldrarna Förutomär

indirekt villkor försäkringskassan.således inskrivning hosett om
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överväganden6.3.2 och förslag

Förslag: Ett grundläggande villkor för skall tillhöraatt en person
den skyddade personkretsen med avseende på vissa förmåner
inom socialförsäkringen och anslutande bidragssystem skall vara

han eller hon bosatt i Sverige. Varken svensktatt med-anses
borgarskap eller inskrivning hos allmän försäkringskassa skall
längre något villkor för tillhöra personkretsen.attvara

Följande förmåner enligt AFL skall bosättningsbaseradevara
Ersättning för sjukvård enligt kap.2 och anslutande för-m.m.
fattningar
Föräldrapenning garantinivån enligt 4 kap.
Bosättningsbaserad folkpension i form ålderspension, förtids-av
pension och efterlevandepension enligt 5-10 kap.
Handikappersättning och Vårdbidrag enligt 9 kap.
Förmåner enligt följande författningar skall bosättnings-vara

baserade
lagen 1947:529 allmänna barnbidragom
lagen 1969:205 pensionstillskottom
lagen 1986:378 förlängt barnbidragom
lagen 1988:360 handläggning ärenden bilstöd tillom av om
handikappade
lagen 1988:1463 bidrag vid adoption utländska barnom av
lagen 1990:773 särskilt pensionstillägg till folkpension förom
långvarig vård sjukt eller handikappat barnav
lagen 1993:389 assistansersättningom
lagen 1993:737 bostadsbidragom
lagen 1994:308 bostadstillägg till pensionärerom
lagen 1994:309 hustrutillägg i vissa fall då make uppbärom
folkpension
lagen 1996: 1030 underhållsstödom

Som vi tidigare har utvecklat i våra allmänna överväganden och
förslag i avsnitt 5.2 bör socialförsäkringen och anslutande bidragssys-

i två delar. Utgångspunkten därvid till dentem är attsepareras ena
delen skall hänföras förmåner beroende den enskilde harär attsom av
förvärvsarbete eller inkomster från sådant. delenDen behandlas i
kapitel Till7. den andra delen, dvs. de aktuella bosättnings-nu

förmånerna,baserade bör hänföras sådana förmåner utgör ersätt-som
ningar för olika kostnader eller bidrag. Beträffande de bosätt-rena
ningsbaserade förmånerna skall bosättning här landeti utgöra ett
grundläggande villkor för den enskilde skall försäkrad, dvs.att vara
ingå i den skyddade personkretsen.
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Regeringen har i våra utredningsdirektiv markerat avsikten inteatt
varithar ändra till de förmåner idag enbarträttenatt utgessom

grundval bosättning i Sverige. Våra förslag följer direktiven.av
För i det enskilda fallet verkligen skall erhållaatt en person en

förmån det naturligtvis inte tillräckligt han eller hon ingår i denär att
skyddade personkretsen. måste föreliggaDessutom det någon
omständighet framkallar försäkringsfallet eller utbetalning detsom av
aktuella bidraget. Vilka omständigheter nämnda effekt växlarsom ger

olika förmånermellan beroende respektive förmånvad avseddär
skydda eller trygghet T.ex. kan den omständighetenatt mot. attge en

vårdnadhar barn inte har fyllt år16 framkallaett ut-person om som
betalning allmänt barnbidrag, ingårbarnet i den skyddadeav om
personkretsen. Vilka omständigheter skall framkalla de olikasom
försäkringsfallen emellertid inte föremål för vårt uppdrag.är

det gäller urvalet förmånerNär bör bosättnings-av som vara
baserade ligger det till hands jämföra med vad enligtnära att som
gällande ordning kan väsentligen bosättningsbaserat. Tillanses
sjukförsäkringen enligt ersättningAFL hör bl.a. för sjukvård m.m.

kap. till förmåner2 AFL. Rätten i form sjukvårdsersättning ellerav
liknande saknar enligt gällande ordning samband med förvärvsarbete
eller inkomster från sådan. Främst det fråga förmånerär om som
syftar till den enskilde skall vidmakthålla eller uppnå god hälsaatt en

den enskildes kostnader för vård och liknande begränsas påattgenom
direkt eller indirekt Den enskilde skall naturligtvis oberoendeväg. av
förvärvsarbete eller inkomster från faktisk möjlighetsådant ha att
kunna utnyttja den vård och behandling erbjuds i samhället. Dettasom

för de förmåner fråntalar socialförsäkringen syftar till hållaatt som
kostnaderna för vård och behandling i möjligaste mån inte börnere
förvärvsanknutna. Den enskilde bör således med avseende påvara

dessa försäkrad på den grunden han bosatt här i landet.attvara anses
När det gäller det reella innehållet i till sjukvårdsersättningrätten

gjordes i samband med den s.k. Dagmarreformen år 1985 omfattande
ändringar i 2 kap. AFL 1983/84:190. förarbetena anfördesprop. I

följande. flestabl.a. De ersättningarna, i huvudsak direkt tillgessom
vårdgivarna, mister anknytningen till viss vård- eller behandlingsåt-en
gärd. Försäkringen för sjukvårdsersättning i första handär en
försäkring för täcka vårdkostnader. försäkring kan dockDennaatt

ha variten försäkring för vård, eftersom vårdgivarenäven sägas
grund den ersättning erhålls för varje vårdtillfälle förutsättsav som

vård. Enligt för ersättningberedd det tillatt systemetvara ge nya
sjukvårdshuvudmännen finns ingen direkt anknytning mellan den vård

vidlämnas det enskilda vårdtillfället och de schabloniseradesom
ersättningar betalas från försäkringen. finns därförDetutsom
anledning i föra vårdskyldighetAFL in erinran denatt en somom
föreligger enligt HSL. har träffats medDen överenskommelse som
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sjukvårdshuvudmännen innebär den försäkrad enligt AFLäratt som
eller tillförsäkrad vårdfönnåner enligt konvention inte skall drabbas av
andra vårdkostnader föreskriven patientavgift. Avgörande i dettaän
hänseende således bortsett från konventionsfallenär denatt- -
vårdsökande sjukförsäkrad enligt Såväl sjukförsäkringenAFL.är
enligt AFL sjukvårdshuvudmännens vårdskyldighet enligt HSLsom
bygger huvudprincip bosättningen. Bosättningsbegreppen isom
AFL och HSL grundas bägge folkbokföringsförordningen
1967:198 och visar i realiteten överensstämmelse. I tillämp-stor
ningen har uppståttdock små skillnader, skulle kunna vållasom
missförstånd vid sjukvårdshuvudmannens bedömning vissaav
undantagsfall. Det ansågs den bakgrunden lämpligt Riks-mot att-
försäkringsverket och Landstingsförbundet överläggningar förtog upp

utfärdade cirkulär och andra tillämpningsanvisningar i syfteöveratt se
föreskrifter eller allmänna råd uppnå såvitt möjligtatt genom en

enhetlig tillämpning i bosättningsfrågorna.
Överenskommelsen mellan och Landstingsförbundet vissastaten om

ersättningar till sjukvårdshuvudmännen för år 1997 omfattarm.m.
miljoner1 169 kronor. Detta skall ställas i relation till drygt 91 mil-

jarder kronor landstingen älva via landstingsskatten använder försom
finansiera hälso- och sjukvården. Statens bidrag har huvudsakligenatt

betydelse signal- stimulansmedel.och Våra förslag i detta kapitelsom
bosättningsbaserade försäkringenden och dess förhållande till FBLom

och beskattningen enligt vår mening inte anledning till särskildager
förhandlingar mellan Socialdepartementet och Landstingsförbundet. Vi
återkommer till frågan i kapitel 8 det gäller några särskildanär
persongrupper.

Beträffande sådant bidrag till arbetshjälpmedel med stödutgessom
kap. finns2 14 § AFL det anledning till särskilda överväganden.av

Förmånen avsedd för förvärvsarbetande, försäkradeär personer som
behöver arbetshjälpmedel led i sin rehabilitering. Arbetshjälp-ettsom
medlet skall underlätta för dem utföra sitt arbete. Samtidigt skallatt
bidraget inte användas till utrustning normalt förekommaskall påsom
den försäkrades arbetsplats. Bidraget motiveratskall med hänsynvara
den försäkrades personliga situation och behov arbetshjälpmedlet.av

skulle kunna tala för ifrågavarande förmån bör för-Detta att vara
värvsanknuten i stället för bosättningsbaserad. Emellertid torde det i
dessa fall ofta fråga långsiktiga behov skall tillgodoses,vara om som
vilket talar för förmånen bör för med påatt reserveras personer en
lång sikt varaktig anknytning till Sverige. Den enskilde bör därför

försäkrad med avseende denna förmån på den grunden hanattvara
eller hon bosatt här i landet. Däremot skall det för framkallandeanses

försäkringsfallet flera omständigheter krävas denattav som en av
enskilde förvärsvsarbetande.är



246 SOU 1997:72

Till sjukförsäkringen hör sjukpenning och havandeskapspen-även
ning. Dessa förmåner avsedda skydda den försäkradeär att mot
inkomstförluster vid sjukdom respektive havandeskap. Förmåner av
detta slag förutsätter till sin den försäkrade normalt harnatur att

fråninkomster förvärvsarbete. framtidenFör skall de förmånerna ingå
arbetsförsäkringi den föreslås i kapitel Emellertid ingår isom

sjukförsäkringen föräldrapenning, i likhet med sjukpen-även som
ningen skall kompensera för inkomstförlust i viss situation. Dettaen

följaktligentalar för inte heller föräldrapenningförmånen böratt vara
bosättningsanknuten. Emellertid har enligt gällande försäkradrätt en

har liten eller ingen inkomst från förvärvsarbete tillrättperson som
föräldrapenning garantinivân, f.n. 60 kr dagen. Såvitt gällerom
föräldrapenning garantinivå det i praktiken inte fråganär om
kompensation för inkomstförlust. I stället det fråga beredaär attom
alla försäkrade föräldrar möjlighet under viss tid hemmaatt stannaen
för vård barn. Det kan knappast komma i fråga att rentav av
principiella skäl slopa denna förmån för vissa personkategorier genom

inte till någon del låta föräldrapenningförmånen bosättningsan-att vara
knuten. Vi därför den i Sverigebosatt skall ha tillär rättattanser som
föräldrapenning på garantinivân bosättningsbaserad förmån isom en

försäkringen.den nya
Vad gäller pensionsförmåner har i avsnitt 6.3.1 redogjorts för de

pensionsförmåner enligt gällande ordning utgår grundsom av
bosättning i Sverige, dvs. olika former den bosättningsbaseradeav
folkpensionsförmånen. Denna bör framdeles bosättnings-även vara

Ävenbaserad. de övriga folkpensionsförmâner redovisats isom ovan
avsnitt 6.3.1 bör bosättningsanknutna eftersom deras storlek intevara
beräknas efter den försäkrades inkomster.

Vad gäller förmånerna allmänt barnbidrag och förlängt barnbidrag
dessa inte relaterade till den enskildes ekonomiska förhållanden påär

så de kompensera för någon inkomstförlust. Frågasätt äratt attavser
bidragaenbart till de kostnader förenade med haäratt attsom

vårdnaden barn. De bör där bosättningsbaserade. Samma börom vara
gälla underhållsstöd till särlevande föräldrar. Beträffandeäven

läkemedelsförmânerna, visserligen omfattasinte densom av av oss
föreslagna socialförsäkringslagen, sig synpunkter gällandegör samma

Ävenför sjukvårdsersättningen. dessa förmåner bör såledessom vara
bosättningsanknutna jfr. vårt lagförslag 27.nr

Vad gäller de olika formerna bostadsstöd faller det sig naturligtav
grund för tillhöra den skyddade personkretsen förutsättaatt att attsom

enskilde bosatt iden här landet. Varken bilstöd, assistansersättningär
eller adoptionsbidrag täcka inkomstförluster. hellerInte ärattavser
de enligt gällande beroende den enskilde har inkomster frånrätt attav

Ävenförvärvsarbete. dessa förmåner har sådan karaktär de äratt att
hänföra till bosättningsförrnånerna. Vi generellt förmånerattanser
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funktionsstöd hör hemma i denkan räknas familjestöd ochsom som
bosättningsförsäkringen.nya

i framtiden komma bliFörmånerna i bosättningsförsäkringen kan att
kompletterade med garantipension inom reformerat pensionssystemett

1993/94:SfU24, rskr 1993/94:439 och med1993/942250, bet.prop.
motsvarighet månadsersättning på garantinivå enligt Sjuk-någon till

1996:113 allmänoch arbetsskadekommitténs betänkande SOU En
rehabilitering.aktiv försäkring vid sjukdom ochoch

Särskilda villkor6.4

väntetider för förmåner6.4.1 Förslag m.m.om

utgår grund bosättning i SverigeFörslag: Förmåner som av
för tid innan försäkrade har vistats här i landetbetalas inte den

månader i följd.under minst sex
ersättningskall inte gälla förmånerDenna väntetid utgörsom

anslutande författningar.för sjukvård enligt 2 kap. AFL ochm.m.
bosättningsbaserade pensionsför-villkor för utbetalningSom av

bestämmelser minstamåner skall i stället tillämpas tidigare om
bosättningstid i kap.5 AFL.

föreslår i avsnitt 6.3 skallBeträffande vissa förmåner vi att personen
personkretsen, denförsäkrad, dvs. ingå i den skyddadevara

Bosättning här igrunden han eller hon bosatt i Sverige.att anses
enhetligt försäk-landet skall således grundläggande ochettvara

Därmed börjarringsvillkor för de bosättningsbaserade förmånerna.
i åtnjutande deenskilde kvalificera sig för kunna kommaden att att av

bosättningstidbosättningsbaserade förmånerna. innebärDetta attt.ex.
tillgodoräknas från detför folkpensionsförmåner kommer attatt en

bosatt här i landet.person anses
Även skallenligt gällande krävs normalträtt att en person anses

inomi för tillhöra den skyddade personkretsenbosatt här landet att
några förmånersocialförsäkringen och anslutande bidragssystem. För

för utbetalning skallemellertid därutöver särskilda villkorgäller att
utbetalning för-avsnitt krävs förkunna ske. Som framgår 3.3 avav

hos allmän försäkrings-äldrapenning föräldern har varit inskrivenatt
dagen för vilken för-i följd förekassa under minst 180 dagar närmast

Vidare haräldrapenningen skall utbetalas 4 kap. 9 § AFL. en
sjukpenningnivå dvs. föräldrapen-förälder till föräldrapenning pårätt

ersättnings-garantinivån under de första 180 dagarnaning över av
garantini-sjukpenningförsäkradtiden, han eller hon har varit överom
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vån under 240 dagar i följd före barnets födelse.. Frågor rörande
föräldrapenning sjukpenningnivå behandlas vidare i 7 kap. För att
allmänna barnbidrag skall betalas för i Sverige bosatt barn,ett som
inte svensk medborgare, krävs förär närvarande se avsnitt 3.4.1 att

eller någonbarnet dess föräldrar vistas i Sverige sedan minstav sex
månader. Ett liknande villkor gäller enligt lagen 1996:1030 om
underhållsstöd avsnittse 3.4.2.

Med hänsyn till dessa redan i dag gällande väntetider inställer sig
frågan från vilken tidpunkt förmåner från den bosättningsför-om nya
säkringen tidigast skall kunna utbetalas till försäkrad. denneBören
kunna uppbära förmåner för tiden omedelbart efter det bosättnings-att
villkoret uppfyllt eller bör det förflyta viss minstaär tid för vilkenen
förmåner inte bör Som exempel kan det falletnänmasutges. att en

med underårigt barn, inte svensk medborgare, flyttarärperson som
till Sverige. Enligt gällande skall allmänt barnbidragrätt i detta fall
utbetalas föräldern eller barnet sedan minst månader vistas iom sex

NågotSverige. bidrag således inte för de första månadernautges sex
bosättningen här i landet.av

Enligt våra direktiv skall enhetliga villkor eller försäkringsvillkor
eftersträvas för likartade förmåner. Vidare skall beaktas även-
regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att

offentliga åtaganden dir 1994:23.pröva Detta medför bl.a. att
förslag innebär utgiftsökningar eller inkomstminskningar skallsom
finansieras, vilket skall ske det lämnas konkreta förslagattgenom om
effektiviseringar eller omprövningar. skall medföraDessa besparingar
eller omprioriteringar i första hand inom politikområde. Ut-samma
giftsökningar eller inkomstminskningar skall kunna genomföras med

oförändradetotalt eller minskadesett resurser.
Enligt vårt förslag socialförsäkringen och anslutandesepareras

bidragssystem i två bosättningsbaserad försäkring ochgrenar: en en
arbetsbaserad försäkring. Detta innebär fönnånerna inom ochatt en

socialförsäkringen likartade på så för demär sätt attsamma gren av
skall gälla grundläggande försäkringsvillkor. Inomsamma ena grenen
gäller bosättningsvillkor, inom andraden förvärvsvillkor.ett ett

Enhetligheten bland tillämpliga villkor för de bosättningsbaserade
förmånerna skulle bli de nuvarande särskildaännu större, om
ersättningsvillkoren för vissa förmåner avvecklas. Vid sidan om
bosättningsvillkoret skulle i sådant fall för utbetalning barnbidrag,av
bidragsförskott eller föräldrapenning inte ställas direkta eller indirekta
krav på viss tids vistelse här i landet. Nämnda förmåner inte attavser
täcka helt tillfälliga eller kortvariga behov, vilket å andra sidan talar
för den enskilde bör ha varaktig anknytning till Sverige föratt atten
få uppbära dem.

Ett avskaffande ifrågavarande särskilda ersättningsvillkor skulleav
medförai sig utökning den har omedelbaren av grupp personer som
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uppbära allmänna barnbidrag,rätt underhållsstöd och föräldrapen-att
ning på garantinivån. Beträffande föräldrapenningen framgårvar, som

avsnitt 3.3, skäl för införa kravet 180 dagars inskrivningett attav
hos försäkringskassan ville motverka skulleatt attman personer
försöka utnyttja förmånerna tillfällig bosättning i landet. Ettgenom
avskaffande kraven viss tids vistelse här i landet skulle enligtav
vår mening medföra ökad risk för skenbosättningar eller tillfälligaen
bosättningar i syfte komma i åtnjutande vissa förmåner. Om deatt av
särskilda villkoren avskaffades, skulle detta medföra ökadeäven
kostnader för barnbidrag, underhållsstöd och föräldrapenning.

Med hänsyn till de bosättningsbaserade förmånerna väsentligenatt
skattefinansierade, kan ökade kostnader för dessa inte direkt finans-är

ieras ökade intäkter från allmänna egenavgifter eller socialav-genom
gifter. Vi bakgrund det anförda inte kunna förordamotanser oss av

avskaffande kravet viss tids vistelse här i landet. stället börIett av
i detta hänseende bestämmelse gälla för åtminstone barn-en gemensam
bidrag, underhållsstöd och föräldrapenning garantinivån. Enligt
denna skall förmånerna inte utbetalas för tid innan den försäkrade

föräldereller har vistats i Sverige under minst månader.en sex
syfte så långt möjligtI uppnå enhetliga villkor det önskvärtäratt

låta möjliga antal bosättningsbaserade förmånerstörsta omfattasatt av
krav på viss tids vistelse här i landet. Ett alternativ för attsamma

uppnå enhetliga villkor inte förenade med ökade kostnaderärsom -
i stället innebär besparingar för försäkringen därför låtautan attvore-

föreslagnaden utbetalningsregeln med krav på månaders vistelsesex
omfatta flertalet bosättningsbaserade förmåner. I sammanhanget bör

denna utbetalningsregel bli tillämplig endast inämnas detatt avses
inledande skede övergår till svensk försäkringstill-när en person
hörighet med avseende de bosättningsbaserade förmånerna.

sådanEn generell och medborgarskap oberoende väntetidmera av
förutsedd i de s.k. provisoriska europeiskaär överenskommelserna om

social trygghet, särskilt det gäller förmånsgrenarnär oberoendeärsom
avgifter jfr. avsnitt 4.1.3. Den vistasskall i Sverige underav som

kortare tid månader inte heller obegränsat skattskyldigän härärsex
i landet.

framstår emellertidDet obilligt nyligensom om en person, som
blivit försäkrad, under inledande tidsfrist inte skulle kunna kommaen
i åtnjutande vissa förmåner täcka tillfälliga ellerattav som avser mera
akuta behov, sjukvårdsersättning enligt kap.2 AFL. Dent.ex.
situationen bör undvikas försäkrad sig behöva avståatt en person anser
från erforderlig hälso- och sjukvård därför ersättning härför inteatt

från sjukförsäkringen. Dessa förmåner därförbör inte omfattasutges
månaderskravet inledande vistelse här i landet.av sex

För de pensionsförmåner vi föreslår skall ingå i den bosättnings-
försäkringenbaserade gäller f.n. särskilda bestämmelser bosätt-om
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ningstid avsnitt 6.3.1. till folkpensionse För krävs 5 kap. §5rätt
andra stycket bosättningstidAFL i Sverige kan tillgodoräknas föratt
minst år. Vidare krävs bosättningstid kan tillgodoräknas förtre att
minst 40 år, hel folkpension skall Dessa bestämmelser utgörutges.om
särskilda kvalifikationsregler för pensionsförmåner och bör gälla i

påavvaktan kommande pensionsreform. Med hänsyn till dessa be-
stämmelser bosättningstid bör föreslagna utbetalningsregelndenom
med krav månaders vistelse före aktuell utbetalning intesex en
omfatta de bosättningsbaserade pensionsförmånerna ålderspension,
förtidspension, efterlevandepension, pensionstillskott och särskilt
pensionstillägg.

innebär i praktiken bl.a. följande. Till flyttarDetta en person som
Sverige kan vissa förutsättningar folkpensionsförmånertill under

för hela tiden från det eller bosatt här.utbetalas han hon Enatt anses
härför något tillfälleförutsättning vederbörande vid tidigare varitär att

bosatt här och minst års bosättningstid därför kan tillgodoräknasatt tre
honom eller henne. En i Sverige tidigare bosatt flyttarperson som

går således inte mistetillbaka hit i samband med sin pensionering om
folkpensionsförmåner för någon tid under vilken bosättningdel denav

föreligga i Sverige.anses

6.4.2 Förslag uppehållstillståndom

för uppehållstillstånd skall haFörslag: En vilken krävs rättperson
förmåner endast erforderligt sådanttill bosättningsbaserade om

förmånertillstånd har beviljats. Vid försäkringsfall kan sådana
från tillståndet börjar gälla.betalas tidigast och med det Ut-ut att

tid tillbakabetalning får emellertid inte ske för längre än tre
månader innan tillståndet beviljades.

enskilde harvistelse i Sverige krävs i vissa fall denFör att uppe-
bakgrund däravhållstillstånd enligt utlänningslagen 1989:529. Mot

frågan kravet uppehållstillstånd bör inverkauppkommer om
detta avsnitt behandlastill förmåner från socialförsäkringen. Irätten
till bosättningsbaseradeuppehållstillstånd ochsambandet mellan rätten

förmåner.

förhållandenNuvarande m.m.

i Sverigei Sverige och arbeteUtlänningars inresa, och vistelseutresa
i utlänningslagen 1989:529,anställd till asyl reglerasrättensamtsom

utlänningUtlF. Enoch utlänningsförordningen l989:547,UtlL som
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vistas i Sverige i månader, skallän enligt kap.1 4 § UtlL hatremer
uppehållstillstånd, han eller hon inte medborgare iär något deom av
nordiska länderna. Sådant tillstånd kan tidsbegränsat ellervara perma-

Regeringen får föreskriva dels andra undantag från kravetnent. på
uppehållstillstånd, dels krav på uppehållstillstånd redan efter kortare
vistelsetid månader. Enligt kap.än 1 5 § skall utlänning hatre en
arbetstillstånd för arbeta i Sverige på grund anställning,att av om
utlänningen varken har uppehållstillstånd eller med-ärpermanent
borgare i något de övriga nordiska länderna.av

Uppehållstillstånd får enligt 2 kap. 4 § till utlänning ärges en som
make eller sambo till någon bosatt i Sverige ellerär harsom uppe-
hållstillstånd för bosättning här. Vidare får sådant tillstånd tillges en
utlänning eller har varit hemmavarandeär barn till någon ärsom som
bosatt i Sverige eller har uppehållstillstånd för bosättning här.
Uppehållstillstånd får också till utlänning på sätt ärannatges en som

anhörig till bosatt inära Sverige ellerär haren person som uppe-
hållstillstånd för bosättning här. Vidare får uppehållstillstånd tillges

utlänning har särskild anknytning till Sverige,en som annan som av
humanitära skäl bör få bosätta sig här eller har fått arbetstillståndsom
eller har sin försörjning ordnad på l nämnda fallsätt. görs ävenannat

vandelsprövning.en
Enligt uttalande i förarbetena till UtlL prop. 1988/89:86 146ett s.

torde de riktlinjer drogs år 1984 prop. 1983/84: 144 för närsom upp
tidsbegränsat uppehållstillstånd skall alltjämtett permanentresp. ges

få vägledande. Detta innebär utlänningaratt accepterasanses som som
invandrare normalt skall få uppehållstillstånd redan frånpermanent
början. Före år 1985 meddelades uppehållstillstånd regelmässigt
första gången endast för begränsad tid. Först därefter beviljades

uppehållstillstånd efter särskild ansökan. Om utlänningpermanent en
varaktigt bosätta sig i Sverige och bedöms böra fåattavser mera

uppehållstillstånd, bör denne redan från början få ett permanent
sådant. Detta gäller i praktiken dem beviljas asyl, dem fårsom som
uppehållstillstånd på grund familjeanknytning ellerav annan an-
knytning hit eller dem får uppehållstillstånd på grundsom av
arbetskraftsinvandring dem får här humanitärasamt stannasom av
skäl. När s.k. uppskjuten invandrarprövning tillämpas utfärdas
emellertid tidsbegränsade uppehållstillstånd. Tidsbegränsade tillstånd-

vid vistelse för gäststudier elleräven besök, antingen besöketges
gäller turism, tillfälligt arbete eller annat.

Praxis vad gäller anhörigs möjlighet till uppehållstillstånd innebär
i korthet uppehållstillstånd för make och sambo för-näratt ges
hållandet bedöms seriöst och fyllt år.18 Vid för-parternasom
hållanden nyligen uppstått tillämpas s.k. uppskjuten invandrings-som
prövning, varvid uppehållstillstånd för månader i undertagetges sex
de två första åren. Upphör anknytningen under denna tid, skall
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utlänningen normalt återvända hem. Undantag emellertid,görs t.ex.
det finns barn i förhållandet, förhållandet upphört grundnär när av

misshandel, det finns risk för social utstötning vid återkomsten tillnär
grund anknytninghemlandet eller den kommit hitpartom som av

bli förarbetena till nuvarandehar hunnit väl etablerad i arbetslivet. I
lydelse bestämmelserna i 2 kap. 4 § 1996:1379 uttalas prop.av

invandringsprövning1996/97:25 112 ordningen med uppskjutenatts.
behållas endast kort tid.bör har känt varandranär parterna en

flyktingartill uppehållstillstånd har enligt 3 kap. 4 § och övrigaRätt
skyddsbehövande. Uppehållstillstånd beviljas därför attsom en

flyktingutlänning flykting kallas asyl. Vad medär avses angessom
hänförs enligti 3 kap. 2 Till övriga skyddsbehövande 3 kap. 3 §

fruktanbl.a. utlänning lämnat hemlandet på grund välgrundadsom av
straffas kroppsstraff eller förför med döden eller med utsättasatt att

förnedrande behandling. Someller omänsklig ellertortyr annan
skydd grundskyddsbehövande också utlänning behöveranses som

återvända till sitt hemland påväpnad konflikt eller inte kanav som
milj hänförs vidare bl.a. fallgrund Till skyddsbehövandeav

förföljelse på grund kön eller homosexualitet.avav
får för utlänningarEnligt 2 kap. 4 § regeringen en grupp av soma

tillfälligt meddela föreskrifterbedöms ha behov skydd attav om
övriga får tidsbegränsatflyktingar eller skyddsbehövande ges uppe-

uppehållstillstånd får därvid beviljas förhållstillstånd. Ett tidsbegränsat
för återvändandesammanlagd tid högst två är. Har ett programen av

år.uppehållstillståndet med högst två Enligtinletts får förlängas
1271 denna bestämmelseförarbetena prop. 1996/97:25 125, tars.

från land. Enligtsikte bl.a. på situationer med massflykt ett annat
anledning redanförarbetena torde det emellertid i regel inte finnas att

tillstånd bör normaltfrån början bevilja tillstånd för så lång tid, utan
uppehållstillståndbeviljas för sexmånadersperioder. Tidsbegränsade

vid till asyl.enligt förarbetena kunna användas Denbör även rätt som
uppehållstillstånd skall habeviljats sådant tidsbegränsat rätt attett

Sverige.arbeta i
Uppehållstillstånd innan ankomsten hit. En ansökanskall begäras

inteefter sistnänmda gällerdärom kan inte beviljas inresan. Det om
till uppehållstillstånd,utlänningen såsom skyddsbehövande har rätt

sig här eller dethumanitära skäl bör få bosättautlänningen annarsav
uppehållstill-kan i vissa fallsynnerliga skäl. anknytningsfallfinns I

framgår ansökanbeviljas efter inresan. a§stånd Av 5 att omen
bifallas efteruppehållstillstånd kanförlängning tidsbegränsatav

förlängning.finns vägande skäl förinresan, detom
skyldig haEnligt skall utlänning4 § FBL är attsom uppe-en

tillstånd saknas och det intehållstillstånd inte folkbokföras, sådantom
ändå ske. Synnerligasynnerliga för folkbokföring skallfinns skäl att

uppehållstillstånd enligt för-från kravet börskäl för undantag
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arbetena 1990/91prop. 153 134 föreligga i två fall.typers.: anses av
Det för vilka prövningen fråganena avser personer av om uppe-
hållstillstånd endast formellär inflyttande utländskaart, t.ex.av
adoptivbarn till här bosatta Till det andra fallet hör utvisadepersoner.

vistelse här i landet kan förutses fortgå längre tid påpersoner vars
grund något avlägsnande ändå inte skall ske.attav

försäkradDen och bosattär här skall enligt kap.1 §4 AFLsom
från och med års ålder inskriven hos allmän försäkrings-sexton vara
kassa. Inskrivning skall ske så kassan fått kännedom densnart attom
enskilde skall inskriven och gäller från det sådant förhållandeattvara
har inträtt den försäkrade skall inskriven, dock tidigast frånatt vara
och med tredje månaden före det inskrivning sker. Nämnas kanatt att
inskrivning förutsättning förär till föräldrapenningrätt t.ex.en
4 kap. §1 AFL.

En utlänning behöver uppehållstillstånd kan enligt 5 § andrasom
stycket RFFS 1985: 16 inskrivas först uppehållstillståndnär permanent
har beviljats. Motsvarande gäller det har beviljats uppehållstill-om
stånd för år eller längre tia eller uppehållstillståndett ett som annars
kan ligga till grund för folkbokföring. Enligt 3 § andra stycket
föreskrifterna skall vistas här i landetatten person som avser en
begränsad tid för arbeta eller studera bosatt här, vistelsenatt anses om

avsedd år.är änatt ettvara mer
Flyktingspolitiska kommittén anförde i betänkandet SOU 1995:75

Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv, innehöll förslag tillsom
den nyligen införda bestämmelsen i 2 kap. 4 § UtlL tidsbe-a om
gränsade uppehållstillstånd för tillfälligt skyddsbehövande, bl.a.
följande. Tanken den aktuellaär skall återvända hematt närgruppen
den akuta situationen Med hänsynär över. härtill bör inriktningen

denna inte skall omfattas fullt alla normala socialaatt utvara av
rättigheter i det svenska samhället. En utlänning blivit folkbok-som
förd får tillgång till exempelvis socialtjänst. Biståndsreglerna i social-
tjänstlagen 1980:620 bör inte gälla för denna I stället börgrupp.
bistånd lämnas enligt lagen 1994: 137 mottagande asylsökandeom av
m.fl. För så skall möjligt bör FBL ändras så ifrågavarandeatt attvara

Ävenundantas från kravet på folkbokföring. AFL bör ändraspersoner
på motsvarande sätt.

förarbetenaI prop. 1996/97:25 129 till nuvarande lydelses. av
bestämmelsen i kap.2 4 § UtlL anfördes bl.a. följande. Regeringena
delar i och för sig kommitténs det inte rimligt desynsätt äratt att som
får tidsbegränsat uppehållstillstånd fullt omfattas alla socialaut av
rättigheter gäller för dem bosatta här. Frågan folk-ärsom som om
bokföring bör ske eller inte och i vilken utsträckning de får ettsom
tidsbegränsat uppehållstillstånd skall omfattas socialförsäkringen ärav
komplicerad och bör inte ytterligare beredning medavgöras utan en

genomgång konsekvenserna i olika fall.noggrann av
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Såvitt gäller fått tidsbegränsade uppehållstillstånd påpersoner som
tillfälligtgrund skyddsbehov bereds inom Utrikesdepartementet förav

närvarande frågor rörande folkbokföring vissa rättigheter ochsamt
förmåner.

Våra överväganden

det gäller bosättningsbaserade förmåner skall den enskilde tillhöraNär
den skyddade personkretsen grunden han eller honden att anses

i Sverige. faller förutsättningbosatt Det sig därför naturligt att som en
för någon skall försäkrad med avseende på dessa förmåneratt vara

enskilde Endastkräva den har vistas här i landet. denrättatt att som
vistas i här.har Sverige bör nämligen kunna bosatt Krävsrätt att anses

uppehållstillståndför skall få vistas här i landet haratt atten person
liksom föreligga,beviljats, bör i dag sådant tillstånd denne skallom

omfattas bosättningsbaserade försäkringen.denav
Beträffande Socialförsäkringens bosättningsbegrepp skall enligt vårt

förslag avsnitt bosatt här i landet, hanse 6.2.2 en person anses om
till Sverigeeller hon har sitt egentliga hemvist här. Den kommersom

iskall enligt vårt förslag liksom f.n. normalt bosatt här landet,anses
det han eller kommer vistas här under längrekan honantas att attom

tid år. Reglerna uppehållstillstånd skall beaktas vid denän ett om
bedömningen.

Föreligger det uppehållstillstånd för endast kort tid kan deten
anknytning till Sverigegivetvis ifrågasättas den enskilde har sådanom

bör tillräcklig för motivera svensk försäkringstill-attansessom
sannolikthörighet. I dessa fall kan det fråga personer somvara om

inte kommer varaktigt här i landet. Detta gälleratt stanna mera
självfallet dem har begärt tidsbegränsat uppehållstillstånd medsom

till de återvända hem. Samma gäller i högrehänsyn ännuatt attavser
uppehållstillstånd därför degrad dem beviljats tidsbegränsat attsom

presumtion förhar tillfälligt skyddsbehov. dessa fall finnsIett atten
lämna Sverige. andra fall med tidsbegränsatde skall Men iäven

uppehållstillstånd det finns sådan anknytningkan det tveksamtvara om
omfattas bosättningsbaserade försäk-hit den enskilde bör denatt av

bör dock i viss omfattning godtas den enskilde harringen. Det att
uppehållstillstånd. bör därvid liksom i dagendast tidsbegränsat Det

minsta tid, denkrävas sådant tillstånd har beviljats för vissatt om
bosättningsbaserade förmåner.enskilde skall kunna ha tillrättanses

här i landetVid bedömning skall bosattansesav om en person
tilltidsfrist år för den kommertillämpas för närvarande ett somen om

så lång tid godtas förSverige. uppehållstillstånd beviljats förHar som
Sverige, bör denna tidbosättning skall föreligga ikunnaatt anses

avseende på beviljatvår mening godtas medenligt kunna även
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uppehållstillstånd. Vid uppskjuten invandringsprövning förekommer
tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas för månader, varefteratt sex

förlängning beviljas. Med hänsyn till dessa fall bör den sammanlagda
förtiden beviljade tillstånd beaktas vid prövning uppehållstillståndom

har beviljats i sådan omfattning bör krävas för till bosätt-rättsom
ningsbaserade förmåner.

Med hänsyn till nuvarande inskrivningsregler kan i viss omfattning
förmåner erhållas retroaktivt. Enligt nuvarande regler §5 andra
stycket RFFS 1985: 16 sker nämligen inskrivning hos försäkringskas-

från och med den dag uppehållstillståndet börjar gälla, docksan
tidigast från och med tredje månaden före den då den enskilde skrivs
in. Skäl i detta hänseende restriktiv det gälleratt när rättenvara mer
till bosättningsbaserade förmåner vi inte föreligga. Förmåneranser
skall därför i princip kunna utbetalas från och med den fråndag vilken

uppehållstillstånd börjar gälla. Utbetalning bör såväl praktiskaett av
ekonomiska skäl emellertid inte ske för tid infallitsom tresom

månader före det uppehållstillståndet beviljades jfr kap.1 5 §att
AFL. Om därvid förmåner har erhållits enligt lagen mottagandeom

asylsökande skall motsvarande förmåner inte kunna frånävenutgesav
försäkringen.

Tilläggas bör förslaget väntetider i avsnitt 6.4.1, dvs. denatt attom
enskilde skall ha vistats månader i Sverige innan utbetalning fårsex
ske bosättningsbaserade förmåner gäller utlänningar för vilkaävenav
det krävs uppehållstillstånd.

När det slutligen gäller tillfälligt skyddsbehövande enligt 2 kap.
4 § UtlL kan det vi har tidigare behöva särskildagörasantytta som
bedömningar från till och tid till Vi föreslårgrupp grupp annan.
därför regeringen i enlighet med uttalanden i lagförarbetenaatt ges
möjlighet i särskild ordning undanta eller flera förmåner frånatt en
såväl den bosättningsbaserade den arbetsbaserade försäkringen.som

6.5 Konsekvenser inom EES m.m.

Beträffande gemenskapsrätten inom EU/EES finns redogörelseen ovan
i avsnitt 2.2. En huvudprincip enligt gemenskapsrätten denär att
enskilde skall omfattas lagstiftning social trygghet i den därstatav om

förvärvsarbetar,han medan bosättning vanligen har under-en mera
ordnad betydelse i dessa sammanhang. Gemenskapsrätten har företräde
framför nationell rätt.

iOm Sverige bosatt enligt gemenskapsrätten, dvs. för-en person
ordning EEG 1408/71, skall omfattas lagstiftning inr av en annan

därför han arbetar i den medför det han ellerstat att t.ex. staten, att
hon inte skall bosatt här vid tillämpning bestämmelsernaanses av om
bosättningsbaserade förmåner. förhållandetDet den enskilde skallatt



SOU 1997:72256

intemedför han eller honlagstiftningen iomfattas attstatannanenav
förmånerbeträffande vissanationellomfattas svenskskall rätt somav

föreslåsdäromsärskild bestämmelseförordningen.i En av ossavses
direkt förbjuderEG-rätten inteförtydligande, eftersom statett ensom

EG-domstolen i mål 69/79förmåneravgiftsfriatillhandahållaatt
enligthär i landetinte bosattDenJordens-Vosters. är men somsom

lagstiftning socialsvenskomfattasskallgemenskapsrätten omav
bestämmelsernatillämpningvidå andra sidantrygghet skall omav

ilandet jfr 3 §här iförmåner bosattbosättningsbaserade aanses
1985:16.RFFS

förordningomfattasförmånergäller endastsagdaDet avsomovan
enligtVidare kantill betänkandet.jfr bilaga nårrmas11408/71 att

fall betalai vissabosättningslandetförordningen skall76.1 ettart.
arbetslandet.erhålls fråntill förmånertillägg som
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7 Försäkring vid iarbete Sverige

7.1 Inledning

Vi föreslår i detta betänkande den svenska socialförsäkringen skallatt
delas i två delar; del skall grundad bosättning iupp en som vara
Sverige och del beroende arbete här jfr avsnitt 5.2 ochären som av
5.4. Dessa båda delar skall i princip oberoende varandra. Detvara av
innebär bl.a. det i fråga sådana förrnånssystem ingåskallatt om som
i den arbetsbaserade delen försäkringen inte längre skall finnasav
några försäkringsvillkor eller villkor för förmånertillrätt ärsom
relaterade till bosättning här i landet.

Eftersom det grundläggande och egentligen enda anknytnings-- -
till den arbetsrelaterade delen socialförsäkringen skallmomentet av

arbete i Sverige bör detta begrepp definition. Vadnärmarevara ges en
bör klargöras dels vad med förvärvsarbete,är dels hursom som avses

bedömningen frågan arbete skall utfört i Sverige skallettav om anses
Dessa frågor behandlasi avsnittgöras. 7.2.

avsnittI 7.3 behandlas frågor vilka förmåner skall ingå iom som
den arbetsanknutna delen socialförsäkringen, dvs. vilka förmånerav

förvärvsarbetande försäkrad för grund sitt arbeteären person av
här i landet. behandlasDär också frågan under vilken tid skyddetom
enligt denna del socialförsäkringen skall gälla.av

I avsnitt 7.4 kommer vi vissa särskilda villkor viatt ta upp som
skall finnas i den arbetsanknutna delen socialförsäkringen.anser av

Det gäller förslag inkomstgränser och väntetider för förmåner.om om
förslagDe vi lägger fram i detta kapitel förändringar isom avser

svensk nationell lagstiftning socialförsäkringsornrådet. Förslagen
i viss utsträckningutgör anpassning till EG-rätten ochen annan

internationell rättslig reglering konventioner. Någon fullständig
anpassning det emellertid inte frågaär det kommer fort-utanom
farande nödvändigt hänsyn till förekommande in-att att tavara
ternationella överenskommelser vid tillämpningen svensk socialför-av

77.5 omsäkringslagstiftning. I avsnitt vi några frågor vilkatar upp
effekter våra förslag får inom tillämpningsområdet för EG-rätten, dvs.
inom iEU och EES.
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7.2 arbete iBegreppet Sverige

7.2.1 Gällande rätt

förvärvsarbeteVad medmenas

för socialförsäkringen definitionfinns i dag ingenDet gemensam av
förvärvsarbete. Vad med förvärvsarbetevad medsom avses som avses

sinai lagstiftningen på omrâdet. finns på hållinte Däremotanges en
frågan.ganska väl utvecklad praxis i

Arbetsskadeförsäkringen

1976:380 arbetsskadeförsäkring LAF denlagenI attom anges som
verksamhet här i riket försäkrad för arbetsskada.förvärvsarbetar i är

arbetstagare och förvärvsarbetan-Omfattade försäkringen är armanav
egenföretagare och uppdragstagare, vissavarmedde, samtavses

arbetsskadeförmånervill komma i åtnjutandestuderande. Den avsom
någon dessa kategorier.således kunna hänföras till Imäste av

197 tolkningenSOU 1975:84, 1975/76:förarbetena attangavsprop.
de tillämpandefâr ankommabegreppen organen.av

inom arbetsskadeförsäkringenNågon redovisning praxisnärmare av
förvärvsarbeteallmänt kanskall inte här. Rent sägasgöras att som

huvudsakliga sysselsättning i arbetslivetfrämst någonsräknas men
utförda och tillfälliga arbeten olikaockså ersättning bisysslormot av

sådantförvärvsarbete räknas däremot inteslag. Som är attsom
i dethobbyverksamhet och normalt inte heller arbetebetrakta som

hemmet.egna
arbetsskadeförsäkringen principinom i detArbetstagarbegreppet är

arbetstagarförhållandetcivilrätten. innebärinom Det attsamma som
frivilligt åtagande. Till följdmåste grundat avtal, dvs. på ettvara

utförkommer framförallt arbetekravet avtal personer somav
offentligrättsligt tvång värnpliktiga, intagna i kriminalvårds-grund av

m.fl. falla utanför arbetstagarbegreppet.anstalt att
i stället uppdragstaga-Förvärvsarbetande inte arbetstagare ärärsom

den utföreller egenföretagare. uppdragstagareSom anses somre
anställd honom. Egenföreta-för räkningarbete utan attannans vara av

Dit räknas främst dehelt självständiga yrkesutövare.är somgare
enskild verksamhet, medjordbruk eller fiskebedriver rörelse, som

medhjälpare.eller utan
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Den allmänna försäkringen AFL

Inom den allmänna försäkringen finns inte heller någon egentlig
definition vad med förvärvsarbete. Begreppet tordeav som avses
emellertid ha betydelse inom arbetsskadeförsäkringen.samma som
Någon svårighet särskilja förvärvsarbetestörre från icke för-att

FÖDvärvsarbete torde i de flesta fall inte föreligga jfr dock t.ex.
1989: 19 föräldrakooperativt daghem.ettang.

En sak vissa ersättningar ochär bidrag sjuk-att typerannan av
penning, föräldrapenning, vårdbidrag, sedanetc. länge ansetts vara
pensionsgrundande såsom inkomst anställning, de inte kantrots attav

ersättning för utfört arbete. Regler härom finnsutgöra i kap.11anses
2-3 §§ AFL.

AFL skiljerI mellan inkomst anställning och inkomstman av av
förvärvsarbete. Med inkomst anställning framför alltannat av avses

lön eller ersättning i försäkrad får arbets-annan pengar som en som
i allmän eller enskild tjänst. Som inkomst förvärvs-tagare annatav

arbete räknas främst inkomst aktiv näringsverksamhet, dvs.av
näringsverksamhet i vilken den försäkrade arbetar i inte oväsentlig
omfattning. Vilken förvärvsarbete bedriver, dvs.typ av en person om
han arbetar arbetstagare, uppdragstagare eller företagare,som egen
saknar dock betydelse för frågan försäkrad,han eftersom denärom
frågan enligt 1 kap. 3 § iAFL princip med-avgörs av personens
borgarskap och bosättning.

Arbetslöshetsförsäkringen

I 6 § lagen 1973:370 arbetslöshetsförsäkring återfinnsALF deom
s.k. medlems- och arbetsvillkoren, vilka måste uppfyllda för attvara

försäkrad skall kunna få till arbetslöshetsersättning. Förrätten
uppfyllande medlemsvillkoret krävs den försäkrade under vissattav
tid haft sin huvudsakliga försörjning antingen avlönat arbetegenom
för räkning eller självständig företagare. uppfyllandeFörannans som

arbetsvillkoret skall den försäkrade under ramtid tolvav en av
månader ha utfört förvärvsarbete i viss omfattning. utförtMed
förvärvsarbete tid då den försäkrade haft elleräven semesteravses

varit ledig någon anledning sjukdom, tjänstgöringänannars av annan
enligt lagen ellertotalförsvarsplikt eller barns födelse med heltom
delvis bibehållen lön. deUtöver angivna reglerna finns bestämrnel-nu

dels bortseende från vissa förvärvsarbete beredskaps-typerser om av
arbete dels likställandem.m., vissa aktiviteter medtyperav av
förvärvsarbete arbetsmarknadsutbildning m.m..

lagens förarbeten återfinnsI vissa uttalanden vad skallom som
med begreppet förvärvsarbete. betänkandetI SOU 1971:42avses
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ochFörsäkring kontant stöd vid arbetslöshet bl.a.annat attanges
definitionen begreppet utformningenansluter sig till detav av
dåvarande begreppet inkomst förvärvsarbete i sjukpenning-av
försäkringen s.130. Med inkomst förvärvsarbete skulle enligtav
utredningen inkomst såväl i naturaförmåners. 192 avses pengar som

kost eller bostad antingen ii form arbetstagare allmän ellerav som
inkomst eljest inkomstenskild tjänst anställning eller annatav av

förvärvsarbete. Dessa uttalanden torde alltjämt kunna anses vara
vägledande.

Skatterätten

skatterätten finns ingen definition just begreppet förvärvsarbete.I av
inkomstskattkommunalskattelagen 1928:370 kommunalI attanges
tjänstutgår för inkomst näringsverksamhet och inkomst 17 §.avav

yrkesmässig självständigtnäringsverksamhet huvudsakligenMed avses
förvärvsverksamhet Till räknas anställning,bedriven 21 §. tjänst

inkomstgivande verksamhet varaktig elleruppdrag och annan av
hänföra till näringsverksamhet ellertillfällig den inte ärnatur, attom

statlig inkomstskatt.kapital enligt lagen 1947:576inkomst omav
pensionMed tjänst likställs till vissa ersättningar,rätt t.ex.typer av

31 §.

avgränsningInternationell

Arbetsskadeförsäkringen

för-Försäkrad för arbetsskada enligt kap. § LAF den1 lär som
förvärvsarbetandevärvsarbetar i verksamhet här i riket. Annan än

försäkraduppdragstagare eller egenföretagarearbetstagare dvs. är- -
under förutsättning han bosatt i Sverige.äratt

endast den försäkradHuvudregeln enligt LAF såledesär äratt som
anställda detförvärvsarbetar i Sverige. Beträffande gäller oavsett om

heller har arbetetsarbetsgivaren svensk eller utländsk. Inteär
Även tillfälligtden högstvaraktighet någon betydelse. tar ettsom

Å andra sidansåledes försäkrad enligt LAF.arbete här i landet är
arbete utomlands,enligt huvudregeln inte dentäcks äventar ettsom

gäller oberoendealdrig så kortvarigt. reglerdetta Dessaär avom
lika för svenska och utländskamedborgarskap, dvs. de gäller

medborgare.
således i LAF verksam-Med begreppet verksamhet här i riket avses
på svenska fartygfysiskt bedrivs i Sverige. Sjömänhet rent ansessom

täcker enligt huvud-praxis sysselsatta i Sverige. Försäkringenenligt
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regeln allt förvärvsarbete i sådan verksamhet. I finnsLAF emellertid
också bestämmelser sträcker respektive inkskränker försäk-utsom
ringen i vissa fall. Här inte bestämmelser i konventioner ochavses
andra internationella överenskommelser. Arbetstagare som av en
arbetsgivare med verksamhet här i landet sänds för arbete iut annat
land fortsätter enligt 1 kap. § fjärdel stycket försäkrad föratt vara
arbetsskada under förutsättning arbetet utomlands högstatt avses vara

år. Den sänds statlig arbetsgivare försäkradett förärutsom av en
arbetsskada under hela utsändningstiden. I dessa fall gäller således
försäkringen det fråga arbete utanförär Sverige.trots att om

Utöver det sagda kan arbetsskadeskyddet komma gälla ocksåattnu
vid arbete tillfälligt utförs utomlands. Det torde exempelvissom vara
alldeles klart den befinner sig pä tjänsteresa i utlandetatt som en
omfattas skyddet under dennaäven utlandsvistelse. Troligen gällerav
detsamma i fråga uppdragstagare eller företagareom en egen som
utför tillfälligt arbete i land, det sker inom förett ett annat om ramen

verksamhet normalt bedrivs i Sverige.en som
vissa fallI gäller arbetsskadeförsäkringen inte, det frågaärtrots att
förvärvsarbete fysiskt bedrivs här i landet. Försäkringenrentom som

omfattar enligt kap. femtel 1 § stycket inte den utländsksom av en
arbetsgivare sänds till Sverige för utföra arbete häratt som avses vara
högst år. Enligt stadgad praxis gäller arbetsskadeförsäkringen inteett
heller anställda hos utländska ambassader i Sverige eller hos andra

har immunitet här i landet. Det gäller såväl den diplomatiskasom
personalen s.k. lokalanställd personal.som

Den allmänna försäkringen AFL

Den allmänna försäkringen inte arbetsskadeförsäkringenär som
baserad på förekomsten förvärvsarbete i Sverige i ställetärutanav
huvudsakligen knuten till bosättning här i landet kap. 3l § AFL.
Huvudregeln endastär bosatta här i landet kanäratt personer som
tjäna in till den allmänna försäkringens förmåner.rätt Svenska
medborgare kan dock under vissa förutsättningar tjäna in tillrätt
tilläggspension vid bosättning i land.även Utländska sjömänannat
svenska handelsfartyg försäkrade för tilläggspensionär deäven om
inte bosatta här i landet.är

Vid bedömning frågan försäkradär attav om en person anse som
enligt AFL det således, frånsett betydelsesjömännen,är utan om
denne förvärvsarbetar eller inte. Däremot har det vid beräkning av
såväl sjukpenninggrundande inkomst SGI pensionsgrundandesom
inkomst PGI betydelse den försäkrades arbete utförs i Sverigeom
eller i land. Ersättning för arbete utförs i Sverige ellerett annat som
på svenskt fartyg räknas regelmässigt in i den försäkrades SGI och
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ingen roll arbetsgivarendet gäller arbetstagare spelar detPGI. När om
för försäkrad utförtsvensk eller utländsk. Ersättning arbeteär som en

inkomsthär i landet räknasnäringsverksamheti annatsom av
förvärvsarbete.

Även landför arbete iersättning försäkrad uppbär ett annatsom en
sjukpenninggrundande ellerräknas in i den försäkradeskommakan att

arbetar utomlandsarbetstagarepensionsgrundande inkomst. En som
försäkrad här i landetoch alltjämtsvensk arbetsgivareför ärsomen

Äranställning.inkomstutlandsinkomstertillgodoräknas avsom
tillgodoräknas arbetstagarenkan inkomstenarbetsgivaren utländsk som

Någon sjuk-förvärvsarbete.pensionsgrundande inkomst annatav
inte i det fallet.tillgodoräknaspenninggrundande inkomst

utomlandsuppbär för arbeteegenföretagareErsättning som en
utlandet inte kani fall då arbetet ii SGI och PGI endasträknas med

led i härutförtssjälvständigt bedrivet har ettutan ensomanses som
näringsverksamhet.bedriveni landet

arbetsskadeförsäkringengäller inomtill vad ärI motsats som
konsulat här iambassader ochvid utländskaarbetarpersoner som
Är svenskaförsäkringen. defrån allmännaundantagna denlandet inte

enligtförsäkradede således leller bosatta i Sverigemedborgare är
sitt arbeteförsäkrad uppbär försådanDen inkomstkap. 3 § AFL. en

sjukpenninggrundandein i denambassaden eller konsulatet räknaspå
i fall dåpensionsgrundande endastblir inkomstenDäremotinkomsten.

vidareförsäkradetecknats för den seATP-förbindelses.k.en
9.kap.

Arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkring1973:370enligt lagen ärFörsäkrad varom
arbetslöshetskassa 2 §. Rätti registreradmedlemoch är enen som

uppfyllerarbetslöshetskassa har ochmedlem ibliatt var en somen
verksamhetsområdearbete inom dessi kassans stadgarvillkor om

normalstad-avfattas enligtarbetslöshetskassas stadgar skall47 §. En
hari gällande nonnalstadgarfastställs AMS 43 §. 2 §avgar som

följande lydelse:

i Sverige anställdatillverksamhetsområde begränsatKassans är
till företagare,i Sverige/anställda och företagare../ till

........
i företag inomkompanjoner och delägare

.......... ..

således regelfordrasi arbetslöshetskassabli medlemFör att somen
Sverige.förvärvsarbete isökande utfördenatt

skall,arbetsvillkoret i 6§ ALFuppfyllandeFör som ovanav
omfattning.förvärvsarbete i vissutförtden försäkrade haredovisats,
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I ALF uppställs f.n. inga krav detta arbete skall ha utförts iatt
Sverige. sådanEn bestämmelse har dock tidigare funnits och återfinns
också i regeringens förslag prop. 1996/972107 till allmän ochen
sammanhållen arbetslöshetsförsäkring nyligen överlämnats tillsom

Ävenriksdagen. något krav på arbetet skall ha utförts i Sverigeattom
f.n. inte finns följerALF AMS föreskrifter för arbetslöshetskassor-av

endast vissa arbete i utlandet får tillgodoräknas föratt typerna av
uppfyllande arbetsvillkoret. sigDet dels arbete hosrörav om
arbetsgivare med i Sverige, lön utbetalas därifrån, delssäte om om
arbete inom olika internationella organisationer, I övrigt kanm.m.
arbete i utlandet tillgodoräknas endast i den mån det följer någonav

FÖDkonvention eller internationell överenskommelse bl.a.seannan
85:20 och 87:38.

lagenI 1973:371 kontant arbetsmarknadsstöd finns ingetom
medlernsvillkor och inte heller något försäkringsvillkor.generelltannat
KAS kan enligt § till1 bl.a. den inte försäkrad enligtärges som

innehållerALF. Lagen däremot arbetsvillkor slagett av samma som
finns i ALF. Några begränsningar till arbete i Sverige finns inte i

sådanlagen. En bestämmelse fanns dock fram till den julil 1994.
Enligt praxis godkänns emellertid arbete i förutlandet uppfyllande av
arbetsvillkoret endast i den utsträckning gäller vid tillämpningensom

arbetsvillkoret i ALF se ovan.av

Skatterätten

Sverige tillämpar i sin interna internationella skatterätt i första hand
bosättningsstatsprincipen. Den innebär bosatt iäratt en person som
Sverige beskattas på för inkomster förvärvats isättsamma som
utlandet för inkomster förvärvats i Sverige. Enligt dennasom som
huvudregel spelar det för exempelvis skattskyldigheten för vissen
inkomst förvärvsarbete ingen roll denna uppburits för arbeteav om
här i landet eller i land.ett annat

Från denna huvudregel finns det emellertid undantag. härEn i
landet bosatt kan nämligen enligt de s.k. sexmånaders- ochperson
ettårsreglerna avsnittse 6.2.1 åtnjuta skattefrihet för inkomst som
han under vistelse utomlands fått grund anställning utomlands.av
Det spelar ingen roll arbetsgivaren svensk eller utländsk ochärom
inget hindrar lön utbetalas från Sverige. avgörande iDet ställetäratt

själva arbetet utförts utomlands eller inte. Anställning svensktom
fartyg eller svenskt, danskt eller luftfartygnorskt räknas inte som
anställning utomlands. Arbete utförs utomlands under tjänsteresorsom

dyl. räknas inte heller anställning utomlands.o. som
Skattebefrielse enligt sexmånaders- och ettårsregeln omfattar endast

i utlandet intjänade anställningsinkomster. Inkomst näringsverksam-av
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utlandeti uppbärs här i landet bosatt beskattashet som av en person
inkomsti princip näringsverksamhet i Sverige.sätt somsamma av

uppbärsTjänsteinkomster bosattaär utom-som personer somav
enligt särskild inkomstskattlands beskattas lagen 1991:586 förom

bosatta SINK. grund anställningutomlands Avlöning hosm.m. av
skattepliktigsvenska eller svensk kommun inkomst enligtärstaten

gäller verksamheten har iSINK 5 § 1. Detta utövatsoavsett om
Sverige eller utomlands. Avlöning på grund anställningav annanm.m.

skattepliktiguppdrag i enskild tjänst dock endast i deneller ärannat
här i landet 2.mån den förvärvats verksamhet 5 § I 5 §genom

stycket verksamhet på grund anställning i svenskttredje att avanges
skall utövad här i landet den anställde iföretag även omanses vara

för sin tjänst måste tillfälliga besök utomlands eller underoch göra
uppehåller sig utomlands under kringresandelängre tid t.ex.

handelsresande.

överväganden7.2.2 och förslag

förvärvsarbete i verk-Med arbete i Sverige skallFörslag: avses
ii arbete bör tolkas enlighet medsamhet här landet. Begreppet

gäller inom arbetsskadeförsäkringen.praxisden som
handelsfartyg skallsjöman svensktArbete som anses som

Sverige. Detsamma s.k.skall gälla för anställning vidiarbete
med svensk anknytning.bare-boat charter

för arbetsgivare med verksamhet i SverigeArbete utomlands en
utsändskall arbete här i landet, arbetstagaren ärsom om avanses

längst år. Underarbetsgivaren och arbetet kan ettantas vara
före-motsvarande förhållanden skall arbete i Sverige inte anses

arbetstagare till Sverigeutländsk arbetsgivare sänderligga när en
för arbete.

Utgångspunkter

socialförsäkringen skallden svenskaföreslår i detta betänkandeVi att
iskall grundad på bosättningi två delar; deldelas upp en som vara

jfr avsnitt ochberoende arbete här 5.2Sverige och del ärsom aven
varandra.Dessa delar i princip oberoende Detbåda skall5.4. avvara

förrnånssystem skall ingåfråga sådanainnebär bl.a. det iatt somom
finnasförsäkringen inte längre skallarbetsbaserade deleni den av

förmånervillkor för tillförsäkringsvillkor ellernågra rätt ärsom
landet.relaterade till bosättning här i
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Eftersom det grundläggande och egentligen enda anknytnings-- -
till arbetsbaseradeden delen socialförsäkringen skallmomentet av vara

arbete i Sverige det påkallat begrepp definierasdetta ochär att
regleras i lag. börBegreppet för samtliga ingåendegemensamtvara
förmånssystem.

Som vi redovisat tidigare har det i dagens grundläggandesystem
anknytningsmomentet, bosättning i Sverige, definierats i RFV:s
föreskrifter RFFS 1985:16 inskrivning och avregistrering hosom

försäkringskassa. Vi har i föreslagitallmän avsnitt 5.5 dennaatt
definition i allt väsentligt skall ingå i övergripandeden socialförsäk-
ringslag vi lägger fram. bör gälla i fråga definitio-Detsammasom om

begreppet arbete i Sverige.nen av
Vårt lagförslag utformat så de grundläggande anknytnings-är att

till socialförsäkringens båda bosättningdelar respektivemomenten -
definierasarbete i Sverige först kap. 2 i lagen. Därpå följer de-

egentliga försäkringsreglerna kap. innebär naturligtvis inte3. Det att
försäkringsreglerna betydelse för definitionen begreppetär utan av

Principenarbete i Sverige. skall försäkrad för deär att man vara
förmånerna Utgångspunktenarbetsanknutna arbetari Sverige.när man

definitionenmåste därför begreppet arbete i Sverigeattvara av
utformas så den täcker de situationer då försäkring för arbetsan-att

förmåner bör föreligga.knutna
Definitionen omfattar begreppet arbete i Sverige sådant det skall

användas i den övergripande lag vi föreslår, dvs. vid bedöm-som
ningen försäkrad för arbetsrelaterade förmånerärav om en person

inte. enskilda förmånslagarnaeller I de i lagen arbetslös-t.ex. om-
hetsförsäkring kan därutöver finnas villkor viss tids arbete ellerom-

förviss arbete skall få till viss förmån. Förrätttyp attav en person en
uppfyllande den villkor kan andra regler gälla deäntypenav av som
föreslås här.

Arbete i Sverige

redogörelsen för gällande i föregående avsnitt framgårAv rätt att en
definition begreppet arbete i Sverige egentligen innefattar två led,av
nämligen dels vad med arbete och dels vadsom menas som menas
med Sverige. fråga det första ledet, vad skalli I medom som avses

arbete, har vi funnit det naturligt utgå frånbegreppet nuvarandeatt
reglering i lagen arbetsskadeförsäkring LAF. Försäkrad förom
arbetsskada enligt kap. § den förvärvsarbetar i1 1 LAFär som
verksamhet här i riket. Försäkringen täcker arbete utförs såvälsom av

uppdragstagare egenföretagare. Kring dennaarbetstagare ochsom
bestämmelse finns vägledande uttalanden i förarbeten och praxis som
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bör kunna tjäna till vägledning vid bedömning vad skalläven av som
med arbete enligt det lagförslag vi lägger fram.avses som nu
princip för den arbetsbaseradeEn delen socialförsäkringen skallav

den skydd vid arbete skall enligti Sverige. Detta detatt gervara
viförslag lägger fram gälla oberoende arbetets varaktig-nästannu av

het och oberoende den förvärvsarbetandes medborgarskap ellerav
bosättning. Var arbetsgivare medborgare eller har sitt skallär säteen
likaså betydelse. Vi föreslår således den personkretsutan attvara som
skyddas enligt svensk socialförsäkringslagstiftning skall utvidgas till

gälla alla arbetar här i landet avsnitt 5.2. Skyddet omfattarseatt som
förmånssystemdock endast arbetsrelaterade och inte sådanaärsom

utgår oberoende förvärvsarbete. Vilka fönnånssystemsom av som
skall ingå återkommer vi till i avsnitt 7.3.

Skyddet skall enligt huvudregeln gälla vid allt förvärvsarbete som
fysiskt utförs i Sverige. Från denna regel bör dock finnas vissarent

både utvidgandeundantag i och inskränkande riktning. enligtDet är
vår uppfattning rimligt arbete, visserligen inte utförs i Sverigeatt som

fysiskt ändå har stark anknytning till svenskarent men som en
förhållanden, skall omfattas den arbetsbaserade delen socialför-av av
säkringen. Omvänt det motiverat från försäkringen undanta vissaär att

arbete utförs här i landet har starkaretyper av som men som en
anknytning till land till Sverige.änett annat

I enlighet med det sagda föreslår vi i utvidgande riktning för det
arbete på handelsfartygförsta sjöman svenskt skallatt som anses som

i Sverige. föreslås gälla vid s.k. bare-boat charter,arbete Detsamma
anställning utländskt handelsfartyg förhyrdvs. svensk redaresom

i huvudsak obemannat, anställningen sker hos denne eller någonom
honom anlitad arbetsgivare. sådan regel vadEn motsvararav som

uttryckligen eller enligt praxis gäller i dag för skallatt en person vara
försäkrad för bl.a. arbetsskada, arbetslöshet och tilläggspension.

föreslårVidare vi arbete utomlands för arbetsgivare medatt en
verksamhet i Sverige skall arbete här i landet, arbets-anses som om

utsänd arbetsgivaren arbetet kan längstochärtagaren antas ettav vara
år. sådan regel i princip vad i dag gällerEn motsvarar ut-som
tryckligen enligt i ettårsregelLAF och praktiken enligt AFL. Denna

redan i våra allmänna överväganden motiverats ganska utförligthar
jfr avsnitt 5.3. skillnad i förhållande till nuvarande regler dockEn är

föreslår skall bedrivet i Sverigevi arbetet utomlandsatt att anses om
kan längst år. praktiska konsekvensen dennadet Denettantas avvara

skillnad nuvarande regel arbetet skall längstgentemot att avses vara
varaktighet inteår arbetstagarens uppgifter arbetetsär attett egna om

vidare bör för goda dessa bör helst stödjas andrautan tas utan av
anställningsavtal intyg från arbetsgi-omständigheter, eller ettt.ex. ett
sådan skärpning motiverad. DärigenomVi ärattanser envaren.

utsändningsreglerna.motverkas i viss mån risk för missuppfattning av
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Vi formuleringenvidare bör densamma detatt näranser vara som
bosättningsbegreppet.gäller Den lydelsen också bättrestämmernya

med motsvarande regel i förordningöverens EEG 1408/71 art.nr
14.1.

Vi föreslår också särskilda regler för sänds utpersoner som av
svenska för arbete utomlands. Dessa regler kommerstaten att
behandlas i kapitel Där kommernärmare behandlas fråganäven att

socialförsäkringsskyddet för sänds från Sverigeutom personer som
formerför olika bistândsarbeteav m.m.

Förslaget vad skall arbete i Sverige innebär attom som anses som
arbete utförs i land anställd arbetsgivare i detett annatsom som av en
landet lokalanställning aldrig blir arbete i Sverige, inteatt anse som

i fall då det fråga mycket kortvarigt arbete.är Det spelarettens om
därvid ingen roll arbetsgivaren svensk eller utländsk. Inkomstärom

uppbärs för sådant arbete kommer därför inte grunda tillrättattsom
socialförsäkringsförrnåner i Sverige. Vid jämförelse med dagensen
regler innebär förslaget i denna del viss inskränkning i frågaen om
möjligheten tjäna in till tilläggspension. Inkomsterrätt uppbärsatt som
på grund lokalanställning i utlandet kan nämligen enligtav en nu
gällande regler tillgodoräknas arbetstagaren pensionsgrundandesom
inkomst under förutsättning han alltjämt försäkrad för ATP, dvs.äratt

han svensk medborgare eller bosattär här i landet. Enäratt annars
svensk medborgare utsänd för längre tid årär ocksåän ärettsom
försäkrad för ATP. Vi emellertid dessa konsekvenser värtattanser av
förslag rimliga. För viss inkomstär skall grunda pensionsrätt iatt en
Sverige bör den enligt vår uppfattning också grunda sig arbete i
Sverige. Som vi har konstaterat i våra allmänna överväganden avsnitt
5.2 och kan vi5.4 inte finna något godtagbart skäl behållaatt
nuvarande bestämmelse svenska medborgares "eviga" försäkringom
för ATP. Den regel vi föreslår också med deöverensstämmer regler

redan gäller inom tillämpningsområdet för förordning EEGsom nr
1408/71. de fallenI avsedda kommer arbetsgivarnas skyldighet att
betala socialavgifter i Sverige naturligtvis också försvinna.att

Vi föreslår också vissa regler verkar inskränkande i förhållandesom
till huvudregeln det arbetsrelaterade socialförsäkringsskyddet skallatt

vidgälla allt arbete utförs här i landet. På motsvarande sättsom som
sänds från Sverige för begränsad tids utlandsarbeteutpersoner som en

alltjämt skall utföra arbete i Sverige, föreslår vi arbeteattanses som
utförs här i landet hit arbetsgivare isäntsav en person som av en
utlandet inte skall arbete i Sverige arbetet här kan antasanses som om

längst år. En sådan regel också vad gäller iett motsvararvara som
dag enligt LAF och Vi föreslårAFL. särskilda regler föräven

sänds hit för arbete för utländsk räkning. Dessastatspersoner som en
kommer behandlas i avsnitt 8.2.närmareatt
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förslagVårt innebär flera förändringar i socialförsäkringsskyddet
för anställda vid utländska beskickningar och lönadeärpersoner som
konsulat här i landet eller hos någon tillhör sådan beskickningsom

sådant konsulat. förslageller Dessa kommer vi behandla särskilt iatt
avsnitt 8.2.

På flera håll i dagens socialförsäkringssystem finns bestämmelser
vissa aktiviteter bidrageller skall jämställas medtyperattom av

arbete eller inkomst arbete. Så fallet inom tilläggspensione-är t.ex.av
ringen där bl.a. socialförsäkringsersättningar och utbildningsbidrag

olika slag skall inkomst anställning vid beräknandeav anses som av
pensionsgrundande inkomst. Vi föreslår inga ändringar i dettaav

hänseende. Det emellertid nödvändigt i det lagförslag viär att som
framlägger beakta dessa regler. lagförslaget finns därförI en

bestämmelse utbildning och vissa andra verksamheter skallattom
likställas med förvärvsarbete föreskrivs i författningardet denär som
reglerar de arbetsanknutna förmånerna. Likaså vissa socialaattanges
förmåner kan räknas inkomst förvärvsarbete.som av

7.3 Försäkringen vid i Sverigearbete

Gällande7.3.1 rätt

dagens svenska socialförsäkring finns ingen tydligInom uppdelning
mellan förmånssystem grundade bosättning i Sverige ochärsom
sådana grundade förvärvsarbete här. Den svenska socialför-ärsom
säkringen huvudsakligen bosättningsanknuten, dvs. för omfattasär att

den skyddade personkretsen bosatt ikrävs Sverige. Detärattav man
gäller beträffande inkomstbortfallsförsäkringarna sjukpenning,även
föräldrapenning, ålderspensioneringens intjänande, Vissaetc..
undantag finns dock. såväl arbetsskadeförsäkringenInom som
arbetslöshetsförsäkringen bosättningen betydelse det gällerär närutan
anställda; för omfattas den skyddade personkretsen inom dessaatt av
båda försäkringar krävs enbart förvärvsarbete här i landet.

det gäller syftet med de olika förmånerna och de beräknasNär sättet
på kan emellertid tala förmånssystem relaterade tillärman om som

förvärvsinkomster sådanaförekomsten respektive kan utgåav som
på grund bosättning i landet. bortses från vissaenbart här Här attav

förmåner utgåkan grund bosättning inkomstprövade. Deärsom av
ofta inkomstbortfallsförsäkringar de bidragförra kallas och senare

eller kontantstöd.
inkomstborçfallsförsäkringar sådana förmånssystemMed avses som

försäkradeskall kompensera den för bortfallen arbetsinkomst ochen
inkomster.i princip med högre belopp vid ökade Medutgessom

ersättningarbidrag eller kontantstöd olika i huvudsakutgesavses som



SOU 1997:72 269

oberoende bidragstagarens inkomstförhållanden ochav attsom avser
helt eller delvis täcka försörjningen. Typiska inkomstbortfallsförsäk-
ringar sjukpenningförsäkringen,är arbetsskadeförsäkringen, arbetslös-
hetsförsäkringen och tilläggspensioneringen. Kontantstöden är av
ganska skiftande karaktär. De flesta skall dock för de grund-svara
läggande levnadskostnaderna. Till dessa bidrag kan räknastyper av
exempelvis barnbidrag och bostadsbidrag.

Någon redogörelsenärmare för de olika villkoren för de skilda
förmånerna lämnas inte här. Vi har i avsnitt 2.1 lämnat allmänen
redogörelse för vilka försäkringsvillkor gäller för de olikasom
förmånerna. bilagaI finnsl uppställning i tabellform dessaöveren
villkor. Dessutom har vi i kapitel 3 utvecklat redogörelsen för
gällande villkor det gällernär till vissa förmåner.rätten

Socialpolitiska samordningsutredningen

I slutet 1970-talet presenterade Socialpolitiska samordningutred-av
ningen i sitt betänkande SOU 1979:94 En allmän socialförsäkring en
principmodell till samordnad socialförsäkring. Utredningens förslagen
beträffande den skyddade personkretsen blev den då gällandeatt
huvudregeln för anknytning till den svenska socialförsäkringen,
bosättning i Sverige, skulle behållas. Som redan har framgått har vi

tiden förär tudelat förslag i denansett att frågan.ettnu mogen
Försäkringen skulle enligt utredningens förslag bestå fyraav grenar,

nämligen inkomstförsäkring, barnstöd, bostadsstöd och handikappstöd.
Inkomstförsäkringen skulle omfatta sådana förmånssystem medsom
inkomstrelaterade ersättningar kompenserar olika skälvuxna som av

förhindradeär arbeta. Ibland skulle finnas garantibelopp.att Inkomst-
försäkringen skulle i sin omfatta tio bidragsgrenar, nämligen:tur

Sjukpenning nuvarande sjukpenning, havandeskapspenning och
smittbärarersättning
Vårdpenning nuvarande föräldrapenningförmåner, Vårdbidrag,
m.m.
Arbetsmarknadspenning nuvarande a-kassa, KAS och utbildning-
bidrag

4 Vuxenstudiestöd
5 Värnpliktspenning värnpliktförmâner olika slagav
6. Förtidspension från nuvarande folkpension och ATP

Omställningsstöd nuvarande efterlevandepensionering
8 Deltidspension

Ålderspension9. från nuvarande folkpension och ATP
10. Arbetsskadeförsäkring.

Enligt förslaget skulle varje ersättning inom inkomstförsäkringen
enligt särskilda grundvillkor,prövas rörande nedsättningt.ex. av
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Specialvillkorarbetslöshet.och vadarbetsförmågan anses varasom
begränsadersättningar, såsomfinnas för vissaskulle också en

övrigt efter-vid arbetslöshet. Ivid vård barn ochersättningtid av
försäkringsvillkoren. Bl.a.hannoniseringutredningensträvade aven

finnas.inkomstbegreppskulle gemensamtett
83:3.i 1982/ Departements-Utredningsförslaget behandlades prop.
i enda kommitté-möjligtemellertid det inteansågchefen att ettatt var
utformningenställning tillproposition i detaljellerförslag ta av en

utredningsarbetefortsatthelhet. Ettsocialförsäkring i dessallmän
nödvändigtskulle blibidragssystemdåvarandeolikainom grenar av

Departementschefen avsågisamordning arbetetockså stort.avenmen
förföreslå regeringensammanhangidärför attannatatt organsom

arbetsgruppinterdepartementalsamordning skulledenna upprätta en
Regeringskansliet.inom

fortsattariktlinjer för detvissapropositionen drogsI ut-upp
ansåg departements-gäller personkretsendetredningsarbetet. När

föreslå någontidenanledning vid denfannsdet intechefen attatt
därförframhöllspersonkretsreglerna. Detförändringgenerell attav

socialförsäkring bordetill allmänför anknytninghuvudregeln t.v.en
i riket.bosättningvara

inkomst-1982/83:14SfUansågSocialförsäkringsutskottet att
föreslagitsmodelldenutformas enligtborde kunnaförsäkringen som

fråga personkretsenuttalande isärskiltNågotpropositionen.i om
gjordes dock inte.

interdepartemental arbetsgrupp.inte någonskäl tillsattesolikaAv
ledde således,förslagsamordningsutredningensSocialpolitiska trots

lagstiftning. Vi läggertillhänseenden, aldrigväsentligagillande i nu
mindreinkomstförsäkring itillfram förslagvår delför ettett en

format.
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överväganden7.3.2 och förslag

Förslag: Den arbetar i Sverige skall försäkrad försom vara
följande fönnâner enligt AFL:

sjukpenning enligt 3 kap.,
havandeskapspenning enligt 3 kap.,
föräldrapenning garantinivånöver enligt 4 kap.,
tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap.,
tilläggspension i form ålderspension, förtidspension ochav

efterlevandepension enligt 11-13 kap.
folkpension i form ålderspension, förtidspension, efterlevan-av

depension och handikappersättning grundad på tillgodoräknade
pensionspoäng, enligt 5-10 kap. och

rehabilitering och rehabiliteringsersättning enligt 22 kap. och
anslutande författningar.

Den arbetar i Sverige skall omfattasävensom av:
lagen 1973:370 arbetslöshetsförsäkring ALF,om
lagen 1973:371 kontant arbetsmarknadsstöd KAS,om
lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring LAF,om
lagen l979:84 delpensionsförsäkring,om
lagen 1988: 1465 ersättning och ledighet för närståendevårdom

och
särskilda föreskrifter regeringen utbildningsbidrag tillav om

deltagare i arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilite-
ring.

Arbetsförsäkringen skall gälla fr.o.m. den dag då arbetet har
påbörjats och upphöra fyra veckor efter den dag då arbetetsenast
har upphört. Försäkringen gäller inte under ledighet frånannan
arbete semesterledighet ellerän motsvarande ledighet.annan

Om något arbetshinder i nämnda författningarsom avses ovan
föreligger försäkringen skallnär upphöra, fortsätter försäkringen

gälla så länge till någon sådanrätt ersättningatt föreligger.
Försäkringen för pensionsfönnåner och arbetsskadeförmåner
fortsätter gälla i den mån till sådana förmånerrätt kanatt härledas
från tidigare arbete här i landet. Detsammaett gäller i vissa fall
fråga föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och delpension.om

Omfattade förmåner

Vårt förslag innebär, i enlighet med våra allmänna överväganden i
avsnitt 5.2, den svenska socialförsäkringen och anslutandeatt
bidragssystem delas i två delar. Den delen skall omfatta förmånerena

beroende förvärvsarbeteär eller inkomst sådant arbete isom av av
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grundade påskallförmånerandraSverige och den ansessom
behandlas iarbetsbaserade delenTill deni Sverige.bosättning som-

förmånssys-endast sådanahänförasdärför i principkapitel bördetta -
inkomstbortfallsförsäkringar. skallDetkan utgörasägastem renasom

igrund ochutgå påförmåner kanfrågasåledes avsomomvara
garantiersätt-ellerGrundbidragarbetsinkomst.förloradrelation till

i deninte ingåförvärvsarbete börutgår oberoendeningar avsom
dagde isocialförsäkringen,arbetsbaserade delen även omav

inkomstbortfallsförsäkringar.förinordnade ilagtekniskt är ett system
hänförasbörförsäkringendelen ävenarbetsbaseradeTill den av

inkomstbort-inte kanvisserligen sågasförmånssystemvissa varasom
denförutsätterlikvälmeningi egentligfallsförsäkringar attsommen

utgå.förmånen skall kunnaarbete förhafthar eller harenskilde attett
ocharbetslöshetsförmåner KASvissaVad är typer somavavsessom

verksamheten.arbetsmarknadspolitiskadenutbildningsbidrag inom
i Sverigearbetarföreslår vi densagdamed detenlighetI att som

allmänlagenförmåner enligtföljandeförsäkrad förskall omvara
försäkring AFL:

sjukpenning,
. havandeskapspenning,

garantinivån,föräldrapenning över
föräldrapenning,tillfällig

förtidspension ochålderspension,i formtilläggspension av
efterlevandepension,

efterlevande-förtidspension,ålderspension,formfolkpension iF av
tillgodoräknadepågrundadhandikappersättningpension och

ochpensionspoäng,
rehabiliteringsersättning.ochrehabilitering7.

omfattasSverige skalli ävenarbetarföreslår vidare denVi att som

arbetslöshetsförsäkring ALF,lagen om
arbetsmarknadsstöd KAS,kontantlagen om

arbetsskadeförsäkring LAF,lagen om
delpensionsförsäkring,lagen om

närståendevård ochföroch ledighetersättninglagen om
tillutbildningsbidragregeringenföreskriftersärskilda omav

rehabilite-yrkesinriktadellerarbetsmarknadsutbildningideltagare
ring.

redovisa-utförligtganskaräknatvi har ärförmånerDe uppsom nu
kapiteliavsnitt 2.1 ochide

uppräkningvår6 i ärpunktenunderföreskrifterDe avsessom
förordningen haraktivitetsstöd. denI1996:1100förordningen om

i bl.adeltagaretillutbildningsbidrag,reglersamlats m.m.om
detrehabilitering. Näryrkesinriktadocharbetsmarknadsutbildning

i ALFarbetsvillkorenochuppfyller medlems-gäller sompersoner
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finansieras deras bidrag i dag arbetsmarknadsavgifter enligt lagenav
1981:691 socialavgifter. De torde också i vissa fall omfattasom av
reglerna i förordning EEG 1408/71 förmåner vid arbetslöshetnr om
jfr EG-domstolens dom i målet 375/85 Campana. Någon absolut rätt
till ifrågavarande ersättning finns inte enligt svensk innanrätt
arbetsfönnedlingen har bestämt vilken åtgärd skall in.sättassom
Utbildningsbidraget skiljer sig således något från övriga förrnåns-
former vi har behandlat. Trots detta finner vi bl.a.som mot-
bakgrund EG-förordningen anledning med utbildnings-ävenatt taav -
bidraget. Värt förslag gäller dock bara dem uppfyller tidigaresom
nämnda medlems- och arbetsvillkor.

De uppräknade förmånerna kan i framtiden komma bli komplet-att
terade med inkomstgrundad ålderspension enligt departementspro-
memorian Ds 1995:41 och med motsvarighet till månadsersättningen

garantinivån enligt sjuk- och arbetsskadekomrnmitténsöver betänkande
SOU 1996:113 En allmän och aktiv försäkring vid sjukdom och
rehabilitering. Lagarna arbetslöshetsförsäkring och kontantom
arbetsmarknadsstöd kommer, riksdagen regeringens förslagantarom
i proposition 1996/972107, med sammanhållen lagersättas däratt en
ersättning utgår antingen grundförsäkring motsvarighet till detsom
kontanta arbetsmarknadsstödet eller inkomstbortfallsförsäkringsom
motsvarighet till arbetslöshetsförsäkringen.

Försäkringstid

Allmänt

En särskild fråga vilkenunder tid skyddet enligt denär arbetsbaserade
delen socialförsäkringen skall gälla. Det nuvarande svenskaav
socialförsäkringssystemet till del bosättningsanknutet,är dvs. detstor

inte förekomsten förvärvsarbeteär i stället besättningenutanav som
försäkrad föravgör viss förmån.är Försäkringsskyd-om en person en

det består så länge bosättningen i Sverige består. Undantag från den
principen gäller inom bl.a. arbetsskadeförsäkringen, där anknytnings-

till försäkringen förvärvsarbete här i landet. Krav påärmomentet
bosättning i landet finns inom arbetsskadeförsäkringen endast ettsom
tilläggskrav för uppdragstagare och egenföretagare.

förrnånssystemDe enligt vårt förslag skall inordnas i densom
arbetsanknutna delen socialförsäkringen reglerar till sådanarättenav
förmåner utgår grund förlorad arbetsinkomst. Vi har därförsom av
funnit det naturligt skyddet inom denna del försäkringenatt av som
princip skall gälla endast under tid då den enskilde har arbete,ett
antingen i form anställning eller uppdragstagare ellerav en som
egenföretagare.



SOU 1997:72274

enligt den arbetsbaserade delen socialför-Frågan skyddetnärom av
måste,säkringen skall börja gälla nämnts, avgöras motsom nyss

huvudsakliga syfte skyddbakgrund försäkringens är att ettatt geav
emellertid också nödvändigtförlorad arbetsinkomst. Det är attmot

försäkringen för alla arbetar här i landet,beakta öppnasatt somnu
bosättningsförhållanden. Vi därför verkligattoavsett enanser

arbetslivet här i landet bör ha uppkommit innananknytning till
Vi föreslår därför arbetet skall ha påbörjatsskyddet träder i kraft. att

arbetsbaserade delen socialförsäkringenskyddet enligt denför att av
den får arbetei funktion. Det innebärskall träda ettatt som som

förstainfunnit sig på sin arbetsplats under den dagenanställd måste ha
fårför skall bli försäkrad. Densitt förvärvsarbete han t.ex.att somav

påbörja arbetet kommerblir sjuk innan han hinneranställning menen
Även förvärvsarbetandesjukpenningförsäkrad. för andrainte att vara

påbörjats. Fråganarbetet måste haanställda skall gälla närän att om
har påbörjat sitt arbeteeller egenföretagareuppdragstagareen

nedan.behandlas närmare
skärpning reglerna i för-föreslagit innebär vissVad vi en avnu

blir sjuk innan han hinneri dag.hållande till vad gäller Densom som
i enligtanställning han bosatt Sverigetillträda ärär omen --

sjukpenning och kan också få sjuk-försäkrad förnuvarande regler
fåttden inkomst han skullepå SGI beräknatspenning omsomen

till den föreslagna arbetsbaseradesjuk. Med hänsyn hurinte blivithan
skärpning nödvändig ochutformad vi dennaförsäkringen är varaanser

fåskärpningen kommerVi vill vidareorimlig.inte poängtera attatt
tidigare haft något arbeteintebetydelse endast förreell personer som

Vi återkommer till denblivit utförsäkrade.Sverige elleri straxsom
frågan.

så den försäkrade harinträtt skall det gälla längeSedan skyddet ett
då den försäkrade faktisktsåledes inte bara under tidarbete. gällerDet

ledigheteroch andra motsvarandeunderarbetar även semesterutan
försäkrade har såledesför lärare, Denferieledigheter etc. ett

tid.försäkringsskydd under denna Dettakontinuerligt pågående
inte finnasför till enskilda förmåner kaninte detinnebär dock rättatt

olycksfallsskadauppfyllas. måstemåste T.ex.ytterligare krav ensom
för den skall kunnasamband med förvärvsarbetefortfarande ha attett

föräldrapenningför sjukpenning ocharbetsskada, ochsom enanses
avstå från arbetevaritfall harfordras i vissa atttvungenatt man

innebär ingen förändring iVårt förslagden aktuella dagen.under
hänseenden.sådana

delenenligt den arbetsbaseradePrincipiellt bör skyddetsett av
upphör eller denanställningensocialförsäkringen upphöra närnär som

med sin verksamhet. Detförvärvsarbete upphörbedriver ärannat
upprätthålla sådan princip. Virimligt striktemellertid inte att en

finnas. börefterskydd skall Dettadärför visst generelltföreslår att ett
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emellertid gälla under endast kort tid. Vi föreslår skyddet skallatten
upphöra fyra veckor efter det arbetet har upphört. Densenast att som
drabbas något arbetshinder under tid då efterskyddet gäller ärav
således alltjämt försäkrad. Normalt bör efterskyddet bestå under just
fyra veckor det bör i vissa fall upphöra tidigare, det finnsmen om
särskilda skäl. sådantEtt skäl den försäkradeär i stället fört.ex. att
sitt tidigare arbete påbörjar arbete i land. Ettett ett annat annat
exempel den försäkrade själv hanär lämnar Sverige ochatt attuppger
all anknytning hit.

föreslårVi vidare försäkrad drabbas sjukdom elleratt en som av
något arbetshinder under tid då denne har arbete eller underannat ett
tid då efterskyddet gäller skall få behålla sitt försäkringsskydd så
länge arbetshindret och till ersättning för detta hinder består.rätten
Skyddet skall således gälla anställningen upphör underäven om
pågående ersättningsperiod eller innan ersättning hunnit betalas ut.
Detta med de regleröverensstämmer gäller i dag försom personer

bor i Sverige. Ett arbetshinder uppstår efter det arbetetattsom som
och efterskyddet har upphört skall däremot enligt vårt förslag inte
omfattas försäkringen.av

Eftersom arbetslöshet enligt vårt förslagäven arbetshinderär ett
många försäkradekommer behålla sitt försäkringsskydd ävenatt om

arbetet detoch generella efterskyddet upphört. Enligt förslaget skall
nämligen skyddet bestå så länge arbetshinder och till ersättningrättett
för detta hinder föreligger. För den blir arbetslös består såledessom
försäkringsskyddet så länge han har till arbetslöshetsersättningrätt
eller kontant arbetsmarknadsstöd KAS. innebär i principDet inteatt
bara den har arbete också den står till arbets-ett utansom som

förfogandemarknadens kommer omfattad den arbets-att vara av
relaterade delen socialförsäkringen. Först till ersättningnär rättenav
enligt såväl lagen arbetslöshetsförsäkring ALF lagenom som om
kontant arbetsmarknadsstöd upphört kommer den arbetslöse förloraatt
sitt generella försäkringsskydd, inte till någonrättom annan av
försäkringens förmåner inträder i stället för de nämnda.nyss

En konsekvens förslaget blir således den växlar mellanattav som
perioder arbete, arbetslöshet och sjukdom i de allra flesta fallav
kommer ha kontinuerligt, obrutet försäkringsskydd. innebärDetatt ett
inte sådan vidare har till alla förmånerrättatt utanen person som
ingår i den arbetsrelaterade delen socialförsäkringen endastutan attav

fortsätterhan ingå i den skyddade personkretsen. Därutöver krävsatt
för till de flesta förmåner ytterligare villkor uppfylls.rätt att

föreslagnaDe reglerna innebär dock i hänseende vissettnu en
skärpning i förhållande till vad gäller i dag. Enligt 3 kap. 10 §som c
AFL kan nämligen den helt eller delvis arbetslös och anmäldärsom

arbetssökande arbetsförmedlingen bereddärsamt att antasom
arbete i omfattning tidigare fastställd SGI, fåmotsvararen som en
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sjukpenning beräknas den fastställda SGI:n. såledesDet iärsom
den situationen till skillnad vad skall gälla enligt vårtmot som-
förslag enligt nuvarande regler inte nödvändigt den försäkrade äratt-
berättigad till ersättning vid arbetslöshet enligt ellerALF lagen om
kontant arbetsmarknadsstöd för försäkringen skall bestå ochatt
sjukpenning kunna utgå. Dithörande frågor liksom frågor rätt attom
kvarstå sjukpenningförsäkrad under viss utbildning enligtsom m.m.

kap.3 5 § AFL och RFFS 1981:5 sjukpenninggrundande inkomstom
f.n. utredning dir. 1996:52 och 1996:100. Viöverses av en annan

därförräknar med den föreslagna lagen framdeles kanatt av oss
komma bli kompletterad med ytterligare bestämmelser fortsattatt om
försäkring i vissa fall.

särskild frågaEn vad skall gälla i fall då försäkradär tarsom en
tjänstledigt från sitt arbete och således alltjämt har kvar sin an--
ställning för sig verksamhet förvärvsarbete.ägna änatt annan-
Sådan tjänstledighet kan i vissa fall pågå under lång tid. För inteatt

distinktionen mellan den arbetsbaserade och den bosättnings-tunna ut
försäkringenbaserade allt för mycket föreslår vi arbetsförsäkringenatt

huvudregel inte skall fortsätta gälla under tjänstledighet.attsom
Undantag gäller dock under tidigare fyranämnda veckor och i fall då
den försäkrade under denna tid uppbär förmån enligt någonen
författning i sig omfattas den arbetsanknutna försäkringen.som av

Vissa förmåner konstruerade så de tjänas in underärtyper attav en
tidsperiod betalas vid tidpunkt. Det gäller framförutmen en senare
allt pensioner arbetsskadeersättning kan börja betalasäven utmen
långt efter det det arbete under vilken arbetsskada uppstått haratt en
avslutats. För detta grundade förmåner skall kunna betalassättatt

föreslår vi försäkringen för dessa förmåner skall bestå ävenut, att
efter det den enskilde upphört förvärvsarbeta, i den mån tillrättatt att
förmånerna kan härledas från tidigare arbete här i landet. Detett
innebär vidare den någon gång tillgodoräknats pensionspoängatt som
enligt bestämmelserna i kap.ll AFL alltid försäkrad för tilläggs-är
pension jfr nuvarande kap.1 3 § tredje stycket och folkpensionAFL

grundas tillgodoräknade pensionspoäng. förslagDessa innebärsom
ingen förändring i förhållande till vad gäller i dag.som

Även beträffande föräldrapenning, arbetslöshetsförmåner och
delpension föreslår vi särskilda regler försäkringstid. Enligt vårtom
förslag kan försäkringen för dessa förmåner bestå efter denäven

Äventidpunkt då försäkringen skulle upphört. förslagetha iannars
denna del förklaras det, i enlighet med vad gäller inomattav som nu
respektive förmånsslag, också i framtiden bör möjligt börjaattvara
uppbära förmånen det har gått längre tid fyra veckoräven änom
sedan det arbetet upphört. förutsättning i dessa fallEn börsenaste
dock den försäkrade vid förtidpunkten utbetalningenattvara av
förmånen antingen har arbete här i landet eller åtminstone vistas här.
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nämligen knappast komma i fråga inte längreDet kan att personer som
anknytning skall kunna uppbära sådanahar någon till Sverige

förmåner.

Särskilt uppdragstagare och egenföretagareom

arbetsrelaterade delen socialförsäkringen skall gälla oberoendeDen av
arbete enskilde dvs. den skall gälla såvälvilken den utövar,typav av

förför anställda uppdragstagare och egenföretagare. En särskildsom
blir därför försäkringen börjar respektive upphörfråga avgöra näratt

gälla för uppdragstagare eller egenföretagare. Det finns detnäratt en
inte för anställda några fastagäller dessa sättgrupper samma som

tidpunkter, avtalad anställningstid, hålla sig till. Här bört.ex. atten
dock ledning kunna hämtas från arbetslöshetsförsäkringen och den

regleringen i bl.a. sjukpenninggrundandenuvarande RFFS 1981:5 om
inkomst, vi skall återkomma till.straxsom

§ femte stycket ALF finns slags hjälpregelI 4 atten som anger en
företagare skall arbetslös, eller hans personligahennesnäranses vara
verksamhet rörelsen har upphört tillfälligt.i En motsvarandeänannat

Ävenbestämmelse finns i § lagen kontant arbetsmarknadsstöd.4 om
dessa hjälpregler har delvis andra syften hindrat.ex. att attom

arbetslöshetsersättning används inkomstutfyllnad i mindresom
företag eftersträvar,lönsamma de bör bedömning fråganän en av

företagare eller uppdragstagare påbörjat respektiveegenom en
upphört med sitt arbete kunna efter liknande grunder jfrgöras
propositionen till ALF-lagen 1973:56 ff. företagares173 En ellers.

försäkring föruppdragstagares arbetsbaserade socialförsäkringsför-
måner bör således normalt inträda hans personliga verksam-näranses

påbörjas.het i rörelsen så skall falletFör behöver inteatt anses vara
nödvändigtvis krävas direkt inkomstbringande arbete påbörjats,att

uppdrag kund. Någon form aktivitett.ex. ett en av som mera
konkret kan utförd led i verksamhet bör dock krävas.ettanses som
Exempel detta kan införskaffande maskiner råvaror förochvara av
tillverkning produkt påbörjad marknadsföring tjänster.ellerav en av

inregistreringEnbart firma eller registrering för mervärdesskattav en
bör emellertid inte tillräckligt för arbete egenföretagareattanses som

FÖDpåbörjatsskall ha också 1989:22.seanses
På motsvarande bör egenföretagare eller uppdragstagaresätt en

ha upphört med sitt hans personligaarbete verksamhet inäranses
rörelsen har upphört. Så kan ofta fallet denne hart.ex. anses vara om
sålt fast egendom och rörelsetillgångar. Vidare bör arbetet regelsom

ha upphört företagare inte längre för inkomsttaxerasanses om en av
näringsverksamhet. Om avbrott i verksamheten endast tillfälligtgörs
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bör arbetet däremot inte ha upphört. Som framgår nästaanses av
avsnitt frågeställningen inte helt för försäkringskassorna heller.är ny

Sjukpenninggrundande inkomst

Vi har i avsnitt 3.2 redogjort för gällande regler beräkningom av
sjukpenninggrundande inkomst SGI. Där har beskrivits bl.a. den
tidsgräns månader för närvarande gäller generellt, dels förom sex som

få SGI fastställd, dels för behålla sådan inkomsträtten rättenatt att en
vid tidsbegränsat iavbrott arbetet. Vidare har redogjorts för reglerett

s.k. SGI-skyddad tid.om
sambandI med vi föreslår, skiljer den delatt utman, som nu av

socialförsäkringen reglerar de olika inkomstbortfallsförsäk-som
ringarna och denna del till renodlad arbetsbaserad försäkringgör en
finns det anledning reglerna beräkning SGI.över ävenatt se om av

Vi har tidigare föreslagit försäkrade för arbetsanknutna för-att
måner, såsom sjukpenning, enligt huvudregeln skall vara personer som
faktiskt har arbete. Först och främst måste försäkradeden kunnaett

sjukpenning arbetet kortare månader.tidäven när änavses vara sex
skulleAnnars den gjorda utsträckningen försäkringen tillossav av

kommer till Sverige för arbeta kunna bli illusorisk.attpersoner som
Vi därför fyra veckor borde räcka. Enligt vår uppfattningattmenar
borde vidare ändra nuvarande sexmânadersregel såöverväga attman

vid arbetsuppehåll behålla tidigare SGI i allmänhet skallrättenatt att
gälla endast under uppehåll inte överstiger fyra veckor.som

Regeringen har emellertid, vi har tidigare, i novemberantyttsom
1996 beslutat tilläggsdirektiv 1996:100 till Utredningen 1996:06S

inkomstbegreppen inom bidrags- socialförsäkrings-ochöversynom av
enligt vilka den särskilde utredaren skall relativtgörasystemen, en

omfattande reglerna för UppdragetSGI. skall redovisasöversyn av
den maj Vi15 1997. lägger därför inte fram något förslagsenast om

ändring i reglerna för SGI nöjer med konstatera deutan att attoss
tankegångar kommer till i tilläggsdirektivenuttryck ligger väl isom
linje med de förslag vi lägger fram.som nu
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7.4 Särskilda villkor

7.4. l Inkomstgränser

omfattas arbetsför-Inkomstrelaterade förmånerFörslag: som av
skallinkomster läggassäkringen skall inte beräknas deom som

basbeloppet.till grund för förmånerna lägre 24är än procent av
fråga förmåner från arbets-Begränsningen skall inte gälla i om

frånarbetslöshetsförsäkringen ellerlöshetsförsäkringen eller från
arbetsskadeförsäkringen.

Gällande rätt m.m.

inkomster underförmånssystem gällerflera dagensInom att somav
till förmåner. Förnivå inte grundarnår till vissår inte rättett upp en

harden försäkradeskall föreligga krävstill sjukpenningrätt attatt en
arbetsskadekommitténminst 6.000 kr. Sjuk- ochSGI uppgår tillsom

allmän och aktiv1996:113 Eni sitt slutbetänkande SOUföreslog
SGI-nivån skallrehabilitering lägstaförsäkring vid sjukdom och att

skyldighet lämnaförtill nivåhöjas gränsen attmotsvararen som
år8.700 kr förbasbeloppetsjälvdeklaration, f.n. 24 procent av

bedömningen tillockså vidKommittén föreslog rätt1997. att avman
förtidspensionnuvarande helmånadsersättning motsvarandehel s.k.

understiger 24från sådana inkomsterskall bortse procent avsom
basbeloppet.

anställning ochinkomstertilläggspensioneringen gällerInom att av
pensionsgrundande endast i denförvärvsarbeteinkomster ärannatav

förhöjt basbelopp.år sammanlagt överstigermän dessa under ettett
med förhöjtsåledes avdragfastställande PGIVid görs ettettav

fårregelinkomsten för året. Dennafrån den taxeradebasbelopp
någondet förtill delpension, eftersombetydelse också för rätten att

fr.o.m.vederbörande 45för delpension krävsförsäkradskall attvara
riksdagenEnligt dehar tillgodoräknats PGI.års ålder antagnaav

bet.1994/95 :250,pensionssystem prop.riktlinjerna för reformeratett
pensionsgrundande inkomstrskr. 1993/94:439 skall1993/94:SfIJ24,
förutsättningunderför den försäkrade endastberäknas att summan av

minst beloppuppgår tillförvärvsarbeteinkomster ett somm.m.av
dvs. i dagsjälvdeklaration,skyldighetförgränsen attmotsvarar avge

basbeloppet.24 procent av
förlivränteunderlagbestämmelsefinnskap. 6 § LAFI 4 omen

sjukpenningförsäkradeintearbetsskadeförsäkrade ärpersoner som
enligtför sådanLivränteunderlaget utgörsenligt AFL. personen

sjukpenninggrun-skulle ha utgjortden inkomstbestämmelsen somav
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dande inkomst för honom han sjukpenningförsäkrad,varit dockom
lägst 6.000 kr.

Här skall slutligen också det i lagen 1994:1744nämnas att om
allmänna egenavgifter stadgas allmänna egenavgifter inte skallatt
betalas den årliga inkomst understiger 24 det vidprocentav vars av
årets ingång gällande basbeloppet.

överväganden

De redovisade inkomstgränserna har tillkommit vid olikaovan
tidpunkter och i olika sammanhang. Vi det finns goda skälattanser nu

i linje med våra direktiv, tillskapa inom socialförsäkringenatt, en
enhetlig lägsta inkomstnivå under vilken förmåner inte skall beräknas.

Inom de flesta fönnånssystem inkomststaxeringenhar betydelse för
beräkningen förmåner, antingen så förmånen beräknas direktattav
med ledning taxeringen eller uppgifter taxeringen kanattav genom ur
användas vid kontroll inkomstuppgifter den försäkrade länmat.av som
Den för år räknat haft förvärvsinkomster inte nåttsom m.m. som upp
till 24 basbeloppet inte skyldig lämna självdeklarationärprocent attav
och kommer normalt inte heller för sådana inkomster.sett att taxeras
Vi finner det därför naturligt knyta den nedre för in-gränsenatt
komster skall kunna grunda till förmåner till skyldighetenrätt attsom
lämna självdeklaration. fördelEn med knyta den nedre tillgränsenatt
basbeloppet också det automatiskt sker viss uppräkningär att en av
nivan.

Vi föreslår således förmåner inom den arbetsrelaterade delenatt av
socialförsäkringen inte skall beräknas de inkomster skallom som
läggas till grund för förmånerna lägre 24 basbe-är än procent av
loppet. När det gäller arbetsskadeförrnåner enligt måsteLAF emeller-
tid med hänsyn till bl.a. konventionsåtaganden undantag frångöras ett
den angivna principen. Det innebär i likhet med vad gäller iatt, som
dag, i princip hur små inkomster helst kan grunda tillrättsom
arbetsskadefönnáner. När det gäller den beskrivna regeln kap.4ovan
6 § LAF livränteunderlag för inte sjukpenning-ärom personer som
försäkrade föreslår vi i stället, med hänsyn till den koppling till
sjukpenningsystemet finns, höjning den garanterade nivånsom en av
från 6.000 kr till 24 basbeloppet. Undantag bör göras ävenprocent av
för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Huvudregeln i dagär att
dagpenning från arbetslöshetsförsäkringen länmas med 75 procent av

försäkradesden dagsförtjänst. Ersättningen kan dock, nivån påoavsett
den tidigare inkomsten, aldrig understigakomma beloppatt ett som

det kontanta arbetsmarknadsstödet.motsvarar
Skulle för skyldigheten självdeklaration ändras börgränsen att avge

den föreslagna beloppsgränsen 24 basbeloppetprocentnu om av
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mån. finns nämligenändras i motsvarande Det goda skäl att upp-
rätthålla samband mellan dessa båda bl.a. det skäletgränser,ett attav

för allmännagäller egenavgifter.gränssamma
förelagit inkomstgräns underVad vi lägstaär en gemensamnu

förmåner arbetsskadeförmånervilken aldrig med undantag för och
skall innebär inte det iarbetslöshetsförmâner beräknas. Det att

föreslårförfattningar inte kan finnas högre Vienskilda gränser.
inom tilläggspensione-exempelvis inte någon ändring i nuvarande krav

för skallmåste överstiga basbelopp PGIringen inkomsterna attatt ett
beräknas.

väntetider för förmåner7.4.2 Förslag om m.m.

arbetsbaserade försäk-Förmåner omfattas denFörslag: som av
för första fyra veckorna den tidbetalas inte deringen ut somav

gälla i frågagäller. Begränsningen skall inteförsäkringen om
arbetsskadeförsäkringen.förmåner från

uppehållstillstånd medbehöver arbetstillstånd ellerDen som
förmåner omfattasmotsvarande verkan skall inte ha tillrätt som

beviljats. Ersättningarbetsförsäkringen förrän sådant tillståndav
då tillståndet börjar gälladärvid betalas från och med den dagkan

tillståndettid tillbaka månader innaninte för längre än tremen
beviljats.

enligt den arbetsrelateradeföreslår i detta betänkande skyddetVi att
vid den tidpunkt dåsocialförsäkringen skall börja gälladelen av

påbörjas.anställd eller förvärvsarbetande Denarbetet annansom
generellt försäkradblir vid denna tidpunkt såledesförvärvsarbetande

socialförsäkringen. Detförmåner ingår i denna delför de som av
börjar tjäna infr.o.m. tidpunktnaturligen han dennainnebär rättatt

lika självklartemellertid vi det inteolika förmåner. Dettill är som ser
till förmåner, dvs.också skall omedelbarden försäkrade rättatt ges en

uppbära ersättning förfr.o.m. första dagens arbeteredanrätt att
arbetshinder.sjukdom eller annat

olika socialförsäkrings-författningar reglerar definns i deDet som
kvaliñkationsregler. Någrai rad olikaförrnånerna redan dag aven

redovisningkapitel framgått vårvi redovisat i Somdessa har avav
många andra länderavsnitt finns också iutländsk nationell 2.9rätt

arbetat vissnågot det krävskvaliñkationsregler slag, dvs. att manav
fårutsträckning innanavgifter har betalats i visseller rätttid att man

förmåner.till
generellt krav pårimligt ställadetVi är attettatt att uppanser

uppbäraviss minsta tid innanskall ha utförts underarbete rätt att
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arbetsbaserade socialförsäkringsförrnåner kan uppkomma. sådantEtt
krav förgenerellt bör dock, meningen med ha arbetsrelateradatt att en

försäkring inte skall förlorad, inte alltför Vi hargöras strängt.
för föreslå fyragenerell väntetid veckor,stannat att en om som

den tid under vilken sjuklön kan utgå enligt lagenmotsvarar
sjuklön. enligt för-1991:1047 Det innebär ersättning deattom

månssystem omfattas den arbetsbaserade delen socialförsäk-som av av
ringen inte skall kunna betalas för de fyra första veckorna denut av
tid skyddet gäller.som

Eftersom det redan finns längre gående kvalifikationsregler i flera
förmånssystem får den föreslagna regeln i praktiken relativten

faktisktbegränsad betydelse. Eftersom inte endast personer som
för-arbetar många bara står till arbetsmarknadensävenutan som

omfattas enligt den arbetsbaseradefogande kommer skyddetatt av
regeln dessutom fådelen socialförsäkringen se kommerovan attav

betydelse endast för nytillträdande arbetsmarkna-ärpersoner som
anledning brutits; påden eller försäkringsskydd någon t.ex.vars av

till ersättning vidgrund arbete i land eller när rättenannatav
enligtarbetslöshet har gäller till sjuklönDärutöver rättenuttömts. att

sjuklönelagen inte påverkas förslaget. Vi detta regelntrots attav anser
viss funktion. förhindrarfyller Den t.ex. att person somen en

månad,påbörjar mycket kortvarigt arbete understigande ochett en
varit anställd fjortondärför inte kan få sjuklön förrän hansom

i följd, i stället skall kunna fä till sjukpenning vidkalenderdagar rätt
inträffar efter någon dags arbete. Detsjukdom kanske barasom

uppdragstagare ellerinnebär också den påbörjar arbeteatt ett somsom
företagare inte förmåner för de första fyra veckornakan avegen

arbetet.
konventioner minimistandardPå grund bl.a. åtaganden i omav

förmåner vid yrkesskadaILO-konventionen nr 121t.ex. ang.
SÖ förslaget arbetsskadeför-1969:52 och 1982:45 undantas enligt

förfrån tillämpningen bestämmelserna väntetidermåner av om
drabbas arbetsskada kanförmåner. Det innebär denatt som av en vara

berättigad till ersättning enligt bestämmelserna i skadanLAF även om
inträffar första dag.redan under arbetets

föreskrifter RFFS 1985:16 inskrivning och avregistre-I RFV:s om
försäkringskassa finns bestämmelser kravring hos allmän om

framgåruppehållstillstånd i vissa fall. § andra stycketAv 5 att en
uppehållstillstånd kan skrivas in hosutländsk medborgare behöversom

uppehållstillståndförst beviljatsförsäkringskassa hannär permanent
uppehållstillstånd för år eller längre tid. Deteller tidsbegränsat ettett

liknande bestämmelse jfrlagförslag vi lägger fram förutsätter ensom
utlänningslagen behöver ha arbets-avsnitt 6.4.2. enligtDen som

verkan bl.a.uppehållstillstånd med motsvarande avsertillstånd eller
förmåner förränförslaget inte ha tillegenföretagare skall enligt rätt
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tillstånd har beviljats. bakgrund vi föreslårsådant Mot att attav
inskrivning hos försäkringskassa skall avskaffas försäkringsvillkorsom

såavsnitt 12.1 lagförslaget utformat kraven beviljatse är att
uppehållstillstånd villkor för förmåner skallarbets- eller utgör att

särskild väntetidsregel. Vidare skall enligtbetalas dvs.kunna ut, en
betalas tidigast fr.0.m.förmåner i de avsedda fallen kunnaförslaget ut

inte för tid tillbakadå tillståndet börjar gälla längreden dag änmen
angivna tidsgränseninnan tillståndet beviljats. Denmånadertre

avseendet med nuvarande regler.också i detöverensstämmer
förmånerdet gäller bosättningsbaseradePå sätt närsomsamma

regel möjlighet vissa undantagföreslås särskild göraattomen
skyddsbehövande iendast tillfälligtbeträffande personer som avses

§ utlänningslagen.kap. 42 a

inom EESKonsekvenser7.5 m.m.

vi redogörelse för EG-rättsliga regler2.4 har lämnatavsnitt 2.2I en-
område.konsekvenser på dettasocial trygghet och EES-avtaletsom

EG-rättsliga regleringen överordnadframgått där denSom är
från EG-rätten avvikanderättsregler. innebärnationella Det att

regler inte får tillämpas.nationella
naturligtvisfram i detta betänkande ändrarförslag vi läggerDe som

nationellöverordnad svenskdet förhållandet EG-rätteninte på äratt
visserligen viss anpassning till EG-rätten,Förslagen medförrätt. en

viktdomstolar det fortfarandemyndigheter ochför är stor attavmen
tillämpafinns och kunnavilka avvikande reglerkänna till rättattsom

dessa.
enligtkapitel 6 pekat på vissa förmånerhar redan iVi att som

här i landet måste tillkräver bosättningsvensk lag utges personer som
svenskskall omfattadeförordning EEG 1408/71enligt avnr vara

gäller dede bor här i landet eller När detlagstiftning, oavsett om
förmåner enligt vårtbehandlas i detta kapitel, dvs.förmåner somsom

socialförsäk-den arbetsbaserade delenskall omfattasförslag avav
till vadutsträckning anpassninginnebär vårt förslag iringen, stor en

för-Huvudprincipen därgäller enligt EG-rätten. är att ensom
trygghetsförrnåner i det landtill socialavärvsarbetande skall ha rätt

situationervilket land han bosatt. I vissaoberoende ihan arbetar ärav
fortfarande medföratillämpningdock EG-rättenkommer attaven

svensk nationellfrån vad gäller enligtavvikerkonsekvenser somsom
uttömmandehärinte möjligtlagstiftning. Det göraär att upp-en
huvudsakligensituationer det sigalla sådanaräkning rör ommenav

antingensamtidigt arbetar i flera länder,fall då attgenomen person
har fleragränsöverskridande elleri sigarbetet är att personengenom

arbeten.
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Några de förmåner enligt vårt förslag skall ingå i denav som
arbetsanknutna delen socialförsäkringen omfattas inte förordningav av

delpension.1408/71, Det innebär naturligtvis intet.ex. att personer
medborgare i EES-länder och arbetar i Sverige i frågaär omsom

förmåner skall behandlas medborgare i andra länder.dessa sämre än
liksom övriga få till sådana förmåner påskall kunnaDe rättgrupper

lagstiftning.de villkor gäller enligt svensk nationellsom
och i flera konventioner finns bestämmelserI EG-rätten även om

försäkringstider andra kvaliñkationstider försammanläggning ellerav
lagstiftningenförmåner. den föreslagna skalltill Närrätt av oss

måste dessa bestämmelser beaktas. T.ex. kommer dentillämpas även
uppfyllassärskilda väntetid för förmåner vi föreslagit kunnaattsom

föregående arbete i land inom EU eller EES.annatgenom
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8 Några särskilda personkategorier

Inledning1

detta kapitel länmas förslag försäkringstillhörighetenI avseende för
några särskilda personkategorier. Vad gäller studerande föreslår vi att

lämnar Sverige för studera utomlands skall omfattasattpersoner som
Åden bosättningsbaserade delen socialförsäkringen. andra sidanav av

skall utlandsstuderande kommer hit för studera normalt inteattsom
försäkrade här. Liksom hittills skall från Sverige utsändavara

statsanställda under hela utsändningstiden, dess varaktighet,oavsett
socialförsäkring.omfattas svensk skallDäremot statsanställdaav som

sänds till Sverige för arbete inte försäkrade här.statav en annan vara
Beträffande anställda på utländsk makts beskickning här i landet
föreslår vi endast åtnjuter diplomatisk immunitetatt personer som
skall undantas från svensk socialförsäkring. innebärDetta lokalan-att

på utländsk beskickning försäkringsskyddställdas utvidgas till att
omfatta arbetsskadeförsäkringen. För biståndsarbetare föreslår viäven

försäkringsskydd,utökat skall gälla under biståndsarbeteett utom-som
lands så länge den enskilde har väsentlig anknytning till Sverige.

8.2 Studerande

Inledning8.2. 1

Studerande studerar i sitt bosättningsland omfattas vanligensom av
socialförsäkringen i det landet. det gäller utlandsstuderande, dvs.När

lämnar eller kommer till Sverige för finnsstuderande studera,attsom
det däremot anledning till särskilda överväganden för det inte skallatt
uppstå oklarheter denna försäkringstillhörighet. gällerDettaom grupps
både svenska studerande lämnar Sverige för studera iatt ett annatsom
land och utländska studerande kommer till Sverige för studera.attsom

detta avsnitt lärrmas förslag försäkringstillhörigheten för deI om
utlandsstuderande studerar i land Sverige. Förslagänett annatsom

utlandsstuderande hit för studier härlämnas kommer iäven om som
landet.
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8.2.2 Nuvarande förhållanden m.m.

utlandsstuderandeDe lämnar Sverige för studera iatt ett annatsom
land kan indelas i två kategorier. dem självaDen utgörsena av som
söker och ordnar plats utländsk utbildningsinstitution,upp en
medan den andra dem via organiseratutgörs ettav som reser
studentutbytesprogram s.k. utbytesstudenter, med hjälpt.ex. av
Erasmus-stipendier. förstnämnda, den absolutDe utgör störstasom
delen alla svenskar kallas ofta "freestuderar utomlands,av som
movers". Antalet free har ökat mycket kraftigt mellan läsårenmovers
1987/88 och 1993/94. Utbytesstudenterna studerar normalt under tre

månadertill tolv utomlands. Studentutbytesprogramrnen innebär också
utländska förutsättningstudenter studerar i Sverige. En för sådanaatt

utbytesstudier den studerande har studerat minst är iär att ett
hemlandet. För utbytesstudierna utgår studiestöd från hemlandet.

Antalet studerade utomlands med svenska studiemedelpersoner som
för läsåret till cirka dessakan 1994/95 uppskattas 19 000 Avpersoner.
14 334 s.k. free Härtill kommer cirka 500var personer movers.

studerade utomlands med svensk studiehjälp. Tilläggaspersoner som
våren 1996 erhöll utbildningsbidrag förkan 1 150att personer

doktorander. föreligger emellertid inte några uppgifter hurDet om
del dessa studerade utomlands.stor av som

Gällande rätt

allmänna försäkringenDen

Svenska medborgare svenska med-samt utan attpersoner som vara
bosatta i Sverige försäkrade enligt kap. 3 § förstaborgare 1är är

försäkradstycket AFL. Enligt den s.k. ettârsregeln skall en som
lämnar Sverige bosatt här i landet, utlandsvistelsen äranses vara om
avsedd längst år. Tilläggas kan enligt kap. 4 § AFLlatt ett attvara
skall försäkrad bosatt i Sverige inskriven hos allmänären som vara

fr.o.m. år. svenskförsäkringskassa den månad han fyller 16 En
såledesmedborgare i och för sig försäkrad enligt 1 kap. 3 § AFLär

tid inverkarunder han studerar utomlands. Däremotäven när
bosättningsförhållandena medborgares möjligheterpå svenskäven en

erhålla i Sverige dittills bosatttjäna in eller olika förmåner. Enatt
inte svensk medborgare bibehåller emellertid denärperson som

svenska försäkringstillhörigheten endast utlandsvistelsen avseddärom
år. uppfyller inte längre bosättnings-längst Hanatt ettvara annars

för försäkrad. Tilläggas kan enligt 3 § Riksförsäk-kravet att attvara
föreskrifter inskrivningringsverkets RFFS 1985:16 ochom

avregistrering hos allmän försäkringskassa skall bosatten person anses
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Sverige, han sitti har egentliga hemvist här i landet. Bosättnings-om
begreppet inom socialförsäkringen med inomdet folk-överensstämmer
bokföringen 1990/9l:l53prop. 90.s.

Bedrivs studier utomlands under längre tid år uppkommerän ett
frågan i vilket land den studerande skall bosatt. I RFV:som anses
Allmänna råd 1990:2 Försäkring, inskrivning och avregistrering

det vidrekommenderas bedömning utlandsvistelsenatt av om
överstiger år inte hänsyn till avbrott i utlandsvistelsen förtasett

besök under längre helger, kortvariga affärsresor ochsemester,
liknande i Sverige. praktiken avregistreras emellertid oftaI inte de
utlandsstuderande.

regelbunden vistelse iVid utlandet rekommenderas i de allmänna
råden frågan avregistrering enligt följande.bedöms Enatt om person

regelbundet vistas utomlands månader året bör iänsom mer sex om
regel avregistreras, eftersom han vanligen inte kan bosatt här ianses

grund sina arbetsförhållanden regelbundetlandet. Den som av
utomlands månader året ändåvistas kan ha sittänmer sex om anses

egentliga hemvist här. förutsättning härförEn han inte harär att
starkare anknytning till något land, vilket falletkan närannat vara en

regelbundet arbetar månader året i ochän ettperson mer sex om
land. kan också till den övriga familjensHänsyn bosätt-tassamma

Arbetsförhållandenningsförhållanden. detta slag förekommer inomav
vissa yrken försäljare, och konsult. Likartaderesemontört.ex.som -

för denförhållanden gäller studerar utomlands och regelbundetsom
sååtervänder till Sverige, länge han inte kan ha bosatt sig ianses

vistelselandet. Bosättning i vistelselandet föreligger någonnärt.ex.
Ärtillsammans sin familj. årligabor där med de vistelserna i-

Sverige i lika långa utlandsvistelserna, bör det utredasstort sett som
försäkrade har sin huvudsakligaden anknytning till Sverige.om
kan därvid till den försäkrades levnadsförhållandenHänsyn itas

övrigt, avsikten med familjemedlemmarsvistelserna, övrigat.ex.
vistelseort och bostadsförhållandena. försäkrad inte bedöms haOm en
sin huvudsakliga anknytning till Sverige, han avregistreras.bör

Studiestöd

studerande kan Centrala studiestödsnämnden CSN beviljasEn av
studiestöd enligt studiestödslagen SsL. Studiestöd kanl973:349, ges

form studiehjälp, studiemedel, internatbidragi korttidsstudiestöd,av
särskilt vuxenstudiestöd. beståreller studiehjälpen studiebidrag,av
tillägg och inackorderingstillägg, studiemedel bestårmedanextra av

studiebidrag och studielån. Såväl studiemedlen studiehjälpen ärsom
förenade med särskilt sjukförsäkringsskydd, innebär denett attsom
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studerande får behålla studiestödet vid sjukdom. Studiehjälp och
studiemedel kan beviljas för studier utomlands.även

Studiemedel

Studiemedel utgår enligt kap § jämfört med kap.1 1 SsL 1 1 §
studiestödsförordningen l973:418, SsF till studerande vid de

och utbildningar i bilagan tillläroanstalter SsF. Dettasom anges
studiemedel för studier eftergymnasial nivå såsominnebär att ges

vid universitet och högskolor. Vidare kan studiemedel för studierges
gymnasial nivå, den studerande fyllt 20 år. Studiemedel fårpå harom

inte till har fyllt år,enligt 4 kap. 9 § SsL den 45 detutges som om
inte föreligger särskilda skäl härför. En studerande avbryter sinasom
studier får enligt 4 kap. 8 § SsF inte uppbära studiemedel harsom
beviljats för tiden därefter. gäller han övergår tillDetsamma om en
läroanstalt utomlands.

omfattas särskiltstuderande har studiemedelEn ettsom av
sjukförsäkringsskydd, vilket innebär han får behålla studiemedlenatt

inte kan studera sjukdom. Motsvarandehan grundnäräven av
vård närstående.gäller vid tillfällig barn eller Be-även av annan

sjukförsäkringsskyddet i4stämmelser finns kap. 28-36, 44 §§ ochom
17-19 §§ i kap. §8 kap. SsL 4 32 SsF.samt

Studiemedel utgår enligt 4 kap. 29 § SsL för sjukperiod infallersom
under den tid för vilken studiemedel har beviljats. Med sjukperiod

tid under vilken den studerande grund sjukdom oavbrutetavses av
varit oförmögen studera. Enligt 8 kap. 18 § skall återbetalninghar att

studielån sjukperiod följerinte den delgöras av som avser av en som
efter karenstid dagar. Om den studerande får sjukpenning30en om
enligt skall han enligt 8 kap. 19 återbetala del studielå-LAF § en av

får enligtSamma gäller han grund sjukdom ersättningnet. om av
förordnande,författning eller på grund regeringens varvidannan av

från sjukpenning enligtbortses AFL.
första berättigar till studiemedel utgår enligtFör den terminen som

för sjukperiodkap 29 § andra stycket SsL studiemedel endast4 som
Studiemedel utgår förinfaller efter studierna har påbörjats.att en

harsjukperiod endast den studerande dessförinnan ansökt omom
studiemedel beviljasstudiemedel. Föreligger synnerliga skäl kan även

till studiemedel gäller endast förför sådan sjukperiod. Denna rätt
försäkringskassa hossjukperiod har godkänts den allmännasom av

inskriven. Blir den studerande på grundvilken den studerande är av
anmäla det till densjukdom oförmögen bedriva studier, skall hanatt

försäkringskassan. Anmälningsskyldigheten gällerallmänna om
studerande harstudiemedel har beviljats för aktuell termin eller den

studiemedel. Försäkringskassan skallansökt eller ansökaattavser om
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enligt 4 kap. 34 § SsL godkänna sjukperioden, den finner denattom
studerande inte kan studera på sjukdom.grund av

Enligt 4 kap. 16 d § SsF gäller föreskrifterna studiemedel underom
sjukdom i kap.4 28-35 §§ SsL för studerande får studieme-även som

fördel studier utomlands nedan.se
studerandeEn har enligt kap.4 44 § SsL också behållarätt att

studiemedel vid ledighet för tillfällig vård barn eller för närstående-av
vård. Ytterligare bestämmelser därom finns i Centrala studiestöds-
nämndens föreskrifter CSNFS 1994:8 behålla studiemedelrätt attom
vid tillfällig vård barn och vid närståendevård. Enligt § före-1av
skrifterna tillämpas vid frånvaro för tillfällig vård barn bestämmel-av

tillfällig föräldrapenning i 4 kap. 10, och11 12 §§ AFL.serna om
innebärDet bl.a. den studerande får behålla studiemedlen vidatt

frånvaro på grund barnet sjukt eller smittat eller denäratt attav
ordinarie vårdaren sjuk eller smittad. Vidare godtas frånvaroär som
beror den förälder normalt vårdar barnet måste följa medatt som

familjens barn till läkare. Samma gäller frånvaro på grundett annat av
besök i samhällets förebyggande barnhälsovård. Den studerande harav

för vård barn behålla studiemedlen under sammanlagträtt högstatt av
för60 dagar barn och år.

En studerande har enligt 2 § CSNFS 1994:8 också behållarätt att
studiemedlen vid frånvaro för vård svårt sjuk närstående under detav
antal dagar i 6 § lagen 1988:1465 ersättning ochsom anges om
ledighet för närståendevård för60 dagar vårdad person.

Studiemedel vid studier utomlands

Studiemedel får enligt 4 kap. 36 § SsL beviljas för studieräven
utomlands under de förutsättningar föreskrivs regeringen ellersom av
den myndighet regeringen bestämmer. Därvid kan studiemedelsom
lämnas för sjukperiod. Regeringens föreskrifter i finnsäven iämnet

kap4 16-16 d §§ SsF. Ytterligare bestämmer finns i Centrala
studiestödsnämndens föreskrifter CSNFS 1996:3 och allmänna råd

studiemedel för studier riket.utomom
kap. 16I 4 § SsF finns bestämmelser studiemedel för studier iom

övrigade nordiska länderna. Enligt dessa kan studiemedel beviljas
svensk medborgare för studier vid läroanstalt eller utbildning stårsom
under statlig tillsyn och svensk studiemedelsbe-motsvararsom
rättigande utbildning. studiemedelFör krävs därvid det skallatt vara

månadersminst heltidsundervisning. Undantag från kravettre
studiernas omfattning kan utbildningen har direktgöras ettom
samband med den studerandes yrke eller tidigare utbildning.

Bestämmelser studiemedel för studier utanför Norden finns iom
kap.4 16 § SsF. Studiemedel för sådana studier kan beviljas svenska
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medborgare för studier gymnasial eller eftergymnasial nivå, om
studierna omfattar minst månaders heltidsundervisning och dentre

varit folkbokfördstuderande har i Sverige under de två åren.senaste
Om det finns särskilda skäl, kan studiemedel beviljas kravenäven om
på viss minsta tids heltidsundervisning eller folkbokföring i Sverige
inte uppfyllda. Enligt 17 § CSNFS 1996:3 kan sådant undantagär

fall.i följandegöras
studerande har varit folkbokförd iDen nordiskt land.ett annat
studerande söker, ha gjort uppehåll,2. Den studiemedel förutan att

tidigare påbörjadavsluta studiemedelsberättigande utbildning.att en
studerande har studerat på studiemedelsberättigandeDen en

utbildning och, uppehåll, fortsätter med studier pågöraattutan
eftergymnasial nivå.

studerande har, studierna4. Den omedelbart innan påbörjas, själv
varit verksam, eller, den studerande bor tillsammans medom
make/maka eller därmed jämställd, verksamärsom

svensk utrikestjänstia
i svenskt missionsarbeteb

internationellti svenskt eller biståndsarbete ellerc
internationelld i organisation nationellt intresse.en av
studerande har till studiemedel enligt kap.5. Den 1 8 § SsL, dvs.rätt

fråga utländsk medborgare har till studiestödär rättom en som
grund EG-råtten.av

Enligt de allmänna råden till § CSNFS 1996:3 bakgrunden till17 är
på två års folkbokföring ikravet Sverige svenska medborgare,att som

haft, eller inte längre anknytningaldrig har har, till Sverige, inte har
till studiemedel för studier utomlands. Studiemedel för studierrätt

utomlands tillkommer inte svenska medborgare hart.ex.som
emigrerat. Vissa vistas utomlands har emellertid kvargrupper som-

anknytning till Sverige och bör kunna få studiemedelnära trots atten
folkbokföringskravet inte uppfyllt.är

studiemedel till utbildningFör utländsk gymnasial utanför Norden
enligt kap. 16 delskrävs 4 § SsF dessutom studierna inte medatta

lika fördel kan bedrivas vid svensk läroanstalt, dvs.stor atten
motsvarande eller liknande utbildning inte finns här, dels CSN haratt
beslutat utbildningen kan ha godtagbar standard.att anses

beviljats studiestöd frånDen har land Sverige haränett annatsom
enligt 4 § CSNFS 1996:3 till studiemedel endast det föreliggerrätt om
särskilda skäl. Enligt de allmänna råden bör utgångspunkten för om
det föreligger sådana särskilda skäl i första hand storleken detvara
beviljade studiestödet. beviljad studiestödDen är ärett avsettsom som

i princip täcka kostnaderna för utbildning, studiestöd frånt.ex.att en
övriga nordiska länder eller vissa länder inom bör därför inteEU,

Ärbeviljas studiemedel. däremot beviljat studiestöd avsett ettsom
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mindre bidrag till studiekostnaderna, bör studiemedel kunna beviljas
reduceratmed belopp.

Utländska medborgare

inte medborgarePersoner i Sverige kan under vissa förut-ärsom
fåsättningar studiemedel enligt SsL. Därvid skiljer påman personer

medborgare i EU-land eller i land omfattasär EES-ett ettsom som av
avtalet och på andra inte svenska medborgare. Enligtärpersoner som

kap. 4 § SsL har4 studerande inte svensk medborgareär rätten som
till studiemedel endast han bosatt sig i Sverige i syfte änannat attom
genomgå utbildning.

Syftet bakom bestämmelsen till svenskt studiestöd skallär rättenatt
beroende den studerandes anknytning till Sverige. för-Ivara av

arbetena till bestämmelsen prop. 1971:81 uttalades bl.a. följande.
Huvudprincipen endast den inlemmad i det svenskaär äratt som
samhället bör ha till svenskt studiestöd. En utlänningrätt som
mottagits under sådana omständigheter det klart kan förutsättasatt att
han kommer i Sverige bör fåkunna studiestöd. Till dennaatt stanna
kategori bör hänföras flyktingar, statslösa eller utländskapersoner
medborgare flyktingar humanitära skäl fått fristadutan attsom vara av
i Sverige icke asylsökande flyktingar kommer hit eftersamt som
samråd med internationella flyktingorgan. I detta sammanhang avses

bortsett från studie- och studiefinansieringsfrågan fåtthargrupper som
tillstånd vistas i Sverige. I övriga fall bör villkor för tillrättatt som
studiemedel gälla med vederbörliga tillstånd har vistatsatt personen
och förvärvsarbetat i Sverige under sammanhängade period tvåen av

inteår, särskilda omständigheter föreligger. under årBarn 18 tillom
invandrare fått arbetstillstånd har omedelbar till studiestöd.rättsom

studiemedel förFör studier utomlands skall beviljas utländskatt en
medborgare krävs enligt 4 kap. 16 tredje§ stycket och 16 § tredjea
stycket SsF, vad gäller för svenska medborgare,utöver denattsom
studerande har påbörjat högskoleutbildning i Sverige. Vidare krävs för

utländsk medborgare studierna inom för utbytespro-att etten ramen
kan tillgodoräknas del den utbildningensvenska ochgram som en av

studierna högst år. En utländsk medborgare kan medatt ettvarar
andra ord normalt inte få studiemedel för studier utomlands, hanom
inte utbytesstudent. För omfattasär EG-rättenpersoner som av
förhåller det sig emellertid annorlunda.

Frågan till studiestöd för medborgare i de övriga nordiskarättom
länderna har behandlats i särskild ordning. I 1973:89 anfördesprop.

målsättningen de studerande i de nordiska länderna skulleatt attvar
få studiesocialt stöd antingen från hemlandet eller studielandet. Därvid
anfördes bl.a. gäststuderande, varmed studerandeatt restavses som
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till nordiskt land enbart för studera, bör få studiestöd frånannat att
hemlandet, medan de betraktas invandrare bör få studiestödsom som

studielandet.från
medborgare i land medlem i eller omfattasFör EUärett som av

EES-avtalet finns särskilda bestämmelser i kap. 8 § SsL. sådan1 En
jämställs med svensk medborgare vad gäller studiestöd, denperson om

utländske medborgaren grund anställning i Sverige kan härledaav
rättigheter från EES-avtalet i fråga sociala fönnåner. Dettaom
tillämpas under de förutsättningar i föreskriftersom anges av
regeringen eller myndighet regeringen bestämmer. Detsammasom

och barn till sådan medborgare.gäller make, sambo utländsk Enligt
får CSN meddela föreskrifter för tillämpningenkap. 3 § SsF1 av

i Sådana föreskrifter har intebestämmelsen l kap. 8 § SsL. ännu
meddelats. har CSN faktabladet EU/EES-medborgare,Däremot utgett

behandlar till svenskt studiestöd för studier utomlands.rättensom
förarbetena till kap. 8 §SsL 1993/942100 bil. 9 uttaladesl prop.

följande. Inom EG har utvecklats rättspraxis tillbl.a. rätten om
studiestöd för migrerande arbetstagare och deras familjer från ett annat
medlemsland. praxis utgår från Romfördragets 48 ochDenna art.
förordning EEG 1612/68 arbetskraftens fria rörlighet inomnr om

omfattar emellertid inte kommer tillgemenskapen. Den personer, som
land direkt i syfte studera. kommit tillPersonerett annat att som
syfte hittills inte kunna få svensktSverige i studera skall liksomatt

studiestöd. går inte för studiestöd uppställa något generellt kravDet att
i Sverige viss tid.skall ha vistats eller arbetat Iatt person enen

faktorer börstället får de reglerna siktenärmare ta att ange som
sådanin i helhetsbedömning utövarvägas enen av om personen

tidverksamhet han eller hon betrakta arbetstagare. Denäratt att som
sådan arbetstagare skallarbetet bara faktor. Förärvarat atten en-

till fallet finnasberättigad studiestöd bör det i det enskilda ettvara
innehållsmässigt tidsmässigt samband mellan det tidigaresåväl som

studierna. ofrivilligt blivit arbetslös kanarbetet och Har arbetstagaren
kommaemellertid utbildningar samband med det tidigare arbetetutan

Studiestöd till arbetstagarensi fråga. skall kunna lämnas även-
familj. och andra familjemedlemmar bör ha tillBarn rättnärmaste

studiestöd för alla studiemedelsberättigande utbildningar i Sverige och
Ävenockså för studier själv börregel utomlands. arbetstagarensom

studera utomlands svenskt stöd. till studiestödkunna med Rätten
tillemellertid upphöra arbetstagaren vid flyttningenbör ett annatom

sin anknytning till Sverige och således inte längreland helt släpper
kan etablerad här arbetstagare.anses vara som

faktabladetEnligt det ovannämnda CSN utgivna EU/EES-av
följande skallmedborgare gäller bl.a. för EU/EES-medborgare haatt

till svenskt studiestöd för studier omlands. till stöd krävsFörrätt rätt
sökanden SIV har beviljats uppehållstillstånd elleratt permanentav
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s.k. EU/EES-tillstånd. För nordiska medborgare krävs emellertid inte
sådana tillstånd. Som arbetstagare räknas inneharen person som
anställning i Sverige. Arbetet skall ha haft sådan varaktighet/om-en
fattning det inte marginellt minst halvtidär t.ex. i minstatt tre
månader.

Sjukdom vid studier utomlands

Enligt 4 kap. 36 § andra stycket SsL kan studiemedel för sjuk-en
period i 28 § länmas enligt föreskrifterde meddelassom avses som av
regeringen. Sådana föreskrifter finns i 4 kap. 16 d § SsF. Enligt dessa
gäller bestämmelserna studiemedel under sjukdom i 4 kap. 28-35om
§§ SsL studerande får studiemedel föräven sådana studiersom
utomlands i kap.4 16 och 16 §§ SsF.som avses a

Studiehj älp

Studiehjälp utgår enligt kap.1 1 § SsF till studerande vid de läroan-
stalter i avdelning i bilagan tillA SsF, dvs. elever i bl.a.som anges
gymnasieskolan, kommunal och statlig vuxenutbildning, folkhögskola

vissa friståendeoch skolor.
Enligt 3 kap. 3 § SsL utgår studiehjälp från och med denatt

studerande har fyllt år.16 Studiehjälp utgår enligt 3 kap. § andral
stycket längst till och med det första kalenderhalvår under vilket den
studerande fyller år.20 Berättigade till studiehjälp enligt kap.3 2 §är
SsL svensk studerande sådan studerande bosatt iärsamt annan som
Sverige. För utländska medborgare gäller bl.a. följande. En studeran-
de har till studiehjälp endast han har bosatt sig i landeträtt attom
huvudsakligen i syfte utbildning här.än Den har bottannat att som
och arbetat eller motsvarande i Sverige på minst halvtid under en
sammanhängande period minst månader24 har regel tillrättav som
studiestöd.

Utbetalning studiehjälp sker enligt 3 kap. 38 SsF§ till denav
föräldrarstuderandes eller förmyndare enligt grunderannan samma

Ärtillämpas vid utbetalning allmänt barnbidrag. den studeran-som av
de myndig, betalas studiehjälpen emellertid till denne.ut

Avbryts studierna, får enligt 3 kap. 5 § tredje stycket SsF den
studerande inte behålla studiehjälp beviljats för tiden därefter.som
Samma gäller vid övergång till läroanstalt utomlands. En studerande
med studiehjälp omfattas, liksom den har studiemedel, ettsom av
särskilt sjukförsäkringsskydd, innebär studiehjälpen fårattsom
behållas, studier inte kan bedrivas på grund sjukdom. Tillom av
skillnad från vad gäller vid studiemedel omfattar sjukförsäkringensom
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vid studiehjälp inte den har beviljats studiehjälp för studiersom
utomlands. Den studerande får behålla studiehjälpen vid tillfälligäven
vård barn eller närståendevård. Bestämmelser sjukförsäk-av om
ringsskyddet finns i 3 kap. 15, 16, 22 och 31 SsL i 3 kap.samt
48 och 49 §§ SsF.

Studiehjälp utgår enligt kap. för3 16 § SsL sjukperiod infallersom
för vilken studiehjälpunder tid har beviljats. För den studerandeatt

omfattas sjukförsäkringen förstaskall under studiernas termin krävsav
studierna har påbörjats innan sjukdomsfallet inträffar. Vad gälleratt

den studerandes enligt 3 kap. 31 § SsL behålla studiehjälpenrätt att
vid ledighet för tillfällig vård barn eller för närståendevård finnsav
ytterligare bestämmelser i 2 § CSNFS 1994:9. Dessa överensstämmer
med dem i 2§ CSNFS 1994:8, vilka redovisathar i dettaovan
avsnitt.

Svensk medborgare enligtkan 3 kap. 22 § SsL beviljas studiehjälp
studier utomlands, lika fördelför studierna inte med kanstorom

Ävenbedrivas vid svensk läroanstalt. i andra fall får studiehjälpen
beviljas för studier utomlands enligt bestämmelser meddelassom av
regeringen. Enligt 3 kap. 22 § fjärde stycket SsL gäller tidigaresom

emellertid sjukförsäkringen inte för den beviljatsnämnts som
förstudiehjälp studier utomlands.

Ytterligare bestämmelser studiehjälp för studier utomlands finnsom
i 3 kap. 23-23 b §§ SsF. Dessa innebär bl.a. studiehjälp fåratt
beviljas för studier vid läroanstalt eller utbildningslinje statligunder
tillsyn i Danmark, Finland, Island eller Norge, studierna omfattarom
minst månaders heltidsundervisning. Studiehjälp kan beviljas äventre

studietid, föreligger särskilda Vid studierför kortare det skäl. iom
utonmordisk för studiehjälp studerandeland krävs dessutom denatt
under de två åren har varit folkbokförd i Sverige. Om detsenaste

särskilda skäl får studiehjälp såväl vid nordiskafinns utom-som
nordiska studier beviljas för kortare undervisningsperioderäven än tre
månader.

studier Norden studiehjälp vidare beroendeFör ärutom av om
bor tillsammans med sina föräldrar eller inte. studeran-eleven Bor en

utomlands med sina föräldrar, studiehjälp minstde beviljas om en av
föräldrarna verksam i svensk utrikestjänst, missionstjänst, svensktär

internationellt biståndsarbete,eller funktionär i internationell organisa-
tion eller anställd eller utsänd svenskt företag i utlandet. Har inteär av
någon föräldrarna sådan sysselsättning eller föräldrarna bosattaärav
i Sverige eller i studielandet, kan studiehjälpland beviljasänannat
först efter ingående prövning studieinriktningen. krävsDet attav
motsvarande utbildning inte finns deni Sverige och klartäratt
yrkesinriktad.
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Behovsprövning

studiemedelVid bestämmande beaktas den studerandes inkomster.av
Bestämmelser beräkning studiemedel finns i kap.4 13-25,om av

§§ SsL och 4 kap. 11-14 SsF. studiemedlen, relatera-42 ära som
till basbeloppet, bestäms med hänsyn dels till studiernas tidslängd,de

till studierna bedrivs hel- eller deltid. den studerandedels Harom
överstiger det s.k. fribeloppet, minskas studiemedlen iinkomst, som

proportionen till inkomsten på föreskrivs i 4 kap. 16 ochsätt som
basbeloppet19 §§ SsL. Fribeloppet bestäms med ledning ochav

studiernas omfattning. Som exempel kan vid lägst femnämnas att
månaders heltidsstudier uppgick fribeloppet för andra halvåret 1996 till
25 340 kr.

Enligt kap. 42 § bortfaller till studiemedel, den4 rätten om
kalenderhalvår berättigad till studiemedelstuderande för inte ärett

fem basbeloppet. innebär denmed Dettaän procent attmer av
studerande inte har till studiemedel, dessa till följdrätt om av

minskas så överstiger feminkomstens storlek skall de inteatt procent
till studiemedelbasbeloppet. Som exempel kan nämnas rättenattav

månaders heltidsstudier sista halvåret 1996 bortföll,för fem under om
för halvår 700 kr.den studerandes inkomst detta 85översteg

på halvåret kan beräknasSom inkomst beaktas vad det aktuellasom
förutses bli studerandesbelöpa det belopp kan den samman-av som

inkomst tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringräknade av
studier enligt 27 § CSN:sför kalenderhalvåret. Vid utomlands beaktas
råd studier riketföreskrifter och allmänna studiemedel för utomom

utomlands bosatta1996:3 inkomster utomlands. FörCSNFS även
inkomstbe-sjömän får meddela särskilda föreskrifteroch CSN om

Sådana föreskrifter har inte meddelats.räkningen.

för doktoranderUtbildningsbidrag

doktorandtjVanliga finansieringsforrner för forskarstuderande är änster
År de heltids-utbildningsbidrag. 1994 hade två tredjedelaroch av

Utbildningsbidragstuderande doktoranderna denna finansiering.typ av
budgetåret 1986/87 successivtför forskarstuderande har sedan

reformenomvandlats till doktorandtjänster. Syftet med den attvar
sociala trygghet ochförbättra doktorandernas ekonomiska villkor och

dennadärigenom öka effektiviteten i studierna. Avsikten attvar om-
varefter utbildnings-vandlingsprocess skulle ha avslutats år 1996,

ökadeinte längre skulle finnas. Under perioden 1987 1994bidrag -
emellertid antalet aktiva doktorander från 12 000 till 15 000. Mot
bakgrund härav och med hänsyn till det statsfinansiella läget öppnade

år åter möjligheten innehavareregeringen 1995 att utse nya av
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utbildningsbidrag. Nedan behandlas utbildningsbidrag för doktorander
enligt nuvarande ordning.

Den doktorand vid statligt universitetär eller högskola kan fåsom
utbildningsbidrag enligt förordningen 1995 2938 utbildningsbidragom
för doktorander. Samma gäller doktorand vid Handelshögskolan i
Stockholm. det följandeI högskolamed universitet.ävenavses
Ansökningar sådant bidrag fakultetsnämnden.prövas Bidragom av
lämnas för forskarutbildning bedrivs vid högskola här i landet.som
Om doktorandens handledare medger det, får utbildningsbidrag lämnas

för utlandsstudier doktoranden bedriveräven inom försom ramen
forskarutbildningen.

Helt bidrag uppgår till ll 590 kr i månaden och betalas ut av
högskolan. För deltidsstudier kan bidrag utgå med lägre belopp.
Utbildningsbidrag beviljas för högst tolv månader i sänder s.k.
bidragsår och fär lämnas för sammanlagt högst åtta bidragsår. Det får
emellertid inte för längre tid helt bidragän undermotsvararges som
fyra bidragsår. Därvid skall avräkning ske för tid under vilken
doktoranden har haft doktorandtjänst. Föreligger särskilda skäl kan
bidrag för ytterligare två bidragsår.ges

Utbildningsbidrag utgår för tid under vilken doktorandenäven inte
kan studera grund sjukdom. Bidrag under sjukdom emeller-av ges
tid inte vid utlandsstudier. En doktorand har utbildningsbidragsom
eller ansöka sådant skall anmäla till försäkringskassan,ärattavser om

han eller hon inte kan studera på grund sjukdom. En förut-om av
sättning för bidrag under sjukdom nämligen sjukperiodenär haratt
godkänts försäkringskassan. Uppbär doktoranden sjukpenning ellerav
föräldrapenning enligt AFL minskas bidraget med motsvarande
belopp. gäller inteDetta sjukpenningen eller föräldrapenningen ärom
relaterad till inkomst vid sidan utbildningsbidraget. Däremot fåren om
doktoranden behålla bidraget vid ledighet i omfattningsamma som
enligt 4 kap. AFL gäller för till föräldrapenningförmåner.rätt

Beträffande SGI för doktorander med utbildningsbidrag finns
särskilda bestämmelser i 3 kap. 5 § tredje stycket l AFL. Under tid

försäkrad bedriver studier för vilka han eller hon får sådantsom en
utbildningsbidrag får dennes SGI sänkas lägst till vad den skulle ha
varit dessförinnan försäkringskassannärmast då känt till samtligaom
förhållanden.

Utbildningsbidraget hänförs enligt kap.11 2 § j AFL till inkomst
anställning och pensionsgrundande.ärav

Tilläggas kan antalet aktiva doktorander uppgick till 15 900att per-
under våren 1996. Härav hade 3005 doktorandtjänster,soner personer

medan l 150 uppbar utbildningsbidrag för doktorander. Några
uppgifter hur många uppbar sådant bidrag under studierom som
utomlands föreligger inte. I den mån bidrag för utlandsstudierutges
torde det emellertid fråga endast kortare tids utlands-vara om en
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år. nämligen frågasannolikt under Det skallvistelse, ett vara om
forskarutbildning härutlandsstudier inom för i landet.ramen

utlandsstudieförsäkringFrivillig

studiemedelsberättigadehögskolestuderandeUniversitets- och ärsom
utlandsstudieförsäkring.teckna särskild DenCSN kan engenom

och barn kan också omfattas försäk-studerandes make, sambo av
förvärvsinkomst.under utlandsvistelsen saknarringen, de egenom

läkarvård invaliditets-omfattar ersättning avseendeFörsäkringen samt
dödsfallsersättning vid olycksfall. Dessutom ingår egendoms-och

ansvarsförsäkring, överfallsskyddsförsäkring och rättsskydds-skydd,
gäller i studielandet och under till ochförsäkring. Försäkringen resa

omfattar högststudielandet. Den kortarefrån även semesterresor
frånferieuppehâll gäller den vid till ochUnder14 dagar. resor

vistelse i bosättningslandet ellerbosättningslandet undersamt
studielandet.

pensionssystemetReformering det allmännaav

beslutade riksdagen Rskr 1993/94:439,8 juli 1994Den
Reforme-grundval propositionen 1993/9412501993/94:SfU24 av

förpensionssystemet riktlinjer genomgri-ring det allmänna enomav
riktlinjerallmänna ålderspensionssystemet. Dereform detpande av

propositionen baseras Pensionsarbetsgruppensföreslogs isom
1994:20 Reforrnerat pensionssystem.betänkande SOU

föreslog Pensionsarbetsgruppen SOUgäller studerandeVad
tillgodoräknasoch 1870 pensionsrätt skall kunna1994:20 184 atts.

studiemedelssyste-särskilda regler vid studier, omfattasenligt avsom
studiemedelssystemetförslaget skall studiebidragsdelen iEnligtmet.

skattepliktigt och därmed bli pensionsgrundandeför framtiden göras
betala pensions-inkomstrelaterad pension. Pâ bidraget skallför staten

studiemedels-och den studerande egenavgift. Genomavgifter göraatt
erhålls enligt Pensionsarbets-berättigande studier pensionsgrundande

lämplig avgränsning vilka studier samhället bör stödjaen avgruppen
aktuellt hänseende.i nu

reformering det allmännas.k. princippropositionenI den om av
följandeanförde departementschefen bl.a.pensionssystemet om

Pensionsrätt skall enligt särskildaför de studerande.pensionsrätten
framtiden tillgodoräknas vid studier omfattas studieme-regler i som av

iförfluten tid skall princip inte finnas reglerdelssystemet. För om
pensionsrätt. Under den fortsatta beredningen fâr vilkenavgöras
teknisk modell skall användas för tillgodoräknande sådansom av
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pensionsrätt. angelägetDet utbildning och kompetensutvecklingär att-
inte generellt missgynnas med det reformerade pensionssystemet.sett
Särskilda regler bör därför införas för viss kompensation för detatt ge
bortfall i pensionsrätt studier emellanåt upphov till. Emeller-som ger

förtid saknas skäl utöka möjligheterna tillgodoräkna pensions-att att
till samtliga studieformer. Det inte ändamålsenligträtt medär t.ex.

förpensionsrätt studier på grundskole- och gymnasienivå under
ungdomsåren. Främst det studier med studiemedel på högskolenivåär

bör pensionsrätt.som ge
Vidare anförde departementschefen bl.a. följande. Enligt pensions-

förslagarbetsgruppens skall samtliga Studieformer berättigar tillsom
studiemedel pensionsrätt. Inte endast studier högskolenivå utange

utbildning för äldre inom gymnasieskolan och den kommunalaäven
vuxenutbildningen kommer pensionsrätt. Därmed uppnås delsatt ge
det direkta syftet åstadkomma ordning pensionsrättmed föratt en
högskolestudier och andra studier berättigar till studiemedel, delssom

sådana studier i pensionshänseende blir likställda med deatt mer
vuxenstudier i dag grundar pensionsrätt skilda slagattsom genom av
pensionsgrundande ersättningar utgår under studietiden. Villkoren för

till studiemedel lämplig avgränsning vilka studier ochrätt ger en av
studerande bör stödjas i pensionshänseende.som

har i avvaktan StudiestödsutredningensDet arbete nedanse
inte lagts fram något konkret förslag angående utformningenännu av

för pensionsrätt för studier. I departementspromemorianett system
ReforrneratDs 1995:41 pensionssystem lag inkomstgrundadom-

ålderspension, anförs bl.a. följande. Efter riksdagsbeslutet harm.m.
beredning mellan Socialdepartementet ochägten gemensam rum

Utbildningsdepartementet. Därvid har konstaterats det inomatt ramen
för nuvarande studiemedelssystem och beskattningsregler inte givetär

skattläggninghur och höjning studiebidraget skall kunna skeen av
enligt Pensionsarbetsgruppens intentioner, inte den disponiblaom
inkomsten skall förändras för vissa studerande. Engrupper om-
läggning bör inte ske utredning. Frågan den tekniskanärmareutan om
utformningen pensionsrätten för studier med studiemedel harav
behandlats också Genomförandegruppen. Enligt denna detärav grupp

synnerlig vikt pensionssystemet för studier med studiemedelattav
utformas så pensionsrätten grundas på faktiskt utbetalt studiebidragatt

på någonoch inte fiktiv inkomst. Beslut eventuella förändringarom
nivån för pensionsrätt för studier bör nämligen inte kunna fattasav

isolerat från beslut studiebidragets nivå.om
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förslagStudiestödsutredningens

lämnade i betänkandet SOU 1996:90Studiestödsutredningen
studiestödssystem.studiestöd förslag till ändratSammanhållet

Stödforrnerna studiemedel, ochbl.a. följande.innebärFörslaget svux
studiemedel.sammanhållet studiestöd, kallat Detmedersätts ettsvuxa

till tillblir generellt och lämnas allastudiestödet antassom ennya
utbildning. Studiestödet skall beståstudiemedelsberättigande av en

lånedel. Bidraget anknytas till detbidragsdel ochobeskattad en avses
schablonregel. Vad gällerframtida pensionssystemet genom en

föreslås studiemedel förstudier utomlandsstudiestöd för att extra
motsvarande 50undervisningsavgifter med bidragersätts procent av

föreslås låne-kr år. Vidare ochhögst 25 000avgifterna ett nyttper
restriktioner på till-tillsammans medåterbetalningssystem, som

betalas tillbaka.medföra studielån normaltdelningssidan skall att
sjukförsäkrings-några förändringarföreslog inteUtredningen av

befogat med särskild be-anförde detskyddet översynatt avvarmen
under sjukdom. Inom dentill studiestödstämmelserna rättom

vid sjukdom få hel, fjärdedels,försäkringen kanallmänna treman
arbetsför-sjukpenning beroende på hur nedsattfjärdedelsellerhalv en

studerandesjuk-flexibilitet finns inte inomMotsvarandemågan är.
under sjukdom förutsättertill studiemedelförsäkringen rätt attutan

utredningen skulle detnedsatt. Enligtstudieförmâgan heltär vara en
omfattning under sjukdom.bedrivas i vissstudier kanfördel om

särskild skrivelse tillvidare iStudiestödsutredningen lämnade en
förfebruari förslag till26 1996regeringen den procentsatsen

skattepliktigt. Bakgrundendetstudiebidraget,uppräkning görsomav
studiebidraget skallprincipbeslutriksdagenshärtill är att vara

införs. Därvid anfördepensionssystempensionsgrundande när ett nytt
pensionsavgiftkan finnas skälutredningen det överväga att ta utattatt

beskatta det.för den skullstudiebidraget utan att
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överväganden8.2.3 och förslag

Förslag: iEn Sverige bosatt lämnar landet för attperson som
studera utomlands skall fortsatt bosatt här, och därmedanses
omfattas den bosättningsbaserade försäkringen, under den tidav
för vilken han eller hon berättigad till studiestöd enligtär studie-
stödslagen eller utbildningsbidrag för doktorander. Detta skall
gälla den studerande påäven grund sina ekonomiska för-om av
hållanden saknar till studiestöd.rätt

Den kommer till Sverige för studera skall omfattasattsom av
den bosättningsbaserade försäkringen endast han eller hon ärom
berättigad till svenskt studiestöd eller utbildningsbidrag.

Utbildning skall i vissa fall likställas förvärvsarbete.med

Studerande lämnar Sverige för studera i landatt ett annatsom

Under år har antalet utomlands bedriver studiersenare personer som
för vilka de erhåller svenskt studiestöd ökat kraftigt. För närvarande
torde det sig cirka 20röra 000 år. Till del tordestorom personer per
det sig vilka inte omfattas studielandetsröra systemom personer av
för social trygghet. För flertalet utlandsstuderande överstiger tiden för
utlandsstudierna år. medförDet de, beroende på omständig-ett att
heterna i det enskilda fallet, med tillämpning ettårsregeln i AFLav
kan komma inte bosatta här i landet. sådantI fallatt anses som
kommer den studerande inte omfattas svensk socialförsäkring.att av

Vi ihar våra allmänna överväganden i avsnitt 5.3 föreslagit att
studenter skall särskilt försäkringsskydd vid längreävenettges
utlandsvistelser.

Flertalet dem studerar utomlands med svenskt studiestöd ärav som
inte har bildat familj.ännu Deras närmasteunga personer, som egen

anhöriga i allmänhet bosatta i Sverige. I del fallär har utlands-en
studierna karaktär huvudutbildning, medan ide andra fall utgörav en
komplettering till svensk utbildning. Många de utlandsstuderan-en av
de kommer efter avslutade studier söka arbete här i landet. Flertaletatt

de studerande lämnar Sverige för studera utomlands tordeattav som
bakgrund det anförda kunna behålla väsentligmot av anses en an-

knytning till Sverige under studietiden. Detta talar också för deatt
under studietiden bör kunna omfattas svensk socialförsäkring.av
Särskilt gäller detta dem utlandsstudier komplettering tillutgörvars en

svensk utbildning.en
De studerande saknar förvärvsinkomster oftahar ett svagtsom

socialförsäkringsskydd. Detta gäller inte minst dem studerarsom
utomlands, eftersom det i denna ibland förekommer fall där dengrupp
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försäkringstillhörighet oklar. Frågaenskilde studerandes kan ärvara
vid internationella förhållanden har ett svagtom en grupp som

försäkringsskydd och enligt våra tidigare överväganden avsnittsom
få särskilt skydd enligt förordningkan komma EEG5.3 att ett

torde det internationell praxis utgå från1408/71. Vidare att attvara en
utlandsstuderande inte skall omfattas studielandets lagstiftningav om

uppehällsdirektiv bygger i stället försäk-social trygghet. EG:s att
finns påring sätt.annat

villkoren för omfattas svensk socialför-utformningenVid att avav
utlandsstuderande frånenligt vår mening eftersträvassäkring bör att

situationen de omfattas socialförsäk-inte hamnar i denSverige att av
bakgrundstudielandet eller bosättningslandet. Motringen i varken av

Sverige föranförda vi studerande lämnardet att attsomanserovan
studietiden bör kunna omfattas vissautomlands understudera av

försäkringar.svenska
föreslår vivi tidigare redovisat avsnitt 5.2 och 5.4Som att

skall delas i bosättningsbaserad ochsocialförsäkringen upp en en
till normalt inte hararbetsbaserad del. Med hänsyn att en person

i sin egenskap studerande saknas det skälförvärvsinkomster att somav
arbetsbaseradelåta studerandegruppen omfattas denhuvudprincip av

arbetsskadeförsäkringennärvarande omfattarförsäkringen. För
genomgår utbildning, i den mån utbildningenvisserligen denäven som

risk för arbetsskada kap. § andra stycketmed särskild 1 1förenadär
framdeles. den föreslagnabör gälla IDettaLAF. även av oss

bestämmelsedärför särskildsocialförsäkringslagen bör genom en
författning skallså föreskrivs ikap. 10 §2 näratt en annananges

regeringenförvärvsarbete. Viutbildning likställas med även attanser
dithörande förordning 1977:284 sträckaibör överväga utatt

vi föreslår i dettaarbetsskadeförsäkringen på motsvarande sätt som
avsnitt.

förmånerna f.n.övrigt främst de bosättningsbaseradeiDet är som
härtill ochför utlandsstuderande. Med hänsyni fråga debör komma

utsträckning skallförsäkringsvillkor i möjligaenhetligatill störstaatt
försäkringstillhörighet regleras på såde utlandsstuderandesgälla bör

bosattafortfarande kanstudietiden utomlandsde undersätt att anses
omfattas deninnebär de kommerlandet, vilkethär i attatt av

således i socialförsäk-försäkringen. börbosättningsbaserade Det
för utlands-bosättningsbestänunelsefinnas särskildringslagen en

studerande.
special-ifrågavarandeskall omfattasstuderandeDen avgrupp som

sådanaomfattaså den kommerreglering bör avgränsas att att personer
skalltill Sverige. Denha anknytningnormalt kan antas somsom

anknytning hitsådansocialförsäkring skall haomfattas svensk somav
försäkringstillhörighet. Personermotivera svensktypiskt kansett anses

studerar, varkendefrån Sverige skall,utvandrar oavsett ansesomsom
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bosatta här eller omfattas den bosättningsbaserade försäkringen. Iav
samhälle med ökat inslag internationell mobilitet kanett av en persons

medborgarskap inte läggas till grund för den enskildes försäk-gärna
ringstillhörighet, eftersom sådant förfarande kan diskrimine-ett vara
rande. gäller förDetta de utlandsstuderande. Medborgarskapäven bör
därför inte användas kriterium för studerandekatego-avgränsaattsom
rm.

Enligt gällande krävs, redovisats i avsnitt 8.2.2, vissrätt som ovan
anknytning till Sverige för skall kunna beviljas studiestödatt en person
enligt SsL. Vidare har det i princippropositionen reformeratettom
pensionssystem uttalats pensionsrätt för studerande framdeles skallatt
tillgodoräknas vid studier omfattas studiemedelssystemet. Detsom av
förhållandet har till studiestöd enligt SsL för sinarättatt en person
utlandsstudier vi kunna godtas sådan anknytning tillanser som en
Sverige bör motivera svensk försäkringstillhörighet. Motsvarandesom
bör gälla dem berättigade till svenskt utbildningsbidragäven ärsom
för doktorandstudier utomlands.

Med hänsyn till studiestödet behovsprövat kanäratt en person
till sådantsakna stöd pâ grund sina ekonomiska förhållanden.rätt av

Emellertid bör den enskildes ekonomiska förhållanden inte inverka på
bedömningen han eller hon skall omfattas den bosättnings-av om av

försäkringen.baserade En saknar till studiestöd enbarträttperson som
grund sina ekonomiska förhållanden ibör detta hänseende därförav

jämställas med dem berättigade till studiestöd enligt SsL. Iärsom
9 kap. 2 § AFL finns liknande bestämmelse det gällernären
handikappersättning. För tillräcklig anknytning till Sverige skallatt
föreligga bör dessutom krävas den enskilde bosatt här i landetatt var
innan studier påbörjades i land. tveksamma fall föreslårFörett annat
vi studerande skall kunna inhämta bindande förhandsbesked frånatt ett
försäkringskassan.

regeringskanslietInom pågår för närvarande arbete medett att
reformera det allmänna pensionssystemet. Med hänsyn härtill vitar
inte frågan studiemedel i sig bör pensionsgrundande.upp om vara

förslagVårt beträffande de utlandsstuderande innebär enbart dessaatt
under vissa förutsättningar skall omfattas den bosättningsbaseradeav
försäkringen, dvs. de under vistelse utomlands skall försäkra-att vara
de med avseende på de bosättningsbaserade fönnånerna. Det innebär

de under vistelse utomlands får tillgodoräkna sig bosätt-t.ex. att
ningstid för folkpension jfr gällande i avsnitt Frågor3 .6. röranderätt
utbetalning förmåner till försäkrad vistas utomlandsav en som
behandlas nedan i kap. 10.
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Studerande kommer till Sverige för studeraattsom

det gäller utlandsstuderande förekommerNär också det falletmotsatta
till det behandlade, nämligen lämnar sitt bosättnings-attovan personer
land för studera i Sverige. föreslagnaDen specialregleringenatt ovan
för utlandsstuderande lämnar Sverige innebär den skyddadeattsom
personkretsen enligt den svenska bosättningsbaserade försäkringen
utvidgas jämfört med vad skulle ha följt huvudbestärnmelsensom av

bosättning här i landet. Vårt förslag i den delen bygger denom
principen utlandsstuderande skall i första hand försäkrade iatt vara
bosättningslandet. Motsvarande bör tillämpas på utlands-synsätt
studerande kommer till Sverige. fallI kommer tvâannatsom
motstridiga principer för försäkringstillhörighet upprätthållas för deatt
utlandsstuderande. Enligt den skall de studerande försäkradeena vara

sitt bosättningsland,i medan de enligt den andra skall försäkradevara
studielandet.i

ordning enligt vilkenEn svensk socialförsäkring omfattar såväl
utlandsstuderande lämnar Sverige sådana kommer hitsom som som

innebäraskulle svensk socialförsäkring i internationelltatt ett
perspektiv får för oproportionerligt andel de utlands-storsvara en av
studerande. Det enligt vår mening inte rimligt låta svenskär att
socialförsäkring bära kostnader för vistas här iäven personer som
landet enbart för studera och har sin huvudanknytning tillatt ettsom

land. Fråga nämligen egentligen vistasärannat om personer som
tillfälligt i Sverige. De föreslagna särskilda bestämmelserna förav oss

lämnar Sverige för studera i land innebäratt ett annatpersoner som
utvidgning den skyddade personkretsen. skyddadeDenaven person-

kretsen bör i motsvarande utsträckning begränsas vad gäller dem som
förkommer hit studera. dennaMot bakgrund bör det införasatt en

bosättningsbestärnrnelse innebörd förutsättning för den,att attav en
till Sverige fårkommer och uppehållstillstånd för studera,attsom

skall bosatt här han eller hon berättigad till studiestödär ärattanses
enligt SsL eller svenskt utbildningsbidrag för doktorander.

sjukvårdtillRätten m.m.

vi har föreslagit utlandsstuderande innebär bedöm-Det attsom nu om
ningarna deras bosättning kan komma bli olika socialför-inomattav

folkbokföringensäkringen inom och till sjukvård enligträttenresp.
m.fl. lagar. Mot bakgrund vad vi har redovisat i avsnittHSL 6.3.2av

lagförarbetena till den s.k. Dagmarreformen föreslår vi attom man
bosättningsbegreppet i HSL iöverväger att samt attanpassa man

på sådan anpassning förhållandenavvaktan beaktar nämnda vid deen
årliga överenskommelserna vissa ersättningar till sjukvårdshuvud-om
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Reglerna för de studerande gälla makar och barnmännen. ävenavses
under 18 âr.

Samma frågor sig gällande vi föreslår förändringar förgör när
utländska statstjänstemän och för biståndsarbete m.fl. i kommande
avsnitt.

8.3 Statsanställda

8.3.1 Gällande rätt

Enligt ettårsregeln i 1 kap. 3 § första stycket skall försäkradAFL en
lämnar Sverige fortfarande här,bosatt utlandsvistelsensom anses om

avsedd längt år. Bestämmelsen tillämplig vid utlands-är äratt ettvara
vistelse den föranleds utsändning eller skäl.oavsett annatom av av

utsändningNär det gäller anställd hos statlig arbetsgivare finnsav en
emellertid särskild bestämmelse i kap. 3 § fjärde stycket.1 Denen
innebär tidsfristen i ettârsregeln inte skall tillämpas statlignäratt en
arbetsgivare sänder anställd till land för arbete förett annaten

sådant fallarbetsgivarens räkning. I skall den utsände bosattett anses
Sverige under hela utsändningstideni denna avseddäven är attom

längre tid âr. gäller medföljande make ellerDettaän ävenettvara
därmed likställd barn inte fyllt år. Med likställshar 18 makesamt som

inte giftden med den utsände bor tillsammans medärsom men som
denne, de tidigare varit gifta eller har eller har haftgemensamtom
barn. Regeringen har bemyndigats för vissa kategorier utsända göraatt
undantag frän dessa bestämmelser.

förarbetena till utsändningsregeln anfördeI för statsanställda
departementschefen 1984/85:78 bl.a. följande.prop. 105s.
Utredningen Hemvistsakkunniga framhållithade SOU 1976:39 298s.

bristen på överensstämmelse mellan skyldigheter och rättigheter iatt
förhållande till svenska borde undanröjas för hadestaten personer som

fick frånför tjänstgöring utomlands och därunder lön svenskasänts ut
Enligt Hemvistsakkunniga borde detta ske utvidgningstaten. genom en

förmånssidan. utsända borde enligt de sakkunnigaDe statenav
försäk-därför ha under utsändningstiden inskrivna hosrätt att vara

ringskassan. Reglerna för kyrkobokföring och beskattning av personer,
hade markerade dessa under utlandstjänstgö-sänts staten, attut avsom

Åtgärder borde vidtas såringen hade stark anknytning till Sverige. att
utsändningen i socialförsäkringshänseende behandladesde under även

skyldigai Sverige. Vidare flertalet UD-anställdabosatta attsom var
förerlade socialavgifter de utsändatjänstgöra utomlands och staten

borde därför kompletteras medutsändningstidens längd. AFLoavsett
statstjänstemän och medföljandebestämmelse utsändaattomen

i Sverige, utlands-familjemedlemmar skulle bosatta ävenanses om
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vistelsen avsågs längre år. För viss personal, såsom kon-än ettvara
traktsanställd fältpersonal för arbete i biständsland, kunde det uppstå
behov kunna undantag från de bosättningsreglerna.göraattav nya
Regeringen borde ha möjlighet sådana undantag.göraatt

utsändningstidMed den tid under vilken den anställde har för-avses
ordnande från arbetsgivaren tjänstgöra utomlands prop.att
1984/85:78 116. Bestämmelsen innebär också medföljandeatts.
make och barn automatiskt försäkrade enligt under den tidAFL denär
anställde vistas utomlands. barnEtt vistas utomlands kvarstår isom

årsförsäkringen till 18 ålder, varefter försäkringsskyddet upphör för
barnet det bor kvar utomlands hos föräldrarna.även om

överväganden8.3.2 och förslag

Förslag: Den svensk statlig arbetsgivare utsänds försom av en
förarbete dennes räkning till land skall under helaett annat

utsändningstiden tidsbegränsning omfattas såväl denutan av
bosättningsbaserade den arbetsbaserade försäkringen.som

Den utsänds till Sverige för arbete här förstatsom av en annan
arbetsgivarens räkning skall inte omfattas svensk socialförsäk-av
ring.

Anställda hos svensk statlig arbetsgivare

Nuvarande bestämmelser anställda hos svensk statlig arbetsgiva-om en
innebär i praktiken den anställde vid utsändning till landatt annatre

för arbete för arbetsgivarens räkning skall omfattas svenskav
socialförsäkring under hela utsändningstiden dess längd. Enligtoavsett
vår mening saknas det skäl ändra denna ordning. Med hänsynatt
härtill och till vi tidigare har föreslagit socialförsäkringen skallatt att
delas i bosättningsbaserad och arbetsbaserad del behövs deten
särskilda bestämmelser för denna personkategori alltjämt medatt
bortseende från de allmänna ettårsreglerna skall försäkrade undervara

utsändningstiden jfr vårahela allmänna överväganden i avsnitt 5.3.
Till följd härav bör det i socialförsäkringslagen finnas särskilden

bosättningsbestärnrnelse för anställda svensk statligsom enav
arbetsgivarensarbetsgivare utsänds till land för räkning.ett annat

bestämmelsen skall nämnda kategori under hela utsänd-Enligt den
i Sverige. Vidare skallningstiden tidsbegränsning bosattutan anses en

utsändningstidensådan anställds arbete under hela dessoavsett
varaktighet arbete här i landet. medför den utsände,Det attanses som

medföljande familjemedlemmar, kommer omfattasoch hans att av
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såväl den bosättningsbaserade den arbetsbaserade försäkringensom
hur länge utsändningen kommer pågå.oavsett att

Anställda hos utländsk statlig arbetsgivare

Vårt förslag beträffande statsanställda utsänds från Sverige byggersom
principen den utsände skall försäkrad i anställningslandet.att vara

Motsvarande princip bör upprätthållas anställd hos utländsknär en en
statlig arbetsgivare sänds hit för arbete här för arbetsgivarens räkning.
Den hitsände statsanställde skall under utsändningstiden, dessoavsett
varaktighet, inte bosatt här i landet. Inte heller skall det arbeteanses
han under sagda tid utför för den utsändande arbetsgivarens räkning

arbete i Sverige. Det torde i praktiken endast frågaanses som vara om
fåtal sådana fall.ett

8.3.3 Förslag angående ambassadanställda m.fl

Förslag: tjänstgörDen utländsk beskickning ellerstatssom en
lönade konsulat eller i lagen 1976:661som annars avses om
immunitet och privilegier i vissa fall skall omfattas denav
bosättningsbaserade försäkringen endast han eller hon ärom
svensk medborgare eller bosatt här sedan tidigare. Den arbets-

försäkringenbaserade skall inte gälla för arbete omfattasett som
immunitet.av

Allmän bakgrund

Socialavgiftsutredningen överlämnade i september 1985 sitt slut-
betänkande Ds S 1985:4 Vissa ändringar i fråga skyldigheten attom
betala arbetsgivaravgift. Förslagen i betänkandet har emellertid inte
beretts vidare s.k. ärende hos Socialdepartemen-utgör öppetutan ett

Enligt våra tilläggsdirektiv skall vi i samband med vår översyntet. av
lagen 1981:691 socialavgifter SAL beakta Socialavgiftsutred-om

förslag.ningens
sittI slutbetänkande behandlade Socialavgiftsutredningen bl.a.

frågan skyldighet betala socialavgifter för viss personal påattom
utländska beskickningar och konsulat i Sverige. Utredningen konstate-
rade utländska beskickningar och lönade konsulat i Sverige enligtatt
gällande ordning inte skyldiga betala arbetsgivaravgifter på lönär att
till s.k. lokalanställd personal, sådan personal sintrots att genom
bosättning här i landet har till den allmänna försäkringensrätt
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förmåner. arbetstagaren fåFör skall tilläggspension krävs dockatt att
ATP-förbindelse tecknas. Angående ATP-förbindelser, nedanen se

kap. 9. Enligt utredningens mening stod denna ordning dåligt i
överensstämmelse med huvudprincipen inom socialförsäkringssystemet

skall råda sambanddet mellan avgifter och förmåner. Arbets-att
givaravgifter borde följaktligen betalas på den lön tillutgessom
lokalanställd personal i den mån lönen förrnånsgrundande.är
Utredningen ansåg det inte skäligt bort till förmånerrättenatt tavara

föreslog i stället samtliga arbetsgivaravgifter skall betalas förattutan
och ilönerna överensstämmelse därmed till tilläggspensionrättatt

skall föreligga särskild förbindelse detta utfärdas. Deutan att om
redovisade förslagen gäller såväl lokalanställd personal vid utländska
beskickningar och lönade konsulat anställda hos utländsksom en
arbetsgivare tillhörande sådan beskickning eller konsulat privattjä-en

m.fl..nare
Socialavgiftsutredningen fann förslagen förenliga med Sveriges

åtaganden enligt Wienkonventionerna diplomatiska 1961om
respektive konsulära 1963 förbindelser. Enligt konventionen om
diplomatiska förbindelser den personkrets skall undantas frånär som

mottagande lagstiftningden social trygghet begränsad tillstatens om
diplomatiskaden personalen medlemmar beskickningen isamt av

idenövrigt medborgare sändande eller i tredje ochär staten statsom
inte heller stadigvarande bosatta i den mottagande Sammaär staten.
regler gäller för diplomatisk företrädares privattjänare denneen om
omfattas den sändande eller tredje lagstiftningstatens statsav om
social trygghet. Wienkonventionen konsulära förbindelserom
föreskriver för både karriärkonsuler och all övrig personal ärsom

till föreståsknuten konsulat karriärkonsul de, de ärattsom av en om
medborgare i den sändande undantagna från den mottagandeärstaten,

lagstiftning endast de utsända och således inte deär ärstatens om om
stadigvarande bosatta i den mottagande Beträffande allastaten.
konsulatmedlemmars privattjänare gäller de undantagna från denäratt

lagstiftningmottagande på villkor privattjänare hosstatens samma som
diplomatisk företrädare.en

Socialavgiftsutredningen konstaterade tillorsaken de svenskaatt
förhållandena den lokalanställda personalen enligt gällandeär att
praxis inte omfattas lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkringav om

praxis utbildats redan vid tillämpningenLAF, lagensomen av
försäkring för1916:235 olycksfall i arbete OL och sedanom som

bestått. Arbetsgivaravgifter skall då inte betalas enligt 2 kap. 5 § SAL.
motiv förDet nämnda praxis utländska beskick-ärangetts attsom

åtnjuterningar och andra exterritorialitet inte arbetsgi-som anses som
kunna avkrävas den medverkan förutsätter.LAF Motvare som

bakgrund förslaget avgiftsskyldighet beträffande denna personalav om



308 SOU 1997:72

föreslog emellertid utredningen personalen skulle tillrättatt ges
förmåner enligt LAF. Utredningen anförde därvidäven s. 69:

praxis enligtDen vilken den lokalanställda personalen inte tillhöraanses
LAF grundar sig på bedömningar gjordes vid tillämpningen OL.som av
Som tidigare ansågs utländska beskickningsmedlemmarnämnts eller andra

åtnjöt exterritorialitet inte arbetsgivare kunna avkrävas densom som
medverkan lagen förutsatte. De sedermera tillkomna Wienkon-som
ventionema reglerar i vilken omfattning undantag skall gälla frän det
mottagande landets lagstiftning. undantagDe innefattar ingensom anges
befrielse för de sändande företrädda beskickningarna ochstaterna, av
konsulaten, från förpliktelser åvilar arbetsgivare i socialförsäk-som en
ringshänseende. finnsDet således inget hinder ålägga frärnrnan-demot att
de de förpliktelser i arbetsgivarhänseende följer anställdstaterna attsom av
personal tillhör arbetsskadeförsäkringen.

Med ledning uppgifter fåttvi från Utrikesdepartementet kanav som
det f.n.det april 1997 finns 600-800 lokalanställdaattantas personer

tjänstepersonal och administrativ/teknisk vidpersonal utländska
ambassader i Sverige. Dessa undantas inte Wien-personer genom
konventionerna från socialförsäkringslagstiftning.svensk denUtöver
lokalanställda personalen finns personal följt frånmed detsom
sändande landet för arbeta vid de olika arnbassaderna. Dessaatt

åtnjuter emellertid immunitet på socialförsäkringsområdet.personer

Våra överväganden

dag gäller sammanfattningsvis följande.I Den lokalanställda persona-
pålen utländska beskickningar och lönade konsulat i Sverige tillär

följd sin bosättning i Sverige berättigade till förmåner enligt bl.a.av
gäller förAFL. Detsamma anställda hos arbetsgi-ärpersoner som en

tillhör sådan beskickning eller sådant konsulatettvare som en
privattjänare m.fl.. För arbetstagaren skall tillgodoräknas PGIatt
krävs dock ATP-förbindelse tecknas. Enligt praxis omfattasatt en
lokalanställd personal däremot inte arbetsskadeförsäkringen. Omav
arbetsgivaren har tecknat ATP-förbindelse omfattar denen som
lokalanställda personalen skall denne betala tilläggspensionsavgift
dessa arbetstagares inkomster. Arbetsgivaren däremot inte skyldigär

betala andra socialavgifter.att
Med hänvisning främst till det borde råda överensstämmelseatt

mellan avgifter och förmåner, föreslog Socialavgiftsutredningen
årsåledes redan 1985 samtliga arbetsgivaravgifter skall betalas föratt
tilllön lokalanställd personal vid beskickningar och lönadeutgessom

konsulat i Sverige och i överensstämmelse därmed dessaatt personer
skall omfattas den försäkringenallmänna fullt PGI skulleut.av
därmed beräknas någon ATP-förbindelse skulle utfärdas. Denutan att
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lokalanställda personalen skulle enligt förslaget omfattas lagenäven av
arbetsskadeförsäkring Förslaget1972:380 LAF. gälldeom som-

tidigareprivattjänare har inte lett till lagstiftning.nämntsäven som-
gällande ordningen kan enligt vår mening inte längreDen nu anses

inte rimligt lokalanställd vidgodtagbar. Det personal be-är att
inkl. privattjänareskickningar och konsulat här i landet skall rättges

försäkringenförmåner från den allmänna varken arbets-till trots att
givaravgifter eller allmänna egenavgifter betalas på den inkomst som

uppbär för sitt arbete där. Enligt vår uppfattningdessa börpersoner
utförs lokalanställd personal på beskickningararbete ochsom av

Sverige i socialförsäkringshänseendekonsulat i behandlas på samma
ocksåarbete i Sverige. Det den huvudprincipärsätt annatsom som

enligt förordning 1408/71 16. finns, vigäller art. Det det,som ser
godtagbart skäl behandla arbetar vidinget att personer som en

konsulat för utanför ellerbeskickning eller land EU EESett ett an-
arbetar vid beskickningar eller konsulat förnorlunda än personer som

fråninom gemenskapen. Vidare kan svensk sidaländerna nämnas att
socialavgifter för medborgarei regel utländskabetalas ärsom

anställda vid svenska beskickningar och konsulat utomlands i samma
omfattning andra arbetsgivare i det aktuella landet det.görsom -

från den angivna principen bör endast i den mån detAvsteg göras
internationella överenskommelser Sverige ingått.följer somav

föreslår således de bestämmelser försäkring grundVi att om av
i Sverige vi förordat i kapitel 7 skall gälla förarbete ävensom

anställda vid främmande makts beskickningarbetarsom sompersoner
i riket eller privattjänare eller liknandeeller lönade konsulat här som

sådan konsulat.arbetsgivare tillhör beskickning eller Ihos som
respektivemed Wienkonventionerna diplomatiskaenlighet om

arbetstagarekonsulära förbindelser skall emellertid därav omfattaden
i Sverige dåinte svensk medborgare och inte heller bosattärsom var

kom tillhöra beskickningen eller konsulatethan eller hon att vara
socialförsäkringslagstiftning, gällerfrån svensk det detundantagna när

avsedda arbetet.
till socialförsäkringsförmånerVad angår de lokalanställdas rätt

föreslås förändring i förhållandebosättning i Sverige ingengrund av
gäller i dag. har framgått avsnitt 6.2.1den ordning Somtill som av
bosatta i Sverige de svenska medborgaredessa ärompersoneranses

tillhöra beskickningen ellervid den tidpunkt då de komeller de attom
sådant fall omfattas de lagstift-redan bosatta här. Ikonsulatet avvar

socialförsäkringsförmåner påbosättningsanknutnaningen sammaom
utlänningar däremotandra bosatta här i landet. Omsätt personersom

Sverige i syfte arbeta beskickningen eller konsulatettillkommer att
och inte heller omfattade sådande inte bosatta härskall vara avanses

lagstiftning.
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viDet har föreslagit diplomater m.fl. bör gälla förävensom nu om
medföljande make, barn under 18 år och tjänare.

8.4 Biståndsarbetare m.fl.

8.4.1 Nuvarande förhållanden m.m.

bistândsarbetareFör utsänds statlig arbetsgivare gäller desom av en
särskilda utsändningsreglerna för statsanställda redovisats isom ovan
avsnitt 8.3.1. Framställningen i detta avsnitt därför enbart deavser
biståndsarbetare tjänstgör utomlands för enskilda svenskasom
organisationer.

Allmän bakgrund

Enskilda organisationer för betydande del svenskasvarar en av
biståndsinsatser i utvecklingsländerna och i katastrofdrabbade
områden. Bland de enskilda organisationer verksamma på dettaärsom
område finns svenska folkrörelser, missionssamfund ochstora
församlingar, internationellt verksamma organisationer, Stödgrupper,
ideella föreningar har medlems- och bidragsstöd i in-m.m., som
ternationell, nationell, regional eller förankring.lokal delEn stor av
dessa organisationer finansieras medlemsavgifter, enskildagenom
fonder, frivilligt insamlade medel och ideellt arbete. Därutövergenom
finansieras del dessa organisationers internationella bistånds-en av
arbete med statliga biståndsmedel, oftast SIDA-bidrag. Genomgenom
finansieringen med statliga biståndsmedel, inom de ramavtalt.ex. som
enskilda organisationer ingått med enskilda organisa-SIDA, deutgör
tionernas biståndsinsatser väsentlig del den samlade svenska bi-en av
ståndspolitiken.

I Sverige finns drygt 400 enskilda organisationer, verksam-ärsom
internationelli biståndsverksamhet. Till dessas biståndsprojekt ärma

uppskattningsvis 50042 000 biståndsarbetarel knutna. antalet ingårI
inte medföljande familjemedlem make också anställdän ärannan som

biståndsarbetare. biståndsarbetareDe rekryteras inomsom som ramen
för de enskilda organisationernas biståndsprojekt i utvecklingsländerna

ofta kvalificerade under begränsad tid sittär personer som en av
yrkesliv vill ideell insats inom utvecklings- och katastrof-göra en
biståndet. Vanligen rekryteras de för i utvecklingslandarbete underett

tid minst två år.en av
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för biståndsarbetare m.fl.bestämmelserSärskilda

tjänstgöring utomlands gäller olika bestämmelser för bistånds-Vid en
statlig arbetsgivareberoende på denne anställd hosarbetare är enom

enskild organisation. biståndsarbetare inteeller Den ärsomen
utlandstjänstgöring sociala villkorstatsanställd har vid inte samma som

eller SIDA-anställd. del de enskildaden UD- Enär storsom av
biståndsverksamhet finansieras emellertid svenskaorganisationernas av

bidrag från varför det i praktiken kan frågaSIDA,staten genom vara
verksamhetsformer.två alternativaom

missionärer andra anställda hos enskildaBiståndsarbetare, och
organisationer bedriver biståndsverksamhet omfattas vid tjänstgö-som

första stycketutomlands ettårsregeln i kap. 3 § AFL,ring 1 omav
föreskrivs i någon bestämmelse. försäkradinte Enannat annan som

således fortfarande bosatt här, vistelsenSverige skalllämnar anses om
försäkradeavsedd längst år. Med delsutomlands är att ett avsesvara

svenska medborgare, dels svenskautan att varapersoner som
bosatta här i landet.medborgare är

biståndsarbetare finns emellertid särbestämrnelser sjuk-För om
penninggrundande inkomst föräldrapenning, bosättningstid förSGI,

tillämpligaoch allmänt barnbidrag. bestämmelserfolkpension Dessa är
svenskt trossamfund,på Svenska Kyrkan, ett ettsompersoner av

till sådant samfund eller svensk ideellknutetär ett enorgan som
biståndsverksamhet har varit sända tillorganisation bedriver ettsom

för arbete för arbetsgivarens räkning.landannat
skall för den försäkrade vid åter-Enligt 3 kap. 5 b § AFL SGI

gällde vidtill Sverige fastställas till lägst det beloppkomsten som
har högst år.gäller utlandsvistelsenDetta trevaratutresan. om

biståndsarbetarens medföljande makeBestämmelsen omfattar även
det föräldrapenning för försäkradeller därmed likställd. När gäller en

såvitt villkoreni nämnda bestämmelse skall, gäller omsom avses
försäkring för viss sjuk-inskrivning hos försäkringskassan eller om

från förenligt kap. 9 § tredje stycket AFL bortses tidenpenning, 4
år. Vid beräkningutlandsvistelsen, den har högstvarat tre avom -

enligt kap. 6bosättningstid för till folkpension skall 5 § AFLrätt c
förvarit utsänd för arbete arbets-den tid under vilken den enskilde

utlandsvistelsen längsträkning tillgodoräknas,givarens varat treom
medborgare.gäller emellertid endast för svenskaår i följd. Detta -

barnbidragallmännaEnligt § tredje stycket lagen 1947:5291 om
nämnda personkretsenmedföljande barn till den tillhör denskall som

längstutlandsvistelsen avseddbosatt här i landet, är att varaomanses
är.tre

arbetsgivare sänds tillMedföljande barn till den statligsom av en
räkning, skall enligt barn-land för arbete för arbetsgivarensett annat

hela utsändningstiden.bosatta i Sverige underbidragslagen anses
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Tidigare föreskrevs medföljandeäven barn till svensk missionäratt
eller i fall anställd ipräst, utlandet, dvs. inte utsändannatsom var var
i tjänst, fortfarande skulle bosatta här i landet,statens anses om
utlandsvistelsen avsedd längst år. Enligt förarbetenaatt trevar vara
skulle barnbidrag utgå kontinuerligt under sådan utlandsvistelse.

förEtt skäl undantaget för svenska och missionärerpräster var
förarbetenaenligt prop. 1984/85:39 26 de ideellt arbetandeatts.

eller deras organisationer kunde drabbas det infördesnärgrupperna en
bestämmelse barn lärrmar Sverige fortfarande skallatt ettom som

bosatt här, utlandsvistelsen avsedd längst år.är att ettanses om vara
Denna ettårsregel har sedermera nuvarande sexmånaders-ersatts av
regel, avsnitt 3.4.1. Arbetet utfördes ofta i länder där dessa intese
fick motsvarande social förmån. Missionärer och ansågsäven präster
behålla anknytningen till Sverige under arbete utomlands. följdeDetta

dåvarande 28 § folkbokföringsförordningen 1967:198,av varav
framgick för dem kvarstå kyrkobokfördarätt i Sverige. Detatten som

enligtborde förarbetena därför fortfarande gälla treårsregel fören
dem. Däremot ansågs situationen annorlunda för icke statligtvara
anställda biståndsarbetare och deras organisationer. För ingenatt
enskild skulle drabbas ekonomiskt det bosättningsbegreppetav nya
borde SIDA:s s.k. volontärbidrag för biståndsarbetare anställda hos
ideella organisationer beräknas med hänsyn till minskade barnbidrags-
förmåner.

År 1991 utvidgades treårsregeln för och missionärer tillpräster
nuvarande personkrets. Enligt motioner i riksdagen borde barn till
biståndsarbetare m.fl. likställas med barn till och missionärer.präster
Socialutskottet, anslöt sig till motionerna SoU 1989/90:27,som
ansåg det väsentligt försvårainte möjligheterna till ideellt bistånds-att
arbete i utvecklingsländer. Enligt utskottet det dittillsvarandevar

förundantaget missionäreroch otillräckligtpräster med hänsyn dels
till intedet täckte alla anställda trossamfundhos och därtill knutnaatt

dels till andra ideella organisationer bedrev bistånds-ävenattorgan,
arbete. Utskottet förordade undantag från ettårsregeln skulle görasatt
för viss ideellt inriktad verksamhet. Det förutsattes därvid RFV iatt
samråd med SIDA till ledning för försäkringskassorna skulle upprätta

förteckning "över ideella organisationer hade uppbyggnaden som en
fungerandeoch biståndsverksarnhet". Utskottet ansåg i dessa fallatt

borde barnbidrag utgå utlandsvistelserunder inte avsågs överstigasom
år.tre

Den nuvarande treårsregeln innebär barn till sådanaävenatt
anställda hos svenska kyrkan, svenskt trossamfund eller knutetorgan
till sådant samfund, vilka varken eller missionärer skall haär präster

till barnbidrag till år vid vistelse utomlands. Till kyrkligrätt treupp
verksamhet svenska kyrkan eller svenskt trossamfundannatsom
bedriver i utlandet liksom till svensk missionärsverksamhet har ofta
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varken missionärer eller biståndsar-knutits är präster,personer, som
ekonomibiträden och administrativ personal. Enligtbetare, t.ex.

dessa omfattas undantagsregleringen i barn-förarbetena bör även av
till barnbidrag, utlandsvistelsen avseddbidragslagen och rätt ärges om

enligt uttalandenår. Ifrâgavarande trossamfund skalllängst treatt vara
organiserati Sverige och i övrigt såförarbetena ha styrelsesätei vara

revisorer verksamhetsberättelse.har stadgar ochdet samtatt avger
utsände skallanställningsavtalet ha ingåtts i Sverige. DenVidare skall

månader. krav påvarit bosatt i Sverige sedan minst Dessaha sex
och bosättning bör, enligtorganisationsuppbyggnad, anställningsavtal

gäller bistândsorganisationerna.förarbetena, ställas detäven när
från utlandstjänstgöring skall,bistândsarbetare återkommerNär en

fastställas till lägst vad gälldedennes SGInämnts somovan,som
utlandstjänstgöringen, denna längst år.omedelbart före varat treom

beroende insatsersvenska biståndsverksamheten utomlandsDen är av
för utlands-kvalificerade rekryterasDepersoner. personer somav

yrkeserfaren-tjänstgöring ofta hög utbildning och lång praktiskhar en
utvecklingslandde för arbete i underVanligen rekryterashet. ett en

minst två år.tid av
tidutlandstjänstgöring pågå under längreförsäkradsOm avsesen

ellernormalt avregistrera honomår, skall försäkringskassanän ett
sitttidigare för försäkrad avbryterVidare gälldehenne. somen

tid månaderordinarie arbete för arbete utomlands för längre änen sex
utgångspunkt i den försäkradesändrades och fastställdes medSGIatt

kunde medförainkomstförhâllanden under utlandstj änstgöringen. Detta
sjukersättning,helt misteenskild biståndsarbetare gickatt omomen

återkomsten till Sverige.han sjuk vidvar
bestämmelsedet redovisade infördes nuvarandebakgrundMot av

Departementschefen anfördeför biståndsarbetare. prop.SGIom
till dethärför det med hänsynl992/93:178 36 skäl atts. som

vidtabiståndsarbetarna utförde fanns skälarbeteangelägna attsom
förekonomiska villkoren dennaåtgärder för förbättra deatt grupp.

sjukpenning intetillborde ändras så biståndsarbetaresReglerna rättatt
biståndsarbeta-tjänstgöringen utomlands. Medförsämrades till följd av

barnbidragslagen.omfattas treårsregeln idenre avses grupp som av
samråd med hadesammanhanget nämndes RFV i SIDA upprättatI att

uppfyller kraven i barn-förteckning de organisationeröver somen
bidragsreglerna.

förhållandenAndra

upprättadnovember 1994Utrikesdepartementet den 15Enligt inomen
för biståndsar-folkbokföringsförhållandenpromemoria Utredning om

organisationerutomlands för enskildatjänstgörbetare ansersom
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biståndsorganisationerna treårsregeln inte helt anpassad tillvara
biståndsarbetarnas förhållanden. Vissa organisationer använder
fyraårskontrakt vid den första utlandsstationeringen. Skälet härför är

längdet krävs utbildning i mottagarlandet, för lära sigatt t.ex. att
lokala språk, innan full tjänstbarhet uppnås. Andra organisationer
tillämpar femårsstationering för den första kontraktsperioden. Enligt
nämnda promemoria har önskemål framförts tidsgränsenattom

femförlängs till år, särbestämrnelserna för biståndsarbetarna skallom
behållas. Det vanligt biståndsarbetare har utlandsuppdragär iatt en

år för därefter tjänstgöra tid i Sverige innant.ex. tre att nästaen
utlandsuppdrag inleds.

Projekt- och utredningsgruppen PUG inom Utrikesdepartementet
anför i Möjligheter kompensera biståndsarbetare irapporten att
enskilda organisationer för deras förlust vissa sociala förmånerav
under utlandstjänstgöring PUG 1996: det har framförts1 önskemålatt

treårsgränsen borde utsträckas till fyra år för bättreatt attom anpassas
till de kontraktstider vanligtvis tillämpas, dvs. två år med två årssom
förlängning.

överväganden8.4.2 och förslag

BiståndsarbetareFörslag: m.fl. för enskilda organisationersom
tjänstgör utomlands i utvecklingsländer skall försäkrade ivara
Sverige såvitt den bosättningsbaserade försäkringen, deavser om

väsentlighar anknytning till Sverige.

biständsverksamhetDen svenska enskilda ideella organisationersom
bedriver i biståndsverksamheten väsentlig del det samladeutgör en av
svenska biståndet. Det ligger allmänt svenskt intresse i dennaett att
verksamhet kan stödjas framdeles. Detsamma gäller den bi-även
ståndsverksamhet förekommer i olika katastrofdrabbade områdensom

i världen.runt om
organisationernas bistândsverksamhet ingårI centraltettsom

biståndsarbetare, missionärer och andra funktionärermoment att
från Sverige förutsänds direkt eller indirekt del i det praktiskaatt ta

biståndsarbetet utomlands. Sådan tjänstgöring ofta förenad medär
personliga uppoffringar för missionären eller biståndsarbetaren vad
gäller ekonomiska och sociala villkor. ligger i sakensDet natur att
sådan tjänstgöring ofta förlagd till länder med mindre utveckladeär

för social trygghet förekommer i Sverige. dennaMotänsystern som
bakgrund kan biständsarbetet ofta ideellt arbeteutgörasägas ävenett
på biståndsarbetarens personliga plan.
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framgår det redovisade finns i olikaSom dag bestämmelserav ovan
syftar till biståndsarbetarna förstärkt socialförsäkrings-att ettsom ge

under tjänstgöring utomlands. skäl liggerskydd De bakom dessasom
för bistândsarbetarna gynnande särbestämmelser har alltjämt bärkraft.

regler anställning i vissa organisationer bör bestå.Dagens ocksåom
enskilda organisationernasDe biståndsarbetare omfattas vid

ettârsregelntjänstgöring utomlands i AFL, dvs. de enligtav anses
i kap. första stycket här i landet endasthuvudregeln 1 3 § AFL bosatta

vistelsen utomlands avsedd längst år. Bistândsarbeta-är att ettom vara
sänds statlig arbetsgivare omfattas emellertid denut av en avre som

bosättningsregeln för vilket innebär dessasärskilda statsanställda, att
här i landet under hela utsändningstiden. det följandebosatta Ianses

framställningen biståndsarbe-begränsas emellertid till missionärer och
organisationer, formellthos enskilda och den gäller vadutövertare

följer den allmänna ettârsregeln.som av
Med hänsyn till vår så långt det möjligt användasträvan äratt

försäkringsvillkor finns anledning i denenhetliga det att av oss
föreslagna socialförsäkringslagen in bosättningsbe-ta en gemensam

i våra allmännastämmelse för bistândsarbetarna. Som vi har anfört
olyckligt ha olika bosättningsbe-överväganden avsnitt 5.3 detär att

ettârsregeln förfrän förmån till förmån. Förslaget innebär attgrepp
försäkringen liksom det gällerbosättningsbaseradeden när stats-

biståndsarbetare inte skall tillämpas negativt för demanställda som
enskilda organisationer. särskilda bosättningsbe-utsänds Dennaav

biståndsarbetare i enskild tjänst får generell tillämpningstämmelse för
det gäller till bosättningsbaseradepå biståndsarbetarna när rätten

biståndsarbetare under tjänstgöringförmåner. Detta innebär att om en
han eller honutomlands skall bosatt i Sverige kommer attanses

försäkringen, vilket innebäromfattas den bosättningsbaserade enav
förmåner. innebärutvidgning med avseende antalet Detta att

Frågor rörandebistándsarbetaren fortsätter försäkrad.att ut-vara
emellertid behandlaförmåner utomlands kommer vibetalning attav

nedan i kap. 10.
bosättningstidnärvarande gäller bl.a biståndsarbetareFör att somen

utsändningstid, utlands-folkpension får tillgodoräkna sigför om
treårsfrist återkommerlängst år i följd.vistelsen Denna ävenvarat tre

till barnbidrag, föräldrapenning och SGI.vid bedömning rättenav
emellertidredovisade tillämpas i dagframgår detSom ovanav

de nuvarandepå till fem år. Vi därförutsändningstider attupp anser
sitt syfte.biståndsarbetare inte längre fyller Dentreârsreglerna för

blirutsändning justeras så dentiden för börgodtagbara att mer
tjänstgöringsförhållanden.faktiskatill biståndsarbetarnasanpassad

tidsfrist för utlands-förlänga nuvarandeDärvid alternativär ett att
vistelse.
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Emellertid torde tilltagenväl tidsfrist öka risken för ävenatten
med anknytning till Sverige kommer omfattasattpersoner svag av

socialförsäkringen under lång tid. En ändamålsenlig ordning ärmera
enligt vår mening i stället föreskriva biståndsarbetareatt att en som
lämnar landet för arbete utomlands skall bosatt här, han elleranses om

alltjämt har väsentlighon anknytning hit.en
förTill grund bedömningen det föreligger väsentligav om

anknytning till Sverige får läggas den samlade bilden den enskildesav
personliga förhållanden. Därvid kan beaktas sådana omständigheter

tidden under vilken denne tidigare har varit bosatt i Sverige ochsom
Ävenhan eller hon fortfarande har någon bostad i Sverige.om

familjeförhållanden bör kunna tillmätas betydelse liksom det för-
hållandet han eller hon tjänstledig från anställning iäratt annan

ÄvenSverige. andra omständigheterna bör kunna inverka på be-
dömningen. Vad väsentlig anknytning hit emellertidutgör ärsom en
fråga främst bör utvecklas Riksförsäkringsverket och i praxis.som av

vi har föreslagit kommer föranledaDet viss ökningattnusom en
försäkringens kostnader. Vi föreslår därför besparing deattav som en

framtida särreglerna begränsas till vad de egentligen avsedda för,är
nämligen arbete i utvecklingsländer. Vilka länder räknas dit börsom
liksom andra tillämpningsfrågor Riksförsäkringsverketbestämmas av
från tid till Vi föreslår också bistândsarbetare m.fl. skallattamian.

få inhämta bindande förhandsbesked frånkunna försäkringskassorna
angående besättningen i Sverige under den tid de vistas utomlands.

Våra förslag den försäkringen.bosättningsbaserade detNäravser
försäkringengäller den arbetsbaserade hänvisar vi till kap. 7 och

bör i sammanhangetDet viss utländsk missionsverksam-nämnas att
förekommer i Sverige.het Antalet verksamma torde emellertidäven

litet. vissa fall kan de sådanI verksamhetutövarvara personer som
i landet ha etablerat sig varaktigt här.här En del demera av om-

ständigheter talar för särbedömning svenska missionärersom en av
biståndsarbetareoch utomlands föreligger inte för dem utför mis-som

sionsverksamhet i Sverige. bakgrund det anfördaMot saknas detav
tillräckliga skäl för införa särskild bosättningsregel för dennaatt en

sådan regel skulle dessutomEn kräva grannlaga utrednings-ettgrupp.
i försäkringskassorna.arbete

Om sådana utsända arbetsgivare i land,är ett annatpersoner av en
kommer det aktuella arbetet få bedömas enligt reglerna förävenatt

arbetsbaserade försäkringen.den

inom8.5 Konsekvenser EES m.m.

Vårt förslag innebär studerande lämnar Sverige för studeraatt attsom
i land skall obligatoriskt försäkrade för vissa förmåner.annatett vara
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Såvitt gäller den studerar inom medföraEES torde detta hanattsom
eller hon med tillämpning förordning EEG 1408/71 i dessav nr
nuvarande lydelse kan komma åtnjutandei sjukvârdsförmäner iav

förmånerstudielandet. Dessa då svensk bekostnad. Detutges
gäller den från EES-land kommer till förSverigemotsatta ett attsom

han eller hon försäkradstudera, i sitt hemland.ärom
Beträffande statsanställda gäller enligt förordning 14081/71nr

statligt13.2.d anställda skall omfattas lagstiftningen i denart att av
gäller för den förvaltningmedlemsstat sysselsätter dem. Vårasom som

stårförslag i överensstämmelse med denna bestämmelse.
Våra förslag beträffande biståndsarbetare arbete i utveck-avser

berör inte förhållanden inomlingsland och EES.





1997:72SOU 319

9 ATP-förbindelser

Inledning1

dagens pensionssystem finnsI möjlighet i vissa fall s.k.att genom en
ATP-förbindelse åstadkomma inkomst grundar pensionsrätt iatt en
Sverige, den enligt huvudreglerna inte det. Genomgörtrots att
förbindelsen åtar sig arbetsgivare, avgiftsskyldig enligtutan atten vara
svensk lag eller konvention, betala tilläggspensionsavgift den lönatt

utbetalas till arbetstagare. Möjligheten teckna ATP-attsom en
förbindelse regleras i 11 kap. 2 § tredje femte stycket och 20 kap.-
15 § andra stycket AFL.

Utredningen socialförsäkringen och EG i sitt betänkandetogom
SOU 1992:26 Rätten till folkpension frågan möjligheten attupp om
teckna ATP-förbindelser står i överensstämmelse med reglerna i
förordning EEG 1408/71. Utredningen fann detta tveksamtnr vara

uttalade inte någon bestämd mening i frågan och lade inte frammen
något förslag till ändrad lagstiftning. Frågan borde emellertid enligt
utredningen i sammanhang.övervägas närmare annat

1995:41 ReformeratI Ds pensionssystem lag inkomstgrundadom-
ålderspension, har föreslagits i reformeradedet det pensions-attm.m.

ikraftträdandevars i budgetpropositionen 1996/97: l bestämtssystemet
till den januari 1999 tills1 vidare införs motsvarighet tillen
nuvarande ATP-förbindelser. Det har därvid finnsdetangetts att
betydande skäl talar för avskaffa förbindelsernaatt attsom men
konsekvenserna avskaffande förbindelserna bör övervägasettav av

innan beslut fattas.dettanärmare om
Enligt direktivde givits viskall ATP-övervägasom oss om

förbindelserna skall finnas kvar. Det skall därvid särskilt prövas om
de förenliga med bestämmelserna förordningi EEG 1408/71.är nr

9.2 Nuvarande möjligheter teckna ATP-att

förbindelser

s.k. ATP-förbindelseEn kan avtal mellansägas utgöra ett en
arbetsgivare ibland företrädd annan och Riksförsäkringsverketav
RFV, varigenom arbetsgivaren förbinder sig för tilläggspen-att svara
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inte socialavgiftersionsavgiften däremot andra såvittmen avser
ersättning i fall då sådan skyldighetutgiven lön eller inteannan

Till följd förbindelsen tillgodoräknasföreligger enligt lag. av
lönen eller ersättningen pensionsgrundande inkomstarbetstagaren som

anställning inom ATP.PGI av
ATP-förbindelse arbetsgivaren och skall godkännasEn avges av av

Riksförsäkringsverket. Enligt praxis och i enlighet med uttalanden i
till AFL måste förbindelse ha generell omfattning,förarbetena en en

samtliga svenska medborgare sysselsätts i den verksam-dvs. somavse
i förbindelsen. ATP-förbindelse godtas såledesEnhet som anges

vissden omfatta endast Vidare krävsnormalt inte person.om anges
år. ATP-förbindelse ingåsförbindelsen omsluter antal kanstörreettatt

retroaktiv verkan. förbindelse kan bådamed En sägas parter.upp av
förbindelsen arbetsgiva-Riksförsäkringsverket kan säga t.ex.upp om

skyldigheter, såsom den uppgiftsskyldighetinte fullgör sina somren
avgifter pensionsgrundande inkomster.för bestämmande ochkrävs av

ATP-förbindelse kan i följande fyra situationer.En avges
medborgare arbetar utomlands för arbetsgivare,Svenska ären som

utomlands eller utländsk juridisk konventionbosatt är person -
föreligger inte.

försäkringen föri denna situation omfattasArbetstagare av
intetilläggspension, dvs. de försäkrade för ATP, lönen räknasär men

kap.pensionsgrundande inkomst. ATP-förbindelse kan enligt 11som
eller svensk juridiskstycket svenskatredje2 § staten enavges av

utländsk juridiskbestämmande inflytande överäger ett ensomperson,
åtagit sig förbindelsen skallvarifrån lönen härrör. Den somperson,

arbetsgivare.femte stycket nämnda paragrafenligt anses som
förbindelse inte begränsadMöjligheten för svenska ärstaten att avge

omedelbaradå sig uppdrag i utlandet förtill fall det rör statensom
pensionsrätt för svenskardärigenom möjligt säkraräkning. Det är att

internationell verksamhet, exempelvisvid olika formeri utlandet av
utomlands och den tekniska biständsverk-svenska handelskamrarnade

också ATP-förbindelse för svenskahar tecknatsamheten. Staten
privattjänare hos svensk ambassad-anställdamedborgare ärsom som

bestämmelse också förMöjlighet enligt dennapersonal utomlands. ges
anställdaförbindelse för svenskarföretag tecknasvenska äratt som

förbindelse skall kunnautländska dotterbolag. Förföretagetshos att en
medborgare anställda hosden samtliga svenskakrävsgodtas att avser

dotterbolaget.
utländska medborgareeller Sverige bosattaSvenska medborgare i2.

eller lönade konsulat härhämmande makts beskickningförarbetar en
tillhör beskickningenutländsk medborgareeller förlandeti somen

konsulatet.eller
för lönensituation försäkrade ATPi dennaArbetstagare är men

enligtpensionsgrundande inkomstberäkningeninte vidbeaktas av
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härför.huvudregeln Den utländska beskickningen kan enligt kap.11
2 § fjärde stycket AFL ATP-förbindelse och skall då såsomavge anses
arbetsgivare. Förbindelsen godtas inte den enbart utländskaom avser

måste såledesmedborgare. Den antingen enbart svenskaavse
medborgare eller såväl svenska medborgare utlänningar. Kravetsom

förbindelses generella avfattning uppfyllt, förbindelsenen anses om
samtliga beskicknings- eller konsulatanställda vissavser av en

kategori. sig här inteDet de diplomatiska eller konsulärarör om
företrädarna s.k. lokalanställd såsompersonal, chaufförer ochutan om

tjänstepersonal.annan
Svenska medborgare arbetar och försäkrade i konven-är ett

tionsland för arbetsgivare bosatt i Sverige eller svenskär ären som
juridisk person.

denna situation arbetstagarnaI grund konventionsbe-är av
inte försäkradestämmelser i Sverige, varför pensions-att anse som

grundande inkomst inte skall beräknas för dem ll kap. §1 andra
stycket Arbetsgivaren kan emellertidAFL. ATP-förbindelseavge en

förstaenligt 20 kap. 15 § andra stycket meningen AFL. Det krävs inte
förbindelsen alla bolaget sänder till konventionsländer.att avser som

måsteFörbindelsen dock samtliga arbetstagare sänds tillutavse som
visst konventionsland. Det således enligt denna bestämmelseärett

möjligt för anställda hos svenska företag de utsända förnär äratt,
i land, behålla sin anknytningarbete till ATP-systemet ävenannat om

utsändningstiden överskrider den längsta tid under vilken en person
enligt den aktuella konventionen skall omfattad svenskvara av
lagstiftning.

Svenska medborgare4. anställda hos utländsk juridisken person
försäkradearbetar och i konventionsland.är ett

främst svenskar, anställdaHär hos svenska företagsäravses som
utländska dotterbolag och på konventionsbestämmelsergrundsom av

försäkrade i Sverige. Eftersominte de inte försäkrade, skalläranses
pensionsgrundande inkomst inte beräknas för dem. förbindelseEn

därförenligt punkt 1 kan inte godtas. Enligt 20 kap. 15 § andraovan
meningenstycket andra AFL kan emellertid svensk juridisken person,

har bestämmande inflytande den utländska juridiskaöverettsom
ATP-förbindelse. likhet med vadI gällerpersonen, avge en som en

förbindelse enligt punkt mäste förbindelsen samtliga1 svenskaavse
imedborgare anställda dotterbolaget. Förbindelse enligt 20 kap. 15 §

AFL kan svenskaäven staten.avges av
de två första punkterna arbetstagaren enligt deI allmännaär

i således försäkrad förreglerna AFL ATP, den lön han uppbärmen
i Sverige.inte pensionsgrundande I de två punkterna tillärär senare -

följd konventionsbestämmelser arbetstagaren inte försäkrad iav -
varför lönen inte heller kan tillSverige, grunda pension i Sverige.rätt

inkomst arbetsgivaren ATP-förbindelsen åtarDen sig attsom genom
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betala tilläggspensionsavgift på behandlas dock pensionsgrundan-som
de inkomst anställning.av

förtjänar här påpekasDet anställdaäratt att personer som av
för arbete försäkradesvenska utomlands alltid här i landet,ärstaten

deras inkomst detoch arbetet pensionsgrundande här kap.1 3 §ärav
tredje stycket och kap.11 2 § AFL. I sådana fall det således inteär
aktuellt teckna någon ATP-förbindelse.att

finns iDet dag 260 gällande ATP-förbindelser, svenskaca varav
utfärdat 6 och utländska beskickningar och konsulat i Sverigestaten

Övriga har såledesdrygt 30. tecknats svensk juridisk person/arbets-av
givare för arbetstagare i utlandet. andelEn dessa gäller i för-stor av
hållande till länder inom EU.

Riksskatteverket har på vår begäran tagit fram statistikuppgifter för
inkomståret 1994 avseende s.k. gula kontrolluppgifter, dvs. särskild
kontrolluppgift för inkomsttagare inte beskattas i Sverigesom men

inkomst pensionsgrundande 3 § LBP. framgår därDetär attvars
inkomstuppgift för år 1994 på grund tecknad ATP-förbindelseav

för sammanlagtlämnats 245 personer.
framgått innebär ATP-förbindelsen lönen ellerSom ersätt-attovan

ningen tillgodoräknas arbetstagaren pensionsgrundande inkomst.som
Arbetsgivaren åtar sig betala tilläggspensionsavgift betalaratt men
däremot ingen folkpensionsavgift, arbetstagaren i de aktuellatrots att
fallen tjänar in till såväl ATP-grundad i vissa fall bosättnings-rätt som
grundad folkpension. Arbetstagaren grund han normaltär, attav

skattskyldig förinte inkomsten i Sverige, inte heller skyldigär att
betala allmänna egenavgifter i de omfattade fallen.

9.3 ATP-förbindelsens effekter

ATP-förbindelsen innebär lönen eller ersättningen till arbetstagarenatt
tillgodoräknas denne pensionsgrundande inkomst. Därigenomsom

arbetstagaren tillgodoräknaskommer pensionspoäng kap. 6 §11att
vilka sedermera läggs till grund för beräkningen ålders-AFL, av

Ävenpensionen. i det reformerade pensionssystemet kommer lönen
ersättningen tillgodoräknaseller arbetstagaren pensions-att som

inkomst. pensionsrätt. år för årgrundande Denna grundar sedan Den
tillgodoräknade och indexuppräknade pensionsrätten läggs sedan till

för beräkningen ålderspension.grund av
för ålders-ATP-förbindelserna har emellertid betydelse inte bara

också för förtidspensioneringen i viss mån förpensioneringen ochutan
efterlevandepensioneringen.

förtidspensionär enligt nuvarande regler i AFL berättigad tillEn är
förtidspension i form folkpension. eller hon kan därutöverHanav

berättigad till förtidspension form tilläggspension.i Harvara av
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förtidspensionären före pensionsfallet tillgodoräknats pensionspoäng
för ATP har han till förtidspension i form tilläggspensionrätt av som

den ålderspension han på grundval dessa pensionspoängmotsvarar av
varitskulle ha berättigad till han varit år vid65 tidpunkten förom

förtidspensioneringen.
vissa förutsättningarUnder har emellertid förtidspensionären tillrätt

förtidspension i form tilläggspension beräknas meden av som
beaktande s.k. antagandepoäng. fordras dåDet denäven attav
försäkrade antingen har tillgodoräknats pensionspoäng för två deav

åren före åretfyra för pensionsfallet eller också han vidnärmast att
tidpunkten för förtidspensioneringen har sjukpenninggrundandeen

uppgår tillinkomst lägst belopp det vid åretsett motsvararsom som
ingång gällande basbeloppet.

I 13 kap. 2 § andra stycket förtidspensionAFL regleras hur med
ledning antagandepoäng skall beräknas. Utgångspunkten för dessaav

storlekenregler hel förtidspension i princip skallär att motsvaraav
ålderspensionden den försäkrade varitskulle ha berättigad till vidsom
års ålder,65 han eller hon fortsatt arbeta i oförminskadattom

omfattning fram till ålderspensioneringen. innebär förtids-Det att
pension beräknas med ledning antagandepoäng regel blirsom av som
betydligt högre den beräknas med ledning enbart fram tillän om av
pensionsfallet tillgodoräknade pensionspoäng. Denna effekt blir
särskilt förtidspensionsfalletuttalad intäffar i åldrar.om yngre

det anförda torde framgåAv det kan betydelseatt stornu vara av
för enskild, efter viss tids utlandsarbete drabbast.ex. etten som av
förtidspensionsfall, den inkomst han uppburit där räknasatt som
pensionsgrundande inkomst i Sverige och därigenom berättigar honom
till pensionspoäng.

Pensionsarbetsgruppen föreslog i sitt betänkande SOU 1994:20
ff inom framtida394 det förtidspensionssystem skulle finnasatt etts

möjlighet få förtidspensionen beräknad med ledning s.k.atten av en
antagandeinkomst i princip motsvarande dagens antagandepoäng.
Förutsättningen för det skulle enligt förslaget den försäkradeattvara
tillgodoräknats pensionsrätt i Sverige under minst de fyra årentre av

före pensionsfallet. Om förutsättningarna för förtids-närmast att
pensionen beräknad med ledning antagandeinkomst inte skulleav vara
för handen, skulle pensionen beräknas med ledning endast föreav
pensionsfallet intjänad pensionsrätt.

Förtidspensioneringens framtida utformning inte avgjord.är ännu
förefaller emellertid troligt framtidaDet det i förtids-ävenatt ett

pensionssystem kommer betydelse vilka inkomster elleratt vara av
pensionsrätter den försäkrade årentjänat in förenärmastsom
pensionsfallet.

ATP-förbindelserna kan i viss mån få betydelse för efter-även
levandepensioneringen. beror storlekenDet de olikaatt av
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efterlevandepensionformerna beroende den ålderspensionärav av
eller förtidspension den avlidne antingen redan uppburit ellersom
skulle ha varit berättigad till i stället för dödsfallet förtids-ettom
pensionsfall inträffat.

Pensionsarbetsgruppen föreslog efterlevandepensioneringensatt
framtida utformning borde och allmän riktlinje föröverses angav som

sådant arbete liksom i dag inkomstrelaterade efterlevandepensio-attett
bör beräknas grundval den ålderspension den avlidnener av som

faktiskt uppbar vid dödsfallet eller, den avlidne vid dödsfallet inteom
hade sådan pension, den hela förtidspension han eller hon skullesom
fått till förtidspension hade beviljats vid tidpunkten förrätt om
dödsfallet. Regeringen har tillsatt utredning dir. 1996:51 meden
uppdrag för efterlevandepension ochgöra översynatt systemeten av

tilllämna förslag konstruktion efterlevandepensioneringen.att ny av

9.4 Bakgrund

9.4.1 Tidigare lagstiftningsätgärder, m.m.

ATP-förbindelse enligt 11 kap. 2 § AFL

allmänna tilläggspensioneringen infördes här iDen landet efter
folkomröstningen år 1957 lagen 1959:291 försäkring förgenom om

tilläggspension fannsallmän TPL. I 5 § bestämmelser vadom som
inkomstskulle med anställning. paragrafens tredje styckeIavses av

återfanns bestämmelser delvis motsvarande nuvarande 11 kap. 2 §
fjärdetredje och stycket AFL. vid beräkningDär attangavs av

inkomst anställning hänsyn inte skulle till lön ellertasav annan
ersättning från utländsk arbetsgivare i fall då denänannaten
försäkrade sysselsatts vid skötseln fastighet här i landet eller iav
rörelse med fast driftställe här. Vidare skulle bortses från lön eller
ersättning från främmande makts beskickning eller lönade konsulat här
i landet eller från arbetsgivare vilken tillhörde beskickning elleren
konsulat och inte svensk medborgare.var

förarbetena till TPL 1959:100 framgår undantags-Av prop. att
bestämmelserna föranledda svårigheter driva in arbets-attvar av
givaravgifter i de aktuella fallen. Således 89:s.angavs

de fall möjlighet regelmässigt föreligger kravl inte arbets-göraatt
givaravgift gällande bör sådan föreskrivas.skyldighet inte Lön eller annan
ersättning från sådan arbetsgivare bör då inte heller bli anställningsin-som
komst.
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Reglerna ansågs emellertid inte helt tillfredsställande och i samband
med tillkomsten infördesAFL möjlighet i vissa situationerattav en
teckna ATP-förbindelse kap.11 2 § AFL; 1 och 2 ovan. Ip.
förarbetena SOU 1961:39 104 anfördes bl.a. följande:s

Efter tillkomsten frånTPL har olika håll framförts önskemålav om
ändring de nuvarande reglerna. Det har framhållits grundattav av
reglernas utfornming i många fall svenska medborgare ställes utanför
tilläggspensioneringen, oaktat goda skäl talat för de bör komma iatt
åtnjutande pensionsförrnåner sina landsmän i allmänhet.av samma som
Härvid har exempel anförts här i landet anställda hosärsom personer som
utländska beskickningar och konsulat eller hos andra utländska arbetsgivare
under sådana förhållanden lönen inte blir pensionsgrundande..... Ettatt

exempel anförts den internationella biståndsverksamheten.ärannat som
Enligt nuvarande bestämmelser förutsätts för löneinkomst härrörandeatt
från sådan verksamhet skall grunda pensionsrätt uppdragsgivaren äratt
svensk och domicilierad i Sverige, vilket med hänsyn till de former vari
sådan verksamhet bedrives begränsar den krets kan kommaavsevärt som
in under TPL. En ytterligare i detta sammanhang,nämnes ärgrupp, som
svenskar anställda hos svenska företags utländska dotterbolag. Denna

kommer uppenbarligen bli allt betydelse med hänsynstörreattgrupp av
till den pågående handelspolitiska utvecklingen, leder till svenskaattsom
företag olika skäl dotterföretag utländsk botten.startarav

När det gäller ställning till hithörande problem bör framföratt ta man
allt beakta den betydelsen de försäkrade kan bibehållastora attav en
obruten tillhörighet till pensioneringen. Under tid förflutitden eftersom
tillkomsten TPL har på mångfaldiga dokumenterats de enskildasätt attav
fäster synnerlig vikt vid det skydd TPL Det därför naturligtärsom ger.

svårigheter kan uppstå rekrytera personal till verksamhet, där dettaatt att
skydd saknas.

propositionenI 1962:9O 359 konstaterades möjligheteratts.
visserligen saknades exekutiv krav på arbetsgivarav-väg göraatt
gifter gällande utländska beskickningar det saknadesmot attmen
anledning räkna med sådana beskickningar skulleänatt annat att
komma infria sina förbindelser.att

ATP-förbindelse enligt 20 kap. §15 AFL

ATP-förbindelseEn leder i fall det gäller arbetstagare inärvart-
konventionsländer till dubbelförsäkring. Arbetstagaren förvärvar-
sålunda i regel pensionsrätt både i Sverige och i det land där han

Ävenförvärvsarbetar. till pension uppkommer i det andrarättom
på grundlandet reglerna i det landets lagstiftning eller enligtav en

konvention detmellan landet och Sverige, kan ofta finnas intresseett
hos arbetstagaren få stå kvar i ATP-systemet.attav

dubbelförsäkring tillåten den nationellaAtt enligt svenskaär pen-
sionslagstiftningen kan utläsas bestämmelserna i 20 kap. 15 § andraav
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stycket ATP-förbindelseAFL för svenska medborgare arbetarom som
utomlands och på grund konventionsbestämmelser inte skallsom av

försäkrade enligt AFL. Dessa regler infördes lagstiftningvara genom
trädde i kraft den januari1 1985. förarbetenaAv till lagstift-som

ningen 1984/85:78 109 framgårprop. skälet till svenskaatt atts.
fickmedborgare på detta möjlighet kvarstanna i ATP-systemetsätt att

det i vissa fall kan komplicerat beräkna vilket skyddatt attvar vara
den utländska pensioneringen konventionernatrots att garanterarger,

exportabel pension kommer utgå från konventionslandet iatt atten
fall arbetet där minst år. Departementschefen ansågvart varat ettom

visserligen detta inte någon idealisk lösning, eftersom den lederatt var
till dubbelförsäkring. Han hänvisade dock till lösningen byggeratt
frivillighet från den avgiftsbetalande arbetsgivarens sida och därför
borde kunna godtas. hänvisades ocksåDet till konventionernasatt
regler inte borde lägga hinder i för eftersomdetta, arbets-vägen

tillhörighet till lagstiftningen i det andra landet inte påverkas.tagarnas
uttalanden i förarbetena framgår också lagstiftningenAv tänktatt var

åtgärd i avvaktan regler med motsvarandetemporär attsom en
innehåll skulle in i socialförsäkringskonventionerna. Lagregelntas

således fungera utfyllnadskulle bestämmelserna i redansom en av
ingångna konventioner och kunnatänkt upphävas vid denattvar
tidpunkt då de äldre konventionerna kunnat revideras.

Socialavgiftsutredningen

Vi har i avsnitt 8.3.3 lämnat redogörelse för vissa delaren av
Socialavgiftsutredningens slutbetänkande Ds S 1985:4 Vissa

frågaändringar i skyldigheten betala arbetsgivaravgift. Somattom
framgått redogörelsen föreslog utredningen s.k. lokalanställdattav
personal chaufförer, trädgårdsmästare, m.fl. utländska be-
skickningar här ioch konsulat landet skulle omfattas den svenskaav
socialförsäkringen fullt och arbetsgivaren skulle skyldigut att attvara
betala samtliga arbetsgivaravgifter berördaden personalens löner.
Förslaget omfattade anställda hos utländsk arbetsgi-även personer en

tillhör konsulat eller beskickning privattjänare. Enettvare som en
konsekvens förslaget blev pensionsgrundande inkomst PGIattav
skulle beräknas för den lokalanställda personalen någon ATP-utan att
förbindelse behövde tecknas.

Socialavgiftsutredningens förslag bereddes inte vidare utgörutan ett
ärende hos Socialdepartementet. Enligt våra tilläggsdirektivs.k. öppet

vi i vår förslagskall samband med SAL beakta deöversyn av som
lades fram i det betänkandet. Eftersom förslagen berörde ATP-även
förbindelser finns dock anledning redan beakta delaratt nu av
utredningens förslag.
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Ålderspensionsreformen9.4.2

Riksdagen den 8 juni 1994 1994/952250;prop. bet.antog
1993/94:SfU24, rskr 1993/94:439 riktlinjer för reformering deten av
allmänna ålderspensionssystemet jämte principförslag till hur sådantett
pensionssystem med övergångsreglering skall utformas. Frågan om
någon motsvarighet till ATP-förbindelserna skall införas i det
reformerade pensionssystemet diskuterades i Ds 1995:41 Reformerat
pensionssystem lag inkomstgrundad ålderspension, Detom m.m.-

där förbindelsernakonstaterades fyller viktig funktion för vissaatt en
personkategorier. Den omständigheten ATP-förbindelserna kanatt ses

form frivillig tilläggsbetalning, ansågs emellertid tala moten avsom
någon motsvarighet till dessa införs i reformeradedet pensionssys-att

Pensionsarbetsgruppen hade i sitt betänkande SOU 1994:20temet.
Reformerat pensionssystem avvisat tanken på frivilliga tilläggsbetal-

allmännaningar till det pensionssystemet. Skälen till detta bl.a. attvar
konkurrensproblem i förhållande till den privata försåkringsmarknaden

uppstå.skulle kunna Det påpekades samtidigt möjligheternaatt att
frivilliga,teckna individuella pensionsförsäkringar naturligtvis står

för aktuellade personkategorierna, liksom för andra.öppen
frågaEn uppkommer ingångnahur redan ATP-förbin-ärannan som

delser skall tolkas och hur eventuella motsvarande förbindelsernya
skall utformas i det fall avgiftsväxling kommer till stånd enligten
Pensionsarbetsgruppens förslag ålderspen-SOU 1994:20, dvs. att
sionsavgifterna till hälften skall betalas den försäkrade själv.av

den nuvarande ATP-förbindelsenGenom åtar sig arbetsgivaren att
tilläggspensionsavgiftbetala på viss inkomst. Tilläggspensions-en

avgiften arbetsgivaravgift. Frågan sådan växling skallär en om en
komma till stånd eller förlösning avgiftsuttaget skallom en annan
väljas inte avgjord. måste såledesDet för det fallär ännu en-
motsvarighet till ATP-förbindelser skall finnas i framtiden avgöras-

egenavgifterhur skall och hur säkerhet föruttas ett system som ger
dessa verkligen erläggs skall kunna tillskapas. T.ex. måste avgörasatt
det den enskilde skall betalningsansvarig förärom som vara egenav-

giften eller möjligen arbetsgivaren i dessa fall skall ha föransvaretom
betalningen egenavgifterna.även av

iI avvaktan det departementspromemorian förordade utrednings-
arbetet föreslogs därför förbindelsermöjlighet tecknaatt atten
motsvarande dagens ATP-förbindelser tills vidare skulle införas i det
reformerade pensionssystemet. Det föreslogs vidare redan tecknadeatt
förbindelser giltighet i det reformerade Pensions-även systemet.ges
grundande inkomst fastställs grund förbindelsesom enav som
tecknats före den lagstiftningens ikraftträdande skulle såledesnya
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komma kunna grunda pensionsrätt både inom ATP och iatt det
reformerade systemet.

9.5 ATP-förbindelser förordningoch 1408/71

Reglerna i förordning EEG 1408/71 personkrets och lagvalnr om
har tidigare utvecklats i avsnitt 2.2. Som framgått där skall enligt
huvudregeln i 13.1 för vilka förordningen gäller omfattasart. personer

lagstiftningen i endast medlemsstat. I 15 stadgas dock vissaart.av en
undantag såvitt frivillig försäkring frivilligeller fortsättnings-avser
försäkring.

Principen i 15 tillämpningenär två eller flera med-art. att, om av
lagstiftningarlemsstaters medför dubbelförsäkring enligt obligato-ett

försäkringssystemriskt och för frivillig försäkring,ett system
i fråga skall omfattas endast det obligatoriska försäkrings-personen av
Och dubbelförsäkring uppkommer enligt två eller flerasystemet. om

för frivillig försäkring, kan han omfattas endast dessasystem ettav av
15.2. När det gällerart. invaliditet, ålderdom och dödsfall pensio-
kan hanner emellertid ansluta sig till medlemsstats försystemen

frivillig försäkring eller frivillig fortsättningsförsäkring, hanäven om
omfattas medlemsstats obligatoriska försäkring, i den månav en annan

sådan dubbelförsäkring uttryckligen eller underförstått tillåten iären
den förstnämnda medlemsstaten art. 15.3.

Utredningen socialförsäkringen och EG ansåg i sitt betänkandeom
1992:26SOU Rätten till folkpension det tveksamt deäratt om

möjligheter enligt AFL föreligger för arbetstagare, enligtsom som
förordning 1408/71 omfattas medlemslands lagstiftning,ett annatav

förbindelseATP- tillhöra den svenska tilläggspensionering-att genom
står i överensstämmelse med reglerna i förordningen. betydelseAven

härför ATP-förbindelserna kanär form frivilligom ses som en av
försäkring. Detta kan enligt den utredningens uppfattning isättas
fråga, bl.a. eftersom förbindelserna tecknas arbetsgivare och dåav
arbetstagarna inte har något formellt inflytande de skallöver om vara
försäkrade för ATP eller Det skulle från arbetstagarens synpunkt
inte fråga frivillig försäkring.vara om en

Med hänvisning till likabehandlingsprincipen i 3 i förordningart.
1408/71 ansåg Utredningen socialförsäkringen och EG dessutomom

kravet svenskt medborgarskap inte skulle kunna upprätthållasatt
sådana utländska medborgare i Sverigebosattaärgentemot som men

försäkrade i land.är ett annat
Riksförsäkringsverket har alltsedan EES-avtalet trädde krafti den

januari 1994 och förordningl 1408/71 därmed blev gällande här i-
landet gjort den bedömningen det inte längre möjligt inomäratt att-
EU/EES teckna ATP-förbindelser. Skälet till detta verketär attnya
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sådana förbindelser kan leda till dubbelförsäkring, vilketattanser
skulle stå i strid med reglerna i förordningen. Nya förbindelser
avseende godtas såledesEU/EES inte längre. angivna förändring-Den

inte på någon förändringbygger i svensk nationell lagstiftning utanen
på tolkningden bestämmelserna i förordning 1408/71 RFV harav som
gjort.

9.6 Konsekvenser ATP-förbindelsernaom

avskaffas

9.6.1 Konsekvenser för enskildeden

framför allt skulle påverkas avskaffandeDe ettgrupper som av av
förbindelserna torde med dagens regler anställdaärvara personer som
i privat näringsliv för arbete i länder utanför EU/EES under längre
tider, anställda vid utländska beskickningar och konsulat här i landet

biståndsarbetaremissionärer och inte statligt anställda.ärsamt som
Vid dessa dödsfall skulle anhöriga kunna kommaäven attpersoners
påverkas.

konsekvenserna för den enskilde avskaffandeNär ATP-ettav av
förbindelserna skall bedömas bör hänsyn inte bara till hurtas

frånpensionsrätt den allmänna försäkringen påverkas också i vadutan
mån förlusten sådan kompenseras betydelseAvrätt sätt.annatav
i sammanhanget då det kompletterande skydd i form kollektivav-är av

försäkringartalsbaserade finns på arbetsmarknaden ochsom som
ålderspensionförutom kompletterande till ersättning vidrättger

inkomstbortfall på grund bl.a sjukdom och under tid med sjuk-av
bidrag eller förtidspension. det gäller anställdaNär svensksom
arbetsgivares uppdrag utför arbete utomlands utsända finns på såväl
SAF-LO-omrâdet AMF-försäkringarna SAF-PTK-områdetsom
försäkringar särskild kompensationbl.a. i de fall densom ger
anställde på grund utlandstjänstgöringen inte kunnat tillgodoräknasav

under visst kalenderår.ATP-poäng ett
På SAF-PTK-området finns dessutom möjlighet för utländsken

arbetsgivare med svensk anknytning dotterbolag tillt.ex. svenskt
bolag hos SPP teckna tilläggsförsäkring för svensk personalatt en

Ävenanställd utomlands. i denna försäkring kompenseras arbets-
för förlorade på grund utlandstjänstgöringen.ATP-poängtagaren av

närvarande finns ingen motsvarande försäkring SAF-LO-För
området.

Biståndsarbetare i enskilda organisationer har olika formergenom
organisationerna försäkringsbolag visst försäk-avtal mellan och ettav

ringsskydd vid frånutlandsarbete. I PUG 1996:1rapporten
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Utrikesdepartementets projekt- och utredningsgrupp har lämnats en
redovisning innehållet i dessa försäkringar. framgårDet där deattav

någoninte kompensation för förlorad pensionsrätt i Sverige.ger
Därför rekommenderas i enskilda organisationer tecknarattrapporten
och betalar tilläggspensionsförsäkringar för bistândsarbetare som
anställs utomlands. Enligt uppgifter utredningsgruppen inhämtatsom
från olika försäkringsbolag kan relativt små premieräven ettge
ordentligt tillskott i pension.

Försäkringsbolagen erbjuder i dag inte bara pensionsförsäk-rena
ringar. Det finns därutöver olika former sjukförsäkringar,av m.m.

regel utformade så de ersättning formDessa i oftaär attsom ger av -
standardiserade tillägg till vad utgår från den allmännasom-
försäkringen. förutsätter den försäkradeDe beviljats någon formatt

förmån från det allmänna, sjukpenning eller förtidspension.t.ex.av
Enligt uppgifter vi har fått från företrädare för olika försäk-som

ringsbolag blir det allt vanligare företag med anställda i utlandetatt
tillsammans med något försäkringsbolag eller mindreupprättar en mer
omfattande utlandsplan för de utlandsanställda och medföljandederas
familjemedlemmar. omfattar förutom sedvanlig ålderspensions-Dessa
försäkring ofta sjukförsäkringsmoment. Detta kan exempelvisett
innebära anställd grund sjukdom eller olycksfall blivitatt en som av
arbetsoförrnögen till sjukersättning efter viss karenstid.rättges

9.6.2 Konsekvenser för den allmänna försäkringen

avskaffande ATP-förbindelsernaKonsekvenserna skulle förettav av
den allmänna försäkringen bli flera. Avgiftsintäkterna skulle minska.
Enligt den statistik för inkomstäret 1994 vi fått från uppgickRSVsom

totala avgiftsunderlaget för de enligtdet 245 det någonpersoner som
förbindelse betalats avgifter för till 40 milj. kronor. Medca en
avgiftssats % innebär avgifter13 det 5,2 milj. kronor skulleatt om
betalas in för det âret. Med ledning den uppgiften skulle såledesav
försäkringens intäkter minska med milj. kronor år.drygt 5 per

avskaffande ATP-förbindelserna skulle å andra sidan innebäraEtt av
de aktuella inkomsterna inte skulle pensionsgrundande iatt vara

Sverige. Huruvida det skulle innebära någon besparing för försäk-
uteblivna pensionsrätten förringen beroende den det aktuellaär omav

skulle komma påverka den framtida pensionen. Om denåret att
det året tillgodoräknas pensionspoäng för 30 årförsäkrade även utan

och dessutom har bättre poängår uppkommer ingen besparing för15
för reformeradeförsäkringen. Enligt de riktlinjerna detantagna

inkomstgrundad ålderspen-pensionssystemet skall dock beräkning av
livsinkomstprincipen, innebärsion i framtiden bygga på den s.k. som

inkomster under livet hari princip alla pensionsgrundandeatt
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förbetydelse pensionsnivån och lika oberoendeväger närtungt av
under livet de tjänas in. Med ettsådant uteblivnasystem motsvaras
avgiftsintäkter för försäkringen minskad pensionsrätt för denav en
enskilde och därmed lägre pensionsåtagande för försäkringen.ett

Besparingar för försäkringen i form lägre eller inkomstrela-ATPav
terad pension enligt det reformerade kan dock kommasystemet att
medföra ökade utgifter i form exempelvis pensionstillskott ellerav
garantipension enligt det reformerade pensionssystemet. En enskild

på grund han under något eller några år endast uppburitattsom, av
inte pensionsgrundandeinkomster i Sverige, får lågär ATPsom en

eller inkomstrelaterad pension kan nämligen komma berättigadbliatt
förmåner.till sådana

ATP-förbindelseTecknande innebär arbetsgivare åtarattav en en
sig betala ATP-avgift beräknad på eller flera arbetstagares in-att en

betalaskomster. Däremot varken folkpensionsavgift eller allmän
egenavgift dessa inkomster. Det beror på inkomstenattsenare som
regel inte inkomstskattepliktig i Sverige. enskildeDen kommerär
emellertid med nuvarande regler tillgodoräknas såväl pensions-att

bosättningsår för folkpension 5 kap. 6 § d AFL. Denpoäng som
pensionsrätt till följd ATP-förbindelse tillgodoräknas densom av en
enskilde kan således kraftigt subventionerad. På detsägas sättetvara

avskaffande ATP-förbindelserna medförakan ytterligare be-ett av en
för försäkringen. Vilken effektsparing i behandlat avseendesom nu

skulle uppkomma i det reforrnerade pensionssystemet f.n.kan inte
eftersom frågan vilken formbedömas i pensionsavgifter skallom

inte avgjorts.erläggas ännu
avskaffande ATP-förbindelsernaEtt skulle vidare medföraav en

minskning försäkringens administrationviss vissaattav genom
avgränsade uppgifter skulle försvinna sådanhelt. En minskning skulle
i sin medföra kostnadsbesparingar.tur

till försäkringensSett i relation totala intäkter och kostnader blir
avskaffandeeffekterna ATP-förbindelserna naturligtvisettav av

begränsade. Som jämförelse kan försäkringens kostnadernärrmas att
förför år 1994 uppgick till 108 mdr kronor. ATP-avgifternaATP ca

år uppgick till drygt Socialförsäkringssta-för 82 mdr kronorsamma
tistik 1995, RFV.

överväganden9.7 och förslag

Allmänt9.7.1

uppgift enligt direktiven de s.k.Vår ATP-är övervägaatt om
finnas därvid särskilt de kanförbindelserna skall kvar och beakta om

förenliga med bestämmelserna i förordning EEG 1408/71.nranses
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Om ATP-förbindelserna oförenliga med reglerna ianses vara
förordning 1408/71 eller de skäl bör avskaffas i situatio-annatom av

berörs förordningen, måste vidare möjlig-övervägasner som av om
förbindelserheten teckna sådana skall finnas kvar i förhållandenatt

inte berörs förordningen, vid arbete i länder utanför EU.t.ex.som av

9.7.2 ATP-förbindelser och förordning 1408/71

Bedömning: Nuvarande ATP-förbindelser står i strid med be-
stämmelserna förordningi EEG 1408/71. Riksförsäkringsver-nr
ket oförhindratär förbindelsersäga gäller inomatt upp som
förordningens tillämpningsområde.

Som framgått finns enligt i15.3 förordning 1408/71art.ovan
möjlighet för under vissa förutsättningar ansluta sig tillatten person

medlemsstats för frivillig försäkring för bl.a. pensioner,systemen
han omfattas lands obligatoriskaäven försäkring.ett annatom av

Det emellertid också Utredningenär socialförsäkringensom om-
och EG påpekade mycket tveksamt de svenska ATP-förbindelser-om-

kan någon form frivillig försäkring i den meningna ses som av som
i 15.3 i förordning 1408/71. Arbetstagaren själv harart.avses

nämligen ingen möjlighet han skall ansluta sig till dennaavgöraatt om
"försäkring" eller inte. ATP-förbindelsen tecknas i stället i form ettav
avtal mellan arbetsgivaren och RFV. RFV:s ståndpunkt också denär

möjligheten teckna ATP-förbindelse står i strid med bestämmel-att att
i förordning 1408/71.serna

Även vi delar den bedömning beträffande tillâtligheten tecknaattav
ATP-förbindelser inom tillämpningsområdet för förordning 1408/71

tidigare gjorts Utredningen socialförsäkringen och EGsom av om
i RFV:s praxis. Det kan tilläggas ATP-förbindelserna fullsamt att ger

försäkring för tilläggspension och i viss mån folkpensionäven- -
enligt exakt regler gäller för den obligatoriska försäk-samma som
ringen för alla förvärvsarbetar. Oönskade dubbelförsäkringarsom
skulle därför kunna uppstå inom EES. Det sig också språkligtter rent
egendomligt benämna denna svenska anordning för särskiltatt ett

för frivillig försäkring"system eller frivillig fortsättningsförsäkring".
ATP-förbindelserna bör således enligt vår uppfattning inte ses som en
form frivillig försäkring i förordningens mening. Till yttermeraav
visso bör den svenska lagstiftningen inte längre "uttryckligen eller
underförstått" tillåta denna dubbelförsäkring, vilket krävs enligt

15.3.art.
relativtEtt antal ATP-förbindelser gäller i förhållande tillstort som
inomländer EU fortfarande i kraft. emellertidär Det bakgrundär mot
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gjorda bedömningenden tveksamt de kan giltiga jfrav nyss om anses
EG-domstolens dom i mål 106/77 Simmenthal II. RFV torde vara

förbindelsernaoförhindrat med hänvisning till desäga äratt attupp
oförenliga med bestämmelserna i förordning 1408/71. Det gäller

de skall finnas kvar i någon modifierad form elleroavsett om
avskaffas helt.

9.7.3 ATP-förbindelser generellt

MöjlighetenFörslag: teckna ATP-förbindelser skall avskaffasatt
helt. Någon motsvarighet till dessa förbindelser bör inte införas i

reformerade pensionssystemet.det

införande möjlighetenskäl för teckna ATP-förbindelserDe attav som
redovisats i avsnitt har i viss mån alltjämt9.4 giltighet. Mot detta kan

iutvecklingen de flesta länder torde sådansägas att attvara pen-
sionslagstiftningen successivt förbättrats. Möjligheterna att exportera
utländska pensioner till Sverige har också till följdökat deav
bilaterala konventioner social trygghet Sverige ingått medom som

inte minstandra länder och de avtal EU och dessgenom som
träffatmedlemsländer med antal tredje länder avsnittse 2.3.ett stort

förbindelserna torde såledesBehovet mindre tidigare.änav vara nu
också omständighetenså fallet antyds den det antalAtt är attav

år 1994 för vilka förbindelserna245 används ärstpersoner nu
mycket begränsat.

viktig faktor vilka alternativ står till buds för den arbets-En är som
vill försäkra sig försäkringsskyddtillfredsställandetagare ettsom om

i de situationer då han inte kan tillgodoräknas pensionsgrundande
inkomst och därmed i framtiden pensionsrätt i Sverige.ATP-poäng

f.n. finnsalternativ dels kollektivavtalsförsäkringar, delsDe ärsom
individuella försäkringarprivata, olika slag. Allmänt dessaärsettav

dyrare det skydd det nuvarande obligatoriskaän som ges genom
påpensionssystemet. Detta gäller inte minst grundsvenska attav
sig tillförpliktelserna enligt ATP-förbindelse begränsar skyldig-en

%betala tilläggspensionsavgift f.n. 13 på avgiftsunderlagetheten att
folkpensionsavgift egenavgifter betalas.och varken eller allmännaatt

Försäkringen kan således i förbindelsefallen kraftigtsägas vara
subventionerad.

kollektivavtalsförsäkring teckna privatGenom eller attgenom en
sin arbetsgiva-pensionsförsäkring kan den berörde själv eller genom-

ålderspensionskaffa sig adekvat komplement till den han iettre -
berättigad till. sådana försäkringar kan skydd förövrigt I ävenär

in. flera dessa försäkringar ingår ocksåefterlevande läggas I ettav
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sjukförsäkringsmoment till följd drabbasävenvarav personer som av
långvarig sjukdom eller blir förtidspensionerade kan nå tillupp en
tillräcklig ersättningsnivâ.

När det reformerade pensionssystemet fullt genomfört skall enligtär
riktlinjer riksdagen lagt fastde pensionsavgift % på18,5som en om

avgiftsunderlaget betalas. Avgiftens storlek skall också denmotsvara
pensionsrätt skall tillgodoräknas enskilde. Någonden uppdelningsom

avgiften motsvarande den i dag mellan tilläggspensionsav-görssomav
gift och folkpensionsavgift allmänna egenavgifter kommer då intesamt

finnas kvar. Om den avgiften skall delvistas utatt nya genom egenav-
gifter eller enbart arbetsgivaravgift fråga inteär ännugenom en som

avgjord.är
Det sagda innebär förbindelser motsvarande dagensatt, omnu

finnasATP-förbindelser skall kvar, frågan för betalningenansvaretom
pensionsavgifterna måste torde därvidDet knappastövervägas.av

kunna komma i fråga idag i praktiken fallet det skalläratt som- -
avgift förbetalas lägre anslutna till pensionssyste-ären personer som

förbindelse.enbart Intresset för möjligheten tecknamet attgenom en
förbindelse borde därmed komma minska i jämförelse medatten

alternativet privata individuella pensionsförsäkringar.
departementspromemoria där lagförslagI den Ds 1995:41 till

regler bl.a. intjänande pensionsrätt i det reformerade pensions-om av
fram uttrycktes tveksamhet ilades nämntssystemet storsom ovan

fråga möjligheten teckna förbindelse motsvarande dagens ATP-attom
finnas tilläggsbetalningarförbindelse bör kvar. Den medtyp av

åtföljande tillgodoräknande pensionsrätt sådan förbindelseav som en
till ansågs inte höra hemma i offentligt obligatoriskt försäk-leder ett

ringssystem.
för möjlighetenVi övervägande skäl talar tecknaatt att attanser nu

ATP-förbindelser avskaffas någon motsvarighet tillbör helt och att
förbindelser inte heller bör finnas i det reformerade pensions-sådana

för första förenligaFörbindelserna det inte med be-ärsystemet.
stämmelserna i förordning 1408/71, dvs. inom EU/EES. Ett systern

frivilliga tilläggsbetalningar hör, påpekades i denmed ovannämn-som
departementspromemorian, inte heller hemma i offentligda en

försäkring. Förbindelserna i de allra flesta fall tillobligatorisk leder
dubbelförsäkring, anställde omfattas socialförsäkringen idvs. den av
såväl Sverige arbetslandet, vilket generellt knappast ärsettsom

faktiska P-förbindelserönskvärt. Vidare det behovet ATavsynes
fog ifrågasättastämligen begränsat, och det kan med omnumera vara

behålla ordning utnyttjas för bararimligtdet är ettatt en som par
hundra personer.

således möjligheten teckna ATP-förbindelserVi föreslår att att
därvid eventuellt kanavskaffas. negativa konsekvenserDe som upp-
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förkomma enskilda kan begränsas på olika Vi åter-sätt.personer
till den frågankommer i avsnitt.nästa

Skulle det likväl ATP-förbindelser finnasbör kvar i någonattanses
det vårform bestämda uppfattning frågor förmånsnivå,är att om av-

giftsnivå och för betalningen avgifterna måste övervägasansvar av
det pensionssystemet bestämt i alla detaljer.när Om denärnoga nya

regel kap. 6 d enligt5 § vilken år för vilka tillgodoräknats ATP-
också tillgodoräknas den enskilde bosättning i Sverigepoäng vidsom

beräkning folkpension skall behållas vårtse dock förslag tillav
författningsändring, finns det goda skäl för ålägga den betalnings-att
ansvarige skyldighet betala folkpensionsavgift. Eftersomävenatt
arbetstagaren i de aktuella fallen regel inte heller betalar allmännasom
egenavgifter på sin inkomst kan det också finnas skäl för dessa fallatt
höja nivån på tilläggspensionsavgiften.

9.7.4 Några särskilda persongrupper

påLokalanställd personal utländska beskickningar och konsulat
i Sverige

Vi har i kapitel 8 avsnitt föreslagit8.3.3 lokalanställd personal påatt
utländska beskickningar eller lönade konsulat här i landet skall
omfattas såväl den bosättningsbaserade den arbetsbaseradeav som
försäkringen. Förslaget gäller också s.k. privattjänare. konsekvensEn

förslaget blir arbetsgivaren i dessa fall skall betala arbets-attav
givaravgifter på gäller för andra arbetsgivaresättsamma som som
sysselsätter arbetstagare i förvärvsverksamhet ihär landet. denAtt
nuvarande möjligheten eller behovet teckna ATP-attsnarare av- -
förbindelser för dessa försvinner således endast följdärpersoner en

förslaget.detav
vi påpekatSom redan i kapitel 8 beskattas inte den inkomst som

lokalanställd personal vid utländska beskickningar och konsulat här i
landet uppbär i Sverige något hinder däremot inte föreliggertrots att
enligt Wienkonventionerna. Enligt vår uppfattning kan det lämpliga i

sådan ordning ifrågasättas, bl.a. bakgrund intemot atten av en
obetydlig del det svenska socialförsäkringssystemet finansierasav

skatt. Frågor beskattning omfattas emellertid inte vårtgenom om av
utredningsuppdrag se vidare avsnitt 15.3.

Bistándsarbetare m.fl.

En personkategori berörs avskaffande ATP-ettannan som av av
förbindelserna under års tid arbetar iär än ettpersoner som mer
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förutlandet olika kyrkliga samfund eller i biståndsverksanihet.annan
inkomst dessa uppbär i dag pensionsgrundandeDen härärpersoner

i landet endast under förutsättning arbetsgivaren svensk ochäratt att
arbetstagaren svensk medborgare.är

framgåttSom våra förslag i kapitel 8 avsnitt 8.4.2 kommerav
enskilda organisationer sänds från Sverige förutpersoner som av

arbete i biståndsverksamhet i utvecklingsland underett attm.m. -
förutsättning de alltjämt har väsentlig anknytning till Sverigeatt en -

vistelsen iunder hela utlandet bosatta i Sverige. Detanses som
innebär de under denna tid kommer omfattade denatt att vara av
bosättningsbaserade delen socialförsäkringen. Detta kommer attav
gälla oberoende vilket medborgarskap den utsände har.av

bistândsarbetare, m.fl.kommer dessa inte omfattasDäremot att av
delen socialförsäkringen,den arbetsbaserade utsändningen kanav om

âr. Några särregler för svenska medborgarelängre än ettantas vara
skall inte gälla. Biständsarbetare i enskild tjänst kommer således när

gäller skydd för inkomstbortfall hänvisade till avtalsför-det att vara
säkringar eller helt privata försäkringslösningar. Vi föreslår ingen
särlösning för denna det gäller den arbetsbaseradenärgrupp nya
försäkringen.

Vi vill i stället fästa uppmärksamhet vissa förhållanden harsom
tidigareredovisats i den nämnda UD-rapporten PUG 1996:1 om

möjligheten kompensera biståndsarbetare för förlust socialaatt av
Beträffande tilläggspensioneringenförmåner vid utlandstjänstgöring.

anförs i bl.a. följande.rapporten

med biståndsarbetareEnskilda organisationer svenska utsända lämnar
uppgift till Riksskatteverket pensionsgrundande inkomst. På denom
pensionsgrundande inkomsten, fiktiv, betalar organisationernaärsom

% ATP-avgift. uppgivna pensionsgrundande inkomsten i vissa13 Den är
biståndsarbetarens lägrefall lägre nettolön och alltid den lönänän nästan

vederbörande skulle ha haft i Sverige. finns exempel på den fiktivaDet att
inkomsten redovisas till belopp basbelopp. I de fallöverett strax ett som

organisation, med den anställdes goda minne, lågrapporterat enen
pensionsgrundande inkomst till Skattemyndigheten har organisationen

kunnat användas för andra ändamål inom biståndetsparat pengar som men
fulländock den anställde tid i alltså uppnå tid, 30ATP-systemet,gett att

års arbete. Pensionsnivån, grundat på de femton bästa inkomståren, har
vederbörande kunnat intjäna under tiden han eller hon arbetar i Sverige.

grundas pä livsinkonist,I det pensionssystemet, kommer attsomnya
förutsättningarna radikalt. Om enskild organisation skulle betalaändras en

% fiktiv lön lägreden avgiften totalt 18,5 är avsevärt änen somnya
direkt och negativt påverkaden faktiskt utbetalda lönen, kommer detta att

biståndsarbetarens framtida pension.
har framförts allmän från organisationerna detDet att nyaen oro

lägre pensioner ATP. Fråganpensionssystemet kommer än extraatt omge
pensionsförsäkring har därför aktualiserats.
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Enligt vår uppfattning kan riktigheten i det förfaringssätt med fiktiv
inkomst används för biståndsarbetare ifrågasättas. Skulle detsom nu

allt biståndsarbetare skall omfattas den arbets-trots attanses av
baserade delen socialförsäkringen finns det enligt vår mening därförav
anledning tillämpningen bestämmelserna till-överatt se av om
godoräknande pensionsgrundande inkomst för biståndsarbetare.av

Dotterbolagsanställda i utlandet

arbetar utomlands förPersoner dotterbolag till svensktett ettsom
företag kommer avskaffande ATP-förbindelserna inteettgenom av
längre ha möjlighet sådan förbindelse undvika förlustatt att genom en

ATP-år åreller med pensionsrätt enligt reformeradedet pensions-av
systemet. Detsamma gäller för utsända svenskärpersoner som av en
arbetsgivare till konventionsland på längre tider år. Deänett ett
förslag vi redovisat i kapitel innebär8 ingen förändring i frågasom

försäkringstillhörighet.dessa kan iDe stället kompense-om personers
Ävenför sådan förlust olika former tilläggsförsäkringar.ras genom av

sådan ordning kan bli något dyrare för arbetsgivaren ellerom en
eventuellt den enskilde vi inte rimligtdet införaäratt attanser en
särordning för denna personkategori. Det begränsade utnyttjande av
ATP-förbindelser förekommer i dag tyder företagsvenskaattsom
redan i dag i ökande omfattning väljer försäkra sina arbetstagareatt
utomlands någon form privat försäkring, tendensgenom av en som
bekräftas uppgifter vi har fått från företrädare för olikaav som
försäkringsbolag.

Övergångsreglering9.7.5

Förslag: Möjligheten nyteckna ATP-förbindelse försvinneratt en
fr.o.m. tidpunkten för ikraftträdandet våra förslag. Pensions-av
grundande inkomst till följd vid den tidpunkten gällandeav en
förbindelse skall dock kunna tillgodoräknas för det därpåäven
följande året.

Vi kommer i särskilt kapitel kap. olikal4 behandla över-att ett
gångsfrågor aktualiseras de förslag vi lägger fram i dettasom av som
betänkande. Vi har dock funnit det lämpligt redan här behandla deatt
särskilda övergångsfrågor gäller avskaffandet ATP-förbindel-som av
ser.

vid tidpunktenPensionspoäng för den lagstiftningenssom, nya
till följdikraftträdande, ATP-förbindelse redan tillgodoräknatsav en
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naturligtvis inte fråntas den försäkrade. Frågan emellertid vadkan är
därefter då existerandemed avseende på tiden skall ske medsom

förbindelser.
uppfattning möjligheten tillgodoräkna arbets-Enligt vår bör att en

därmed pensionspoäng medpensionsgrundande inkomst ochtagare
redan existerande ATP-förbindelse upphöra. Någotstöd av en

finns vår bedömning inte,principiellt hinder för detta enligt även om
i viss mån civilrättsliga avtal.förbindelserna utgör

pensionsgrundandetillgodoräkna arbetstagarenMöjligheten att
ATP-förbindelse kan bringas upphörapå grundinkomst attav en

samtliga existerande förbindelserRFVantingen sägeratt uppgenom
uttrycklig författningsreglering. Etteller synsätt ärannat attgenom

grundläggande förut-förbindelserna förfallna i och med denattanse
i inteförbindelserna, dvs. bestämmelserna AFL, längresättningen för

finns.
så tydlig möjligt i dennafinns vi det skälDet att vara somsom ser

därför i ikraftträdandebestärnrnelsernaVi föreslårfråga. att man
pensionsgrundande inkomstföreskriver till godoräknandesärskilt att av

gällande förbindelse intevid ikraftträdandetidpunktenpå grund av en
påverka tillgodoräknandetändringen inte skallkan skelängre attmen

pensionsgrundande inkomst för tid dessförinnan.av
hindrar inte det i lagstiftningen vissVad sagts att ges ensom nu

pensionsgrundandeövergångstid innan möjligheten tillgodoräknaatt
ATP-förbindelse försvinner.på grund existerande Ettinkomst av en

sådan förbindelse kanför förekomstenviktigt skäl detta är att av en
villkor iväsentlig förutsättning vid bestämmandetvaritha aven

arbetsgivare och arbetstagare.anställningsavtal mellan berörda Dessa
pensionsfråganandra lösningar på hursåledes viss tid sökabör attges

till följdföreslår pensionsgrundande inkomstVi därförskall lösas. att
skall kunna tillgodoräknasredan existerande ATP-förbindelseenav

lagstiftningens ikraftträdande.år följer efterför det närmastäven som
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10 Utbetalning förmåner utomlandsav

10.1 Inledning

kapitel länmas förslag vissa begränsningar vadI detta gällerom
förmåner förutbetalning tid då den försäkrade vistas utomlands.av

Såvitt bosättningsbaserade försäkringen skall förmånergäller den
utbetalas dels inom för då försäkradekunna EES, dels tid den vistas

i land varken medlem i EU eller i övrigt omfattas EES-ärett som av
det kan vistelsen kommeravtalet, EES iantas att utom attom vara

längst månader.sex

10.2 Gällande rätt

gällande förekommer vissa begränsningar utbetalningI rätt mot av
grundläggandeförmåner till den vistas utomlands. En begränsningsom

naturligtvis försäkringstillhörighetbestämmelserna seutgör om
socialförsäkringensavsnitten 6.3.1 och 7.3.1. delFör storen av

förmåner gäller därvid den lämnar Sverige för underatt attsom en
vistasviss minsta tid utomlands inte längre ingår i den skyddade

personkretsen. Den inte svensk medborgare skall enligt kap.1ärsom
3 § första stycket AFL bosatt i Sverige, han eller hon skallvara om

försäkrad. En försäkrad lämnar Sverige bosatt här iansesvara som
år.landet, utlandsvistelsen avsedd längst Beträffan-är att ettom vara

särskilda för biståndsarbetare,de bestämmelser statsanställda och se
avsnitt 8.3.1 och 8.4.1. innebär åtskilliga förmåner enligtDetta att

inte kan betalas för tid enskilde vistas utomlands,AFL dennärut
svenska socialför-eftersom han eller hon inte längre omfattas denav

den enskilde utomlands under längre tidsäkringen. Avser vistasatt en
inte för efterår, kan utbetalning tidengörasän ett utresan.

olika förrnånerna inom socialförsäkringen finns ytterligaredeFör
reglerar möjligheterna till utbetalning för tid då denbestämmelser som

utomlands. avsnitt redovisas exempelenskilde vistas I detta vad
för några förmånerna.i detta hänseende gäller avsom
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Några förmåner enligt AFL

.Sjukvårdsersättning enligt 2 kap. AFL enligt 2 kap. 8 § inte förutges
försäkrad bosatt här i landet eller med tillämp-än ärannan som som

ning förordning EEG 1408/71 har till vårdförmåner irättav nr
Sverige vid sjukdom eller moderskap. Ersättning för sjukvård
utomlands utgår enligt 2 kap. 9§ AFL endast i den utsträckning
regeringen föreskriver. Sådana föreskrifter har meddelats dels i
gränssjukvårdsförordningen 1962:435, dels i förordningen
1994:2053 vissa ersättningar i internationella förhållanden tillom
landsting och kommuner enligt lagen 1962:381 allmän försäk-om
ring. Vad gäller övriga förmåner hänförliga till kap.2 AFL fårärsom
hänvisas till avsnitt 6.3.1.

I 3 kap. 15 § finns särskildaAFL bestämmelser sjukpenninge om
under vistelse utomlands. Sjukpenning utgår huvudregel inte försom
tid den försäkrade vistas utomlands. gällerDetta emellertid inte,när

den försäkrade insjuknar medan han utför arbete led iettom som en
i Sverige bedriven verksamhet eller anställd sjöman på svensktär som
handelsfartyg. Begränsningen gäller heller inte, den försäkradeom
under sjukdom eller viss medicinsk behandling eller rehabilitering med
försäkringskassans medgivande utomlands. 3 kap.Av 9 a§reser
tredje stycket framgårAFL motsvarande gäller för havande-att
skapspenning.

försäkrad förälderFör skall ha till föräldrapenning ochrättatt en
tillfällig föräldrapenning krävs enligt 4 kap. §l AFL vederbörandeatt

inskriven hos försäkringskassan. praktikenI innebär detär att
föräldern skall bosatt i Sverige. Vidare sådana förmånerutgesvara
endast barnet bosatt här i landet. Vissa frånundantag in-ärom
skrivningsvillkoret förekommer. Enligt föreskrifterRFV:s likställs en

fallsvensk sjöman i vissa med försäkrad inskriven hosären som
försäkringskassan inskrivning inte har skett.även om

Såvitt gäller föräldrapenning finns i AFL inte något krav att
Ärfaktisktbarnet vårdas i Sverige. föräldern inskriven försäk-hos

ringskassan och barnet bosatt här i landet, kan föräldrapenning utgå
föräldern och barnet vistas utomlands.även om

kap. föreskrivsI 4 18 § AFL emellertid bestämmelserna i 3 kap.att
skall tillämpas15 § i fråga tillfällig föräldrapenning.även om

Beträffande utbetalning för tid den enskilde vistas utomlands gällernär
såldes begränsningar för tillfällig föräldrapenning för sjuk-samma som
penning.

rådI RFV:s allmänna 1995:7 Föräldrapenningförmåner anges
följande.bl.a. För sjuka och funktionshindrade barn kan vård

utomlands komplement till den svenska sjukvården. regelIettvara
behöver förälder med barnet och delta i behandlingen. För atten vara
tillfällig föräldrapenning skall betalas under utlandsvistelse fordrasut
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försäkringskassansenligt AFL medgivande före RFVavresan.
rekommenderar medgivande till tillfällig föräldrapenningrättatt om

utlandsvistelse lämnas särskild utredning vårdenunder ellernärutan
behandlingen beslutas och bekostas sjukvårdshuvudman. I övrigaav

förväntadefall får bedömningen ske med hänsyn till barnets behov och
effekter vården eller behandlingen.av

Enligt förordningen vissa gränsarbetares1994:1756 tillrättom
tillfällig föräldrapenning enligt lagen 1962:381 allmän försäkringom

förälder eller Finlandkan bosatt i Danmark, Norge vidären som
vård få tillfälligtillfällig barn bosatt i något dessa länderärav som av

föräldrapenning, föräldern arbetar i Sverige.om
försäkrad bosatt i Sverige har enligt kap. § AFLEn 5 1är rättsom

i form ålderspension, förtidspension, efterlevande-till folkpension av
handikappersättning tillägg till pension.pension och Dettautgörsom

förhållande tillgodoräknatsgäller i till det antal år för vilka ATP-
ATP-baserad folkpension eller i förhållande till det antal årpoäng

Sverige bosättningsbaseradtillgodoräknas bosättningstid isomsom
till folkpension tillkommerfolkpension. Rätt ATP-baserad även

innebärsvensk medborgare bosatt utomlands. Dettaär attsom en
förutsättning för försäkrad skall uppbära bosättnings-kunnaatt en en

pensionsförmån bosatt här i landet,baserad han eller honär att anses
vilket innebär ettårsregeln tillämpas. Bosättningskravet omfattaratt
emellertid inte svenska medborgares uppbära ATP eller ATP-rätt att

folkpension.baserad
bosatt i SverigeEnligt 5 kap. 2 § AFL har försäkrad är rätten som

tilläggtill Vårdbidrag och handikappersättning inte tillutgörsom
pension, dvs. för dessa förmåner finns inte någon utvidgad tillrätt

bosatta i Sverige.förmåner för svenska medborgare inte ärsom

Några förmåner enligt lagstiftningannan

förutsättning för barnbidrag utbetalas barnetEn skall kunna är attatt
i landet. barn Sverige fortfarandebosatt här Ett lämnarär som anses

längst månader.bosatt här, utlandsvistelsen avseddär attom vara sex
medföljande barn tillSärskilda bestämmelser gäller dock för-

tidsbegränsningstatsanställda eller biståndsarbetare, nämligen ingen
begränsning till år 8.4.1. Motsva-se avsnitt 8.3.1.tre resp.resp. -

1986:378 förlängtgäller enligt 5 § andra stycket lagenrande om
för förmån enligt lagen.barnbidrag denäven

till underhållsstöd krävs enligt lagen 1996:1030För rätt om
förälder boföräl-underhållsstöd bl.a. barnet folkbokfört hosäratt en

i barnet landet detdern bosatt här landet. Lämnarärsom anses
här, underhållsstöd ellerfortfarande bosatt den begärom som som

avsedd längstbetalas till visar utlandsvistelsenstöd ärut att att vara
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månader. boföräldemOm sänds statlig arbetsgivare,utsex av en
barnet och den föräldern bosatt här i landet under hela ut-anses

sändningstiden.
till bilstödRätt har enligt 2 § lagen 1988:360 handläggninga om

ärenden bilstöd till handikappade den försäkrad enligtärav om som
kap. första1 3 § stycket AFL och bosatt här i landet. Denärsom som

bosatt här har till vårdförmåner vid sjukdom här irättutan att vara
landet enligt förordning EEG 1408/71 har också till bilstöd.rättnr

förarbetenaI prop. 1994/95:88 förekommer uttalanden attom
regeringen det rimligt återkrav bidrag bör kunna skeattanser vara av

grund flyttning utomlands och införandet sådan regelattav av en
knappast kan strida likabehandlingsprincipen, eftersom denmotanses

gällaskall bosatta i Sverigeäven bosättnings-är oavsettpersoner som
tidens längd. Regeringen ansåg därför skulle kunnaatt en person
åläggas återbetalning, han eller hon inte längre uppfyller bosätt-om
ningsvillkoret och inte heller i övrigt grund bestämmelserna iav
förordning EEG 1408/71 längre berättigad till vårdförmåner iärnr
Sverige vid sjukdom. Vidare anfördes denna ändring inte kräveratt
riksdagsbehandling kan beslutas regeringen. Någon sådanutan av -
ändring har dock inte gjorts i förordningen 1988:890ännu om
bilstöd till handikappade 14 §.

Bestämmelser assistansersättning finns i lagen 1993:389om om
assistansersättning LASS. Rätt till sådan ersättning har, under vissa
förutsättningar, den omfattas § lagen 1993:3871 stödsom av om

serviceoch till vissa funktionshindrade LSS. Beslut assistanser-om
sättning fattas enligt 2 § LASS den försäkringskassa där sökandenav

inskriven eller skulle ha varit inskriven, han eller uppfylltär honom
ålderskravet för inskrivning. innebär iDetta praktiken den enskildeatt
måste bosatt här i landet för omfattas förmåner enligtattvara av
LASS. Bosättning skall föreligga enligt AFL, vilket innebär denatt
enskilde fortsatt bosatt här under utlandsvistelse, avsiktenanses en om

denna skall längst år.är att ettvara
Enligt förarbetena 1992/93:prop. 159 72 finns det skäl att antas.
assistansersättningen faller in under tillämpningsområdet för-föratt

ordning EEG 1408/71, varvid den kan vårdförmånnr anses som en
och inte kontantförmån vid invaliditet. slutbetänkandetI SOUsom en
1993:115 Social trygghet och EES har Utredningen socialförsäk-om
ringen och gjortEG bedömning. Därvid anförde utredningensamma

vårdförmåner inte exportabla enligt förordning EEGäratt
1408/71, dvs. de skall tillhandahållas i varje land för sig enligt denr

regler gäller i respektive land. berättigadePersoner tillärsom som
vårdförrnåner i Sverige har således till dessa de vistas irätt när
Sverige inte I vissa andra fall kan vårdförrnåner fåmen annars.
uppbäras enligt regler i andra länder den svenska försäk-men
ringens kostnad.
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Avsikten enligt förarbetena prop. 1992/93:l59 70är atts.
assistansersättningen skall täcka endast stadigvarande behov. Om

uppstår utökning assistansinsatserna, förbehov t.ex. attav en av en
särskild hjälp under bör behovetbehöver semesterresa,enperson av

utökad assistans kommunen inom för LSS.prövas av ramen
förmån närståendepenning i samband med svårtEn är attannan en
vårdas närstående. Ersättningen regleras isjuk lagenav enperson

från sjukförsäkringen. Enligt1988:1465 och 3 § gällerutges som
vården här i landet.villkor att ges

Exportabilitet inom EU/EES

Förordning 1408/71 kan vila bl.a. exportabili-EEG sägasnr
innebär förmåner skall kunna betalastetsprincipen, att ut oavsettsom

inom EES den berättigade försäkrade bosatt. Såvitt gällerärvar
enligt förordning 1408/71 skall omfattas lagstift-personer som nr av

medlemsstat, kan enligt denna princip det i nationellningen i en
upprätthållas till förmånerlagstiftning inte krav skallrättenatt

till dem bosatta i ifrågavarande medlemsstat.begränsas ärsom
Romfördraget,Principen, grundas på i kommer i51art.som

förordningen till uttryck i 10, vilken emellertid inte någonutgörart.
reglering exportabiliteten. Nämnda artikel gäller,uttömmande av om

i fråga kontantförmåner betalas vidinte annat anges, om som
eller ålderdom eller till efterlevande liksom pensioner iinvaliditet

olycksfall i arbetssjukdomar döds-anledning arbetet eller samtav
Sådana kontantförmåner får inte minskas, ändras,fallsersättning.

in eller konñskeras anledninginnehållas, dras med denattav
i eller flyttar EES-land detberättigade bosatt tillär änett annat som

för betalningen. förmåner vid sjukdom och moderskapFöransvarar
familjeförmåner gäller särskilda regler medger betalningoch för som

särskilda i avdelning och enligtutomlands enligt de bestämmelserna III
förmåner.bestämmelser i förordning 574/72 för olika slagsnr

slagsIbland används uttrycket exportabilitet andraäven om
och liknande,förmåner ersättningar för förlorad arbetsinkomstän t.ex.

huvudregel i bosättnings-beträffande vårdförmåner. Dessa utgår som
lagstiftning,vistelselandet i enlighet med dess deneller även om

Exportabili-berättigade omfattas lagstiftningen i stat.annanav en
fall till uttryck i den behörigatetsprincipen kan i dessa kommasägas

bosättnings- eller vistelselandet förskyldighet ersättaattstatens
kostnader.uppkomna

i betänkandetsocialförsäkring och EG har SOUUtredningen om
exportabilitetsprin-Social redogjort för1993:115 trygghet och EES

avsnitten 3.9.6,och utbetalning förmåner utomlands secipen t.ex.av
Beträffande bostadsbi-och 10.6.5 i nämnda betänkande.7.4.5, 8.7.6
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drag kan emellertid följande nänmas. Bostadsbidrag i form särskiltav
förbidrag hemmavarande barn omfattas förordning 1408/71.av nr

Anställda, egenföretagare och med arbetslöshetsersättningpersoner
medkan stöd förordningen ha till särskilt bidrag.rätt Ocksåav

pensionärer bor i EES-land och erhåller svensk allmän pensionettsom
med stöd förordningenkan i vissa fall ha till bostadsbidrag irättav

form särskilt bidrag. Bostadsbidragslagens krav på den enskildeav att
skall bosatt och folkbokförd i Sverige gäller inte i sådana fall.vara

innebärDetta särskilt bidrag också kan till den vistasatt ges som
kortare tid i Sverige årän med tillämpning för-ett men som av
ordningen har till särskilt bidrag.rätt Bostadsbidrag i form bidragav-
till bostadskostnader omfattas inte förordning 1408/71 skallutanav nr
betraktas förmån enligt förordning EEG 1612/68. Detsom en nr
innebär den medborgare iär medlemslandatt ärett samtsom

i Sverigearbetstagare har till bidrag för bostadskostnaderrätt även om
inte bosatthan och folkbokförd här. Bidragär för bostadskostnader
emellertid lämnaskan endast för bostad i Sverige.en
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överväganden10.3 och förslag

Bosättningsbaserade10. 1 förmåner

VissaFörslag: begränsningar skall gälla för utbetalning bosätt-av
ningsbaserade förmåner för tid den försäkrade vistas i landnär ett

varken medlem i EU eller omfattas EES-avtalet. Somärsom av
huvudregel skall sådana förmåner vidkunna utbetalas utlands-en
vistelse, endast det kan denna kommer iantas att attom vara
längst månader.sex

sjukvårdsersättningFör skall hittillsvarande bestämmelser om
vård utomlands fortfarande tillämpas.som ges

Bosättningsbaserade pensionsförrnåner skall kunna betalas även
den försäkrade vistas utomlands, fortfarandedennenär om anses

här ibosatt landet. För handikappersättning och funktions-annat
stöd skall dock huvudregeln gälla.

frånUndantag dessa begränsningar skall gälla för statsanställda
frånutsänds Sverige och för deras medföljande familjemed-som

lemmar. Sådant familjestödundantag skall också gälla för till
biståndsarbetare och utlandsstuderande.

Efter särskild prövning skall bosättningsbaserade förmåner i
vissa fall kunna betalas hinder föreligger enligt begräns-trots att
ningarna för utbetalning förmåner för tid den försäkradenärav
vistas utomlands. möjlighet finnasDenna skall denäven när
enskilde inte längre försäkrad grund bosättningen iär attav
Sverige ha upphört.anses

Enligt vår mening framdelesbör den ordningen gälla bosätt-även att
ningsbaserade förmåner skall kunna utbetalas vid vistelsetemporären
utomlands. Något behov generellt utökade möjligheter till ut-av
betalningar i sådana situationer har inte framkommit. Enligt vår
mening kan det kostnadsskäl inte i frågakomma utökaäven attav
möjligheterna till utbetalning bosättningsbaserade förmåner vidav

utlandsvistelser. förhållandet vi för vissaDet personka-temporära att
tegorier föreslår förstärkt försäkringsskydd vid utlandsvistelseett
kommer föranleda ökade kostnader för socialförsäkringen. Föratt att
täcka kostnaderna härför kan de generella möjligheterna till utbetalning
vid utlandsvistelser beskäras något förhållande tilli vad gäller isom

gäller förmåner särskildadag. Vad utbetalning till de personkate-av
gorierna, nämligen statsanställda, biståndsarbetare och utlands-
studerande, återkommer vi till dem längre fram.

framgår den utförliga redovisningen i avsnittSom 3.4 någraav av
särskilda ersättningsvillkor kan vissa förmåner såsom barnbidrag och
underhållsstöd huvudregel betalas vid utlandsvistelse endastutsom om
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kortare tid godtas enligt dendenna avsedd s.k.änär att vara en som
nämligen högst månader.ettårsregeln i AFL, sex
restriktioner fortfarande bör gälla förVi vissa utbetalningattanser

tid under vilken den försäkrade vistas utomlands.förmåner för Ettav
del för social trygghet iskäl härför andraär systemenatt storen av

socialförsäkringarbetsbaserade, medan svensk till väsentligländer är
bosättningframdeles skall grundas här i landet.del Enäven

ibland förknippad med arbete utomlands, varvidutlandsvistelse denär
omfattas lands socialaenskilde kan komma att ett annat trygg-av

förmånernabosättningsbaserade väsentligenhetssystem. De är
skattebefrielseskattefinansierade i Sverige, och för förvärsinkomster

många fall redan vid månaders anställning ierhålls i ett annatsex
minska risken för dubbelförsäkring bör således vissaland. För att

för utbetalning förmåner den försäkraderestriktioner gälla närav
land.ivistas ett annat

främst gällande vid vistelse i land varkensigDetta gör ärett som
omfattas EES-avtalet. Bestämmelsernai eller imedlem EU av

till1408/71 syftar nämligen undvika bl.a.förordning EEG attnr
försäkringstillhörighet. gäller bestämmelserna idubbel Dessutom
förordning före nationell lagstiftning. Med hänsyn härtillnämnda
begränsningarna vad gäller utbetalningar för tid då denkommer

utomlands få betydelse vid sådan utlands-försäkrade vistas störstatt
omfattas gemenskapsrätten. Inom EES kan de ivistelse inte avsom

upprätthållas. Begränsningarna utbetalningändå inteallmänhet mot av
förmåner utlandsvistelse därförbosättningsbaserade vid bör gälla

medlem ivid vistelse i land varken EU ellerendast ärett som
EES-avtalet. Enligt vår allmänna princip likställighetomfattas omav

och 5.4 bör detta gälla den försäkradejfr avsnitt 5.2 äroavsett om
inomi land EU/EES.medborgare ett

bakgrund det anförda vi den begränsningMot attav anser som
underhållsstöd vid utlands-utbetalning barnbidrag ochgäller för av

villkoren föri princip skall behållas. syftevistelse I göraatt ut-
vi vidare utbetalningförmåner enhetligabetalning attmer anser avav

huvudregel inte skall få förbosättningsbaserade förmåner görassom
tid månader.utlandsvistelse kan längre Dettaänantassom vara sexen

den längsta tid under vilken förmåner får betalasnormaltskall vara
ettårsregel vid utlandsvistelse kommerutlandsvistelse. Denvid attsom

till bosättningsbaserade försäkringensjälva tillhörigheten denstyra
främsta begränsningen förallmänhet inte denskall således i utgöra att

få förmåner under sin utlands-skall kunna uppbäraförsäkradeden
begränsningen.däremot denvistelse, ytterstamen

vårsexmånadersregeln bör enligt meningföreslagnaFrån den nu
med hänsyn tillersättning för sjukvårdförundantag göras attm.m.

vårdåtgärder oundgängligenersättning kansådan ärsomavse
bör nuvarande bestämmelserdessa ersättningarpåkallade. För
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behållas. innebär ettårsregelnDetta för bosättning normalt kommeratt
gälla begränsning för utbetalning dessa förmåner vidatt som av

utlandsvistelse, i den mån ersättning i dag huvud kanöver taget ges.
Vad gäller de bosättningsbaserade förmånerna vi undantagattanser

från sexmånadersregeln för utbetalning förmåner vid utlandsvistelseav
för flertaletbör pensionsförmåner, dvs. folkpensiongöras även i form

ålderspension, förtidspension och efterlevandepension enligt 5-10av
kap. AFL. Detsamma bör gälla för pensionstillskott,även särskilt
pensionstillägg till folkpension för långvarig vård sjukt ellerav
handikappat barn för hustrutillägg. Avgörande för dessasamt om
förmåner skall kunna utbetalas för tid då den försäkrade vistas
utomlands bör denne fortfarande bosatt här i landet,attvara anses

han eller hon fortfarandedvs. försäkrad. Detta innebäräratt att
utbetalning kan till den lämnar landet, utlandsvistelsengöras som om
kan längst år. Detta i praktiken vadantas ett motsvararvara som
gäller i dag.

Det bör i detta sammanhang påpekas det förhållandetatt att ut-
betalning bosättningsbaserade förmåner inte får ske för tid underav
vilken försäkrad vistas utomlands inte i sig något hinderutgör moten

tiden får tillgodoräknas bosättningstid för folkpension enligtatt som
bestämmelserna i kap.5 5-11 §§ AFL.

utbetalningVad gäller handikappersättning enligt 9 kap. 2 § ochav
Vårdbidrag enligt 9 kap. §4 AFL, vilka förmåner har hänförts till
särskilda folkpensionsförmåner, vi inte det finns tillräckligaattanser
skäl undantag från den föreslagna huvudregelngöraatt attav oss om
utbetalning kan vid utlandsvistelse, det kan dennagöras antas attom

ikommer längst månader. detNär gäller handikappersätt-att vara sex
ning vi såväl självständig förmån tillägg till pension.ettavser en som
Enligt uppgifter ibetänkandet SOU 1994:20 Reformerat pensionssys-

371 och dens. transfereringar till hushållen s. 84tem rapport om
vi har i slutet avsnitt dessa5.5 båda pensions-nämnt ärsom av

förmåner i princip fristående från pensionssystemet i övrigt och
finansieras helt med skattemedel. Vi bedömningargör samma som

det gäller funktionsstöd i andra former och bostadsstödnär undernyss
utlandsvistelser.

finns i övrigtDet anledning något beröra tidsaspekten vidatt
vistelse utomlands. Begränsningarna i utbetalning förmåner underav
utlandsvistelsen sikte den försäkrades vistas under den tidtar var

förmånen Däremot saknar det naturligtvis betydelsesom avser. var
han eller hon vistas själva betalningstransaktionen utföras.skallnär

det gäller bedömningenNär i socialförsäkrings-av om en person
hänseende skall bosatt här i landet föreslår vi i avsnitt 6.2.2anses
vissa ändringar beträffande kommer till lämnarpersoner som resp.
Sverige. För närvarande grundas bedömningen bl.a. på dessa

avsikter angående varaktigheten vistelsen i utanförpersoners av resp.
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Sverige. Enligt vårt förslag skall, i stället för enbart avsikten angående
vistelses varaktighet, bedömningen grundas på den varaktigheten en

vistelse kan ha. Avgörande för utbetalning skall kunna skeantas om
för tid försäkrad vistas utomlands bör därför den tiden som en vara

utlandsvistelsen kan kommaantas attsom vara.

Några särskilda personkategorier

I kap. 8 har vi lämnat förslag till särskilda bosättningsbestämmelser
för statsanställda utsänds från Sverige, biståndsarbetaresom som
utsänds från Sverige och för studerar utomlands medpersoner som
svenska studiemedel. Detta innebär inom dessa personka-att personer
tegorier vid utlandsvistelse skall omfattas svensk socialförsäkringav
i utsträckning vadstörre följerän ettårsregeln.som av

För den utsänd svenskär statlig arbetsgivare för arbetesom av en
för arbetsgivarens räkning och därvid bosatt här i landetsom anses
skall föreslagna begränsningar för utbetalning bosättnings-ovan av
baserade förmåner inte tillämpas. Motsvarande skall gälla dennes
medföljande familjemedlemmar. Detta nuvarande ordning.motsvarar

Vad gäller biståndsarbetare och missionär m.fl. innebär våra förslag
utvidgning jämfört med nuvarande förhållande dessa delsatten genom

skall bosatta här så länge de har väsentlig anknytning hit, delsanses
skall försäkrade för samtliga bosättningsbaserade förmåner undervara
utlandsvistelsen. Nuvarande specialbestärnrnelser för denna grupp
syftar till de skall kunna komma i åtnjutande barnbidrag ochatt av
föräldrapenning i utsträckning skulle följastörre än som av sex-
månadersregeln för barnbidrag inskrivningskraven för för-resp.
äldrapenning. övrigt innebärI nuvarande specialreglering för gruppen

vid beräkningdet SGI och bosättningstid för folkpension fåratt av
bortses från viss utlandsvistelse. En väsentlig del de särskildaav
bestämmelserna för biståndsarbetarna m.fl således familjestöd.avser
Vi också det främst familjestöd denna börärattanser som grupp
kunna få uppbära under utlandsvistelsen. Enligt vår mening bör därför
denna under hela den utsändningstid för vilken det föreliggergrupp
väsentlig anknytning hit kunna få komma åtnjutandei familjestöds-av
förmåner. Detta innebär begränsningarna för utlandsbetalning föratt
denna inte skall föräldrapenning på garantinivån, barn-grupp avse
bidrag, förlängt barnbidrag, bidrag vid adoption utländska barn ochav
underhållsstöd. Det kan räkna Vårdbidragövervägas ävenatt som
familjestöd i detta hänseende. Det skulle emellertid bli fråga om en
avsevärd kostnadsökning och föreslås därför inte av oss.

syfteI få enhetliga regler föreslår vi lättnader frånatt samma
begränsningar betalning bosättningsbaserade förmåner vidmot av
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utlandsvistelse det gäller de studerandenär under studiersom
utomlands fortfarande skall bosatta här i landet.anses

Dispens för utbetalning förmån vid utlandsvistelseav

Enligt vår mening bör det finnas vissa möjligheter beslutaatt om
utbetalning bosättningsbaserade förmåner till sådannär rättenav en
förmån har upphört grund den enskilde inte längreattav anses
bosatt här i landet. Beträffande folkpension finns för närvarande en
sådan möjlighet bestämmelse intagits i kap.5 16 §genom en som
AFL och anslutande kungörelse 1962:516. Motsvarande bör gällaen

förmåner inte kan utbetalas grund de föreslagnaäven när av nu
begränsningarna utbetalning vid utlandsvistelse. Sådana beslut börmot
kunna meddelas på ansökan försäkrade,den och dispens bör kunnaav

han eller hon har styrkt behov vård eller behandlingnär ettges av
utomlands eller det skulle uppenbart oskäligt draattom annars vara
in förmånen.

10.3 Arbetsbaserade förmåner

Förslag: utbetalningFör arbetsbaserade förmåner vid utlands-av
vistelse skall gälla vissa begränsningar. Förmåner vid sjukdom,
havandeskap, tillfällig vård barn och rehabilitering skall kunnaav
betalas vid utlandsvistelse endast ersättningsfallet har inträffatom
medan den försäkrade utomlands utförde arbete jämställs medsom
arbete i Sverige. förmånerSagda skall också kunna betalas, om
försäkringskassan har godkänt den enskilde vistas utomlands.att
Förmåner vid arbetslöshet skall kunna betalas vid utlandsvistelse,

arbetslöshetskassa eller arbetsmarknadsmyndighet harom en en
utlandsvistelsen.godkänt

det gäller utbetalningNär arbetsbaserade pensionsförmånerav
ATP ATP-baserad folkpension, ersättning från arbets-resp.
skadeförsäkringen och delpensionsförsäkringen skall några
särskilda begränsningar däremot inte tillämpas. Utbetalning av

förmånerdessa skall vid utlandsvistelse kunna ske så länge rätten
till förmånen består enligt lag.resp.

Utbetalning föräldrapenning garantinivån skall vidöverav
utlandsvistelse kunna ske barnet bor i Sverige.om

arbetsbaserade förmånerna kan till väsentlig delDe sägas vara
intjänade förmåner, och de skall heller inte knutna till denvara
enskildes bosättning. Sjukpenning betalas huvudregel försom
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närvarande inte vid utlandsvistelse. Dock betalas sådan ersättning, om
den försäkrade blir sjuk utförhan arbete led i i Sverigenär ettsom en
bedriven verksamhet. Sjukpenning kan också betalas vid utlands-
vistelse, den försäkrade under sjukdom eller viss medicinskom
behandling eller rehabilitering utomlands med försäkringskassansreser
medgivande. Vid sjukdom och andra fall dagersättningar utgår harnär
försäkringskassorna visst för den försäkrades rehabilitering.ett ansvar

Vi nuvarande begränsningar utbetalning sjuk-att motanser av
penning vid vistelse utomlands i princip bör behållas. Motsvarande
begränsningar bör också för fönnånergälla vid havandeskap, tillfällig
vård barn och rehabilitering. Nårståendepenning aldrig vid vårdav ges
utomlands. Vad gäller övriga arbetsbaserade förmåner, bortsett från
föräldrapenning garantinivån, skall förmåner kunna betalas såöver

tilllänge förmån består enligt de särskilda lagarna för-rätten om
månerna. Dithörande frågor upphörande den arbetsbaseradeom av
försäkringen har vi behandlat i avsnitt 7.3.2.ovan

Föräldrapenning garantinivân förmån kan utgåöver är en som
periodvis under lång tid. Det därför svårt ställning till hurär att ta
denna helt arbetsbaserade förmån skall betalas barnnär ettnumera
vårdas föreslårutomlands. Vi liksom i dag kräver barnetatt attman
åtminstone bor i Sverige.

10.4 Konsekvenser inom EES m.m.

Vad gäller den bosättningsbaserade försäkringen de föreslagnaavser
särskilda bestämmelserna utbetalning vid utlandsvistelse endastom
vistelse i land inte ingår i EES. innebär så länge denDettaett attsom
enskilde bosatt här enligt 2 kap. SofL så saknar fördetanses
utbetalningen förmåner betydelse den försäkrade vistas iav om
Sverige eller i EES-land. begränsningar iNågra tillrättenett annat
utbetalning för tid den försäkrade vistas utomlands gäller inte i dessa
fall. I förordning 1994:2053 vissa i internationellaersättningarom
förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt
lagen 1962:381 försäkringallmän finns bestämmelserom om
ersättning för vård.m. omfattas förordning EEG 1408/71som av nr

avsnitt 6.3.1.se
Beträffande den arbetsbaserade försäkringen kan bl.a. följande

Enligt vårt förslag skall vissa begränsningar gälla förnämnas.
utbetalning arbetsbaserade förmåner för tid den försäkrade vistasav
utomlands. Reglerna i förordning 1408/71 innebär tillrättattnr
utbetalning kontantfönnåner föreligger i vissa situatio-utomlandsav

I dessa fall kommer alltså förordningens bestämmelser överatt taner.
bestämmelserna i SofL begränsning utbetalning förmåner vidom av av
utlandsvistelse.
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Enligt förordning19.1 b i 1408/71 kan försäkrad ärart. nr en som
i medlemslandbosatt det där han försäkrad få kontant-än ärett annat

förmåner vid sjukdom i bosättningslandet. Förmånerna utges av
försäkringslandet, det inte finns överenskommelse för-attom en

för försäkringslandetsmånerna räkning skall utbetalas bosättnings-av
landet.

Av bestämmelserna i 22.1 framgår det inte föreligger fri rättart. att
till förmåner inom EES. Vid vistelse utanför den behörigaexport av

försäkringslandet kan den försäkrade ha dels till Vårdför-rättstaten
måner på denna bekostnad, dels till kontantförmåner från sagdastats

Detta gäller bl.a. vid behov vård underakut vistelse istat. av en
medlemsstat.annan

Den viktigaste situationen då förordningens regler medför tillrätt
kontantförmåner i land den behöriga kanske denän är närannat staten
anställde bosatt i medlemsstat den behörigaär än staten.en annan

gäller bl.a. för sjukpenningförmåner.Detta Således tyskär t.ex. en
medborgare anställd i Sverige bosatt i Tyskland berättigadärsom men
till sjukpenning från Sverige tid befinner sigunder han iäven när
Tyskland.

tillämpningenFör förordning 1408/71 begreppet bosättningärav nr
betydelse. Med bosättning enligt 1 h stadigvarandeart.av avses

bosättning. Enligt EG-domstolen detta EG-rättsligt begrepp ochär ett
dettadet avgörande, inte vad föreskrivs i nationellär ärsom som

lagstiftning. förståsMed vistelse enligt i tillfällig vistelse. Någon1art.
ytterligare definition inte dessa begrepp.ges av

Bosättningsbaserade förmåner förslagkommer enligt vårt kunnaatt
utbetalas vid vistelse i EES-land den försäkradeett annat oavsett om
eller förmånen i sig omfattas förordning 1408/71. Med avseendeav
på den bosättningsbaserade försäkringen kommer vistelse i ett annaten
EES-land behandlas på vistelse i Sverige. Densättatt samma som en

arbetar i EES-land och med tillämpning för-ett annatsom som av
ordning 1408/71 på grund därav skall omfattas arbetslandetsnr av
lagstiftning social trygghet kommer emellertid inte omfattasattom av

socialförsäkring,svensk sig det gäller den bosättningsbaseradevare
eller arbetsbaserade delen jfr kap. §SofL.1 4 § och 3 kap. 15
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11 Socialavgifter

11.1 Inledning

Vi lägger i detta betänkande inte fram några förslagdirekta till
ändringar i lagstiftningen socialavgifter. kommerDäremot uttagetom

avgifter i viss mån påverkas förslagde ändringar iattav av om
socialförsäkringens personkrets vi tidigare har lagt fram isom
betänkandet. I detta kapitel redogörelse för de konsekvenserges en
avgiftssidan våra förslag medför. När det gäller beräkning till-som av
kommande respektive bortfallande belopp hänvisar vi till kapitel 13.

I avsnitt 2.8 har vi kortfattat redogjort för grunderna i socialav-
giftssystemet. nedan lärrmasHär först några ytterligare uppgifter om
vissa delar regelverket betydelse konsekvensernaär närav som av av

förslagvåra förändringar i socialförsäkringens personkrets skallom
bedömas. Därefter beskrivning konsekvenserna.ges en av

11.2 Gällande rätt

Arbetsgivaravgifter1 1.2. 1

Arbetsgivaravgifter skall enligt kap.1 2 § lagen 1981:691 om
socialavgifter SAL betalas den arbetsgivare. Avgifternaärav som

tillberäknas vissa procentandelar särskilt bestämt avgifts-ettav
underlag. Enligt 2 kap. 1 § SAL arbetsgivaravgifter i formtas ut av
sjukförsäkringsavgift, folkpensionsavgift, tilläggspensionsavgift,
delpensionsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift, arbetar-
skyddsavgift och lönegarantiavgift. arbetsgivare sysselsätterFör som
sjömän tillkommer sjömanspensionsavgift.

Skyldigheten betala arbetsgivaravgifter knuten till denäratt
anställdes skattsedel. Arbetsgivaravgifter skall således erläggas denav

betalar ersättning för arbete ersättning i eller andrautsom pengar
skattepliktiga förmåner till fysisk A-skattsedel.med Dettaen person
gäller inkomsten vid taxeringen sedermera bedömsäven om som
inkomst näringsverksamhet för mottagaren.av

förUnderlaget beräkning avgifterna vad arbets-ärav summan av
åretgivaren under har lön i eller ersättningutgett som pengar annan
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för utfört arbete eller eljest med anledning tjänsten, dock inteav
pension, eller andra skattepliktiga förmåner eller i särskilda fall annan
ersättning för utfört arbete.

Tilläggspensionsavgift

I 2 kap. 5 § första stycket SAL föreskrivs det vid fastställandeatt av
underlaget för tilläggspensionsavgift skall bortses från sådana
ersättningar enligt kap.ll 2 § tredje eller fjärde stycket AFL,som,
inte inkomst anställning. Vidareutgör skall det vid bestämmandeav

underlaget för tilläggspensionsavgiften bortses frånäven ersätt-av
ningar till arbetstagare inte svenska medborgare och inteärsom som
heller bosatta här, ersättningarnaär arbete Sverige.utomom avser

sagda innebärDet tilläggspensionsavgift regelmässigt skallattnu
betalas på inkomster för arbete Sverige eller påi svenskt fartyg. Det
spelar ingen roll arbetsgivaren svensk eller utländsk och detär ärom

betydelse vilketi land arbetstagaren medborgare eller hanärutan var
bosatt. Undantag från skyldigheten betala tilläggspensionsavgiftär att

i dessa fall föreligger dels i fall då utländsk arbetsgivare har träffaten
avtal med arbetstagaren arbetstagaren själv skall betalaattom
socialavgifter i form egenavgifter likställighetsavtal,omvänt delsav

inkomsten beskattas enligt lagen 1991:591 särskild in-om om
Ärkomstskatt för utomlands artisterbosatta LSI. det fråga arbeteom

lokalanställd vid beskickningutländsk eller konsulat här i landetsom
föreligger skyldighet betala tilläggspensionsavgift endast s.k.att om
ATP-förbindelse tecknats kapitel 9.se

Är frågadet arbetei utlandet skall tilläggspensionsavgift betalasom
endast i fall då arbetsgivaren svensk och under förutsättning denär att
anställde svensk medborgare eller bosatt här i landet. Tilläggspen-är
sionsavgift skall betalas i vissa andra fall då ATP-förbindelseäven
tecknats.

Andra arbetsgivaravgifter tilläggspensionsavgiftän

Vid bestämmande underlaget för arbetsgivaravgifterandra till-änav
läggspensionsavgift sjukförsäkringsavgift, folkpensionsavgift,
delpensionsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift, arbetar-
skyddsavgift och lönegarantiavgift bortses enligt 2 kap. § andra5
stycket SAL från ersättningar till arbetstagare inte varit försäkra-som
de för arbetsskada enligt SådanaLAF. avgifter skall således betalas

Ärförinkomster arbete här i landet eller pá fartyg. frågasvenskt det
arbete lokalanställd vid beskickningutländsk eller konsulatom som

här i landet föreligger dock ingen skyldighet betala dessa avgifter,att
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eftersom enligt försäkrade enligtlokalanställda praxis inte LAF.är
för skyldighet betalaInkomster arbete utomlands grundar andraatt

arbetsgivaravgifter tilläggspensionsavgift endast arbetstagarenän om
enligt iutsänd reglerna LAF.är

11.2.2 Egenavgifter

kap. 2 § SAL föreskrivs socialavgifter i form egenavgifterI l att av
skall betalas den försäkrad enligt AFL och har inkomstärav som av

förvärvsarbete i 3 kap. 2 § eller 2 § eller 11 kap.annat asom avses
tilläggspensionsavgift inteAndra avgifter skall betalas3 § AFL. än av

Avgifterna avdrags-inte inskriven hos försäkringskassa.den ärärsom
gilla vid inkomsttaxeringen.

främst inkomst aktivMed inkomst förvärvsarbeteannat avses avav
i vilkendvs. näringsverksamhet i Sverige dennäringsverksamhet,

inte omfattning. inkomstförsäkrade arbetat i oväsentlig Som annatav
också olika för arbete för någonförvärvsarbete räknas ersättningar

inte räknasräkning, under förutsättning inkomstenatt somannans
anställning. Bl.a kan utomlands för utländskinkomst arbete enav

arbetsgivare utförs här bosatt inkomstanses som avsom av en person
förvärvsarbete.annat

räknas inkomst förvärvsarbete bl.a. ersättningVidare annatsom av
utomlands eller utländskfrån arbetsgivare bosattär är enen som

inom Sverigejuridisk ersättningen arbete samtperson, om avser
ersättningenarbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens attom

likställighetsavtal. Dithänföras till sådan inkomstskall omvänt
tjänstockså ersättning enligt beskattas inkomsträknas KL som avsom

anställningsförhållande utbetalatsoch, förelegat, harutan att av en
juridiskfysisk bosatt utomlands eller utländskperson person.av en

tillämpliga delarInkomst förvärvsarbete beräknas enligtannat avav
innebär till grund för be-bestämmelserna i ll kap. 4 § AFL. Detta att

försäkrades taxering till statlig inkomstskatträkningen skall läggas den
år.för aktuellt

underlag för beräkningEnligt 3 kap. 4 § SAL används tvâ av
för sjukförsäkringsavgiften, arbetsskadeav-egenavgifterna. Underlaget

inkomstgiften och arbetsmarknadsavgiften utgörs annatavav
förenligt medan underlagetförvärvsarbete 3 kap. 2 eller 2 § AFL,a

tilläggspensionsavgiften och delpensionsavgiftenfolkpensionsavgiften,
inkomst förvärvsarbete enligt 11 kap. 3 §utgörs annat sammaav av

fall skillnad betydelse skyldighetenlag. de flesta dennaI närär utan
egenavgifter normalfallet skall antingenbetala skall bedömas, dvs. iatt

så egenavgifter betalas. När detalla avgifter betalas eller skall inga
för arbete utomlandsgäller ersättning från utländsk arbetsgivareen

Sverige ligga till grund förskall dock inkomsten om den itaxeras



356 SOU 1997:72

debitering endast pensionsanknutnade avgifterna ATP-, folk-av
pensions- och delpensionsavgift.

egenavgifter11.2.3 Allmänna

Enligt lagen 1994:1744 allmänna egenavgifter skall denom som
uppbär inkomst anställning eller förvärvsarbete betalaannatav
allmänna egenavgifter i form pensionsavgift och sjukförsäkringsav-av
gift. Underlag för beräkning avgifterna sådan inkomstärav av
anställning i 11 kap. 2 AFL och sådan inkomst annatsom avses av
förvärvsarbete i kap. 3 § lag.ll Underlaget försom avses samma
såväl sjukförsäkringsavgiften pensionsavgiften har således knutitssom
till vad pensionsgrundande inkomst.utgörsom

förutsättning förEn allmänna egenavgifter skall beräknas äratt att
den enskilde skattskyldig för inkomsterna enligt kommunalskattela-är

innebär1928:370. Det bl.a. den skattskyldig endastärattgen som
enligt lagen 1991 :586 särskild inkomstskatt för utomlands bosattaom
SINK inte avgiftsskyldig enligt lagen allmänna egenavgifter.är om

11.3 Konsekvenser utredningens förslagav

Den utvidgade personkretsen

Vi föreslår i detta betänkande alla förvärvsarbetar i verksam-att som
het här i landet skall omfattas den arbetsbaserade delenav av
socialförsäkringen. Det skall gälla oberoende arbetets varaktighet.av
Till skillnad vad gäller i dag, kommer arbetstagarensmot som
bosättning betydelse för tillhörigheten till denna delatt utanvara av
försäkringen.

föreslagna utvidgningenDen personkretsen kommer inte attav
medföra några konsekvenser på avgiftssidan, eftersom socialavgifter
redan enligt gällande lagstiftning alla inkomstertas utnu av
förvärvsarbete här i landet med de undantag redovisats isom
föregående avsnitt.

Lokalanställda vid utländska beskickningar och konsulat här i
landet

Vi i avsnitt föreslagit befattnings-har 8.3 lokalanställda och andraatt
havare på utländska beskickningar och lönade konsulat intesom
åtnjuter immunitet i landet omfattas såväl bosättnings-här skall denav
baserade den arbetsbaserade delen socialförsäkringen. Dessasom av
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skall således i fortsättningen försäkrade enligt bl.a.personer vara
kapitel har vi vidare föreslagitLAF. I 9 möjligheten teckna s.k.att att

ATP-förbindelser skall avskaffas.
konsekvensEn de angivna kommeratt attav personerna vara

försäkrade enligt LAF arbetsgivaren på grund denär att av ovan-
redovisade bestämmelsen i 2 kap. § andra stycket SAL blir skyldig5 -

betala sjukförsäkringsavgift, folkpensionsavgift, delpensionsavgift,att
arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift, arbetarskyddsavgift och
lönegarantiavgift ersättning för arbete utförs ambassadensom
eller konsulatet eller utförs privattjänare tillsom som en person som
tillhör beskickningen eller konsulatet. avskaffandet ATP-Genom av
förbindelserna och de bestämmelser sådana förbindelser förom

finnslokalanställda i kap. 2 § fjärde stycket AFL kommer11som
arbetsgivaren på andra arbetsgivare bli skyldigsättatt attsamma som

tilläggspensionsavgiftbetala på sådana ersättningar.även

Arbete i utlandet

framgåttSom redogörelsen föreligger skyldighet betalaattav ovan
socialavgifter vanligen endast inkomster arbete här i landet. Iav
vissa fall skall dock avgifter betalas på inkomster arbete iäven av

antingen i form egenavgifter.utlandet, arbetsgivaravgifter ellerav som .utländskkan gälla arbete för såväl svensk arbetsgivareDet en som en
arbetsgivare.

Enligt vårt förslag till utformning arbetsbaserad försäkring seav en
kapitel tillhörigheten beroende7 kommer till försäkringen att vara av

arbetet i fråga i Sverige. Arbetearbeteär att rentom anse som som
faktiskt utförs utomlands kommer därvid arbete iatt anses som

härSverige endast i fall då utsänd arbetsgivarearbetstagaren är av en
gälleri landet under statsanställda ingenbegränsad tid fören

utländsktidsgräns. Arbete utförs utomlands anställd enavsom som
Sverige.arbetsgivare kommer inte något fall arbete ii att anses som

konsekvens våra förslag blir skyldighet betala socialav-En attattav
gifter kommer föreligga endast i fall då arbetet utfört ideatt anses
Sverige. Skyldighet betala socialavgifter här i landet på inkomsteratt

arbete i utlandet kommer således bortfalla i del situationer dåattav en
i dag betalas avgifter.det

ATP-förbindelser

iATP-rkapitel föreslagit teckna s.k.Vi har i 9 möjlighetenatt att
förbindelser skall försvinna. vi beskrivit redan i det kapitletSom
medför det visst avgiftsbortfall.ett -
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11.4 Konsekvenser inom EES m.m.

avsnittI 2.2.2 har vi redogjort för reglerna i förordning EEG nr
1408/71 personkrets och tillämplig lagstiftning lagvalsregler.om
Bestämmelserna i förordning 1408/71 inte bara erhållarätt attavser en
eller tjäna in till förmåner sikte också denrätt enskildesutan tar
eller hans arbetsgivares skyldighet betala socialförsäkringsavgifter.att
I 3 i förordningen nämligen omfattasart. attanges personer som av
förordningen har rättigheter och skyldigheter enligtsamma en
medlemsstats lagstiftning denna medlemsstats medborgare.som egna

Förordning 1408/71 innehåller inte några direkta bestämmelser om
skyldigheter för arbetsgivare, arbetstagare eller egenföretagare atten
betala socialavgifter. Denna skyldighet i stället denavgörs av
nationella lagstiftning berörd skall omfattadsom en person vara av.
Förordningen således den behöriga avgifterrättstaten att ta utger

det denna själv skall bestämma de villkorenär närmarestatmen som
för avgiftsskyldigheten se bl.a. EG-domstolens mål 55/81 Vennaut.

De förslag utvidgad personkrets vi lägger fram i dettaom som
betänkande medför inga förändringar i fråga skyldigheten attom
betala avgifter inom tillämpningsområdet för förordning 1408/71 Som

.vi beskrivit avgifter redan enligt gällande svensk lagstift-tasovan nu
ning på alla inkomster förvärvsarbete här i landet. Dessa reglerut av
står i överensstämmelse med bestämmelserna i förordning 1408/71.

det lokalanställdaNär gäller på beskickningar och konsulat som
tillhör EES-länder gäller enligt 16 i förordning 1408/71art. som
huvudregel anställdeden skall omfattas lagstiftningen i det landatt av
där arbetet utförs, dvs. i den mottagande Om den anställde ärstaten.
medborgare i den sändande kan denne dock välja omfattasstaten att

detta lands lagstiftning.av
Lokalanställda vid EES-ländernas beskickningar konsulatoch här i

landet på grund bestämmelsen i 16 försäkradeär enligt såvälart.av
AFL enligt innebärLAF. Det jfr kap.2 5 § SAL arbets-attsom
givaravgifter redan i dag kan inkomstden dennatas ut som
personal uppbär. Vårt förslag berördadet gäller den personalennär
medför således inga faktiska konsekvenser inom tillämpningsområdet
för förordning 1408/71.

Vårt förslag till arbetsbaserad försäkring se kapitel innebär7 som
avgifter inte skall på inkomsternämnts arbete iatt ta utovan av

utlandet då arbetstagare frånutsänd Sverige förän iärannat atten
utlandet utföra arbete för arbetsgivarens räkning, eftersom sådana
inkomster inte skall grunda till förmåner här i landet.rätt Detta
förslag till delar med vad inomöverensstämmer gäller EES,stora som
dvs. med bestämmelserna i förordning 1408/71. Som vi iangett
avsnitt kommer7.5 dock tillämpning EG-rätten fortfarande atten av
i vissa situationer medföra konsekvenser avviker från vadsom som
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avgifter iblandnationell kan innebärasvensk Detenligtgäller rätt. att
detta arbetearbete i utlandetpå inkomsterskall atttrotsuttas av

skallsocialförsäkringslagen inteförslagnaenligt den anses somav oss
påavgifter inte skallkan gällaSverige. Omväntiarbete tas utatt

faktiskt utförs i Sverige.arbeteinkomster somav
ATP-förbindelserredan i kapitel 9viSom angett varaanses

godtasförordning 1408/71 ochbestämmelserna imedoförenliga
tillämpningsområde. Vårt förslagförordningensinte inomdärför att

förändring inom EES.medför därför ingenavskaffa förbindelserna
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12 Handläggningsfrågor

12.1 Inskrivning och beslut försäkringskassanhos

m.m.

12.1.l Historik och gällande rätt

Inledning

Enligt kap. 4 § lagen 1962:3811 allmän försäkring AFL skallom
den försäkrad enligt kap. 3 § och bosatt i1 AFL Sverige,ärsom
från och med den månad varunder han uppnår års ålder,sexton vara
inskriven hos allmän försäkringskassa. Enligt huvudregeln skall den
försäkrade inskriven hos den kassa inom verksamhetsområdevara vars
han folkbokförd den l november föregående år. Var den försäkra-var

folkbokfördde inte den november föregående år, skalll han vara
inskriven hos den kassa, inom verksamhetsområde han bosattärvars
vid årets ingång, eller, han bosätter sig i riket under året,om senare
hos den kassa inom verksamhetsområde bosättningen ägervars rum.

AFL uppställs villkor förI till bl.a. sjukpenning ochrättsom
föräldrapenning krav på den försäkrade skall inskriven hosatt vara
försäkringskassa. Motsvarande villkor för till förmåner finnsrätt även
i författningar,andra i lagen 1988:1465 ledighet fört.ex. om
närståendevård.

Kravet på inskrivning hos försäkringskassa har vid tillämpningen av
förordning EEG 1408/71 och i andra internationella sammanhangnr
vållat åtskilliga problem för de handläggande myndigheterna detnär
gäller beviljandet förmåner till skall omfattadeav personer som vara

svensk lagstiftning inte därförbosatta här och inte medärav men som
stöd kap. § kan in någonl 4 AFL skrivas hos försäkringskassa.av
F.n. hanteras denna fråga på det Riksförsäkringsverket RFVsättet att
i sina föreskrifter 1985:16 inskrivning och avregistrering hosom
allmän försäkringskassa den enligt förordning 1408/71angett att som
har till förmåner enligt svensk lagstiftning skall bosatträtt anses vara
här i landet så länge denna till förmåner består. I de flestarätt
konventioner Sverige ingått med andra länder finns föreskriftersom

den skall omfattad svensk försäkring också skallattom som vara av
bosatt här i landet.anses vara
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ansågUtredningen socialförsäkringen och EG i sitt betänkandeom
Social trygghet och EES det i bilaga 6 tillSOU 1993: l 15 att

föreskriftförordning 1408/71 borde intas attsom anger personer,en
lagstiftningenligt förordningen skall omfattas svenskav men somsom

skall inskrivna hos försäkringskassa, skallenligt AFL inte vara
inskrivna hos försäkringskassa.likställas med försäkrade ärsom

har inte intagits i bilagan.Någon föreskrift det angivna slagetav
inskrivning hosEnligt våra direktiv skall vi bl.a. överväga om

förutsättning för någon skall fåförsäkringskassa skall rättattvara en
redogörelse förnedan lämnas först dentill förmån. Här enen

villkor inskrivning hos försäkrings-historiska bakgrunden till det om
i författningar.till förmåner finns i AFL och andrakassa för rätt som

vi fram förslag i frågan.Därefter lägger

föreTiden AFL

socialförsäkringenolikaAdministrationen de grenarna av varav
för sig. Den allmännauppbyggd för varjeursprungligen gren

moderskapsförsäkringen, administreradessjukförsäkringen, inklusive
Ärendentillsynsorgan.sjukkassor med RFVallmänna somav

lokala pensionsnämnder ochfolkpension handladesangående bl.a. av
administrerade vissasjukkassornacentralt RFV. De allmänna ävenav

Pensionsmyndigheten centralttilläggspensioneringen meddelar somav
organ.

inskrivning hos försäkringskassaiBestämmelserna AFL om
lagstiftningen allmänefter i den tidigarebyggdes mönster omupp

sjukförsäkringallmän SFLsjukförsäkring. lagen 194711I om -
obligatorisklandet blev allmän ochvarigenom sjukförsäkringen här i -

bl.a. följande:enligt SFS 1961:254stadgades i lydelse

5 §
i riket skall, där nedanVarje svensk medborgare bosattärsom

kalendermånaden efterfrån och med ingångenannorlunda stadgas, nästav
i sjukkassaår, medlemskapden vamnder han fyllt sexton varagenom

försäkrad enligt denna lag.
svensk medborgaregäller ock den ärVad utan attsagts som varanu

mantalsskriven i riketbosatt och ...... .. sjukkassa.må medlem iförsäkringspliktigAnnan än vara
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7 §
Sjukkassemedlem, ärsinkomst förvärvsarbete uppgår till minstvars av
ettusentvåhundra kronor, skall sjukpenningförsäkradvara .......... ..Annan i denna paragrafän må tillhöra den obligatoriska sjuk-avses
penningförsäkringen.

9 §
Försäkringspliktig förskall varje kalenderår medlem i den sjukkassa,vara

Ärinom verksamhetsområde han för år blivit mantalsskriven.vars samma
försäkringspliktig icke mantalsskriven inom riket, skall han medlemvara
i den sjukkassa, inom verksamhetsområde han bosatt vid ingångenärvars

kalenderåret eller vid den tidpunkt, då försäkringsplikt in-av senare
träden...

21 §
Sjukpenningförsäkrad medlem vid sjukdom, förorsakar förlustäger som

arbetsförmågan, för varje dag till hel sjukpenning.rättav
Förorsakar sjukdom, medföra förlust arbetsförmågan,utan att av

nedsättning denna med minst hälften, skall halv sjukpenning utgivasav
med

....... ..

sjukförsäkringDen fanns före 1947 visserligen statsunder-som var
stödd byggde helt på frivillighetens grund. Försäkringenmen
administrerades erkända sjukkassor särskilda fabriks- ellersamtav av
yrkessjukkassor.

Bestämmelser erkända sjukkassor fanns i förordningenom
erkända1931:280 sjukkassor. Till medlemmar i erkänd sjukkassaom

kunde bosatta inom kassans verksarnhetsom-upptas personer som var
råde. Vissa begränsningar fanns i fråga ålder och hälsa 9 §. Enom
erkänd sjukkassa skulle till sina medlemmar lämna sjukhjälp i form av
sjukvårdsersättning och sjukpenning 20 §. sjukpenning skulle utges
"vid varje sjukdom, medför förlust arbetsförmågan eller försom av

botande den sjuke enligt läkares föreskrift bör fullständigt avhållavars
sig från arbete" 23 §.
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AF L

I samband med tillkomsten AFL skapades i början 1960-taletav av en
organisation för sjukförsäkringen, folkpensioneringen ochgemensam

ATP. De allmänna försäkringskassorna blev basen i den organisa-nya
tionen. RFV blev tillsyns- och besvärsmyndighet och Försäkringsdom-
stolen högsta besvärsinstans.

förarbetena till kap.I l 4 § AFL 1962:90prop. 332 anfördes:s.

paragrafDenna 9 § första stycket SFL.motsvarar
Försäkrade har till sjukpenning måste registreraderätt i någonsom vara

form. Registreringen skall ligga till grund såväl för bestämmande av
förrnånemas storlek för avgiftsberäkningen. I enlighet härmedsom
innehåller paragrafen regler inskrivning hos allmän försäkringskassaom

huvudsakligi överensstämmelse med nuvarande bestämmelser om
tillhörighet till allmän sjukkassa.

Det har oegentligt längre använda konstruktionen med med-ansetts att
lemskap i kassa för förhållandet mellan den försäkrade och denatt ange
kassa han tillhör. funktioner,De allmänna språkbruket förbinder medsom
beteckningen medlemskap i sammanslutning, återfmnes endasten numera
i ringa grad i relationen mellan försäkrad och den allmänna sjukkassaen
han tillhör. betecknar därförLagen i stället vederbörande såsom inskriven

Ändringenkassan.hos innebär inte någon skillnad i sak vad f.n.mot som
gäller.

konstruktionMed den 3 kap. ursprungligenAFL hade, kravetsom var
inskrivning hos försäkringskassa egentligen inte något krav i vart-

fall inte omedelbart för till sjukpenning, krav förrätt utan ett att en-
skulle kunna placeras i sjukpenningklass. I l § stadgades attperson en

försäkrad tillägde sjukpenning på grundval placering irätt av
sjukpenningklass. En inskriven försäkrad, inkomst uppgick tillvars en
viss nivå, skulle enligt 2 § placeras i sjukpenningklass. stadgadesI7 §
bl.a. sjukpenning skulle utgå vid sjukdom, förorsakaratt som
nedsättning arbetsförrnågan med minst hälften.av

årFr.o.m. 1974 slopades med sjukpenningklasser och desystemet
inledande bestämmelserna i 3 kap. skrevs § och fickAFL 1 2 §om.
då i princip lydelseden de har i dag: "Hos allmän försäkringskassa
inskriven försäkrad enligt vad nedan till sjukpen-äger sägs rätt
ning....". förarbetenaI prop. 1973:46 118 beskrevs ändringarnas.

tillhörigheten försäkringenrörande till redaktionella.som
Konstruktionen med krav försäkring enligt jämte in-AFL

skrivning hos försäkringskassa villkor för till viss förmånrättsom en
har därefter tjänat vid tillkomsten bl.a. nuvarandemönstersom av

i föräldrapenning i rehabiliteringser-regler 4 kap. och 22 kap.om om
sättning. Som återfinns denna konstruktion i andranämnts ävenovan
författningar.
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Sjuk- och arbetsskadekommittén föreslog i sitt delbetänkande SOU
1995: 149 Försäkringsskydd vid sjukdom all förhandsregistreringatt

sjukpenninggrundande inkomst skall upphöra. Skyldigheten förav
enskilda anmäla ändrad inkomst i samband med sjukdoms-änatt annat
fall upphörde redan år 1994. Behovet förhandsregistrering SGIav av
kan kanske således inte längre skäl för upprätthålla någotutgöra att
krav inskrivning hos försäkringskassan.

överväganden12.1.2 och förslag

Förslag: Nuvarande krav på inskrivning försäkringskassanhos för
till förmåner avskaffas. Dagens reglerrätt tillhörighet tillom

försäkringskassa behålls dock utformas bestämmelsermen som
beslutande försäkringskassa forumregler. Reglerna komplet-om

med bestämmelser vilken försäkringskassa skallteras om som
behörig fatta beslut i ärende röratt ettvara som en person som

inte bosatt i Sverige. allmänhetI skall det denär kassa inomvara
verksamhetsområde försäkradeden har sin dygnsvila.vars

Inskrivning försäkringskassahos

redogörelsen framgåAv torde det först fr.o.m. år 1974attovan var
på inskrivningkravet hos försäkringskassa dvs. själva registre-som -

komringen materiellt villkor för till sjukpenning.utgöra rättatt ett-
årsI 1947 lag allmän sjukförsäkring SFL fanns huvudöver tagetom

inget på registreringkrav för till förmån. Den bosatt irätt som var
Sverige automatiskt medlem i allmän sjukkassa och därigenomvar en
också sjukpenningförsäkrad.

kan ifrågasättasDet hur nödvändigt införandet krav på in-av
skrivning hos försäkringskassa villkor för till förmånrättsom en
egentligen har varit. Möjligen har avsikten endast varit påatt ett
annorlunda upprätthålla kopplingen till förhållanden,svenska dvs.sätt
kravet på bosättning här grundläggande villkor skulle fortfarandesom

Därtillgälla. har visserligen kopplats fylltendast den 16 åratt som
inskrivas,skall det gäller förmåner enligt AFL har den regelnnärmen

såvitt vi har kunnat finna inte självständig betydelse för tillrätt annan
Åldersgränsenförmån frivillig sjukpenning enligt kap.21än anges

nämligen i direkt samband förmånermed de där den skalläven
tillämpas.

vår bedömningDet kravet på inskrivning hos försäkringskassaär att
avskaffas villkorbör för till förmåner. Som irätt antyttssom

inledningen till detta avsnitt har vållatkravet problem i internationella



366 SOU 1997:72

sammanhang, och finnsdet inte något sakligt skäl behållaattnog
kravet. Det enligt vår uppfattning huvud tveksamtär över taget att
uppställa krav på socialför-registrering för till obligatoriskrättett en
säkringsförmån. gäller iDet fall i fråga villkor förvart ett attom som

uppfyllaskunna kräver bosättning landet föreliggerhär i ochatt som
därför inte kan uppfyllas alla har till förmåner.rättav som

Med den arbetsanknuten försäkring vi föreslår i kap. 7typ av som
skulle, vi påpekat redan i avsnitt 5.4, ordning med in- ochsom en
utskrivning alla endast förvärvsarbetar i Sverige blitemporärtav som

ohanterlig. Vårt förslag innebär därför i princip kannärmast att man
övergå från registreringtotal alla försäkrade till registreringen av en

försäkringsfall. Beträffande bor i Sverige ochav personer som som-
tillgodoräknasskall bl.a. bosättningstid för folkpension blir det ingen-

skillnad, övriga behöver bara registreras i denstörre men personer
mån det behövs för tillgodoräkna intjänade förmåner eller betalaatt ut
ersättningar.

Vi föreslår således kravet inskrivning hos försäkringskassaatt
slopas villkor för till förmån. hindrar emellertid inteDettarätt attsom

författningdet i någon administrativ föreskrift attsom anges personer
försäkrade eller berättigade till förmåner på lämpligt skallär sättsom

registreras hos försäkringskassa. bakgrund regelnMot atten av om
inskrivning hos försäkringskassa också forumregel, dvs. denär en

vilken kassa den enskilde skall tillhöra, torde i själva verketanger
någon form föreskrift rörande registrering nödvändig.av vara

försäkringskassa forumreglerBeslutande -

Bestämmelsen i kap. AFL försäkringskassetillhörighetl 4§ om
överfördes i princip från SFL. Något särskilt uttalande indelningenom

försäkringskassornas verksamhetsområden finns inte i förarbetenaav
förarbetenatill AFL. I till SFL departementschefen bl.a.angav

följande 1946:312prop. 192:s.

anförtSåsom jag i den allmänna motiveringen, har jag funnit mig böra
förorda sådan ändring kommitténs avgifter,förslag de deattav som
försäkringspliktiga ha erlägga till sjukkassoma, på vederbör-att upptagas
andes debetsedel och uppbäras med skatteuppbörden.i samband Av-
giftsuppbördens anknytning till skatteuppbörden nödvändiggöra ettsynes
frångående kommitténs förslag i andra punkter. Det lärer sålundaävenav
bland icke möjligt låta bosättningen bli avgörande vidannat attvara
bestämmandet den sjukkassa, i vilken försäkring skall ske. likhet medIav
skattskyldigheten bör försäkringen anknytas till mantalsskrivnings-i stället
orten.
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Nuvarande regel i kap. 4§ med gällande1 AFL överensstämmer
beskattningsort. och kommunalskattelagenregler Av 56 66 §§om

1928:370 framgår således beskattning enligt huvudregeln skall skeatt
kommun där skattskyldige författningsenligt skalli den den vara

folkbokförd den november året före året före taxeringsåret1 näst
Vi överensstämmelsehemortskommunen. denna börattanser

behållas.
föreslår därför dagens tillhörighet till försäkrings-Vi regleratt om

någonkassa behålls. Det innebär ärenden bosattäratt som avser som
i Sverige skall den försäkringskassa inom verksam-avgöras varsav

folkbokförd november föregåendehetsområde den enskilde den 1var
inte folkbokförd vid denna tidpunkt gällerår. För den attsom var

verksamhetsområdeskall fattas den kassa inom hanbeslut av vars var
årets ingång för bosätter sig ibosatt vid det aktuella eller, den som

Sverige under året, den kassa inom verksamhetsområdesenare av vars
han bosätter sig.

beslutande försäkrings-Vårt förslag innefattar därutöver regler om
Ärendenkassa för inte bosatta i Sverige.är rörsompersoner som

sådana skall i enlighet med liknande regler i RFFS 1985: 16personer -
kassa inom verksamhetsområdei första hand denavgöras av vars-

dygnsvilan interegelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Omden enskilde
gränsgångare, skall ärendettillbringas i Sverige, s.k.t.ex. av en

verksamhetsområde denden försäkringskassa inomavgöras varsav
Är skall ärendetenskilde regelmässigt arbetar. den enskilde sjöman,

inteGöteborgs allmänna försäkringskassa. Om det medavgöras av
försäkringskassastöd de angivna reglerna kan bestämmas till vilkenav

skall Stockholms läns allmännaärendet hör, ärendet avgöras av
försäkringskassa.
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uppgiftsskyldighetAnmälnings- och12.2

i Sverige och inteFörslag: skall bosattDen ärsom anses som
till försäkringskassafolkbokförd här skall anmäla sig den ärsom

fatta rörande honom eller henne.behörig beslut i ärendenatt
bosatt här fårarbetar i Sverige anmälaDen utan att varasom

behörig fattaförsäkringskassa beslut isig till den är attsom
rörande eller henne.ärenden honom

bosättning arbete här i landetFörmåner på grund såväl somav
för tid tillbaka tredje må-skall inte kunna betalas längre änut

ellerdå anmälan bosättning arbete gjorts ellernaden före den om
besättningenpå fått kännedomförsäkringskassan sättannat om

arbetet.eller
Sverige eller lämnarupphör försäkrad iDen att somsom vara

betydelse för till förmånerSverige för tid kan ha rättantasen som
enligt före-försäkringskassan särskildaskall anmäla detta till

skrifter.

socialförsäkringen skallden svenskaVi föreslår i detta betänkande att
försäkringenden arbetsbaseradei tvâ delar,delas varav enupp --

landet. Vi har i föregåendeoberoende bosättning här iskall avvara
försäkringskassan i inskrivningensföreslagit inskrivning hosavsnitt att

försäkringskassornaform skall försvinna. Förnuvarande ävenatt
förmånssystemenadministrera de olikafortsättningsvis skall kunna

registrering hos försäkringskas-dock regler någon formbehövs avom
den enskilde anmäla sigskyldighet eller möjlighet föroch attsorna om

kunna utbetalas ellerförmåner skallförsäkringskassa förhos atten
uppgifterskyldighet lämnaVissa övervägandentillgodoräknas. attom

ocksåförsäkringskassorna behövertill göras.
skall enligt nuvarande reglerfolkbokförda här i landetAlla ärsom

försäkringskassa vid 16 års ålder.skrivas in hos Detautomatiskt en
folkbokföringsmyndigheten.praktiken avisering frånisker genom

socialförsäkringensvenska i huvudsakMed hänsyn till den äratt
administrativa skäl, bör dennaallmän och obligatorisk, ävenmen av

försäkringskassorna iVi föreslår såledesordning bestå. ävenatt
inomfolkbokförda kassansskall registreraframtiden ärpersoner som

flertaletverksamhetsområde. innebär detDet storaatt personer som
självständig åtgärd förnågoninte behöver vidtafinns här i landet att

uppfylldaförutsättningarför övrigabli registrerade och äratt om --
olika förmåner inomåtnjutandetillgodoräknas eller komma ikunna av

underrättelser mellanföreskriftersocialförsäkringen. Behövliga om
regeringen.myndigheterna bör meddelas av

fortsättningen finnasii kommer detLiksom fallet dag ävenär att
någonlandetbosatta här iär att avmen somsompersoner som anse
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anledning inte folkbokförda här.är Det gäller främst personer som
efter inflyttning hit inte hunnit folkbokföras.ännu Det kommer också

finnas utlandsstuderande, biståndsarbetare, m.fl.att personer som- -
inte skall folkbokförda i Sverige i socialförsäkringshän-vara men som
seende ändå skall bosatta här.anses

bakgrundMot vad anförts föreslår vi den bor iattav som nu som
Sverige folkbokförd här skall skyldig anmäla sigutan att attvara vara
till den försäkringskassa han enligt de i föregående avsnittsom
föreslagna reglerna skall tillhöra. En motsvarighet till sådan regelen
finns i dag i kap.l 5 § andra stycket AFL.

Den arbetar i Sverige bosatt här kommer enligtutan attsom vara
vad vi tidigare föreslagit omfattas den arbetsbaserade delenatt av av
socialförsäkringen. Personer tillhör denna kategori kommer intesom
med automatik för här bosatta kunna registreras hosattsamma som
någon försäkringskassa. Det skulle därför kunna åläggaövervägas att
dessa eller deras arbetsgivare skyldighet anmäla sig tillattpersoner en
försäkringskassan. Med hänsyn till det i flertalet de aktuellaatt av
fallen fråga korta anställningar högstär år och försäk-ett attom
ringen därför kan förväntas komma utnyttjas endast begränsatatt ettav
antal har vi funnit någon sådan skyldighet inte börattpersoner
föreskrivas. Försäkringskassorna skulle i fall kunna kommaannat att
bli belastade med inte obetydligt antal onödiga in- och utskriv-ett
ningar skall försäkrade under endast kort tid,av personer som vara en
kanske bara några veckor.

Vi föreslår i stället fakultativ regel enligt vilken den arbetaren som
i Sverige bosatt här får sig tillanmäla den försäkrings-utan att vara
kassa han skall tillhöra. Den inte det meningsfulltsom som anser
behöver således inte anmäla sig. Vi vill påpeka vårt förslag inteatt
innebär utebliven anmälan medför den drabbasatt att etten som av
försäkringsfall inte skulle kunna få ersättning från försäkringen. Den
försäkrade kan i sådant fall, liksom försäkrad redan ären som
registrerad, anmälan till försäkringskassangöra det inträffadeen om
försäkringsfallet.

försäkringskassornaFör inte skall belastas med omfattandeatt
undersökningar förhållanden i förfluten tid föreslår vi efterav -

l kap. 5 § AFL förmåner grund såvälmönster bosätt-attav av-
ning arbete här i landet inte skall kunna betalas för längre tidutsom
tillbaka tredje månaden före den då anmälan bosättning ellerän om
arbete gjorts eller försäkringskassan på fått kännedomsättannat om
bosättningen eller arbetet. Vi vill här påpeka reglerna normalt inteatt
kommer kunna medföra förlust pensionsrättigheter, eftersomatt av
försäkringskassorna skattemyndighetens beslut pensions-genom om

inkomstgrundande bör få kännedom har arbetat härom personer som
i landet.
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Vi vill också erinra frågor behöverattom om personnummer
diskuteras gällerdet den försäkringen för alla arbetarnär härnya som
i landet. Försäkringskassornas olika socialförsäkringsregister behöver
också kompletteras. Dessa register reformeras i ordningannan

1996:70.Ds
Enligt RFV:s gällande föreskrifter RFFS 1985:16 skallnu en

försäkrad, han lämnar Sverige för tid kannär överstigaantasen som
år, anmälan till försäkringskassan detta föregöraett en om avresan.

utlandsvistelsenOm avsedd år, skall denär änatt ettvara mer
försäkrade avregistreras från försäkringskassan med verkan fr.0.m.
dagen efter Vi föreslår liknande regel, med hänsynavresan. en som

dentill bl.a. tudelade försäkringen modifierats något. Enligtnumera
förslaget skall den upphör försäkrad i Sverige förattsom vara
bosättnings- eller arbetsbaserade förmåner i allmänhet anmäla detta till
försäkringskassan, enligt vissa administrativa föreskrifter.närmare
Vidare måste den lämnar Sverige för längre tid år liksomän ettsom

anmälani dag detta. Eftersom till utbetalninggöra rättenen om av
förmåner vid utlandsvistelse i många fall skall ytterligarevara
begränsad kapitelse 10 amnälningsskyldighet föreligga ävenavses
vid vissa utlandsvistelser understiger år.ettsom

20 kap. 8 och 9 AFL finns bestämmelser skyldighetI förom
enskilda respektive myndigheter, arbetsgivare försäkringsgivareoch

lärrma uppgifter till bl.a. försäkringskassor förhållandenrörandeatt
betydelse för tillämpningen MotsvarandeAFL. skyldig-ärsom av av

het lämna uppgifter bör föreligga i fråga förhållandenävenatt om som
kan betydelse för tillämpningen den socialförsäkringslagvara av av

föreslår.vi Utöver den uppgifter enligt de angivnatypsom av som
bestämmelserna i AFL lämnas redan i dag kan det gälla bl.a.ut
uppgifter arbete har påbörjats respektive avslutats.när ettom

det förslag till socialförsäkringslag vi framI lägger finnssom
direkt hänvisningförutom till olika handläggningsbestämmelser ien

bl.a. skyldighetAFL lämna uppgifter bestämmelseattom en som- -
bestämmelserna i AFL skall gälla vid tillämpningenävenattanger av

socialförsäkringslagen. Det innebär bl.a. arbetsgivare skyldigäratt en
försäkringskassantill lämna uppgifter sina anställda i frågaatt om om

deras anställningsförhållanden anställningstid, ledigheter, detetc. om
behövs för tillämpningen socialförsäkringslagen.av

12.3 Handläggning hos myndigheterandra

flesta förmånssystem omfattasDe den föreslagnasom av ossav
socialförsäkringslagen handhas de allmänna försäkringskassornaav

tillsynsmyndighet.med RFV Arbetslöshetsförsäkringen handhassom
emellertid huvudsakligen arbetslöshetskassorna och det kontantaav
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Ävenarbetsmarknadsstödet länsarbetsnänmderna. dessa myndig-av
kommer beröras våra förslag.heter att av

inte det behövs några särskilda, vårt förslagVi har ansett att av
föranledda regler handläggning hos arbetslöshetskassorna ellerom

innebär naturligtvis inte dessalänsarbetsnämnderna. Det att myn-
från föreslår. fallet viddigheter kan bortse de regler Liksom ärsom

handläggning olika ärenden måsteförsäkringskassornas av en
försäkringenbedömning tillhörigheten till den aktuella medgörasav

tillämpning bestämmelserna i socialförsäkringslagen, vadt.ex. omav
i skyldigheträknas arbete Sverige. Vad sagtssom som ovan omsom

gäller i frågauppgifter till försäkringskassornalämna ävenatt om
uppgifterskyldighet lämna till arbetslöshetskassa elleratt en en

emellertid ske inom för denlänsarbetsnärnnd. Detta kan ramen
finns påorganisation och med den beslutsordning redan dessasom

områden.
för skattemyndig-Vi föreslår inte heller några betydande särregler

ibetänkande, återkommer härom slutbe-heterna i detta ettmen
socialavgiftertänkande m.m.om

Överklaganden12.4 m.m.

Nuvarande bestämmelser i AFL, lagen arbetslös-Förslag: om
hetsförsäkring respektive lagen kontant arbetsmarknadsstödom

omprövning, ändring och överklagande beslut skall gällaavom
tillämpningen socialförsäkringslagen.i ärenden röräven som av

omprövning och ändring överklagandeBestämmelser samt av enom
Hänvisningbeslut finns i 20 kap. 10 14 §§ AFL.försäkringskassas -

författningar förmånerbestämmelser finns också i andratill dessa om
gäller besluthandhas försäkringskassorna. När det omavsom
finns motsvarandeförmåner handhas inom Arbetsmarknadsverketsom

arbetslöshetsförsäkring och i lagenbestämmelser i lagen omom
arbetsmarknadsstöd. bestämmelser bör kunna tillämpaskontant Dessa

socialförsäk-ärenden tillämpningen den föreslagnaröräven som av
ringslagen.

omprövning,föreslår således de nämnda bestämmelsernaVi att om
gälla beträffande tillämpningenändring eller överklagande skall även

behörigsocialförsäkringslagen. Vilken myndighet är avgöraattsomav
förmån,vilken grundfråga, dvs. vilkensådan fråga beroendeär aven

exempelvis fått avslag ansökanärendet Den en omavser. som
imotiveringen han enligt bestämmelsernaunderhållsstöd med att

inte bosatt i Sverige, skallsocialförsäkringslagen är att anse som
ordning iomprövning beslutet i den lagenbegära som anges omav
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underhållsstöd, dvs. i AFL enligt hänvisning dit. På motsvarandeen
skall den vill klagasätt beslut arbetslöshetsersättningettsom om
det i den ordning i de författningargöra reglerar densom anges som

aktuella förmånen, beslutet motiveratsäven med någon be-om
stämmelse i socialförsäkringslagen. I vårt förslag till socialförsäkrings-

finnslag bestämmelse klargör detta.en som
Vi har tidigare i bl.a. avsnitt 8.4.2 föreslagit försäkringskassanatt

i vissa fall skall kunna meddela förhandsbesked i frågan om en person
med tillämpning socialförsäkringslagen skall bosatt i Sverige.av anses
Ett sådant beslut innefattar inte någon direkt prövning tillrättav en
förmån fattas med tillämpning enbart socialförsäkringslagen.utan av
Något skäl införa särskild ordning för omprövning, ändringatt en
eller överklagande sådant beslut finns inte, vi föreslårett utan attav

nämnda bestämmelser i AFL skall gälla i frågaävenovan om
förhandsbesked.
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13 Kostnader m.m.

13.1 Effekter på utgiftssidan

13.1.l Inledning

Riksförsäkringsverket RFV har på vår begäran räknat på vilka kost-
nader våra förslag kan komma medföra för den allmänna försäk-att
ringen och övriga socialförsäkringar. Beräkningarna har grundats på
det statistikmaterial vi redovisat i avsnitt 2.10 och verketssom egen
statistik nuvarande kostnaderöver inom socialförsåkringssystemet.

RFV har räknat vilka utgiftsökningar våra förslag kan komma att
medföra. Verket har däremot inte räknat eventuella förändringar på
intäktssidan. Vi har dock själva gjort vissa sådana beräkningar. Dessa
redovisas i avsnitt 13.2.

Våra förslag innebär förändringar sker i den skyddadeatt person-
kretsen. Inom den bosättningsbaserade delen socialförsäkringenav
tillkommer antal under längre tid studerarett utomlandspersoner som
med svenskt studiestöd antal arbetar medsamt ett personer som

Åbiståndsarbete i utvecklingsland. andra sidan fallerett utländska
studerande här i landet några andra kategorier bort.samt

Enligt den statistik vi har inhämtat studerar f.n. 20 000som ca
utomlands med svenskt studiestöd. Av dessa vistas 5 000personer ca

huvudsakligen utbytesstudenter utomlands under högst år medanett
övriga borta under längre tid. Eftersomstannar lämnarpersoner som
landet under högst år tillämpningmedäven nuvarandeett ettårs-av
regel bosatta i Sverige under tiden i utlandet, skall dessaanses

inte räknas tillkommandepersoner som en grupp.
förhållerDet sig emellertid också så del deatt storen av personer

studerar utomlands under längre tid årän med dagensävensom ett
regler alltjämt bosatta i Sverige och därför inte helleranses av-
registreras från försäkringskassan. I RFV:s allmänna råd 1990:2
Försäkring, inskrivning och avregistrering den studerarattanges som
utomlands och regelbundet återvänder till Sverige skall ha sittanses
egentliga hemvist i Sverige, så länge han inte bosatt sig i vistelselan-
det. Bosättning i vistelselandet skall föreligga någonnärt.ex.anses
bor där tillsammans med sin familj.



374 SOU 1997:72

framgådet sagda torde många de 000Av 15attnu av personer som
utomlands med svenskt studiestöd under längre tid årstuderar än ett -
enligt vårt förslag skall bosatta i Sverige inte skalloch som anses -

tillkommande försäkrade. Viräknas här detantar attsom en grupp
verkliga antalet 000.7är

från Sverigetillkommande utsändaEn ärpersongruppannan
i dagbiståndsarbetare i enskild tjänst i utvecklingsländer. Det finns ca

vi avsnittbiståndsarbetare i denna kategori. Som redovisat i2 000
dessa redan i dag utökad till vissa förmåner8.4.1 har rättpersoner en

vid utlandsvistelse. våra kostnadsberäkningarfrämst barnbidrag För
biståndsarbetarevi därför antalet tillkommande 000.1ärattantar

de redovisade uppgifterna och det förhållandetMot bakgrund av nu
i landet 000 vi bedöm-antalet utländska studerande här 3är göratt ca

i den bosättningsbaseradeningen antalet tillkommandeatt personer
socialförsäkringen kommer uppgå till 7 000delen +netto attav ca

1000 3 O00 5 000.-
arbetsbaserade socialförsäkringendet gäller den delen kanNär av

för år räknat tillkommer 8 000jfr avsnitt 10.2 detdet attantas ca
framgåtttill den skyddade personkretsen. Som den iavpersoner

redovisade statistiken emellertid delavsnitt 2.10 stannar storen av
tid, ibland någrai Sverige mycket kort endastdessa personer en

sig då framför allt artister tillfälligadagar. Det görrör om som upp-
trädanden här i landet.

så det i varje stund kommer finnassåledes inteDet är att att
omfattas det arbetsbaseradeytterligare 8 000 personer som av

rimligt antagande kan desocialförsäkringsskyddet. Ett attvara
Sverige i genomsnitt månader,tillkommande i trestannarpersonerna

skyddade personkretsen kani sin skulle innebära denvilket tur att
000 Vikomma utvidgas med 3/ 12 8.000 2antas att personer.x

i Sverige under högst fyrabeaktar därvid att stannarpersoner som
inte förmåner, eftersomveckor i allmänhet kommer kunna få någraatt

de drabbas den föreslagna fyraveckorskarensen avsnitt 7.4.2.seav
Våra förslag i inledningsskede medföra vissakan komma attett

förslagadministrativa kostnader. dock vår bedömning våraDet är att
medföra sådana förenklingar i regelsystemet dessakommer att att

administrativainitiala kostnader kommer successivavägasatt upp av
besparingar.

13.l.2 Bosättningsbaserade förmåner

Allmänt

antagits beröras i någonförmåner har kunna kommaDe störreattsom
och underhållsstöd.omfattning sjukvårdsförmåner, barnbidrag Avenär
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kostnader för folkpensioneringen kan komma påverkas äratt men
svåra beräkna. Vi återkommer nedan till den frågan.att

Vi har inte räknat med några kostnadsökningar för bostadsbidrag.
Bostadsbidrag kan i dag och med tillämpningäven våra förslagav
utgå för bostad i Sverige. Det krävs emellertid sökanden ären att
folkbokförd i den bostaden. De ingår i den utvidgadepersoner som
personkretsen inom den bosättningsbaserade försäkringen, dvs.
utlandsstuderande och biståndsarbetare lämnar Sverige för längresom
tid år, skall rätteligen avföras frånän folkbokföringen under denett
tid de vistas utomlands. Om så sker kommer de inte kunna fåatt
bostadsbidrag för den tiden. Som avförsnämnts dock inte alltidovan
utlandsstuderande från folkbokföringen, varför ide teorin också skulle
kunna få bostadsbidrag. Det sig icke desto mindre föga troligtter att

studerande lämnar Sverige för längre tid år samtidigtän etten som
skulle ha kvar bostad i Sverige för vilken han eller hon skulleen
kunna uppbära bostadsbidrag. Det förhåller sig i stället så vissatt en
besparing skulle kunna uppkomma här, eftersom utländska studerande
här i landet inte kommer kunna få bostadsbidrag med detatt nya
regelsystemet.

Någon ökning kostnaderna för föräldrapenning garantinivåav
kan inte heller förväntas, eftersom det möjligt skjuta det tillär att upp
högst 450 dagar begränsade föräldrapenning tills barnet fylltuttaget av
åtta år. En exempelvis studerar utomlands under några årperson som
och har barn kan således i dag med föräldrapen-vänta att ta utsom
ning tills han eller hon har flyttat tillbaka till Sverige igen.

Beräkningarna nedan har initialt gjorts med utgångspunkten deatt
tillkommande utnyttjar de olika förmånerna ipersonerna samma
utsträckning övriga ingår i den skyddadesom personer som person-
kretsen. Av olika skäl kan det utnyttjandegraden i verklighe-antas att

kommer bli väsentligt lägre. Vi återkommer till den fråganten att
under respektive förmån.

utgiftsökningarBeräknade

.Sjukvårdsförmåner inkl. läkemedel

Socialförsäkringens utgifter för sjukvårdsförmåner och läkemedel
uppgick för år 1996 till 15 600 milj. kr. Med antagandet antaletatt
berättigade i dag 8 850 000 Sveriges befolkningär ochpersoner

de tillkommande utnyttjar förmånerna iatt ut-personerna samma
sträckning de berättigade kan följande beräkningärsom som nu av
utgiftsökningarna göras:

600 milj kr15 5 000 / 8 850 000 9 milj kr.x



376 SOU 1997:72

förslagVårt till utformning den bosättningsbaserade delenav av
socialförsäkringen innebär de ingår i den utökadeatt personer som
personkretsen huvudsakligen utlandsstuderande kommer att anses- -

ibosatta Sverige under hela utlandsstudietiden. Det innebär bl.a.som
dåde sjukvårdsförsäkrade enligt och sjukvårdsersättningär AFLatt att

förkan dessa vårdRätten få emellertid inteutges styrsattpersoner.
bestämmelserna i AFL lagstiftning, främst hälso- ochutanav av annan

sjukvårdslagen 1982:763, HSL. Sambandet mellan reglerna i AFL
och lagstiftning hälso- och sjukvård framgåttär,annan om som av

inte såavsnitt 6.3, lätt genomskåda. Någon med stödrättatt att av
vårdHSL utomlands finns dock inte. själva förhållerI verket det

sig så det endast undantagsvis möjligt med stöd nuvarandeäratt att av
svensk lagstiftning erhålla ersättning för vård utomlands. Någon sådan

kommer inte heller finnas med stöd våra förslag.rätt Denatt av
möjlighet utlandsstuderande mfl. omfattas vårt förslagsom som av
kommer få i huvudsak deär vistas i Sverige, erhållanäratt att,
kostnadsreducerad akut sjukvård och kostnadsreducerade läkemedel.

Med hänsyn till vad måste det utgiftsök-sagts antas attsom nu
ningen år kommer bli väsentligt lägre 9 milj. kr, kanskeänattper

någonendast eller några miljoner kr. I riktning talar densamma
omständigheten de allra flesta ingår i den utvidgadeatt personer som
personkretsen och friska. I sammanhanget måste dock ocksåär unga
beaktas ungefär hälften de studerar utomlands medatt av personer som
svenskt studiestöd studerar i EES-land avsnitt 2.10.se Med detett

socialförsäkringslagförslag till vi lägger fram torde avsnittsesom
sådana8.5 studerande kunna omfattade förordning EEGanses av

1408/71 om de medborgare i EES-land. Det skulle i sinär ett turnr
de fåinnebära kan sjukvård i sitt studieland på svensk bekostnadatt

enligt de regler finns i avdelning i förordningIIInärmare som
1408/71. Sådan vård skall, enligt förordningen 1994:2053 vissaom
ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner
från sjukförsäkringen enligt AFL, bekostas sjukförsäkringen.av

Den sammanlagda effekten våra förslag det gäller utgifter förnärav
sjukvårdsförmâner och läkemedel svår beräkna kan enligtär att men
vår bedömning knappast komma överstiga milj. kr.5att

Barnbidrag

Utgifterna för barnbidrag för år 1996 uppgick till 600 milj kr.14 Med
utgångspunkten de tillkommande ihar barn utsträckningatt samma

andra svenskar och de flesta har barn i åldern 20 tillärattsom som
år antalet55 i den åldern 4 260 000 kan följandeärsamt att personer

beräkning göras:

milj kr14 600 5 000 / 4 260 000 milj kr.17x
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ha något statistiskt underlag för det vågar vi ändå påståUtan attatt
befinner sig utomlands för studera har barn i lägrestuderande attsom

utsträckning jämförelsegruppen i Sverige. Genomsnittsâldern lärän
år. Visserligen tillkommer vissa forskare och doktorander i24vara

människordet flertalet kanstora antas vara unga somgruppen men
familj. utgiftsökningen knappastinte bildat Som vi det kanännu ser

överstiga 10 milj. kr.komma att

Underhállsstöd

liggautgifterna för underhållsstöd enligt RFVgenerellaDe väntas
förmilj. för år 1997. Med utgångspunkt700 kr2 somsamma

följande beräkningbarnbidrag kan göras:

milj 000 / 4 260 000 3 milj kr.2 700 kr 5x

barnbidrag utgiftsök-skäl angivits under kanAv samma som ovan
rimligverkligheten bli betydligt lägre 3 milj. kr. Enningen i väntas än

ökningen uppgå till högstbedömning kan kommer attattvara
milj. kr.2

Pensioner

bosättningsbaserade delenpensionsförmâner omfattas denDe som av
ålderspension, förtidspensionförsäkringen folkpension i formär avav

tilläggsförmåner.andraefterlevandepension antaloch samt ett
form ålderspension fårdet gäller utgifter för folkpension iNär av

fåeffekter på skulle de kunnavåra förslag inga kort sikt. Däremot
bli fallet och hurpå längre sikt. vad mån så skulle kunnaeffekt I stor
beräkna. Vårt förslageffekten i så fall skulle bli inte alldeles lättär att

personkretsen iingår i den tillkommandeinnebär att personer som -
får sig tid under vilken dehuvudsak studerande tillgodoräkna-

utsträckningbosättningstid i Sverige. vilkenstuderar i utlandet Isom
framtida ålderspensionbosättningstid kommer påverkadenna äratt en

tillgodoräknas ibosättningstid enskilde kanberoende vilken denav
bosättningsår i Sverigeövrigt. denne kan tillgodoräknas 40Om även

skalluppstår utgiftsökning alls. Härutlandsstudietiden ingenutan
och inte harstuderar utomlandsockså beaktas att sompersoner som

tillgodoräknadår i kan få tiden i utlandetfyllt 26 redan dag som
till-förordningen 1994:1133bosättningstid i Sverige enligt om

studier i land.godoräknande bosättningstid i Sverige vid annatav
antal detorde uppenbart mycketDet att ett stort personeravvara

vid ålderspensioneringeningår i den tillkommande personkretsensom
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skulle kunna tillgodoräknas 40 bosättningsår i Sverige medäven
dagens regler. Det allra flesta lämnar Sverige förpersoner attsom
studera utomlands under några år får nämligen återvända tillantas
Sverige efter avslutade utlandsstudier. Någon ökning utgifterna förav
folkpension till dessa uppkommer då inte.personer

Vidare skall beaktas enligt vårt förslag till socialförsäkringslag,att,
kommer till Sverige för studera inte skallpersoner attsom anses

bosatta här och därigenom inte heller omfattade den bosätt-vara av
ningsbaserade delen socialförsäkringen. De kommer således, tillav
skillnad vad fallet i dag, inteär kunna tillgodoräknasmot attsom
bosättningstid i Sverige för till folkpension.rätt Denna ärgrupp
visserligen frånräknad i den nettosiffran 0005 till-antagna om
kommande det enligt vår uppfattningär troligtpersoner, men attmera
våra förslag kommer påverka eventuell framtida folkpension iatt en
de fallen det gällerån när lämnar Sverige under någrapersoner som
år för studera utomlands. Vi därför sammanfattningsvisatt gör
bedömningen någon ökning utgifterna för folkpension i formatt av av
ålderspension inte kommer uppstå till följd våra förslag.att av

Även det gäller övriga bosättningsbaseradenår pensionsförmåner är
vår bedömning den någon utgiftsökning inte kommeratt uppstå.att
Personer studerar utomlands under längre tid kan med dagenssom
regler visserligen sakna erhålla sådana förmånerrätt så länge deatt
vistas utomlands, så de återvänder hem och återupptarsnartmen
bosättningen här i landet kommer de kunna få till förmåner.rättatt

Sexmânaderskarensen

Enligt vårt förslag skall generell sexmånaders karenstiden av samma
i dag gäller för utländska medborgarestyp till barnbidragrättsom

införas inom hela den bosättningsbaserade delen socialförsäkringenav
avsnittse 6.4.1. Denna karens skall gälla för alla, dvs. föräven

svenska medborgare efter längre utlandsvistelse återkommersom en
till Sverige. Detta kan komma medföra viss minskningantas att en av
utgifterna för barnbidrag och bostadsbidrag.

När det gäller barnbidrag uppstår den förändringen i förhållande till
dagens regler svenska medborgare återvänder till Sverige efteratt som

längre utlandsvistelse under vilken bosättningen här i landeten -
upphört kommer få månader innan de kommervänta fåatt attsex-
barnbidrag. Med ledning uppgifter anställda svenska med-av om
borgare vid svenska företag utomlands har besparingen här beräknats
till milj.2 kr år.ca per

någotEn besparing torde kunnastörre i kostnaderna förgöras
bostadsbidrag. Den kommer till Sverige för första gången ellersom

återvänder hit efter längre tids utlandsvistelse måste enligt vårtsom en
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få bostadsbidrag.innan han eller hon kanmånaderförslag vänta sex
folkbokförda underinvandrade och blevAntalet varpersoner som

svenskaår. Häri inkluderas1987-1992 50 000 ävenåren perca
invandringar påantaletåren 1993 och 1994 ökadeUndermedborgare.

f.d. Jugoslavien.invandringen från länder idengrund storaav
årenf.n. lägre underinvandringen åter sjunkit och änDärefter har är

1987-1992.
bostadsbidragkostnaden förgenomsnittetberäknarOm peravman

för iberäknas000 invandrarebland 50 sätt somsammaperson
skulle besparingenbefolkningen,förhållande till helabosatta iSverige

skullemånaderkarenstid påmilj. kr. Medbli 49år sexenper
dockberäkning byggermilj kr. sådanbli 49/228,5 Enbesparingen

effekt. En intefå fullkommersexmånaderskarensenpå attatt
till Sverige kommerkommerdeobetydlig del sompersonerav

beviljasdeasylsökande och kommerhitemellertid uppe-omsom
Sverigeha vistats ivid den tidpunktenhållstillstånd redanatt sex

sexmånaderskarensen.i så fall inte allsdrabbasmånader. De av
kanbefolkningeninvandrandedel denpå hurBeroende stor somav

bosatta häroch inteasylsökandekategorinhänföras till ansessom
kategorier,till andrarespektiveuppehållstillståndbeviljatsdeförrän

variera. Medhärårliga besparingensåledes denkommer att an-
asylsökandebefolkningeninvandrandehälften den ärtagandet att av

beviljasdei månaderi Sverigehar vistats närredanoch uppe-sex
hälftenmilj krsåledes 14besparingenhållstillstånd blir avca

milj. kr.28,5
vid vistelseförmånerbosättningsbaseradeföreslagitocksåVi har att

utlandsvistelsenendastskall kunna betalasgenerelltutanför EES ut om
föreslagitsregel harmånader. Dennalängstavseddär att sexvara

ochförsäkringen,inomenhetliga reglerför skapahuvudsakligen att
bedömning inte.vårenligtbesparing uppkommernågon större

förmånerArbetsbaserade13. 1

Allmänt

våraberöraskommaförmåner kanarbetsbaserade attDe antas avsom
garantinivån,föräldrapenningsjukpenning, överfrämstförslag är

Även tilläggspensionering-rehabilitering.föräldrapenning ochtillfällig
liksomförslagvåra näreffekterna ärberöraskommer att avmenen -

Arbetsskadeförsäk-beräkna.folkpensioneringen svåraregällerdet att-
påverkas.också kommaviss månkan iringen att
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Beräknade utgiftsökningar

.Sjukpenning

De ingår i den tillkommande personkretsen inompersoner densom
arbetsbaserade försäkringen kommer sjukpenningförsäkrade.att vara
Utgiftsökningen år kan, med antagandet de tillkommandeper att

har lika många sjukpenningdagar den övrigapersonerna be-som
folkningen i genomsnitt hade år 1995 10 dagar och denatt genom-
snittliga sjukpenningen uppgår till 330 kr dag, beräknas tillper
2 000 10 dagar 330 kr 7 milj. kr.x x

Fr.o.m. den januari1 1997 har sjuklöneperioden förlängts till att
omfatta de första 28 dagarna sjukdomsfall. Antalet sjukpenning-ettav
dagar och socialförsäkringens kostnader för sjukpenning kan därför
generellt förväntas minska. Den utgiftsökning våra förslag kansom
komma medföra bör därför också bli lägreatt 7 milj. kr.än Ett
rimligt antagande kan ökningen vid 4 milj.att kr.stannarvara

Föräldrapenning

Vid beräkning effekter i fråga föräldrapenning garantini-överav om -
vån och tillfällig föräldrapenning har antagits samtliga till-att-
kommande i åldrarnaär 20 65 år. Med antagandet dessapersoner att-

har åldersfördelning befolkningen i Sverige ipersoner samma som
dessa åldersgrupper och utnyttjande föräldraförsäkring kansamma av
följande beräkning göras:

14 200 milj kr utgift 1996 2 000 / 5 140 000 5,5 milj. kr.x

De ingår i den utvidgade personkretsen inom den arbets-personer som
baserade delen socialförsäkringen sådanaär arbetar i Sverigeav som

bosatta här. Det kommer huvudsakligenutan att handlavara att om
kommer till Sverige för arbeta här längst år. Detpersoner attsom ett

förefaller enligt vår uppfattning sannolikt dessa kommeratt personer
vårda barn och utnyttja föräldraförsäkringenatt i mindre utsträckning
vad fallet i jämförelsegruppen.än är För dessa skallsom att personer

kunna få föräldrapenning sjukpenningnivå måste de dessutom först
uppfylla kvaliñkationsvillkoren för föräldrapenning se avsnitt 3.3.
Mot bakgrund det sagda torde det med fog kunna hävdasav nu att
ökningen utgifterna för föräldrapenning kommer bli mycketav att
måttlig, knappast milj.1 krän år.mer per
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Rehabilitering

Socialförsäkringens utgift för rehabilitering under år 1996 uppgick till
2 400 milj. kr. Med antaganden gjorts i frågasamma som om
föräldraförsäkringen kan utgiftsökningen beräknas enligt följande:

2 400 milj kr 0002 / 5 140 000 milj.1 kr.x

Pensioner

Till den arbetsbaserade delen socialförsäkringen hör enligt vårtav
förslag bl.a. tilläggspensioneringen ATP. För förvärvs-att en
arbetande skall kunna tillgodoräknas pensionsgrundandeperson
inkomst PGI och därigenom pensionspoäng krävs enligt nuvarande
regler denne svensk medborgareär eller bosatt i Sverige elleratt
sjöman svenskt handelsfartyg. När det gäller till utbetalningrätt av
tilläggspension krävs däremot varken svenskt medborgarskap eller
bosättning här i landet. Den tillgodoräknats pensionspoäng kansom
således, förutsatt antalet poängår uppgår till minst uppbäraatt tre,
tilläggspension sedan anknytningen tilläven Sverige upphört.

Vårt förslag innebär ingår i den utökadeatt en person som
personkretsen vilken beräknats till 8 000 hitkommande personer om-
året kan komma tillgodoräknas PGI och pensionspoängatt trots att-
han varken svensk medborgare ellerär bosatt här i landet. Föranses

så tillgodoräknade pensionspoängsätt skall till faktiskatt rättge
pensionsutbetalning krävs dock frågai har tillgodoräknatsatt personen
pensionspoäng för minst år. Den arbetar i Sverige undertre som
endast något enstaka år kommer således inte heller i framtiden fåatt

till tilläggspension. skallDet också beaktasrätt pensionsgrundandeatt
inkomst tillgodoräknas den enskilde endast för år då dennes för-
värvsinkomster överstiger basbelopp. Den arbetar här i landetett som
och under visst år inte når till den kommer således in-gränsenett upp

tillgodoräknas det året poängår.te att ettsom
När det gäller tilläggspension i form förtidspension kan det i ochav

för sig förväntas visst antal förtidspensionsfall bland denatt ett
utvidgade personkretsen tillkommer enligt våra beräkningar fall30ca

år. Den pension dessa får kommer emellertid bliattper som personer
blygsam, eftersom de endast i sällsynta fall kommer uppfyllaatt
villkoren för få förtidspensionen beräknad med ledning s.k.att av
antagandepoäng, dvs. de kommer inte ha tillgodoräknats pension-att

för minst två fyrade åren förespoäng pensionsfallet senärmastav
avsnitt 3.7. Den kostnadsökning således kan uppkomma enligtärsom
vår bedömning försumbar.
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Som krävs för skall få till tilläggs-nämnts rättattovan en person
pension i form ålderspension denne tillgodoräknats pensionspo-attav

för minst år. Någon kostnadsökning för försäkringenäng kantre
således uppkomma i fallendast då arbetat i Sverige underen person

minstsammanlagt år samtidigt bli bosatt här. Undertre utan att vart
och dessa år skall den försäkrades arbetsinkomst dessutomett av
överstiga basbelopp. vårDet bedömning de flestaärett att personer

ingår tillkommandei den personkretsen inte kommer uppfyllaattsom
dessa villkor. Bland de ändå kommer uppfyllaattpersoner som
villkoren kommer flertalet dessutom få blygsam tilläggspension.att en
Även det gäller tilläggspension formi ålderspension kannär av
således kostnadsökningen för försäkringen förväntas bli mycket be-
gränsad.

Vi föreslår i betänkandedetta alla försärregler svenska med-att
borgare skall upphöra avsnitt innebärse 5.4. Det bl.a. allaatt
utländska medborgare dvs. inte bara medborgare i EES-länder eller-
konventionsländer i likhet med svenska medborgare kan få tillrätt-

folkpension pågrundas tillgodoräknade pensionspoäng.export av som
kommer medföraDetta viss ökning utgifterna för folk-att en av

pension.
Medborgare i länder utanför EES och konventionsområdet kommer

således enligt vårt förslag få till ATP-grundad 30-rättatt export av
delsberäknad folkpension. De kommer däremot inte kunnaatt

den bosättningsgrundade 40-delsberäknade folkpensionen.exportera
Medborgare inom EES och konventionsområdet har däremot, till följd

EG-rätten eller konventionsbestämrnelser, till bådarätt exportav av
formerna folkpension.av

ärUnder 1996 betalades folkpension till länder utanför Sverigeut
sammanlagt milj.med 658 kr. detta belopp betalades milj.Av 343 kr

till svenska medborgare medan 315 milj kr betalades tillresten
utländska medborgare. Dessa inkluderar såväl ATP-grundadsummor

bosättningsgrundad folkpension.som
december 1996 betaladesI pension totalt till 57 400ut personer

utanför Sverige. 15 200 dessa svenska medborgare. deAvav var
hade57 400 42 000 tilläggspension ATP och 39 000personerna

folkpension.
de pensionernaAv 57 400 betalades 41 000 till EES-länderutca

eller konventionsländer. Resten, dvs. 16 000 pensioner, betaladesca
således till andra länder.

Antalet utländska medborgare får pension från Sverige utbetaldsom
i land i dag alltså 57 400 15 200 42 200. Dessaärannat -

kan ha både tilläggspension och folkpension eller bara enderapersoner
tilläggspension och folkpension.av
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det sig utländska medborgare idag får bara tilläggs-rörutan om som
finns såledespension. De redan med bland antalet pensioner 16 000

till länder utanför EES och konventionsområdet. Vadexporterassom
dessa kommer få till folk-är är rätt ävennytt att attsom personer

pension.
tills vidareOm bortser från del utländska medborgare iattman en

dag kan folkpension enbart bosättningsgrundad ochärexportera som
folkpensionall ATP-grundad följandekan beräkningarärantar att

goras:
Med antagandet andelen pensioner tillatt exporterassom

utländska medborgare lika bland de pensioner 16 000är stor som
till länder utanför EES och konventionsområdet blandexporteras som

samtliga exporterade pensioner 57 000 blir antalet nytillkommande
exportabla folkpensioner 42 200 / 1657 400 000 12. 000x nya
folkpensioner.

Utgifterna för2. dessa folkpensioner år blir milj315 kr /per
42 200 12 000 90 milj. kr.x

Med tillhänsyn del de folkpensioner i dagatt exporterasen av som
till utländska medborgare ingåroch i 315 milj. kr ärsom summan- -
enbart bosättningsgrundade och någon till sådanrättatt export av
pension inte kommer finnas för medborgare i länder utanför EESatt
eller konventionsområdet, kan det den verkliga kostnadsök-antas att
ningen blir något lägre 90 milj. kanske i intervalletkr, 60-80 miljän
kr.

Vi vill här den kostnadsökning har beräknatspoängtera att som nu
med all sannolikhet kommer övergående. Enligt riktlinjernaatt vara
för reformerade ålderspensionssystemetdet bl.a. avsnitten ochse 3.6
3.7 skall nämligen någon motsvarighet till folkpensionATP-grundad
inte finnas. pensionssystemetDet kommer i stället bygga påattnya
den s.k. livsinkornstprincipen, dvs. i princip varje kronas förvärvsin-

under hela livetkomst kommer få betydelse för den framtidaatt
pensionens storlek. Någon motsvarighet till nuvarande krav årtre
med förATP-poäng till pension skall inte finnas, denochrätt
intjänade pensionen kommer fullt exportabel. Folkpensione-att vara
ringen kommer garantipension.medersättasatt ett systemav
Garantipensionen kommer relaterad enbart till bosättningstidatt vara
i Sverige.

Arbetsskadeförsäkringen

arbetsskadeförsäkringenInom finns i dag krav bosättning här i
förlandet endast uppdragstagare och egenföretagare. För anställda

finns inget sådant krav. Tillkommande iden arbetsskadeförsäkring-av
skyddade personkretsen således fåtal uppdragstagare ochär etten



384 SOU 1997:72

skyddade personkretsen således fåtal uppdragstagareär ochetten
egenföretagare. Dessutom tillkommer enligt vårt förslag 600-800

lokalanställda vid utländska ambassader här iär landetpersoner som
avsnitt 8.3.3se enligt gällande praxis inte omfattassom nu av

arbetsskadeförsäkringen. En mindre ökning utgifterna för arbets-av
skadeförsäkringen kan således uppkomma. Den kan dock enligt vår
bedömning knappast komma överstiga milj.l kr år.att per

13.2 Effekter intäktssidanpå

Bosättningsbaserade13.2.l förmåner

bosättningsbaserade förmånernaDe i huvudsak skatteñnansierade.är
Eftersom vi inte lägger fram några förslag ändrade beskattnings-om
regler och våra förslag inte får några effekter det gäller skattein-när
komster, uppkommer inga förändringar intäktssidan.

13.2.2 Arbetsbaserade förmåner

i kapitelVi har beskrivit på vilket våra förslag11 till förändringarsätt
iden skyddade personkretsen, kan förväntas påverka uttagetm.m. av
socialavgifter här i landet. Som vi förutskickat där skall vi i detta
kapitel redovisa vissa beräkningar bortfallande respektive till-av
kommande belopp vi gjort.som

de förslag vi lägger fullaEtt fram arbetsgivaravgifterär attav som
skall betalas på lön och andra ersättningar till s.k. lokalan-utgessom
ställd tjänstepersonal eller administrativ/teknisk personal vid utländ-
ska beskickningar och lönade konsulat här i landet, förutsatt arbets-att

inte åtnjuter immunitet i det avseendet. Enligt uppgiftertagaren som
frånvi fått UD kan det det f.n finns 600-800antas att personer som

tillhör dessa kategorier och inte åtnjuter immunitet pä socialför-som
säkringsområdet, dvs. de svenska medborgare eller stadigvaran-är var

härde bosatta i landet vid anställningens början.
lön tjänstepersonalen iDen uppbär dag skattebefriad iärsom

Sverige och därför lägre motsvarande löner den vanligaän
arbetsmarknaden. Vi därför tjänstepersonalens årslön uppgårantar att

genomsnitttill i 100 000 kr. Med den utgångspunkten och med en
%avgiftssats 32 kan tillkommande avgifter beräknas till:om

%100 000 kr 32 700 22 milj kr.x x personer

visst bortfall avgifter på inkomst arbete i utlandet och påEtt avav
grund avskaffade ATP-förbindelser milj kr. enligt beräkningca 5av
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i kapitel 9 kommer uppstå. Emellertid detta avgiftsbort-att motsvaras
fall bortfallande förmåner,till varför någon nettokostnad förrättav
socialförsäkringen inte torde uppkomma i de fallen.

Slutsatser13.3

Om matematiskt de gjorda beräkningarnarentman summerar ovan av
ökade eller minskade utgifter respektive intäkter våra förslag kansom
föranleda, finner det i fråga förmåner inom den bosätt-attman om
ningsbaserade delen socialförsäkringen uppkommer kostnads-av en
ökning milj. årligen3 kr medan kostnaderna för förmåner inomom
den arbetsbaserade delen försäkringen ökar med 45-65 milj kr.av

framgått våra beräkningar finns ganska felmarginal,Som storav en
bl.a. beroende på osäkerhet i fråga i vilken grad deom personer som

tillkommande för-ingår i den personkretsen kommer utnyttjaatt
Vi gjort försiktigamånssystemen. dock ha ganska be-anser oss

räkningar, och den sammanlagda ökning kostnaderna för socialför-av
säkringen kan uppkomma kan därför inte bli tämligenänannatsom

i förhållande till socialförsäkringens samladebegränsad. Sett kostnader
kostnadsökning skulle uppkomma naturligtvisden kunnaär som

blygsam. Som vi redan påpekat förhåller det sig dessutom så denatt
utgiftsökningen, förkostnaden ATP-grundadstörsta export av

försvinnafolkpension, med all sannolikhet kommer detnäratt
pensionssystemet träder i kraft.reformerade

genomgångVi skall enligt våra direktiv i andra göraetappen en av
bestämmelser gäller för betalning socialavgifter ochde som av

egenavgifterallmänna och därvid särskilt beakta de konsekvenser som
tillämpning förordning 1408/71 får för svensktEEGen av nr

vidkommande gäller möjligheterna avgifter enligtvad att ta ut
förordningen. Vi skall förslag åtgärderanalysera och lämna om som

vidtas för från svensk sida skall kunna de socialav-bör att ta utman
gifter allmänna egenavgifter följer förordningens regler.och som av

föregripa resultatet vårt fortsatta arbete vågar viUtan att motav -
på avgiftsfrågornabakgrund det arbete vi hittills lagtsomav ner -

påstå fram i vårt slut-redan de förslag vi kommer läggaatt attnu som
betänkande medför ökade avgiftsintäkter sannolikt överstiger desom
kostnadsökningar föreliggande förslag kan komma attsom nu
medföra.

förslag sikt underlättatorde våra i detta betänkandeDessutom
administrationen och tillämpningen de olika förmånssystemen.av
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14 Ikraftträdande och övergångfrågor

Ikraftträdandet utredningens förslag14.1 av

Förslag: De reglerna skall träda i kraft den januari 1999.1nya

förslag vi lägger fram bör kraft januariDe träda i den 1999.lsom
Med till de administrativa åtgäder måste vidtashänsyn medsom

förslagen tidigare ikraftträdande inteanledning realistiskt.är ettav
Riksförsäkringsverket försäkringskassornaoch behöver tid att
förbereda tillämpningen den tudelade socialförsäkringen,av nya
utfärda föreskrifter, utbilda personal, datasystem, läggaanspassa upp

register, Vidare torde det lämpligt förslagen träder ietc. attvaranya
kraft samtidigt de förslag socialavgifter vi kommer attsom om som

i vårt slutbetänkande, vilket vi tidigare beräknasnämntpresentera som
klart vid innevarande års utgång.vara

förslag vi lägger fram enligt vår uppfattningDe börsom genom-
föras vidgad lagteknisk utgångs-medäven översyn t.ex.om en -
punkten hela regelverket socialförsäkringsomrâdet skall samlasatt
i särskild balk skulle genomföras stadium jfr vadetten senare-
vi i avsnittdetta 5.5. Den socialförsäkringslag visagt om som
föreslår svårighetskulle kunna inlemmas i sådan utvidgadutan en
samordning den svenska socialförsäkringslagstiftningen.av

Vi har frågan genomförandet våra förslag anståbörövervägt om av
dess pågåendetill den reformeringen ålderspensionssystemet klarärav

eller andra utredningsarbeten slutförts. Detta enligt vår bedömningär
inte nödvändigt. Vi har utformat våra förslag särskilt förslaget till-
socialförsäkringslag sådant framtida förändringar i desättett att-
enskilda förmânssystemen inte skall behöva medföra mindreänannat
justeringar i lagtexten.
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övergångsregler14.2

14.2.1 Allmänt

Förslag: den bosättningsbaseradeInom delen socialförsäk-av
ringen skall regler tillämpas frågai förmåner för tid efternya om
den lagstiftningens ikraftträdande den januaril 1999 medannya
äldre regler tillämpas för förmåner tid dessförinnan. Isom avser
fråga förmåner vid ikraftträdandet redan utgår skall äldreom som
regler tillämpas för det år följer efter ikraftträ-även närmastsom
dandet, det till fördel för den enskilde. Samma ordningärom

detföreslås gälla för all utbetalning förmåner för året tillav
försäkrade vid ikraftträdandet.personer som var

detNär gäller bilstöd enligt lagen 1988:360 handläggningom
ärenden bilstöd till handikappade och adoptionsbidragav om

enligt lagen 1988:1463 bidrag vid adoption utländskaom av
barn skall äldre bestämmelser tillämpas ansökan gjortsen som
före ikraftträdandet.

Även inom arbetsbaseradeden delen socialförsäkringen skallav
huvudregel gälla regler tillämpas i fråga förmånerattsom nya om

för tid efter den lagstiftningens ikraftträdande medan äldrenya
Äldreregler tillämpas för förmåner tid dessförinnan.som avser

regler skall dock tillämpas för årdet följer efteräven närmastsom
ikraftträdandet, det till fördel för den enskilde.ärom

arbetsskadeförsäkringensFör del föreslås traditionellt denatt
lagstiftningen skall tillämpas i fråga skador harnya om som

inträffat efter ikraftträdandet. Bestämmelser anmälan ochom
handläggning ärenden föreslås dock gälla för alla skadorav som
anmäls till försäkringskassan efter ikraftträdandet.

bestämmelserNya till förmåner skall inte i något fallrättom
tillämpas i fråga förmåner för tid före ikraftträdandet.om

Inledning

En konsekvens våra förslag blir vid bedömningenattav man av om
till viss förmån föreligger i framtiden i princip alltidrätt skallen

tillämpa såväl den socialförsäkringslagen den särskildanya som
förmånslagen. I socialförsäkringslagen finns bestämmelser om vem

försäkrad för den aktuella förmånen och i denär särskildasom
förmånslagen i finnsAFL de villkor måstenärmaret.ex. som- -
uppfyllas för till förmånen föreligga.skall Detta frågorrättatt reser

i vad mån Övergångsbestämmelser behövs och dessa i så fallom var
finnas.skall
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tordeDet uppenbart någon form övergångsregleringattvara av
behövs. frågaEn behöver regleras exempelvis vad skallärsom som
gälla beträffande till ersättning för tid efter ikraftträdandeträtt i fall då
försäkringsfallet inträffat före ikraftträdandet. En fråga vadärannan

skall gälla beträffande pågående förmânsutbetalningar. Vidaresom
måste Övergångsbestämmelser finnas i fråga förmånerom som
visserligen betalas efter ikraftträdandet helt eller delvisut men som
tjänats in under tid före denna tidpunkt huvudsakligen pensioner.

Den bosättningsbaserade delen försäkringenav

naturlig utgångspunktEn bör bestämmelser skall gälla iattvara nya
fråga förmåner för tid efter den lagstiftningens ikraftträdandeom nya
och äldre bestämmelser skall gälla för förmåner tidatt som avser
dessförinnan. förmånen faktisktNär betalas skallut utanvara
betydelse. Det avgörande i stället vilken tid förmånenär attavser

barnbidrag för månadtäcka bostadsbidrag för månad etc..x, y,
Den angivna principen bör enligt vår mening gälla i frågaäven om
förmån kan utgå såväl före efter ikraftträdandet. Deten som som

innebär till förmånen för viss tidsperiod skall bedömasrättenatt en
enligt de regler gäller justunder den tidsperioden, oberoendesom av

ersättningsperioden påbörjats. Eftersom bosättningsbegreppetnär i
delar behålls oförändrat bör förslaget inte kunna medföra någrastora

förolägenheter enskilda. torde såledesDet sällan kommastörre att
uppstå situationer då före ikraftträdandet deen person som av nya
reglerna varit bosatt i Sverige därefter inte längre skallatt anse som

bosatt här i landet och således inte längre omfattad denanses vara av
bosättningsbaserade delen försäkringen. de fallFör då detta ändåav
kan komma inträffa, i fråga utländska studenter ochatt t.ex. om
statstj bör möjlighet övergångsvis tillämpa äldreänstemän, regleratten
finnas.

Vi föreslår huvudregel bestämmelser skall gälla i frågaattsom nya
förmåner för tid efter den lagstiftningens ikraftträdande ochom nya

äldre bestämmelser skall gälla för förmåner tid dessför-att som avser
frågainnan. I utbetalning förmåner föreslås dock äldreattom av

regler skall tillämpas för det år följer efteräven närmastsom
ikraftträdandet, dvs. under hela år 1999, det till fördel för denärom
enskilde. vidFör ikraftträdandet uppbär exempelvisen person som
Vårdbidrag eller barnbidrag enligt de reglerna inte längremen som nya
skall bosatt i Sverige och berättigad till förmånen, skallanses som
således under övergångsåret 1999 äldre regler alltjämt tillämpas. Detta
bör skäligen gälla för redan försäkrade eljest haräven personer som
räknat med visst skydd svensk socialförsäkring och behöverett av som
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tid för planera sin bosättning eller vistelse i Sverige. såledesDet äratt
inte avgörande förmånen utgår just vid årsskiftet 1998/1999.att

Undantaget från huvudregeln föreslås således gälla bara det ärom
till fördel för den enskilde. Den inte varit bosatt iattsom anse som
Sverige enligt äldre regler det med reglerna blirdeärmen nya
däremot omedelbart omfattad de reglerna dessa träder inärav nya
kraft.

Vissa bosättningsbaserade förmåner egentligen inteärtyper av
såbestämda de viss tid. de förmåner omfattasAvatt avser som av

vårt förslag till socialförsäkringslag gäller det bilstöd enligt lagen
1988:360 handläggning ärenden bilstöd till handikappadeom av om
och adoptionsbidrag enligt lagen vid1988:1463 bidrag adoptionom

utländska barn. För dessa förmåner föreslår vi äldre bestämrnel-attav
fortfarande skall tillämpas på ansökan gjorts före ikraftträ-ser en som

dandet.

arbetsbaserade försäkringenDen delen av

Även inom den arbetsbaserade delen socialförsäkringen föreslåsav
huvudregel regler skall tillämpas i fråga förmåner förattsom nya om

efter dentid lagstiftningens ikraftträdande äldre reglermedannya
förtillämpas förmåner tid dessförinnan. innebärDetsom avser

exempelvis till sjukpenning för sjukperiod inträffaträttenatt en som
avslutatsoch före ikraftträdandet skall bedömas helt enligt äldreäven

bestämmelser, förmånen inte betalas före ikraftträdan-kanäven utom
det. sjukfalletOm inträffar först efter ikraftträdandet skall däremot
enbart den lagstiftningen tillämpas.nya

det gäller försäkringsfallNär påbörjas före ikraftträdandet ochsom
fortsätter därefter skulle dock strikt tillämpning denäven aven

angivna principen kunna medföra konsekvenser inte kansom anses
Överrimliga. huvud bör, liksom det gäller bosättnings-närtaget

baserade förmåner, den förvid ikraftträdandet försäkradärsom en
förmån inte omedelbart fråntas till förmånen han medrätten även om
tillämpning den lagstiftningen längre försäkrad.inte Viärav nya
föreslår därför för försäkringenden arbetsbaserade delenäven attav

övergångstid år skall gälla för sådana fall, dvs. äldre regleretten om
skall kunna tillämpas under år 1999.

Även den omvända situationen kan uppkomma, dvs. att en person
före ikraftträdandet drabbats exempelvis sjukfall då inteettsom av
försäkradvarit med tillämpning de reglerna kommit bliattmen av nya

omfattad försäkringen. sådant fall bör de reglerna börjaI ettav nya
gälla fr.o.m. tidpunkten för ikraftträdandet.

det gäller förmåner från arbetsskadeförsäkringen föreslåsNär
traditionellt den lagstiftningen skall tillämpas i fråga skadoratt nya om
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har inträffat efter ikraftträdandet. Bestämmelser anmälan ochomsom
handläggning ärenden föreslås dock gälla för alla skador somav

efter ikraftträdandet. Med "inträffat efteranmäls till försäkringskassan
praxisikraftträdandet" enligt och dithörandeLAF att ettavses

årolycksfall inträffat, såvitt i fråga, efter utgången 1998har är avnu
första gången.arbetssjukdom därefter har visat sig för Deneller att en

försäkrad enligt inte omfattastidigare har varit LAF men som avsom
praxis försäkrad för arbets-de bestämmelserna enligt fortsattärnya

omvändkan härledas till det tidigare arbetet. Isjukdom ensom
intenågon försäkrad efter år 1998 tidigare,situation, dvs. är men

årutförts fr.o.m. 1999 kunnaenligt praxis endast arbetetorde som
uppstå för svensksådan situation skulle kunnabeaktas. En t.ex. en

ambassad här i landet.varit anställd vid utländskmedborgare som en

frågorNågra särskilda

något fall skallfrågan den lagstiftningen iVi har övervägt om nya
före lagstiftningensbeträffande förmåner för tidkunna tillämpas

till fördel för denfall då skulleikraftträdande, i dettat.ex. vara
inte bör kunna ske. DetVi har emellertid funnit såenskilde. äratt

lagstiftningensförevår bedömning inte rimligt denenligt att som
åberopandeför viss förmån, medikraftträdande inte varit försäkrad en

till den aktuellabestämmelserna, skall kunnade rättgesnyaav
före lagstiftningen ikraftträdande. Däremot kan,förmånen för tid som

föreliggaförmånen för tid däreftertill ävenrättnärrmts, omovan
tidpunkt.försäkringsfallet inträffat före denna

skall finnas, dvs.fråga övergångsbestämmelsernasärskildEn är var
socialförsäkringslagenfogas till den föreslagnade skall nyaav ossom

vii befintlig lagstiftning AFL, etc.till de ändringareller som
det inte behövsföreslår. Vi har gjort den bedömningen änannatatt en

den socialförsäkringslagen ochikraftträdandebestämmelse till attnya
de föreslagnaÖvergångsbestämmelser införas underbehövliga bör

förrnånslagarna.ändringarna i de olika
finnsvi lägger framförslag till socialförsäkringslagdetI ettsom

Sverige i olika fall dåbosättning och arbete iantal bestämmelser om
eller lämnar SverigeSverige från landkommer till ett annaten person

ikraftträdandebe-sedvanligasig till land. Till denoch beger annatett
klargörandefogassocialförsäkringslagen börstämmelsen till en

föreviss redanskall gälla i fall dåbestämmelse vad personsom enom
Vi föreslår dekommit till Sverige.ikraftträdandet har lämnat eller att

fall då deni sådanabestämmelserna skall tillämpasavsedda även
exempelvisSåledes skallflyttningen skett före ikraftträdandet.aktuella

biståndsarbetare i 2 kap. 4 §bestämmelsenden föreslagna om
före år 1999tillämpassocialförsäkringslagen även person somen
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till utvecklingslandsänts för biståndsarbete där. Detta innebärett inte
bestämmelsen skall tillämpas för tid före 1999att endastutan att en

före det året för biståndsarbetesänts skall fr.0.m. denutperson som
januaril 1999 behandlas på sätt sändssamma utsom en person som

då eller Rätten till förmåner bedöms därvid enligt de över-senare.
gångsregler vi föreslagitsom ovan.

14.2.2 Särskilt intjänande till pensionrättom av

Förslag: Frågan viss tid vid beräkning folkpension skallom av
kunna tillgodoräknas den enskilde bosättningstid i Sverigesom
skall tillämpningmedavgöras de reglerna endast dennaav nya om
tid infaller efter den lagstiftningens ikraftträdande den janu-1nya
ari 1999.

Beräkning pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknandeav
pensionspoäng för till tilläggspension skallrätt ske medav

tillämpning de reglerna endast för år fr.0.m. det då dessaav nya
regler träder i kraft.

till folkpensionRätt grundas tillgodoräknade bosättningsår i Sverige
eller tillgodoräknade pensionspoäng. Rätt till tilläggspension grundas
på inkomst förvärvsarbete försäkradeden för varje år,attav genom
för vilket pensionsgrundande inkomst fastställs för honom, till-
godoräknas pensionspoäng. Till grund för beräkningen denav
enskildes folkpension eller tilläggspension skall således läggas
förhållanden har inträffat före ibland långt före tidpunkten försom - -
ansökan; pensionsgrundande inkomst har beräknats år för år och
pensionspoäng har registrerats löpande i pensionsregistren, etc.

förslagDe vi lagt fram vad skall med bosättningsom om som avses
i Sverige innebär för det flertalet försäkrade i fråga tillstora rättenom
folkpension inte någon förändring i förhållande till vad gäller isom
dag. För vissa kommer dock bosättningsbegreppet medföraattgrupper
förändringar. Det gäller främst studerande och biståndsarbetare se

omkapitel 8. Vi föreslår hithörande regler kvalifikationstid inteatt
någon retroaktiv verkan de skall gälla fr.0.m. det årutan attges som

den lagstiftningen träder i kraft. innebärDet frågan vissattnya om en
tid skall kunna tillgodoräknas den enskilde bosättningstid isom
Sverige för till folkpension skallrätt med tillämpning deavgöras av

reglerna endast detta år infaller efter den lagstiftningensnya om nya
ikraftträdande.

När det gäller särskilda folkpensionsförmâner handikappersätt-som
ning och Vårdbidrag det inteär frågasätt attsamma som annars om
år för år kvalificera sig till förmån. Dessa förmåner lämnas i ställeten
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vissamed bestämda belopp till försäkrade under denpersoner som
aktuella tiden bosatta i Sverige. Förmånerna skall därför lämnasär i
enlighet med vad vid tidigare har anfört den bosättningsbaseradeom

försäkringen.delen av
det gäller utbetalning folkpensionNär grundas på till-av som

godoräknade pensionspoäng för tilläggspension har vi i kapitel 5
föreslagit det krav på bosättning här i landet gäller föratt som nu
utländska medborgare skall avskaffas. Vi föreslår inte heller dennaatt
förändring skall retroaktiv verkan, dvs. tillrätt exportges av
folkpension grundad på pensionspoäng för utländska medborgare skall

frågagälla endast i pension för eftertid den lagstiftningensom nya
ikraftträdande.

På motsvarande föreslår vi beräkning pensionsgrundandesätt att av
inkomst och tillgodoräknande pensionspoäng för tilläggspensionav
skall ske med tillämpning de för årreglerna endast fr.o.m. detav nya
då dessa regler träder i kraft. Det innebär det kravt.ex. att
bosättning här i landet gäller för utländska medborgare för attsom nu
pensionsgrundande inkomst skall kunna beräknas, fortfarande skall

år infallertillämpas före den lagstiftningens ikraftträdande.som nya
gäller således efterDetta ansökan pension dennaäven görsom om

tidpunkt och något krav på bosättning här i landet då intetrots att
skall finnas kvarlängre enligt vårt förslag.

föreslagitkapitel 9 har vi de ATP-förbindelsernaI s.k. skallatt
avskaffas. Där har också behandlats de särskilda övergångsfrågor som
sammanhänger med sådant avskaffande.ett
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Övriga frågor15

Inledning15.1

samtligadirektiv skall vi beakta regeringens direktiv tillEnligt våra
offentliga åtagandenkommittéer och särskilda utredare prövaatt

redovisa regionalpolitiska konsekvenserdir. 1994:23, att
jämställdhetspolitiska konsekvenserdir. 1992:50 och redovisaatt

kommittédi-finns emellertid ytterligare generelladir. 1994: 124. Det
direktiven utredningsförslagens inriktningrektiv. Till dessa hör om

EG-aspekter i utredningsverksam-dir. 1984:5, direktiven beaktaatt
redovisa konsekvenser fördir. 1988:43 och direktivenheten att

det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.brottsligheten och
inriktning får förslagenEnligt direktiven utredningsförslagensom

minska statsinkomsterna. Ide offentliga utgifterna ellerinte öka
varje kommitté skalloffentliga åtaganden bl.a.direktiven attangesom
inkomstminskningarutgiftsökningar ellerhur förslag innebärvisa som

ekonomiskaredovisat deför skall finansieras. Vi har i kap. 13staten
varför kostnadsaspekterna inte berörsvåra förslag,konsekvenserna av

skall beakta deVåra direktiv uttryckligen vii detta kapitel attanger.-
1408/71. Vidbl.a. förordning EEGkonsekvenser nrsom av

konsekvensernautarbetande våra förslag har vi beaktat attavav
i anslutning till de frågorSverige medlem i EU redovisat dettaär samt

beakta 1988 årsbehandlat. saknas därför skäl dessutomvi har Det att
våra ställnings-kapitel redovisar vidirektiv EG-aspekter. I dettaom

i dettakommittédirektiv. Sisttill övriga angivna generellataganden
utanför vårt uppdragnågra frågor vi liggakapitel berörs som anser

överväganden.framdeles bör bli föremål försommen
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15.2 Generella kommittédirektiv

15 l Offentliga åtaganden
.

Enligt direktiven offentliga åtaganden skall vi förutsättningslöstom
det offentliga åtagandepröva föremål för vårtär uppdrag börom som

offentlig angelägenhet. Om prövningen åtagandet leder tillvara en av
bedömningen det får offentlig angelägenhetatt skallanses vara en
lämplig nivå för verksamheten t.ex. statlig eller kommunal anges.
Enligt dessa direktiv skall vi också, förslagen innebär utgiftsök-om
ningar eller inkomstminskningar för visa hur dessa skallstaten,
finansieras analysera möjligheter till besparingar och effektivise-samt
ringar. Frågor rörande kostnader och finansiering har vi redan
behandlat i kap. 13.

Svensk socialförsäkring obligatoriskär med avseende på flertalet
förmåner. Den uppfyller försäkringsvillkoren omfattassom av
försäkringen han eller hon någon särskild framställangörutan att
därom. Ett undantag föreligger emellertid beträffande arbetslöshetsför-
säkringen enligt lagen 1973:370 arbetslöshetsförsäkring,om som

frivilligt inslag iutgör socialförsäkringen. Rätt försäkradett att vara
har enligt 2 § nämnda lag den medlem i registreradärsom en
arbetslöshetskassa. I finnsAFL också bestämmelser frivilligom
sjukpenningförsäkring 21 kap. Den försäkringen ligger emellertid
utanför vårt uppdrag.

Socialförsäkringen finansieras i statlig regi med socialavgifter,
allmänna egenavgifter och statsmedel. Beträffande den del av
arbetslöshetsförsäkringen handhas arbetslöshetskassorna skersom av

mindre del finansieringen medlemsavgifter. ingårDeten av genom
inte i värt uppdrag ordning föröverväga finansieringatt utanen ny

framdeles kommer socialförsäkringenäven till helt övervägande delatt
finansieras staten.genom

Försäkringskassorna står under tillsyn RFV och arbetslös-av
Ävenhetskassorna under tillsyn Arbetsmarknadsstyrelsen.av om

försäkringskassorna och arbetslöshetskassorna har särskilt för-ett
hållande till det allmän uppfattningär socialförsäkringenstaten, atten
enligt nuvarande ordning handhas offentlig angelägenhet påsom en
statlig nivå. Svensk socialförsäkring har väsentliga inslag för-av
delningspolitiska åtgärder, vilket talar för den skallatt ettvara
offentligt åtagande.

Vårt uppdrag i huvudsakär samlad be-göra översynatt en av
försäkrad, lämna förslag med inriktning enhetligagreppet att att

villkor skall gälla för likartade förmåner och hur denprövaatt
skyddade personkretsen skall Frågor rörande socialavgifteravgränsas.
och allmänna egenavgifter kommer vi behandla iatt ett senare
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betänkande. I uppdraget ingår däremot inte någongöra översynatt av
administrationen socialförsäkringen eller organisationen denna.av av

Mot bakgrund omfattningen vårt uppdrag skulle föradet förav av
långt, vi självmant gjorde överväganden beträffande administ-om
rationen socialförsäkringen. De frågor vi skall utreda såledesärav
inte sådan karaktär de motiverar vi någon prövninggöratt attav av

socialförsäkringen bör offentlig angelägenhet.om vara en

15.2.2 Regionalpolitiska konsekvenser

Enligt direktiven dir. 1992:50 rörande beaktandet regional-av
politiska konsekvenser bör bl.a. särskilda utredare belysa regionalpoli-
tiska konsekvenser sina förslag. Därvid skall särskilt beaktas hurav
förslagen påverkar sysselsättningen och den offentliga servicen i olika
delar landet. Vidare skall beaktas hur planerade förändringarav av

avgifter, skatter och bidrag påverkar de ekonomiska förut-taxor,
sättningarna för kommuner, näringsliv och privatpersoner i olika delar

landet. Vid förslag till omorganisationer eller bildandestörreav av
myndigheter skall det redovisas överväganden decentraliseringnya om

och lokalisering utanför Stockholmsregionen.
Försäkringstillhörigheten skall enligt våra förslag bestämmas detav

förhållandet den enskilde arbetar eller bor i Sverige. Däremotatt är
förslagen vad gäller försäkringstillhörigheten inte relaterade till ivar
landet den enskilde vistas eller har sitt förvärvsarbete. Våra förslag
inverkar således inte sysselsättningens fördelning inom landet såvitt
gäller den skyddade personkretsen. Vi bortser därvid från vårtatt
förslag arbetsförsäkring för alla arbetar i Sverige eventuelltom en som
kan Sverige attraktivtgöra arbetsland för enskildamera som personer
och detta skulle kunna gälla särskilt i gränsområden.att

frågaEn våra förslag påverkarär sysselsättningensannan om
fördelning i regionalt hänseende vad gäller försäkringskassornas
handläggning. Enligt våra förslag skall ärende normalt handläggasett

den försäkringskassa inom verksamhetsområde den försäkradeav vars
bosatt. I praktiken det dagensär ordning enligt vilken hand-motsvarar

läggande kassa den hos vilken den enskildeär inskriven. Be-är
träffande dem arbetar här i landet bosatta härutan attsom vara
föreslår vi kap.5 SofL5 § ärende skall den kassaavgörasatt ett av
inom verksamhetsområde den enskilde regelmässigt tillbringarvars
dygnsvilan. Tillbringas dygnsvilan inte här i landet, skall enligt
förslaget ärende den kassa inom verksamhetsom-avgörasett av vars

Ärendenråde den enskilde regelmässigt arbetar. rörande sjömän skall
Göteborgsavgöras allmänna försäkringskassa. Kan det inte medav

ledning det anförda bestämma vilken kassa behörig, skallärav nu som
enligt förslaget ärendet Stockholms läns allmännaavgöras försäk-av
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ringskassa. Detta såvitt intemotsvarar, utom äravser personer som
bosatta i Sverige, i praktiken i huvudsak nuvarande ordning.

Den har till förmåner enligt svensk lagstiftningrätt med stödsom
förordning EEG 1408/71 skall enligt nuvarande ordning 3 §av nr a

RFFS 1985: tillhöra16 den försäkringskassa och det lokalkontor hos
kassan inom verksamhetsområde han regelmässigt tillbringarvars
dygnsvilan. Enligt våra förslag kommer cirka ytterligare 10 000

på grund arbete i Sverige omfattas svensk socialför-attpersoner av av
säkring de inte bosatta här. Dessa tillhör inteär demtrots att personer

omfattas förordning 1408/71. tillkommandeDennasom av grupp
försäkrade kommer emellertid omfattas enbart den arbets-att av
baserade försäkringen.

Enligt statistik från AMS antalet meddelade arbetstillstånd inteär
helt jämnt fördelat landet. Denna statistik arbetstillståndensöver anger
fördelning på län och vissa yrken. Under första halvåret 1995 med-
delades 898 tidsbegränsade arbetstillstånd. avsågHärav 39 procent
358 Stockholmspersoner län, 10 91 Göteborgspersonerprocent
och Bohus län 10 92 dåvarandepersoner Malmöhussamt procent
län. I nämnda antal ingår emellertid varken säsongsarbetare, prakti-
kanter kommer hit inom för utbytesavtal, au-pairer ellersom ramen
artister.

den försäkradeFör arbetar i Sverige bosattautan attgrupp som vara
här skall enligt vårt förslag inte föreligga någon generell amnälnings-
skyldighet. Däremot skall anmälan försäkringsfallgöras när upp-
kommer, vid sjukskrivning. Någon generell inskrivning ellert.ex.
registrering skall inte ske dessa Detta innebär denattav personer. nya

försäkrade kommer föranleda handläggningsåtgärderattgruppen
endast i samband med försäkringsfall. Det administrativa förfarandet
blir mindre omfattande för denna för dem kommerän attgrupp som
omfattas såväl den bosättningsbaserade den arbetsbaseradeav som
försäkringen. Annorlunda uttryckt kommer det administrativa
merarbetet avseende den försäkrade bli förhållandevisattnya gruppen
marginellt och kan heller inte medföra några beaktansvärdaantas
regionalpolitiska konsekvenser för försäkringskassorna.

Vissa kommer till Sverige för studera skall inteattpersoner som
försäkrade här. Detta torde emellertid inte föranleda försäk-attvara

ringskassornas ärenden kommer minska i någon nämnvärdatt
omfattning. Personer hitsända utländsk statligär arbets-som av en
givare skall heller inte försäkrade här, inte följerannatvara om av
förordning EEG 1408/71 eller konvention social trygghet. Inr om
praktiken torde detta inte medföra någon förändring för något större
antal Möjligtvis kan vårt förslag i dessa delar medföra någotpersoner.
färre förärenden försäkringskassorna i vissa storstadsområden.
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Vi lämnar inte förslag till några omorganisationer. Inte heller
föreslår vi myndigheter skall bildas. denna del föreligger detIatt nya

inte någradärför skäl till regionalpolitiska överväganden.
föreslårVi heller inte några direkta förändringar vad gäller taxor,

avgifter, skatter eller bidrag. vi arbets-En konsekvens utökarattav
skadeförsäkringens skyddade lokalanställdpersonkrets med personal
vid utländska beskickningar i arbetsgivaravgifterSverige blir skallatt
erläggas för nämnda emellertid fråga mindreDet är ettgrupp. om
antal varför detta i praktiken kan några nämnvärdaintepersoner, ge
regionalpolitiska konsekvenser.

Jämställdhetspolitiska15.2.3 konsekvenser

Enligt direktiven jämställdhetspolitiska konsekvenserom
förslag föregåsdir. 1994:124 skall de vi lägger fram bl.a. av en

innehålla redovisning förväntasanalys och hur förslagen kanen av
direkt indirekt, respektive villkor ochpåverka, eller kvinnors mäns

därmed förutsättningar för jämställdhet mellan könen.
allmänt kan inom socialförsäkringen föreliggerRent sägas att en

skillnad med på kön så förmåner uppbärs iavseende vissasätt att
utsträckning främstdet könet det andra. Detta gällerstörre änav ena

föräldrapenning, till delen uppbärs kvinnor.störstasom av
Vad gäller bl.a. föräldrapenning garantinivån havande-över samt

skapspenning utökas den skyddade till omfatta dempersonkretsen att
arbetar i Sverige här. Vi föreslår däremotbosattautan attsom vara

inte några ändringar farniljebegreppet socialförsäkringen.inomav -
påverkar våra förslag förutsättningarna för jäm-Sammantaget inte

ställdhet mellan könen.

15.2.4 Konsekvenserna för brottsligheten brottsföre-och det
byggande arbetet

direktiven dir. 1996:49 konsekvenser för brottsligheten och detI om
frambrottsförebyggande arbetet alla förslag läggsatt avanges som

kommittéer eller och innehållautredare skall föregås analys enav en
brottsförebyg-redovisning effekterna för brottsligheten och för detav

sociala välfärdengande arbetet. gäller bl.a. förslag denDet rörsom
kommittén eller utredareninklusive hälso- och sjukvårdsområdet. Om

sådan analys inte kanbedömer och redovisning göras ettatt en
meningsfullt följd ellertill utredningsuppdraget ämnetssätt av
karaktär, skall detta och särskilt motiveras.anges

Vårt uppdrag försäkrad inombegreppetär göra översynatt en av
enhetligasocialförsäkringen redovisa syfte uppnåoch förslag iatt att
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för likartadevillkor förmåner. uppdraget ingårI också prövaatt om
den personkrets omfattas svensk socialförsäkring bör utvidgassom av
till alla arbetar här i landet. Till uppdraget hör ocksåatt attsomavse

i vilken omfattning svensk socialförsäkring skall omfattapröva
vistas utomlands.personer som

enskildes tillhörighet till socialförsäkringenDen del denär en av
sociala välfärden. Bestämmelserna socialförsäkringen innebär attom

försäkrade vissaden under särskilt angivna förutsättningar har rätt att
erhålla vissa förmåner. Kommer någon i åtnjutande sådanav en
förmån grund han eller hon har lämnat felaktiga uppgifter,attav

det föranleda straffrättsligtkan ett ansvar.
innebärVåra förslag bl.a. förändringar den personkretsav som

skall omfattas svensk socialförsäkring. För vissa förmåner föreslårav
vi nuvarande krav bosättning här i landet förutsättningatt som en

socialförsäkringför tillhöra svensk skall krav påersättasatt ettav
i landet. Möjlighetenarbete här otillbörligt uppbära förmåner tillatt

följd felaktiga uppgifter påverkas inte vårt förslag.av av
Enligt våra förslag skall den kommer till Sverige för tidsbe-ettsom

arbete kunna omfattas den arbetsbaserade försäkringen. Dettagränsat
kan medföra ökat intresse för den enskilde meddela försäkrings-ett att
kassan han eller hon har inkomster, vilket i någon mån kanatt
motverka arbetar här erforderligtha tillståndatt utan attpersoner
härför eller underlåter erlägga ellerskatter avgifter.att

15.3 Frågor för fortsatt utredning m.m.

Vi föreslår, tidigare anförts, bl.a. lokalanställd personal vidattsom
beskickning i Sverige omfattasutländsk skall arbetsskadeför-även av

säkringen. medför det för denna skall betalasDetta arbets-att grupp
givaravgifter. lokalanställda åtnjuter till skillnad frånDe övrig
beskickningspersonal varken immunitet privilegiereller enligt LIP.

inkomstbeskattas lokalanställda inte iOaktat detta de Sverige. Det
sådan ordningen ifrågasättas,lämpliga i kan bl.a. bakgrundmoten av

inte obetydlig del det svenska socialförsäkringssystemetatt en av
Nämnda har nämligen enligtfinansieras skatt. ävengenom grupp

nuvarande ordning, med undantag för förmåner inom arbetsskadeför-
säkringen, till flertalet förmåner inom socialförsäkringen. Deträtt

enligt vår mening skäl inte beskattning börfinns övervägaatt om
vårti fråga. Emellertid ingår det inte i uppdrag behandlakomma att

beskattning. sammanhanget kan vi ifrågor I nämnas att ettom
skall överväganden beträffandekommande betänkande görasenare

egenavgifter. Sannolikt har vi dåsåväl socialavgifter allmännasom
allmännaanledning de lokalanställda skall betalaprövaatt egenav-om

gifter.
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Vad gäller sådan ersättning utgår vid sjukvård vill vi anförasom
följande. frågorDessa föremål för omfattandeär reglering i AFLen
och anslutande författningar. De grundläggande bestämmelserna finns
i 2 kap. EnligtAFL. dessa bestämmelser kan ersättning från sjukför-
säkringen lämnas för kostnader för vissa vårdåtgärder, hjälpmedel,

Emellertid finansieras nämnda kostnader huvud-transporter m.m.
sakligen med andra statsmedel. Kostnadsansvaret för flertalet
ersättningar har överförts till sjukvårdshuvudmännen. Enligt 2 kap.
6 § AFL lämnas ersättning för sjukresor och Sjuktransporter enligt
grunder regeringen fastställer. I lagen 1991:419 resekost-som om
nadsersättning vid sjukresor föreskrivs sjukvårdshuvudmännen iatt
fråga omfattas sjukförsäkringen skall lämna ersättningom personer av
för resekostnader. Mot bakgrund detta exempel vi detattav anser
finns anledning allmän bestämmelserna igöra 2 kap.översynatt en av
AFL och anslutande författningar så det klart framgår vad äratt som

hänföra till sjukförsäkringen.att
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Författningskommentarer16

till socialförsäkringslag16.1 Förslaget

Inledande bestämmelser1 kap.

denna lag finns allmänna bestämmelser social trygghetl § I om genom
vissa bidragssystem för bor ellersocial försäkring och personer som

i Sverige socialförsäkringen.arbetar
till förmån skall antingen grundas på bosättning ellerRätten varaen

beroende förvärvsarbete eller inkomst sådant arbete.av av

förmåner socialförsäkringen handhas enligt särskilda2 § Frågor inomom
allmänna försäkrings-författningar Riksförsäkringsverket och deav

Arbetsmarknadsstyrelsen, läns-skattemyndighetemakassoma, samt
författningar omfattasarbetsnänmdema och arbetslöshetskassorna. De som

denna lag i 3 kap.angesav

två första paragrafer vad lagen vilkalagensI samtanges avser
myndigheter och andra deltar i handläggningen. Motsvaran-organ som

bestämmelser finns i dag i flera de författningar reglerarde somav
lagensocialförsäkringsförmåner, i kap. 1 och 2 §§olika lt.ex.

allmän försäkring1962:381 AFL.om
avsnittvi konstaterat i våra allmänna överväganden i 5.4 detSom är

möjligt med enbart juridiska metoder trygghets-inte avgöraatt om en
socialför-anordning försäkring eller för områdetgränsernaär en var

generellt skall dras. Vi har i stället valt i lagens förstasäkring sett att
"arbetsdeñnition" socialförsäkring.paragraf begreppet Därgöra aven

vad vid tillämpningen denna lag skall förstås medanges som av
bemärkelse skall heltsocialförsäkring. Till socialförsäkringen i denna

sådana trygghetsanordningar eller förmânssystemenkelt räknas som
framgår lagens tredje kapitel.omfattas lagen. Vilka dessa är avav

i avsnittVårt urval och våra definitioner har beskrivits 5.1.
förmånförsta paragrafen andra stycket tillI rättenattanges en

för-antingen skall grundas bosättning eller beroendevara av
värvsarbete eller inkomst sådant arbete. Vi föreslår således i dettaav
betänkande socialförsäkringen skall delas i två delar, delatt en som

på bosättning här i landet den bosättningsbaserade försäk-grundas
och del grundas på den arbetsbaseraderingen arbete hären som

försäkringen. Dessa delar skall iprincip oberoende varandra.vara av
Förslaget har utvecklats i avsnitt 5.2. innebär i korthetDet att en
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för kunna få till vissarätt socialförsäkringsför-attperson typer av
måner, barnbidrag, måste bosatt i Sverige,t.ex. medan han förvara

till andra förmånerrätt såsom sjukpenning skall ha förvärvsarbeteett
här.

Socialförsäkringslagen SofL skall fungera ramlag ellersom en
"paraplylag" i förhållande till andra författningar reglerar rättensom
till olika förmåner AFL, LAF, etc.. Det framgår dels detattgenom
i första paragrafen första stycket det i lagen finns allmännaattanges
bestämmelser social trygghet social försäkring och vissaom genom
bidragssystem för bor eller arbetar i Sverige, delspersoner som

det i andra paragrafen klargörsatt reglernärmare degenom att om
enskilda förmånerna finns i särskilda författningar. Vilka dessa
särskilda författningar framgår lagensär tredje kapitel.av

I andra paragrafen också vilka myndigheter och andraanges organ
handhar de olika förmånerna i enlighet med författning.som resp.

Bestämmelserna i 1 och 2 §§ torde därmed god inledning tillge en
vad lagen kommer handlaatt om.

3 § dennaI lag finns bestämmelser om
ingår i personkretsen för tillämpningen de för-vem som av

fattningar i 2som avses
bosättning och arbete i Sverige,

3. allmänna tillämpningsvillkor,
4. utbetalning förmåner utomlands, samtav
5. anmälan och handläggning ärenden.av
I de särskilda författningarna finns bestämmelsernärmare rättenom

till förmåner Med till förmån irätt denna lag såvälm.m. en avses
tillgodoräknande betalning förmån, inte någotsom annatav en om anges
eller framgår sammanhanget.av

förstaI stycket allmän upplysning socialförsäkringslagensges en om
innehåll. Motsvarande hänvisningar till den lagen föreslås intagna i de
särskilda förmånslagarna.

Som redan under föregående paragrafer tankenangetts allaär att
allmänna, grundläggande villkor för till olika socialförsäkringsför-rätt
mäner skall finnas i SofL, medan för varje förmån specifika villkor

finnasskall i de olika författningarna reglerar dessa förmåner.som
SofL kan också ramlag försägas de olika förmånslagarna. Förvara en

i framtiden kunnaäven behålla enhetligheten i frågaatt sådanaom
grundläggande villkor regleras i SofL och för slippa eventuellaattsom
tolkningsproblem måste lagstiftaren framdeles undvika avvikelser i
andra författningar från vad i SofL.som anges

detNär gäller vissa förmåner främst pensioner börtyper av man- -
skilja på intjänandet förmånen och utbetalningen förmånen.av av
Intjänandet förmånen sker under ofta längre tidsperiod,av t.ex.en - -

arbetstagare pensionsgrundande inkomst till-attgenom en en
godoräknas pensionpoäng för tilläggspension. Utbetalningen av
förmånen sker däremot oftast först vid tidpunkt. För atten senare
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täcka in båda dess skeden i andra stycket vid tillämpningenattanges
SofL med till förmån såväl intjänanderätt utbetalningav avses en som

förmån, inte något eller framgårannatav en om anges av samman-
hanget.

4 § Bestämmelserna i denna lag gäller inte följernär annat av gemen-
skapsrätt fri rörlighet för inom Europeiska unionen EU ellerom personer
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES.

Regerin får träffa överenskommelse med andra eller in-en stater
temationela utsträckt tillämpning denna lag ellerorgan om av om
undantag i vissa fall från lagens bestämmelser.

paragrafens förstaI stycke bestämmelserna i SofL inte gällerattanges
följer gemenskapsrätt frinär rörlighet för inomannat av om personer

Europeiska unionen EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet EES. redogörelseEn för EG-rätten på socialförsäkringsområdet
har lämnats i kapitel 2. Den gemenskapsrätt i första handärsom avses
Romfördraget och förordningarna EEG 1408/71 och 1612/68. Inr
kapitel 6 8 har redogjorts för vilka konsekvenser våra förslag får-
inom tillämpningsområdet för EG-rätten. Dessa behandlas därför inte
här. Som framgått de angivna avsnitten innebär våra förslag i vissav
mån anpassning till vad gäller inom tillämpningsområdet fören som

NågonEG-rätten. fullständig anpassning det emellertid inte frågaär
och det kan därför i vissa fall uppkomma situationer då be-om,

stämmelserna i SofL inte skall tillämpas.
I andra stycket bemyndigas regeringen träffa överenskommelseatt

med andra eller internationella utsträckt tillämpningstater organ om
SofL eller undantag i vissa fall från lagens bestämmelser.av om

Motsvarande bestämmelse finns i de flesta andra författningar
socialförsäkringsområdet, exempelvis i 20 kap. 15 § AFL. avsnittI
2.5 och finns2.6 exempel på de överenskommelser som avses.

2 kap. Bosättning och arbete i Sverige

Bosättning i Sverige

Allmänna bestämmelser

§1 Vid tillämpningen denna lag skall bosatt iav en person anses
Sverige, han eller hon har sitt egentliga hemvist här i landet.om

kommer tillDen Sverige och kan komma vistas här underantas attsom
län tid år skall bosattän här. Detta gäller dock inte,ettre anses om syn-

iga skäl talar det.motner
En i Sverige bosatt lämnar landet skall fortfarandeperson som anses

bosatt här, utlandsvistelsen kan längst år.antas ettom vara
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dennaI paragraf vad vid tillämpningen SofL skallanges som av avses
med bosättning i Sverige i allmänhet. Innehållet imotsvarar stort sett

Ändringarredan gällande har motiverats i avsnitt ochrätt. 5.3 6.2.2
de följande femI paragraferna finns särskilda regler i bosättnings-

frågan för vissa personkategorier. För inte tillhör någonpersoner som
dessa personkategorier skall således frågan med tillämpningavgörasav
enbart förevarande paragraf.av

Bestämmelserna i första och andra styckena delvis 3 §motsvaras av
i föreskrifterRFV:s RFFS 1985:16 inskrivning och avregistre-om
ring hos allmän försäkringskassa. I första stycket huvudregeln,anges
nämligen skall bosatt i Sverige, han eller honatt en person anses om
har sitt egentliga hemvist här i landet.

Bestämmelsen i andra stycket första meningen är närmast en
hjälpregel till första stycket. innebärDen den kommer tillatt som
Sverige och kan komma vistas här under längre tid åränantas att ett
skall bosatt här han skulle kunna ha sittäven egentligaanses om anses
hemvist i något land. Den innebär samtidigt denannat att som
kommer hit det kan han kommer vistas här längreutan att antas att att
tid år inte skall bosatt här.än ett anses

I andra stycket andra meningen undantag från dennaettanges
hjälpregel. Om synnerliga skäl föreligger, skall en person som
kommer hit och kan komma vistas här i landet ändå inteantas att

bosatt i Sverige. Härmed främst fördömsanses avses personer som
brott och kommer här i landet enbart för avtjänaatt stanna attsom
fängelsestraff. gällerDet dock enbart inte redanpersoner som anses
bosatta i Sverige då lagföring för brottet sker. Förutom dessa
"fängelsefall" kan eventuellt andra undantag från hjälpregeln göras,

för vistas här i landet under längre tid enbart it.ex. personer som
syfte erhålla sjukvård något slag.att av

I tredje stycket finns den s.k. ettårsregeln, vilken innebär iatt en
Sverige bosatt lämnar landet fortfarande skall bosattperson som anses
här, utlandsvistelsen kan längst år. Motsvarandeantas ettom vara
bestämmelse finns f.n. i 1 kap. 3 § första stycket AFL.

Statsanställda

2 § Den statlig arbetsgivare sänds till land för arbeteett annatsom av en
för arbetsgivarens räkning skall bosatt i Sverige under helaanses
utsändningstiden.

Under motsvarande förhållanden skall bosättning i Sverige inte anses
föreligga när sänder någon till Sverige för arbete.staten annan

Paragrafens första stycke nuvarande bestämmelsermotsvarar stats-om
anställdas socialförsäkringsskydd i 1 kap. 3 § fjärde stycket AFL. En
i dag gällande möjlighet för regeringen undantag har dock integöraatt
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eftersom inte används. uppnå reciproci-tagits med, den längre För att
har vidare i andra stycket föreskrivitsi atttet systemet en person som

till Sverige för arbete inte skall bosatt här.sändsannat stat ansesav en
utsändningstidens längd. Frågorgäller oberoendeDetta av om

socialförsäkringsskydd har behandlats i avsnitt 5.3 ochstatsanställdas
8.3.

fl.Diplomater m.

Följande skall inte bosatta i Sverige:3 § personer anses
eller lönade konsulat ellerden tillhör beskickningstatsen armansom

betjäning, ochdess
immunitet och privilegieri 4 § lagen 1976:6612. den omsom avses

fall.i vissa
inte svensk medborgare ellerstycket gäller denFörsta är som varsom

tillhöra den avsedda personalen.i Sverige han eller hon kombosatt när att

för anställda vid ambassaderFrågor socialförsäkringstillhörighetenom
behand-särskilt vad gäller lokalanställd personal haroch konsulat --

vissavsnitt framgått där åtnjuter personalutförligt i 8.3.3. Somlats
lönade konsulat här i landet enligtutländska beskickningar och

innebärWienkonventionerna privilegier och immunitet, bl.a. attsom
socialomfattas bestämmelser trygghetinte skall depersonalen av om

gäller dels den diplomatis-gälla i den mottagande Detkan staten.som
personalen också anställd tjänstepersonal I detka m.m. senaremen

dock endast för varkenfallet gäller undantaget ärpersoner som
kom tillhöramedborgare eller bosatta i Sverige desvenska när attvar

privilegier iavsedda personalen. I 4 § lagen immunitet ochden om
anknytning till och vissafall med EU-organvissa attanges personer

också åtnjuter immunitet i Sverige.internationellaandra organ
FÖD på dettapraxis bl.a. 1989:10Enligt se personer somanses

här, och de skrivs inte inåtnjuter immunitet i Sverige inte bosattasätt
lagfäst. föreslagnaförsäkringskassan. praxis blir Denhos Denna nu

folkbokföringslagen 1991:481.paragrafen kan jämföras med §5

Biståndsarbetare m. .

tredje stycket skall i Sverige bosatt4 § vad i l §Utöver sägs ensom
utvecklin sland fortfarandelämnar landet för arbeta i ettattperson som

anställbosatt här, han eller hon arbetarom som avanses
svenska kyrkan,

knutet till sådantsvenskt trossamfund eller2. är ettett ett organ som
samfund, eller

bedriver bistândsverksamhet.svensk ideell organisation somen
anställde fortfarande harstycket gäller under förutsättning denFörsta att

väsentlig anknytning till Sverige.
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I paragrafen regleras vad skall gälla i fråga bosättning här isom om
landet för verksamma iär utvecklingsland med bi-ettpersoner som
ståndsarbete Frågan har behandlats utförligt i avsnitt 5.3 ochm.m.
8.4. Den innefattar både utvidgningar inskränkningaroch i förhållande
till gällande rätt.

Studerande m. .

§5 En i Sverige bosatt lämnar landet för studera iattperson ettsom
land skall vad i tredjeutöver 1 § cketsägs bosattannat istsom anses

Sverige så länge han eller hon har till studiestöd igt studiestödslagenrätt en
1973:349 eller utbildningsbidrag för doktorander eller endast på grund

bestämmelser behovsprövning utesluten frånär studiestöd.av om
Den kommer till Sverige för studera skall vid tilläm ning 1 §attsom av

andra stycket bosatt här endast han eller hon tillrättanses om ar
förmåner i första stycket denna paragraf.som anges

I paragrafen regleras vad skall gälla bosättning här i landetsom om
för vissa studerande. förstaI stycket finns bestämmelsegrupper av en

fortsatt bosättning i Sverige för lämnar landet förom attpersoner som
studera i land. Bestämmelsen vilken innebärett annat att en-
studerande lämnar landet under vissa förutsättningar kansom anses
fortsatt bosatt här och har motiverats utförligtär i avsnitt 5.3 ochny-
8.2.

Enligt reglerna i § skall1 kommer till Sverige ochen person som
kan komma vistas här under längre tid år bosattantas änatt ett anses
här. detNär gäller kommer hit i syfte studera skallatten person som
detta dock vilket framgår paragrafens andra stycke gälla endastav- -
under förutsättning den studerande har till studiestödrätt enligtatt
studiestödslagen eller utbildningsbidrag för doktorander eller endast
grund bestämmelser behovsprövning utesluten frånär studie-av om

Ävenstöd. denna fråga har behandlats i avsnitt 5.3 och 8.2.

Familjemedlemmar m.

6 § Vad sägs i 2-5 §§ gäller med-ävensom om personer som avses
följande make barn inte fyllt 18 år. Med make likställs densamt som som

gift denmed utsände lever tillsammans med denne, deutan att vara om
tidigare har varit gifta eller har eller har haft barn.gemensamt

fallI i 3 § omfattas där avseddäven tjänare.som anges en persons

I paragrafens första stycke finns bestämmelser bosättning här iom
landet för familjemedlemmar till tillhör någon de ien person som av
2 5 §§ behandlade personkategorierna. Reglerna i vissmotsvarar-
utsträckning gällande innebärDe medföljanderätt. make ochatt en
redan i dag jämställd sambo barn inte fyllt år18 skallsamt som anses
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bosatta i Sverige den statsanställde, själv skall bosattnär etc. anses
här.

paragrafens andraGenom stycke klargörs s.k. privattjänareävenatt
avsnitt 8.3.3 vid utländskase ambassader här i landet skall omfattas
bestämmelsen i 3av

Arbete i Sverige

Allmänna bestämmelser

7 § Med arbete i Sverige vid tillämpningen denna lag förvärvs-avses av
i verksamhet här iarbete landet.

Om arbetsgivare eller någon bedriver näringsverksamheten annan som
har fast driftställe i Sveri enligt anvisningarna till 53 § kommunal-e
skattelagen 1928:370, ska l verksamheten där bedriven här i landet.anses

paragrafI denna vad vid tillämpningen SofL skallanges som av avses
med arbete i Sverige i allmänhet. de följande paragraferna finnsI tre
särskilda regler arbete fartyg, utbildningutsändning ochom m.m.
Frågor vad skall med arbete i Sverige har tidigareom som avses
behandlats i avsnitt 7.2. I första stycket med arbete i Sverigeattanges

förvärvsarbete i verksamhet här i landet. Härmedavses avses
verksamhet arbetstagare, uppdragstagare eller egenföretagare.som
Bestämmelsen kan jämföras med första1 kap. § stycket LAF i dess1
gällande lydelse.

iBestämmelsen andra stycket hjälpregel i förhållande tillär en
första stycket vid bedömningen frågan förvärvsarbetevisstettav om
skall bedrivet i Sverige. Förvärvsarbete vid fast driftställe iettanses
Sverige skall alltid bedrivet i Sverige. utvecklats i avsnittSomanses
7.1 innebär detta förutom arbete fysiskt bedrivs iatt, rentsom
Sverige, tillfälligt arbete utomlands kan arbete iäven anses som
Sverige det utförs led i arbete vid fast driftställe iett ettom som
Sverige. Det kan sig arbete under tjänsteresa i utlandetrörat.ex. om
eller arbete egenföretagare tillfälligt bedriver i utlandet undersom en
förutsättning detta inte kan självständigt i förhållande tillatt anses

vid detarbetet fasta driftstället i Sverige.

Arbete på fartyg

8 § Arbete sjöman på svenskt handelsfartyg arbete isom anses som
Sverige. gällerDetta även

i anställning på utländskt handelsfartyg redare förhyrsvensksom en
i huvudsak obemaxmat, anställningen sker hos redaren eller någonom av
redaren anlitad arbetsgivare, och
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2. i anställning hos tillägaren svensk handelsfartyg eller hos nåett on
anlitad arbetsgivare,ägaren fartyget hyrs till utländskutav om en re are

i huvudsak obemannat.
Med sjöman den enligt sjömanslagen 1973:282 skallavses som anses

sjöman.som

I paragrafens första stycke först arbete sjöman påattanges som
svenskt handelsfartyg skall arbete i Sverige. Bestämmelsenanses som
har sitt i de regler försäkring för bl.a. arbetsskada,ursprung om
arbetslöshet och tilläggspension uttryckligen eller enligt praxissom
gäller i dag. Dessutom skall enligt första styckets andra led även
anställning vid s.k. bare-boat charter arbete i Sverige. Denanses som
regeln har sitt i 20 kap. 1 § tredje stycket AFL.ursprung

Liksom enligt AFL i dag 20 kap. §1 andra stycket skall vid
tillämpningen paragrafen den sjöman enligtav anses som som
sjömanslagen skall sjöman. Detta i paragrafens andraanses som anges
stycke.

Utsändning m.m.

9 § Arbete utomlands för arbetsgivare med verksamhet i Sverige skallen
arbete här i landet, arbetstagaren utsänd arbetsgivarenäranses som om av

och arbetet kan län år.antas st ettvara
Under förhålmotsvarande anden skall arbete i Sverige inte anses

föreligga utländsk arbetsgivarenär sänder arbetstagare till Sverige fören
arbete.

fallI i 2§ gäller första och andra styckena ävensom an es om
utsändningstiden längre år. I fallän i 3 §antas ettan vara som anges
första stycket skall det avsedda arbetet inte utfört i Sverige, detanses om
omfattas immunitet.av

Som redan i 7 § det inte endast arbeteär fysisktantytts rentsom
bedrivs i Sverige vid tillämpningen SofL skallsom av anses som

Äveniarbete Sverige. arbete utsänd arbetstagare kan nämligensom
under vissa förutsättningar arbete i Sverige. förstaIattvara anse som
stycket har införts allmän utsändningsregel. En uttrycklig sådanen

finnsregel i dag endast i kap fjärde1 l § stycket LAF, även om
reglerna i kap1 3 § AFL får faktiska konsekvenser i ettsamma
utsändningsfall. skillnadEn i förhållande till nuvarande regler dockär

det här arbetet utomlands skall bedrivetsägs i Sverigeatt att anses om
det kan längst år jfr avsnitt 5.3 och 7.2. Den praktiskaantas ettvara
konsekvensen denna skillnad nuvarande regel arbetetgentemot attav
skall längst år arbetstagarens uppgifterärett attavses vara egna om
arbetets varaktighet inte vidare kan för goda dessa börutan tas utan
stödjas andra omständigheter, anställningsavtal ellert.ex. ett ettav
intyg från arbetsgivaren.

I LAF finns bestämmelse kap.l l § femteäven stycketen
rörande sänds till Sverige för arbete här. arbetstagareEnpersoner som
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utländsk arbetsgivare sänds till Sverige för arbete härsom av en
omfattas arbetsskadeförsäkringen endast arbetet är avsett attav om

längre år. I förevarande paragrafs andra stycke finnsän ettvara en
motsvarande bestämmelse. innebärDet den "omvända" utsänd-att
ningsregel f.n. bara finns i kommerLAF gälla inte bara inomattsom
arbetsskadeförsäkringen inom hela den arbetsbaserade delenutan av
socialförsäkringen sådan denna definieras enligt S0fL.

tredje finnsI stycket bestämmelser utsträckt utsändningstid iom
vissa fall. Den sänds statlig arbetsgivare för arbete iutsom av en

land skall utföra arbete i Sverige under hela utsändnings-annat anses
tiden, denna tid överstiger år; jfr nuvarande kap.även l §lettom
fjärde stycket LAF avsnitt 5.3 och 8.3. Ensamt person som av en
utländsk sänds till Sverige för arbete här skall på motsvarande sättstat

utföra arbete i det sändande landet under hela utsändningstiden.anses
Vidare i detta stycke arbete utförs på utländskaattanges som

beskickningar och konsulat här i landet, inte skallm.m. anses som
i Sverigearbete den förvärvsarbetande åtnjuter immunitet här iom

landet. Frågor den lokalanställda personalens socialförsäkringstill-om
hörighet har behandlats utförligt i avsnitt 8.3.3. Till skillnad från vad

fallet i kommerdag det arbete sådan lokalanställd utförärsom som en
regelmässigt arbete i Sverige, såvida den anställde inteatt anses som

utländsk medborgare och inte heller bosatt i Sverige arbetetär närvar
på beskickningen eller konsulatet påbörjades. Med stöd i 6 § andra
stycket undantas privattjänare immunitet.haräven som

Utbildning m.m.

10 § det föreskrivs i författningarNär de i kap. 2 § skalllsom avses
utbildning och vissa andra verksamheter likställas med förvärvsarbete vid
tillämpningen respektive författning.av

författningarna framgårAv vissa sociala förmåner kan räknasäven att
inkomst förvärvsarbete.som av

På flera håll i dagens socialförsäkringssystem finns bestämmelser om
vissa aktiviteter eller bidrag skall jämställas med arbeteatt typer av

eller inkomst arbete. Så fallet inom tilläggspensioneringenär t.ex.av
där bl.a. socialförsäkringsersättningar och utbildningsbidrag av
olika slag skall inkomst anställning beräknandevidanses som av av
pensionsgrundande inkomst. Våra förslag innebär inte några ändringar
i detta hänseende. I paragrafens första stycke har därför tagits in en
bestämmelse utbildning och vissa andra verksamheter skallattom
likställas med förvärvsarbete det föreskrivs i de författningarnär som
reglerar de arbetsbaserade förmånerna. Vad detta innebär sådanaär att
aktiviteter olika former utbildning eller sådana ersättningart.ex. av- -

enligt vad i de olika förmånslagarna AFL,närmaresom, som anges
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grundar tilletc., viss förmån skallrätt arbete i Sverigeen anses som
det skall vissnär försäkradavgöras för just denärom en person

förmånen. Bestämmelsen klargör således begreppet arbete i Sverigeatt
ibland skall utvidgas i förhållande till den definition begreppetav som
finns i SofL. Den exempelvis uppbär timersättning vid kommunalsom
vuxenutbildning komvux således på grundval denär ersättningenav
försäkrad för tilläggspension jfr kap. första11 2 § stycket k AFL

inte för någon förmån omfattas SofL, eftersommen annan som av
studier vid komvux inte arbete enligt de allmänna be-anses som
stämmelserna i kap.2 SofL 7-9 §§.

andraI stycket erinras vidare vissa sociala förmåner kanattom
räknas inkomst förvärvsarbete. Så enligt kap.är 11 2 §t.ex.som av

falletAFL i fråga sjukpenning, föräldrapenning, m.fl. förmåner.om
Den uppbär exempelvis sjukpenning således försäkrad förärsom
tilläggspension på grundval den inkomsten. Gäller det,av som
beträffande sjukpenning, sådan ersättning i 3 kap.typen av som avses
6 eller 7 § SofL kan hela eller delar den arbetsbaseradeäven av
försäkringen fortsätta gälla enligt 3 kap. 10 § SofL.att

Socialförsäkringsskyddet3 kap.

påFörsäkring grund bosättning i Sverigeav

Försäkringens omfattning

1 § Den bor i Sverige försäkrad för följande förmånerär enligtsom
lagen 1962:381 allmän försäkring:om

ersättning för sjukvård enligt 2 kap. nämnda lag ochm.m.
dithörande författningar förmåner beslutas försäkringskassoma,om som av

2. föräldrapenning på garantinivå enligt 4 kap.,
folkpension i form ålderspension, förtidspension och efter-av

levandepension enligt kap.,5-10 samt
4. handikappersättning och Vårdbidrag enligt 9 kap. lag.samma

2 § Den bor i Sverige omfattas ävensom av
lagen 1947:529 allmänna bambidrag,om

2. lagen 1969:205 pensionstillskott,om
3. lagen 1986:378 förlängt barnbidrag,om

lagen4. 1988:360 handläggning ärenden bilstödom av om
till handikappade,

5. lagen 1988:1463 bidrag vid adoption utländska barn,om av
lagen 1990:773 särskilt pensionstillägg till folkpension förom

långvarig vård sjukt eller handikappat barn,av
7. lagen 1993:389 assistansersättning,om
8. lagen 1993:737 bostadsbidrag,om
9. lagen 1994:308 bostadstillägg till pensionärer,om
10.1agen 1994:309 hustrutillägg i vissa fall då make uppbärom

folkpension, och
11.lagen 1996: 1030 underhållsstöd.om
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I dessa båda paragrafer dels de förmåner enligt AFL häranges som en
i landet bosatt försäkrad förär på grund bosättningen l §,person av
dels den övriga lagstiftning bosättningsbaserade socialförsäkrings-om
förmåner bosatt omfattas 2 §. I de författningarsom en person av

räknas i 2 § används inte, såsom i AFL, begreppet försäkradsom upp
denna skillnad teknisk. Innebördenär närmast attmen av en person

försäkrad för förmånerär enligt AFL respektive omfattad lagstift-av
ningen exempelvis barnbidrag densamma;är i frågaom personen
uppfyller det grundläggande anknytningsmomentet till det aktuella
förmånssystemet jfr avsnitt 5.4. denI bosättningsbaserade delen av
socialförsäkringen det grundläggandeär anknytningsmomentet
bosättning här i landet. Vad med bosättning i Sverige harsom avses
definierats i 2 kap. denna lag.

Omfattningen den bosättningsbaserade försäkringen har behand-av
lats i avsnitt 5.1 under Våra definitioner och i avsnitt 6.3.2. Uppräk-
ningen i paragraferna utgår från gällande lagstiftning och kannu
framdeles justeras efter hand förmånsformer tillkommer.som nya

Till 2 kap. AFL knutet mängd olika författningarär berören som
till sjukvård och till olikarätt ersättningar förrätt kostnader som upp-

kommer i samband med någon erhåller vård. Medan vissa dessaatt av
förmåner handhas försäkringskassorna handhas de flesta lands-av av
tingen. SofL omfattar emellertid inte vilket framgår l kap. 2 §av- -
de landstingsanknutna förmånerna, och därför har i § härl l gjorts
den begränsningen försäkringen med anknytning till 2 kap. AFLatt
omfattar endast därtill hörande förmåner beslutas försäkrings-som av
kassorna.

3 § Den både bor och arbetar i Sverige försäkrad enligt 6är ävensom
och 7 §§.

I paragrafen erinras i förtydligande syfte den både bor ochattom som
arbetar i Sverige försäkrad för såväl de bosättningsbaseradeär
förmåner i och 2l §§ de arbetsbaserade förmånersom anges som som

i 6 och 7 §§.anges

Väntetider för förmåner m.m.

4 § sambandI med försäkringen börjar gälla betalas förmåner enligtatt att
och intel 2 för tid innan vistelsen i Sverige har i minstut varat sex

månader följd.i Beträffande förmåner för barn räknas vistelsen förett
antingen barnet eller förälder barnet bor hos.en som

Första stycket gäller inte sjukvårdsersättning enligt §l
Som villkor för utbetalning pensionsförmaner enligt l § 3 2 §samtav

2 och 6 gäller i stället för första stycket särskilda bosättningstider enligt
kap.5 lagen 1962:381 allmän försäkring.om
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Av skäl i avsnitt 6.4.1 skall inom den bosättningsbaseradeangettssom
försäkringen gälla generell väntetid månader i sambanden om sex

försäkringenmed börjar gälla. Regeln, återfinns i paragrafensatt som
första stycke, innebär bosätter sig i Sverige inte kanatt personer som
få några förmåner från den bosättningsbaserade försäkringen för tid
innan vistatsde i Sverige i minst månader i följd. Det alltsåärsex
vistelsetiden i Sverige, inte bosättningstiden, avgörande. Detärsom
innebär den redan innan han blir bosatt i Sverigeatt attsom anse som
vistats här i minst månader har fullgjort väntetiden redan vidsex
bosättningens början. detNär gäller förmåner för barn, barn-t.ex.
bidrag, räknas vistelsetiden för antingen barnet eller förälderen som
barnet bor hos. Det kan påpekas regeln utformad så denäratt att
kommer gälla inte bara för bosätter sig i Sverige föratt personer som
första gången också för efter längre utlands-utan personer som en
vistelse varunder bosättningen ihär landet skall ha upphörtanses- -
flyttar tillbaka till Sverige. Som vi har föreslagit i avsnitt 5.2 och 5.4
skall medborgarskapet inte heller avgörande.vara

andra stycketI kravet månaders väntetid inte gällerattanges sex
i fråga sjukvårdsförmåner Kravet gäller inte heller i frågaom m.m.

till utbetalning bosättningsbaserad folkpensionrätt i formom av av
ålderspension, förtidspension eller efterlevandepension, pensionstill-
skott eller särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård

sjukt eller handikappat barn. tillFör dessa förmåner krävsrättav
enligt 5 kap. AFL försäkradeden tillgodoräknats minstatt tre
bosättningsår i Sverige. Någon särskild väntetid därutöver skall inte
gälla, vilket framgår paragrafens tredje stycke.av

5 § Till den enligt utlärmingslagen 1989:529 behöver hasom uppe-
hållstillstånd i Sverige får förmåner enligt 1 och 2 §§ betalas tidigastut
från och med den dag då sådant tillstånd börjar gälla förinteett men
längre tid tillbaka månader innan tillståndetän beviljats.tre

Om bistånd till vissa andra utlänningar finns bestämmelser i lagen
1994:137 mottagande asylsökande m.fl. Förmåner enligt förstaom av
stycket betalas inte för tid då den lagen har gällt för den försäkradeut
beträffande förmåner motsvarande karaktär.av

paragrafens förstaI stycke förmåner, efter flyttning tillattanges som
Sverige skall betalas till den enligt utlänningslagen 1989:529ut som
behöver ha uppehållstillstånd i Sverige, får betalas tidigast från och

den dag dåmed sådant tillstånd börjar gälla inte för tidlängreett men
tillbaka månader innan tillståndet beviljats.än Bestämmelsen hartre
behandlats utförligt i avsnitt 6.4.2. Som framgått där motsvarar
bestämmelsen delar nuvarande regel i 5 § andra stycket RFFSav en
1985: 16 inskrivning och avregistrering hos allmän försäkringskas-om

jfr också kap. första1 5 § stycket AFL. Vad skall krävas isa som
form uppehållstillstånd för bli ansedd bosatt skall liksomattav som
tidigare kunna bestämmas i RFFS och rättspraxis.
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Bestämmelsen i andra stycket generellär föreskriftny som men
i viss mån gällande regel i §motsvaras 1 andra stycket andraav en

meningen lagen allmänna barnbidrag och § tredje5 stycket lagenom
förlängt barnbidrag. Bestämmelsen föreslås i övrigt för efterom att,

bestämmelsemönster undantag från bistånd enligt 6§av en om
socialtjänstlagen 1980:620, förhindra dubbla förmåner utbetalasatt
i fall då bistånd kunnat lämnas enligt lagen 1994: 137 mottagandeom

asylsökande jfr §1 andra stycket i den lagen.av
Det bör påpekas bestämmelserna i paragrafen gälleratt vadutöver

följer 4 dvs. sexmånaderskarensen gäller i fallävensom av som
behandlas i denna paragraf.

påFörsäkring grund arbete i Sverigeav

Försäkringens omfattning

6 § Den arbetar i Sverige försäkrad för följande förmånerär enligtsom
lagen 1962:381 allmän försäkring:om

sjukpenning enligt 3 kap. nämnda lag,
havandeskapspenning enligt 3 kap.,

3. föräldrapenning garantinivå enligtöver 4 kap.,
tillfällig4. föräldrapenning enligt 4 kap.,

5. tilläggspension i form ålderspension, förtidspension ochav
efterlevandepension enligt 11-14 kap.,

folkpension6. i form ålderspension, förtidspension, efterav
levandepension och handikappersättning enligt 5-10 kap., samt

7. rehabilitering och rehabiliteringsersättning enligt 22 kap. samma
och dithörande författningar förmåner beslutas försäkrings-om som av

assoma.

7 § Den arbetar i Sverige omfattas ävensom av
lagen 1973:370 arbetslöshetsförsäkring,om

2. lagen 1973:371 kontant arbetsmarknadsstöd,om
3. lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring,om
4. lagen 1979:84 delpensionsförsäkring,om

lagen 1988: 1465 ersättning och ledighet för närståendevård,om
och

6. särskilda föreskrifter regeringen utbildningsbidrag tillav om
deltagare i arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering.

I dessa båda paragrafer dels de förmåner enligt AFL häranges som en
i landet förvärvsarbetande grundval arbetet försäkradärperson av
för 6 §, dels den övriga lagstiftning arbetsbaserade socialförsäk-om
ringsförrnåner förvärvsarbetande omfattas 7 §. Isom en person av
de författningar räknas i 7 § används inte alltid, såsom isom upp
AFL, begreppet försäkrad denna skillnad teknisk.är närmastmen
Innebörden försäkrad för förmåner enligtär AFLattav en person
respektive omfattad lagstiftningen exempelvis kontant arbets-av om
marknadsstöd densamma;är i fråga uppfyller det grund-personen
läggande anknytningsmomentet till det aktuella förmånssystemet jfr
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avsnitt den arbetsbaserade delen socialförsäkringen5.4. I detärav
grundläggande anknytningsmomentet förekomsten förvärvsarbeteav

landet, åtminstonei verksamhet här i under viss tid. Vaden som avses
arbete i Sverige har definierats i lag.med 2 kap. denna

knutet flera författningarTill 22 kap. AFL olika berörär rättsom
rehabiliteringsförmåner.till olika Medan vissa dessa förmånerav

försäkringskassorna handhashandhas andra landstingen. S0fLav av
emellertid inte framgåromfattar vilket kap. 2 § de lands-1av- -

tingsanknutna förmånerna, och därför här ihar 6 § 7 gjorts den
begränsningen försäkringen med anknytning till 22 kap. AFLatt
omfattar endast därtill hörande förmåner beslutas försäkrings-som av
kassorna.

Omfattningen bosättningsbaserade försäkringenden har behand-av
i avsnitt under Våra definitioner och i avsnittlats 5.1 7.3.2. Uppräk-

ningen i paragraferna utgår från gällande lagstiftning och kannu
framdeles justeras efter hand förmånsformer tillkommer.som nya

i Sverige omfattas enligtarbetar 7 § 6 särskilda före-Den som av
skrifter regeringen utbildningsbidrag till deltagare i arbets-av om
marknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering. Härmed avses
förordningen 1996: 100 aktivitetsstöd. Som har framgått i avsnittl om

jfr 3 kap. 12 § tredje stycket S0fL avsikten7.3.2 för-även är att
ordningen skall kompletteras så till bidrag med stöd S0fLrättenatt av
endast gäller uppfyller medlems- och arbetsvillkoren ipersoner som

arbetslöshetsförsäkring.6 § lagen 1973:370 om

§8 Den både arbetar och bor i Sverige försäkrad enligt ochlär ävensom
§§.2

paragrafen erinras förtydligande syfte deni både arbetarI attom som
i Sverige försäkrad för såväl de bosättningsbaseradeoch bor är

förmåner i och 2 §§ de arbetsbaserade förmånerlsom anges som som
i 6 och 7 §§.anges

Försäkringstid

§ Försäkringen enligt och gäller från och med den dag då9 6 7 §§ arbetet
påbörjats.har

efterFörsäkringen upphör gälla fyra veckor den dag då arbetet haratt
någon anledning ledighet för ferier ellerupphört än semester,av annan

skäl, dockmotsvarande uppehåll. När det finns särskilda skall efter-
förkortas.skyddstiden

Andra stycket gäller inte i fall i 10som anges

paragrafen bestämmelser den arbetsbaserade delenI näromges av
socialförsäkringen skall börja gälla och den intenäratt om en-
omständighet i föreligger skall upphöra gälla.10 § attsom avses -
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frågorDessa har behandlats utförligt i avsnitt Vi vill7.3. emellertid
tillägga det tveksamt kan eller bör beskära möjlighetenäratt om man

ersättning för arbetsskada olycksfall inträffatatt ge en som genom
under färd till första arbete, särskilt inom Sverige. Vi vill docketten
visa hur enhetlig regel inträde i den arbetsbaserade försäkringenen om
kan ut.se

§10 Om ersättning i 6 eller 7 § betalas försäkringennären som avses
skall upphöra enligt 9 § andra stycket, fortsätter försäkringen gälla såatt
länge sådan ersättning betalas.nagon

Försäkringen för pensioner eller skadeersättningar i 6 § 5som avses
och 6 § 3 skall också7 fortsätta gälla i den mån till förmånrättensamt att
enligt angivnadär lagar kan härledas från tidigare arbete i Sverige.ett
Motsvarande försäkring gäller för föräldrapenning enligt 6 § ersättning
vid arbetslöshet enligt § och7 2 6 delpension enligt 7 § densamt om
enskilde har arbete eller vistas här i landet.

paragrafens förstaAv stycke framgår den, vid den tidpunktatt som
då den arbetsbaserade försäkringen enligt 9 § skall upphöra dvs.

fyra veckor efter det arbetet upphört uppbär någon förmånsenast att
omfattas försäkringen, fortsätter försäkrad så längeattsom av vara

förmånenden eller någon arbetsbaserad förmån betalas. Detannan
innebär den sjuk och sjukpenninguppbär då arbetetärt.ex. att som

fortsättaupphör kan få sjukpenning enligt reglerna i 3 kap. AFLatt
så länge sjukdomen består. Om den försäkrade vid sjukpenningrättens
upphörande börjar någonuppbära arbetsbaserad förmån, t.ex.annan

fortsätterarbetslöshetsersättning eller kontant arbetsmarknadsstöd hela
försäkringen alltjämt gälla. dåFörst den försäkrade inte längreatt är
berättigad till någon de arbetsbaserade förmånerna upphörav
försäkringsskyddet.

andra finnsI stycket särskilda regler försäkringstid detnärom
förmånergäller betalas vid tidpunkt grundas påutsom en men som

tidigare intjänad till dessa förmåner. gällerrätt Det enligt förstaen
meningen i stycket tilläggspension folkpensionoch grundas påsom
intjänade pensionspoäng arbetsskadeersättning. Det innebärsamt att
den någon gång tillgodoräknats pensionspoäng enligt bestämmel-som

i kap.11 AFL alltid försäkrad för tilläggspension jfrärserna
nuvarande l kap. 3 § tredje stycket folkpensionAFL och som
grundas tillgodoräknade pensionspoäng. Vidare den underär som
tid då han utfört förvärvsarbete i Sverige blivit för skadligutsatt
inverkan i arbetet försäkrad för ådragen arbetsskada efter detävenen

arbetet upphört. Den arbetsskadade kan således få till ersättningrättatt
från arbetsskadeförsäkringen för tid efter det arbetet upphörtäven att
och detta skadan visat sig förstäven efter denna tidpunkt.om

Även beträffande föräldrapenning, arbetslöshetsförmåner och
delpension gäller särskilda regler försäkringstid. Enligt andraom
stycket andra meningen kan försäkringen för dessa förmåner bestå
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efter den tidpunkt då den enligt 9 skulle haäven § upphört. Reglerna
förklaras det i enlighet med vad gäller inom respektiveattav som nu
förmånsslag i framtiden skall möjligt uppbäraäven förmånenattvara

längre tid fyra veckor förlöptäven sedan detän kvalifice-senasteom
rade arbetet upphört. För upprätthålla någon anknytning till Sverigeatt
i dessa fall skall förutsättning dock den försäkrade vid tid-atten vara
punkten för utbetalningen förmånen har arbete här i landet ellerav
vistas här. Har han påbörjat arbete och försäkringstid,ett nytt en ny
kan dessa tidigare intjänade förmåner krav på kvalifika-utanges ny
tion. vissa fall krävsI enligt de förmånslagarnasärskilda denatt
försäkrade fortfarande har arbete, han antingen utför samtidigtett som

förmånen uppbärs eller behöver avstå från under den aktuellasom
dagen.

frånErsättning arbetsgivare

11 § I lagen 1991:1047 sjuklön och i sjömanslagen 1973:282om
finns bestämmelser skyldighet för arbetsgivare ersättning vidatt utgeom
sjukdom eller skada.

förtydligandeI syfte erinras i paragrafen det i sjuklönelagenattom
och i sjömanslagen vilka inte omfattas S0fL finns bestämmelserav- -

skyldighet för arbetsgivare ersättning vid sjukdom elleratt utgeom
skada. Bestämmelserna i S0fL således inte i något fall tillämpligaär
på förmåner utgår med stöd de lagarna.som av

förVäntetider förmåner m.m.

§12 Ersättningar i 6 och §§ betalas inte för7 de fyrautsom avses
första veckorna försäkringstiden.av

Första stycket gäller inte arbetsskadeersättning enligt 7 §
utbetalningFör föräldrapenning enligt 6 § pensionsförmånerav

enligt 6 § och5 ersättning vid arbetslöshet enligt 7 § 2 och 6 samt
delpension enligt 7 § 4 skall i stället för första stycket tillämpas särskilda

ikvaliñkationsregler nämnda be-enligt de författningar som anges
stämmelser.

Av skäl i avsnitt 7.4.2 skall inom den arbetsbaseradeangettssom
försäkringen gälla generell väntetid fyra veckor i samband meden om

försäkringen börjar gälla. återfinnsRegeln, i paragrafensatt som
första stycke, innebär börjar arbeta i Sverige inteatt en person som
kan få några förmåner från den arbetsbaserade försäkringen förrän
efter fyra veckor i form karenstid. Väntetiden gäller vid försäk-av
ringstidens början, dvs. den gäller bara för nytillträdande arbets-
marknaden eller för efter tidigare arbete förlorat sittettpersoner som
försäkringsskydd se 9 och 10 §§.
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Väntetidsregeln hindrar inte vilket erinrats i föregåendeom-
paragraf i fråga kan berättigad till exempelvisatt personen vara-
sjuklön för den första tiden, eftersom sjuklönelagen inte omfattas av
S0fL. Väntetiden har i stället efter sjuklönetiden.avpassats

andra stycketI någon väntetid inte förgäller tillrättattanges
förmåner från arbetsskadeförsäkringen. Det innebär den bliratt som
arbetsskadad i visa fall kan få till arbetsskadeersättningrätt omedelbart
i anslutning till skadefallet inträffat.haratt

I tredje stycket räknas flera förmåner där längre kvalifikationsti-upp
der fyra veckor gäller och för vilka väntetidsregeln i förstaän stycket
inte dessutom skall gälla. frågaDet förmåner iär 10 §om samma som
andra stycket.

13 § Den enligt utlärmin slagen 1989:529 behöver ha arbets-som
tillstånd i Sverige eller peh lstillstånd med motsvarande verkan harett u
inte till förmåner enligt och 7 §§ förrän sådanträtt tillstånd har beviljats.
Ersättning får därvid betalas tidigast från och med den dag då tillståndetut
börjargälla inte för längre tid tillbaka månader innan tillståndetän tremen
bevi ats.

iden innan tillstånd har börjat gälla skall inte heller räknas vidett
tillämpningen första12 § och tredje styckena.av

Första och andra styckena gäller inte arbetsskadeersättning enligt
§ 3.7

I första stycket finns bestämmelse till arbetsbaseraderätten om
förmåner för för kunna arbeta här i landet behöverattpersoner som
arbetstillstånd eller uppehållstillstånd med motsvarande verkan. Med
uppehållstillstånd med motsvarande verkan permanentavses uppe-
hållstillstånd och andra uppehållstillstånd beviljassom personer som
skall iarbeta här landet inte behöver arbetstillstånd egen-men som
företagare Regeln har behandlatsetc.. utförligt i avsnitt 7.4.2 och

till innehållsitt regeln i 5 § bosättningsförmåner förmotsvarar om
behöver uppehållstillstånd här i landet.personer som

Arbete tillstånd skall enligt paragrafens andra stycke inte hellerutan
fullgörandeträknas vid väntetids- och kvalifikationsperioderav som

i 12 Men enligt tredje stycket gäller arbetsskadeförsäkringenavses
skadeståndsrättslig grund krav på arbetstillstånd.utan

Inkomstgräns

14 § förmånerDe enligt 6 och inkomstrelaterade7 skall inteärsom
beräknas, de inkomster skall läggas till grund för fönnånema förom som
år räknat lägre 24 basbeloppet enligt kap.är än l 6 § lagenprocent av
1962:381 allmän försäkring.om

Första stycket gäller inte arbetslöshetsersättning enligt §7 1 eller
arbetsskadeersättning enligt §7
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denInom arbetsbaserade delen socialförsäkringen skall i enlighetav
med vad föreslagits i avsnitt 7.4.1 gälla lägsta beloppsgräns,som en

vilkenunder förmåner inte skall beräknas. Beloppsgränsen 24-
basbeloppet med den gälleröverensstämmer förprocent av som-

skyldigheten självdeklaration. Bestämmelsen hindrar inteatt attavge
det för vissa förmåner kan finnas högre beloppsgränser. För beräkning

förmåner från arbetslöshetsförsäkringen eller arbetsskadeförsäk-av
ringen skall inte någon lägsta beloppsgräns gälla.

Gemensamma bestämmelser

§15 Av kap. följer1 4 § bl.a. försäkringen i där fallavsedda kanatt
gälla något föreskrivs i detta kapitel.sätt änannat som

iDen enlighet med förordning EEG 1408/71 tillämp-som nr om
ningen för social trygghet anställda, egenföretagare ellernärsystemenav
deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen omfattas lagstift-av
ningen i inte försäkrad för sådana förmånerär enligt dennastaten annan
lag förmåner i förordningen.motsvararsom som avses

iDen enlighet med nämnda förordning bosatt här iutan attsom vara
landet har till vårdförmånerrätt här vid sjukdom, moderskap eller
invaliditet har till sådana förmånerrätt enligt §1 l 2 § 4 ochsamt

I första stycket finns bakgrund till följande stycken erinransom en- -
svensk nationell lagstiftning, inklusive SofL, kan kommaatt attom

helt eller delvis åsidosättas den EG-rättsliga regleringen på områdetav
eller någon konvention social trygghet Sverige ingått medav om som

länderandra eller internationella organ.
I andra stycket bestämmelse uttryckligen denattges en som anger

enligt förordning EEG 1408/71 i visst fall skallsom nr vara
omfattad lands lagstiftning inte försäkrad för förmånerärett annatav

skulle kunnaäven enligt SofL. Bestämmelsen bl.a.ärsom ges
föranledd förordning 1408/71 inte förbjuder landatt ett attav ge en

förmåner någon skyldighet därtill inte föreliggeräven enligtperson om
förordningen se EG-domstolens dom i mål 69/79 Jordens-Vosters.

förordningAv 1408/71 följer familjemedlemmar till förvärvs-att en
arbetande skall omfattas lagstiftningen i Sverige kan ha tillrättsom av
bl.a. sjukvårdsförmåner här i landet de inte bosatta här.även ärom
I tredje stycket har tagits in bestämmelser f.n. finns i 2 kap. §8som

och 2AFL § lagen 1988:360 handläggning ärendena om av om
bilstöd till handikappade. Därutöver har i enlighet med praxis angetts

invaliditetstillstånd ochäven assistansersättning hit.höratt

§16 denFör har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd enligtsom
2 kap. 4 § utlänningslagen 1989:529 får regeringen föreskriva undantaga
från bestämmelserna i 1-3 och 6-8 §§.
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paragrafen regeringenI möjlighet i särskild ordning undantaattges en
eller fler förmåner från såväl den bosättningsbaserade densom

försäkringenarbetsbaserade för innefattas ipersoner som gruppen
tillfälligt skyddsbehövande enligt kap.2 4 § UtlL. Förslaget hara

imotiverats avsnitt 6.4.2. Jfr 3 kap. § andra stycket5 SofL.även

4 Utbetalningkap. förmåner utomlandsav

Bosättningsbaserade förmåner

§ tid då försäkrad1 För vistas i land inte ingår i EES fåretten som
förmåner betalas endast i fall i och2 3 §§.som avses

kapitel finns iI detta enlighet med utförliga motiveringar i kapitel 10
bestämmelser vissa begränsningar i till utbetalningrättenom av
förmåner för tid då försäkrad vistas utomlands. Som framgåren av
paragrafen skall begränsningarna i fråga de bosättningsbaseradeom
förmånerna gälla endast vid vistelse utanför EES. Vid vistelse i ett

inomland EES gäller således regler vid vistelse i Sverige.samma som
börDet bemärkas grundläggande förutsättning för tillämp-att en

ningen bestämmelserna i kapitlet den enskilde vid utlands-är attav
vistelsen alltjämt försäkrad, dvs. fortfarande bosatt härär ianses
landet de bosättningsbaseradeavser förmånerna eller utföraanses
arbete i Sverige deavser arbetsbaserade förmånerna eller ändå är

Ärfortsatt försäkrad grund bestämmelserna i 3 kap. 10 såav
inte fallet kan naturligtvis någon utbetalning förmåner inte ske.av

2 § Förmåner får betalas utlandsvistelsen kan längstantasom vara sex
månader.

detNär gäller ersättning för sjukvård enligt 3 kap. l § lm.m.
tillämpas särskilda bestämmelser vård utomlands.om som ges

Pensionsförmåner enligt 3 kap. 1 § 3 2 § 6 och 10 betalas såsamt
länge den försäkrades bosättning i Sverige består enligt kap.2

Huvudregeln vilken finns i paragrafens första stycke är att- -
bosättningsbaserade förmåner kan betalas endast utlandsvistelsenom
kan längst månader. Bedömningen utlandsvistelsensantas vara sex av
längd skall i samband med Bedömsgöras vistelsen kommautresan. att

längre månader kan förmåner inte betalas för någonän delutvara sex
utlandsvistelsen. Motsvarande regler gäller redan i dag för bl.a.av

barnbidrag.
paragrafensI andra och tredje stycke undantag frångörs sex-

månadersregeln för vissa angivna förmåner. gäller delsDet sjukvårds-
förmåner andra stycket, dels olika folkpensionsförmåner tredje
stycket. frågaI sjukvårdsförrnåner rättigheterna begränsadeärom
enligt vad följer bestämmelserna i AFL och därtill anknytandesom av
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författningar. Folkpensionsförmåner betalas däremot så länge den
försäkrades bosättning i Sverige består enligt kap.2

§3 Tidsbegränsningen i 2 § första stycket gäller inte beträffande stats-

an§t§älldaoch deras familjemedlemmar i fall i 2 kap. 2 ochsom avses
6 .Tidsbegränsningen gäller inte heller beträffande familjestöd enligt

kap. § 2 eller 2 och till biståndsarbetare och studerande3 l § 5 11
eller deras familjemedlemmar i fall i kap. 4-6 §§.2som avses

paragrafens första stycke följer sexmånadersregeln i 2 § inteAv att
skall gälla för statlig arbetsgivare sänds till ettpersoner som av en

land för arbete för arbetsgivarens räkning. skall såledesDeannat
vistades medföljandebehandlas de i Sverige. gällerDetsammaomsom

under 18 år.make och barn
biståndsarbetare och studerande i utlandet skall enligtFör paragra-

fens andra stycke sexmånadersregeln inte gälla i fråga vissti 2 § om
familj garantinivå, barnbidrag,Det gäller här föräldrapenning på

barnbidrag, adoptionsbidrag underhållsstöd. Biståndsar-förlängt samt
studeranden fråga förmåner behandlasbetaren eller skall i dessaom

han vistades i Sverige. Detsamma gäller för familjemedlem-omsom
till dessa Vad med familjemedlemmarmar personer. som avses

framgår kap.2 6av

4 § till bosättningsbaserad förmån upphört med tillämpningHar rätten en
bestämmelserna bosättning i kap. eller bestämmelserna2av om om

utlandsvistelse i 1-3 §§, får förmånen efter ansökan hos försäkringskassan
fortsätta betalasatt

den enskilde för styrkt behovvistas utomlands be-ettom av en
tydelsefull vård hälsan eller sjukdom, ellerbehandlingav av en

2. det med hänsyn till omständigheterna skulle framståom annars som
uppenbart oskäligt dra in förmånen.att

Den beviljas förmån enligt första stycket och inte längre ärsom en som
försäkrad för förmånen skall beträffande utbetalningen förmånenav
likställas försäkrad.med en

paragrafen möjlighet för försäkringskassa efter ansökanI attges en
besluta förlängd utbetalning i vissa fall bosättningsbaseradom av en
förmån efter det till förmånen tillämpninghar upphört medrättenatt

bestämmelserna bosättning i bestämmelserna2 kap. ellerav om om
utlandsvistelse i 1-3 §§. motsvarande bestämmelse finns f.n. iEn

kap. 16 § AFL. Frågan har behandlats avsnitt5 i slutet l0.3.l.av

förmånerArbetsbaserade

§5 För tid då försäkrad vistas utomlands får följande dagersättningaren
förmåneroch anslutande betalas endast i fall i 6som anges

förmåner vid sjukdom, tillfällig vårdhavandeskap, barn ochav
rehabilitering enligt kap.3 6 § 4 och samt

förmåner vid arbetslöshet2. enligt 3 kap. § 2 och7
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6 § Förmåner i 5 § får betalas1som avses
ersättningsfall inträffar utomlands medan denförsäkrade utförettom

sådant arbete skall arbete i Sverige enligt kap.,2 ellersom anses som
försäkringskassan2. medger den enskilde till utlandet,attom reser

eller,
3. det gäller tillfällig föräldra enning, i fall iävenom som avses

4 kap. § fjärde stycketl lagen 1962: 81 allmän försäkring.om
Förmåner i 5 § 2 får betalas medgivande till utlands-som avses om

vistelsen lämnas arbetslöshetskassan eller arbetsmarknadsmyndigheten.av

paragraferna finnsI bestämmelser begränsningar i tillrättenom
utbetalning vissa arbetsbaserade förmåner för tid då den förmånsbe-av
rättigade vistas utomlands. När det gäller hithörande s.k. dagersätt-
ningar har försäkringskassorna såvitt gäller deras område i allmänhet
samtidigt för de försäkrade blir rehabiliterade. Till skillnadattansvar

vad fallet beträffande de bosättningsbaserade förmånernaärmot som
detta kapitelse 1 § gäller begränsningarna inom fallEES. I dåäven

förordning EEG 1408/71 tillämplig kan dock begränsningarnaärnr
komma delvis spel. T.ex. kan den arbetar i Sverigesättasatt ur som

bosatt i EES-land inte förvägras sjukpenning för tid dåär annatmen
han vistas i sitt hem 19.1 i förordningen.art.

Begränsningarna gäller enligt i fråga5 § sjukpenning, havande-om
skapspenning, tillfällig föräldrapenning, rehabilitering och rehabilite-
ringsersättning, arbetslöshetsersättning, kontant arbetsmarknadsstöd

utbildningsbidrag. Enligt 6 kan efter§ nuvarandemönstersamt av-
första3 kap. 15 § stycket sådanae AFL förmåner betalas endast om-

ersättningsfall inträffar utomlands medan den försäkrade utförett
sådant arbete skall arbete i Sverige eller försäk-som anses som om
ringskassan eller arbetslöshetskassan eller arbetsmark-ävennumera
nadsmyndigheten beträffande förmåner medger den försäkra-attresp.
de till utlandet. Tillfällig föräldrapenning vid barns sjukdom kanreser
också, i den mån regeringen så förordnat, betalas till förälderut en

ivistas Damnark, Finland eller Norge. I 6 § första stycket 3som
erinras detta.om

7 § Pensionsförmåner och skadeersättningar enligt 3 kap. 6 och§ 5 6
7 § 3 och 4 betalas för tid då den försäkrade vistas utomlands såsamt

länge till förmån består. Detta gäller också beträffande föräldrapen-rätten
ning enligt 3 kap. 6 §

barnet bor i Sverige, eller,om
2. försäkringskassan medger det, bam hämtas i samband mednär ettom

adoption.

tydlighets skullFör i paragrafen sådana förmåner för vilkaattanges
begränsningarna i inte5-6 skall gälla kan betalas för dåtid denut
förmånsberättigade vistas utomlands så länge försäkradhan förär
förmånen enligt 2 och 3 kap., dvs. villkor gäller vidsamma som

Sverige.vistelse i Beträffande föräldrapenning garantinivån gälleröver
detta under förutsättning barnet fortfarande bosatt i Sverige,att anses
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i syfte för denna speciella förmån ändå behålla någonatt anknytning
till Sverige under den långa tid förmånen kan lämnas. Ensom
särbestämmelse vid adoption införs också i anslutning till kap.4 §1
tredje stycket AFL.

Gemensamma bestämmelser

8 § För betalning fönnân utomlands får krävas särskilt bevisav en att
till förmånen består.rätten

En liknande bestämmelse finns i bl.a. 16 kap. 13 § AFL, föreslåssom
upphävd.

5 kap. Anmälan och handläggning ärendenav

Anmälan till försäkringskassan

§1 Den bosätter sig i Sverige och inte folkbokförd härär skallsom som
anmäla sig till den försäkringskassa i 4som avses

Bosättningsbaserade förmaner enligt 3 kap. ochl 2 §§ får inte betalas
för längre tid tillbaka tredjeän månaden före den då anmälan har gjorts
eller försäkringskassan på fått kännedom bosättningen.sättannat om

I de författningar i 3 kap. 1 och 2 finns ytterligaresom anges
föreskrifter anmälan och ansökan förmåner.om om om

Enligt första stycket den bosätter sig iär Sverige och inte ärsom som
folkbokförd här skyldig anmäla sig till försäkringskassan jfratt
nuvarande kap.l 5 § andra stycket AFL. Vilken försäkringskassa

anmälan skall till framgårgöras 4 Syftet med amnälnings-som av
skyldigheten den bosätterär sig här i landetatt ännusom men som
inte hunnit folkbokföras eller inte skall folkbokförd härsom vara- -
skall kunna tillgodoräknas sådana förmåner beroendeärsom av
bosättning här bosättningsbaserade förmåner. När det gäller här i
landet bosatta och folkbokförda kommer, iangettspersoner som
kapitel 12, sådant tillgodoräknande kunna ske automatiskt.att

I andra finnsstycket bestämmelse begränsar möjligheten tillen som
retroaktiv betalning förmåner i fall i första stycket.av som avses
Bosättningsbaserade förmåner skall enligt denna bestämmelse inte
kunna betalas för längre tid tillbaka tredje månaden föreän den då
anmälan har gjorts eller försäkringskassan på fått kännedomsättannat

bosättningen jfr nuvarande kap.l 5 § första stycket AFL. Be-om
stämmelsen endast utbetalning förmåner och hindrar såledesavser av
inte tillgodoräknande bosättningstid för folkpensionatt t.ex. skerav
för längre tid tillbaka.
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l tredje stycket erinras det i de olika förmånslagarna finnsattom
ytterligare föreskrifter anmälan och ansökan förmåner.om om om

föreskrifterDessa inte, föreskrifterna förevarandeiär paragraf,som
allmän karaktär har utformats med tanke på den särskildautanav

förmån de gäller för.

2 § Den arbetar i Sverige bosatt här fâr anmäla sig tillutan attsom vara
den försäkringskassa i 5som avses

Arbetsbaserade förmåner enligt 3 kap. 6 § § 4 och får7 5 intesamt
betalas för längre tid tillbaka tredje månaden före den dåän anmälan har
gjorts eller försäkringskassan fått kännedom arbetet.sättannat om

de författningarI i 3 kap. 6 och finns7 ytterligaresom anges
föreskrifter anmälan och förmåner.ansökanom om om

första stycketI den arbetar i Sverige bosattatt utan attanges som vara
här får anmäla sig till försäkringskassan. skälAv utvecklats isom

föreliggeravsnitt 12.2 således inte någon generell skyldighet för den
kommer till Sverige för arbeta anmäla sig till försäkrings-att" attsom

kassan. Om anmälan sker skall den till den försäkringskassagöras som
i 5anges

Liksom fallet beträffande de bosättningsbaserade förmånernaär se
föregående paragraf gäller arbetsbaserade förmåner tillatt personer

arbetar här i landet bosatta här inte får betalas förutan attsom vara
längre tid tillbaka tredje månaden före den då anmälan förstaän enligt
stycket har gjorts eller försäkringskassan fått kännedomsättannat

arbetet. Detta framgår paragrafens andra stycke. framgårDärom av
också begränsningen inte gäller i fråga arbetslöshetsförmåneratt om
och arbetsskadeförmåner.

tredjeI stycket erinras det i de olika förmånslagarna finnsattom
ytterligare föreskrifter anmälan och ansökan förmåner.om om om
Dessa föreskrifter inte, föreskrifterna i förevarandeär paragraf,som

allmän karaktär har utformats med tanke på den särskildautanav
förmån de gäller för.

3 § Den lämnar Sverige för tid kan ha betydelse förantassom en som
till förmåner enligt 2 ellerrätten 4 kap. skall anmäla detta till den

försäkringskassa i 4-6 §§. Regeringen eller den myndighetsom avses som
regeringen bestämmer meddelar föreskrifter sådannärmare anmälan.om
Föreskrifter anmälningsskyldighet får meddelas beträffande denävenom

någoti fall upphör arbeta här i landet.armat attsom

I paragrafen den lämnar Sverige för tid kanattanges som en som
ha betydelse för till förmåner skallrätt anmäla detta till försäk-antas

ringskassan. innebärDet den upphör arbeta i Sverigeatt att utansom
då berättigad till någon socialförsäkringsförmånatt t.ex.vara -

arbetslöshetsersättning och lämnar landet skall anmälangöra en om-
detta till försäkringskassan. Sådan amnälningsskyldighet bör dock inte
föreligga den förvärvsarbetande aldrig anmält sig försäkrings-hosom
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ellerkassan skäl inte blivit registrerad där. Vidare måste denannatav
Sverige förlänmar längre tid år liksom i dagän göraettsom en

anmälan detta. Eftersom till utbetalning förmåner vidrättenom av
utlandsvistelse i många fall enligt 4 kap. skall ytterligarevara
begränsad, kan anmälningsskyldighet föreligga vid utlands-även

understigandevistelser är. Regeringen eller myndighetett som
regeringen bestämmer föreslås fä bemyndigande utfärda nödvändigaatt
föreskrifter.

försäkringskassaBeslutande m.m.

4 § ärende skallEtt allmän försäkringskassa ochavgörassom av en
någon bor i Sverige skall den kassa inomavgörasavser som av vars

verksamhetsområde den enskilde folkbokförd den november före-1var
gående år.

den enskildeOm inte folkbokförd i Sverige den november före-lvar
år, skallgående ärendet den försäkringskassa inomavgöras av vars

verksamhetsområde den enskilde bor vid årets ingång. Blir den enskilde
Sveribosatt i under året, skall ärendet den kassa inomavgörase senare av

verks etsområde besättningen sker.vars

5 § Ett ärende skall allmän försäkringskassaavgöras ochsom av en
någon inte bor i Sverige skall den kassa inomavgörasavser som av vars

verksamhetsområde den enskilde regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Om
dygnsvilan inte tillbringas i Sverige, skall ärendet den kassaavgöras av
inom verksamhetsområde den enskilde regelmässigt arbetar. Ar denvars
enskilde sjöman, skall ärendet Göteborgs allmänna försäk-avgöras av
rin skassa.

det inte med stöd första stycket kan bestämmas till vilken försäk-m av
ringskassa ärendet hör, skall ärendet Stockholms läns allmännaavgöras av
försäkringskassa.

6 § Vad i 5 § gäller den enligt kap.sägs 1 4 § skallävensom som
omfattas svensk lagstiftning bosatt här ochutan attav vara personer som

avsedda fall förmåneri har till familjemedlemmar. Arendenrätt som som
familjemedlemmargäller skall dock alltid försäkrings-avgöras av samma

kassa skall ärende angående frånden vilken de härlederavgöra ettsom
förmåner.tillrätten

ärendeEtt någon omfattas eller väljer omfattasattsom avser som av
svensk lagstiftning enligt artikel 16 i den förordning i 3 kap.som avses

skall15 § Stockholms läns allmärma försäkringskassa.avgöras av
och styckenaFörsta andra gäller inte, det finns avvikande reglerom
i kap.1 4som avses

finnsI paragraferna bestämmelser vilken försäkringskassa ärom som
behörig fatta beslut det gäller bor i Sverige 4 §näratt personer som
eller arbetar här i landet bosatta här 5 § ellerutan attsom vara som

EG-fall främst familjemedlemmari till i 5 §är personer som avses
Bestämmelserna6 §. nuvarande bestämmelser i kap. §1 4motsvarar

AFL i 3a, och §§ i RFFS 1985:16. i7 7a Bestämmelsen 5 §samt
andra stycket dock Enligt det inteden skall,är sättannatny. om
kan bestämmas till vilken försäkringskassa ärende hör, ärendetett
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Stockholms läns allmänna försäkringskassa jfr 8 kap.avgöras 2 §av
LAF.

§7 Ett ärende sjukvårdsersättning till vårdgivare eller i övrigt tillom en
någon den försäkrade i den ordning föreskrivsän iavgörsannan som
2 kap. 10 § lagen 1962:381 allmän försäkring.om

När det gäller beslut familjestöd enligt 3 kap. 2 § 5 och llom
tillämpas också särskilda bestämmelser i de lagar där.som anges

paragrafen klargörsI ärenden sjukvårdsersättning, inteatt om som
till någon enskild till vårdgivare eller i övrigt tillutges utanperson en

någon den försäkrade, inte skall enligt regler iän dennaavgörasannan
lag i den ordning alltjämt föreskrivs i kap.2 10 § lagenutan som
AFL. Vissa speciella bestämmelser angående beslut familjestödom
hör också bättre hemma bland materiella föreskrifter.resp.

§8 Den försäkringskassa i §§ får uppdra4-7som avses en annan
försäkringskassa fråga, inte regeringenpröva eller denatt en om
myndighet regeringen bestämmer föreskriver annat.som

bestämmelseDenna nuvarande regler i bl.a. 2 kap. 10 §motsvarar
3och kap. 13 § AFL. De undantag behövs från dennasom numera

generella ordning bör beslutas regeringen.av

Övriga bestämmelser

§9 När fråga förmåner handhas försäkringskassomaen avser som av
tillämpas bl.a. följande bestämmelser i lagen 1962:381 allmänom
försäkring:

kap. Riksförsäkringsverkets18 2 § tillsyn,om
kap.20 2 § provisoriska beslut,a om

20 kap. 2 § provisoriska beslut,a om
kap.20 8 § uppgiftsskyldighet för den enskilde,om

20 kap. 9 § uppgiftsskyldighet för myndigheter och arbetsgivare,om
kap.20 10 § försäkringskassas beslut,omprövningom av en

20 kap. 10 § ändring försäkringskassas beslut,a om av en
20 kap. 1l-14 överklagande beslut, ochom av
20 kap. 16 § verkställighetsföreskrifter.om

10 § frågaNär förmåner från arbetslöshetskassa elleren avser en
förmåner handhas inom Arbetsmarknadsverket tillämpas bestämmelsersom

handläggning i b1.a. 93 och 96 102 §§ lagen 1973:370om m.m. a om-arbetslöshetsförsäkrin respektive 30 33 och 39 §§ lagen 1973:371a -kontant arbetsmar adsstöd.om

paragraferna erinrasI andra handläggningsbestärmnelserävenattom
de finns i denna lag skall tillämpas frågor olikaän närsom om

förmåner skall Det gäller bestämmelser dels i 9 §,AFLavgöras.
dels i ochALF KAS-lagen 10 §. framtiden bör dessa bestämmelserI
i successivt överförasAFL till SofL.
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§ bestämmelser11 De i 9 och 10 §§ gäller beträffandeävensom anges
tillämpningen denna lag.av

Försäkringskassan får efter ansökan någon enskild meddelaav
förhandsbesked i frågan han eller hon vid tillämpning 2 kap. 4 ellerom av
5 § denna lag skall bosatt i Sverige. sådantEtt beslut bindande föräranses
den tid i beslutet kan de förhållandenomprövassom anges men om som
har lagts till förgrund beslutet ändras.

första stycket klargörsI de bestämmelser i 9 och 10 §§att som anges
skall tillämpas i ärenden innefattar prövning enbartäven enligtsom
bestämmelserna i denna lag, enligt denna paragrafs andra stycke.t.ex.

En lämnar Sverige för arbeta utomlandsattperson som som
biståndsarbetare eller för studera kan enligt andra stycketatt av
försäkringskassan begära förhandsbesked i frågan han eller honom
skall bosatt i Sverige. Ett sådant beslut bindande för den tidäranses

i beslutet kan de förhållanden haromprövassom anges men om som
lagts till grund för beslutet ändras. Frågan har behandlats i bl.a.
avsnitt 8.4.2.

Ikraftträdande och Övergångsbestämmelser har behandlats i
kapitel 14.

16.2 tillFörslaget lag ändring i lagenom

1962:381 allmän försäkringom

1kap.3§

paragrafen införsI i enlighet med avsnitt 5.5 bestämmelse,en ny som
innehåller upplysningar idet socialförsäkringslagen SofLattom
finns bestämmelser försäkrad för olika förmånerärom vem som
enligt AFL, 2/ bosättning och arbete i Sverige, 3/ allmänna tillämp-
ningsvillkor, 4/ utbetalning förmåner utomlands 5/ anmälansamtav
och handläggning ärenden. Bestämmelserna i SofL generelltärav

förmånertillämpliga enligt BeträffandeAFL. innehållet i SofL
hänvisas till författningskommentaren till den lagen jfr kap.1 3 §
SofL.

Paragrafens nuvarande bestämmelser, upphävs, reglerarsom vem
försäkrad enligt AFL. Till dessa upphävda bestämmelserår hörsom

bl.a. den s.k. ettårsregeln angående utlandsvistelse de särskildasamt
utsändningsreglerna för statsanställda och deras medföljande farnilje-
medlemmar. I stället för de upphävda reglerna tillämpas bestämmelser-

i och kap. SofL.2 3na
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l kap. 4 och 5 §§

Förslaget innebär bestämmelserna i 4 och 5 inskrivning hosatt om
allmän försäkringskassa upphävs, eftersom inskrivning enligt avsnitt
5.4 och 12.l.2 inte längre skall något försäkringsvillkor. Jfrvara

i stället forumbestämrnelserna i kap. S0fL.5numera

2 8§kap.

Nuvarande bestämmelser i denna paragraf upphävs. stället tillämpasI
bestämmelserna i S0fL bl.a. 3 kap. och §§.l 15

2 kap. 10 §

Den kvarvarande bestämmelsen med nuvarande be-överensstämmer
stämmelser i andra stycket första och tredje meningarna.

Nuvarande bestämmelser upphävs i vad de hänför sig till in-
skrivningsförhâllandena. Vilken kassa behörig fatta beslutär attsom
skall nämligen inte längre bestämmas med hänsyn till den försäkrades
inskrivningsförhållanden. Generella bestämmelser behörigom
försäkringskassa finns i stället i S0fL. Nuvarande bestämmelser i
första stycket första meningen, andra stycket andra meningen och
tredje stycket i den aktuella paragrafen 5 kap. 4-7 §§ersättsnu av
S0fL.

gällandeDen bestämmelsen i första stycket andra meningennu om
försäkringskassa kan uppdra försäkringskassaatt atten en annan
vissa frågor kap. 8 S0fL.pröva 5 §ersätts av

3 kap. §l

Ãndringarna i första stycket innebär bl.a. det för till sjuk-rättatt
penning inte längre skall krävas den försäkrade inskriven hosäratt
allmän försäkringskassa. Inskrivning skall inte längre någotvara
försäkringsvillkor. Vem försäkrad framgår kap.är lsom numera av

jämförd3 § AFL med kap.3 6 § S0fL. Vidare1 justeras inkomst--
för till sjukpenning. förutsättninggränsen En för till sjuk-rätt rätt

penning skall den försäkrades SGI uppgår till lägst 24att procentvara
basbeloppet. Den nuvarande fasta beloppsgränsen på 6 000 krav

Ändringenslopas. följd vi föreslår enhetlig inkomst-är atten av en
för de arbetsbaserade förmånerna. gällergräns Detta emellertid inte

förmåner från arbetslöshetsförsäkringen eller arbetsskadeförsäkringen.
Skälen för denna ordning har vi utvecklat i avsnitt 7.4.1. Den nu-
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gällande bestämmelsen i andra stycket upphävs, eftersom inskrivning
försäkringskassanhos inte skall något villkor för tillrättvara

sjukpenning.

3 2kap. §

Bestämmelserna i första stycket ändras på så SGI skall beräknassätt att
efter den försäkrades årliga inkomst i från arbete häri landet.pengar
Liksom hittills hänförs sådan inkomst till antingen inkomst av
anställning eller inkomst förvärvsarbete. Vidare slopas denannatav
nuvarande bestämmelsen andra meningen ersättning frånatt en
utländsk arbetsgivare inte skall inkomst anställning,utgöraanses av

det fråga arbete i dennes verksamhetär utomlands.om om
Det avgörande för omfattas den arbetsbaseradeom en person av

försäkringen t.ex. sjukpenning skall, tidigare har utvecklats isom
kapitel han eller hon arbetar i Sverige. Detta medför bl.a.attvara

föravgörande inkomst sjukpenninggrundande alltid skalläratt om en
den arbete här i landet. dettaI hänseende skall detattvara avser

normalt sakna betydelse arbetsgivare svensk eller utländsk.ärom en
Bestämmelser vad med arbete här i landet finns i 2 kap.om som avses
7-9 S0fL jfr l kap. 3 § AFL.nya

3kap.2a§

Enligt nuvarande bestämmelse i första stycket ersättning frånanses en
utländsk arbetsgivare inkomst förvärvsarbete, ersätt-annatsom av om
ningen arbete utförts här i landet arbetsgivaren ochsamtavser som
arbetstagaren kommit hänföra ersättningen till sådanöverens attom
inkomst s.k. likställighetsavtal.omvänt

Ersättning från sådan arbetsgivare skall framdeles kunnaävenen
hänföras till inkomst förvärvsarbete, det föreliggerannat ettav om

likställighetsavtal. Däremot behöver det vid prövningenomvänt av om
ersättningen inkomst förvärvsarbete inte längreutgör annatav
uppställas något särskilt krav på intäkten arbete här i landet.att avser

framgår kommentarenSom till 3 kap. 2 första§ stycket ärav en
inkomst sjukpenninggrundande endast den grundas arbeteegetom

i landet.här Avser inkomst arbete utomlands den inte förmåns-ären
grundande.

generellt försäkringsvillkorEtt för de arbetsbaserade förrnånerna,
sjukpenning, skall enligt 3 kap. 6 § S0fL den enskildet.ex. attvara

arbetar i Sverige. Vad arbete i Sverige enligtprövassom anses som
bestämmelserna i 2 kap. 7-9§§ S0fL.
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3 kap. 5 §

Ändringarna bestämmelserna i första stycket innebär följande.av
Liksom hittills skall försäkringskassan besluta försäkradsom en
tillhörighet till sjukpenningförsäkringen. Kravet på detta skall skeatt
i samband med inskrivning den försäkrade slopas, eftersomav
inskrivning inte längre skall försäkringsvillkor. Kassan skallettvara
också fastställa SGI för den försäkrade. För försäkrad inte ären som

ibosatt här landet skall besluten fattas efter det har gjorts in-att
komstanmälan hos kassan. Omprövning sjukpenningförsäkringenav
skall kunna ske i situationer i dag.samma som

3kap.5b§

För biständsarbetare m.fl varit utsända till land förett annatsom
arbete för arbetsgivarens räkning skall, liksom hittills, gälla särskilda
bestämmelser för beräkning SGI. Vid återkomsten till Sverige skallav
SGI fastställas till lägst det belopp utgjorde SGI omedelbart föresom
utlandsresan.

Bestämmelserna i detta lagrum ändras så den avseddasätt att
personkategorin definieras i 2 kap. SofL.4 § Denna ändring är
föranledd den aktuella kategorin skall försäkrad förattav vara
samtliga bosättningsbaserade förmåner. Skälen härför har utvecklats

Åi avsnitt 8.4. andra sidan skall de särskilda bestämmelserna förovan
denna gälla enbart vid arbete i utvecklingsland. Nuvarandeettgrupp
begränsning till utlandsvistelser i högst är slopasvarat tresom
däremot. omfattasFör bestämmelserna biständsarbetare m.flatt av om
krävs, i 2 kap. 4 § SofL, i stället den enskilde harattsom anges
väsentlig anknytning till Sverige.

Föreskrifterna medföljande familjemedlemmar slopas. I ställetom
tillämpas motsvarande bestämmelser i 2 kap SofL.6 §

3 §kap. 13

Bestämmelserna i nuvarande första stycket upphävs med samma
motivering under 2 kap. 10som

3kap. 15§

Bestämmelsen i nuvarande första stycket upphävs. I övrigt äre
paragrafen oförändrad.
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förI stället nuvarande bestämmelser sjukpenning för tid närom
försäkrade vistas utomlands skall tillämpas bestämmelserna om
utbetalning förmåner vid utlandsvistelse i SofL. Bestämmelserav om
utbetalning arbetsbaserade förmåner, sjukpenning, finns it.ex.av
4 kap. och 6 §§ SofL.5

4 1§kap.

första stycket slopasI inskrivning hos försäkringskassan villkorsom
för till föräldrapenningförmåner, eftersom inskrivningrätt inte längre
skall villkor för försäkring. Enligt bestämmelsenutgöra harett en
försäkrad förälder till föräldrapenningförmåner.rätt Vem ärsom
försäkrad för sådana förmåner regleras i 3 kap. SofL 3 kap. 1 § 2 -
föräldrapenning garantinivân, 3 kap. föräldrapenning6 § 3 över-
garantinivân och 3 kap. 6 § 4 tillfällig föräldrapenning.-

Enligt bestämmelsen i andra stycket föräldrapenningförmånerutges
för vård barn, barnet vistas här i landet. Det tidigare bosätt-av om
ningsvillkoret för barnet slopas generellt försäkringsvillkor. Detsom
sagda gäller i praktiken endast förmånerna föräldrapenning över
garantinivân respektive tillfällig föräldrapenning. Beträffande för-
äldrapenning garantinivân skall nämligen enligt bestämmelseen ny
i femte stycket se nedan barnet fortfarande omfattas bosätt-ettav
ningsvillkor. Skälet härför föräldrapenningär garantinivân ochöveratt
tillfällig föräldrapenning arbetsbaserade, medan föräldrapenningär
garantinivân bosättningsbaserad jfr avsnittenär 7.3.2 och 6.3.2.
Bestämmelserna medför det för de arbetsbaserade föräldrapen-att
ningförmånerna, dvs. föräldrapenning garantinivân och tillfälligöver
föräldrapenning, endast kommer krävas värden barnet iatt att av ges
Sverige.

Bestämmelsen i tredje stycket ändras så vid adoption barn fåratt av
barnet vistas i Sverige, de blivande föräldrarna vistas här ianses om
landet. konsekvensändringDetta grund ändringenär i andraen av
stycket, villkoretdvs. bosättning villkorersättsatt ettom av om
vistelse. Vistas de blivande föräldrarna utomlands, kan vistelsevillko-

för barnet inte uppfyllt med mindre barnet faktisktänret attanses
vistas i Sverige. Föräldrapenning garantinivân skulle då inteöver
kunna betalas för tid under vilken de blivande adoptivföräldrarna
vistas utomlands för hämta barnet i samband med adoptionen.att

skallDetta dock kunna ske i enlighet med det femte stycketnya
jämfört med 4 kap. § SofL.7

Enligt bestämmelsen i nuvarande fjärde stycket får regeringen
förordna tillfällig föräldrapenning får till förälderatt ärutges en som
bosatt i Damnark, Finland eller för vårdNorge barn bosatt i någotav

dessa länder. Sådant förordnande finns i förordningen l994:1756av
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vissa gränsarbetares till tillfällig föräldrapenning enligträtt AFL.om
fjärde stycketl den ändringen sådant förordnande i stället fårgörs att

för förälder eller barn i någotvistas dessa länder.ges som av
Regeringen således möjlighet meddela bestämmelseratt attges om
tillfällig föräldrapenning får betalas i utsträckning vadstörre än som
följer andra stycket. Med hänsyn till den tillfälliga föräldrapen-attav
ningen arbetsbaserad förmån behövs i detta hänseende inteär en
bestämmelser bosättning utomlands jfr vidare 4 kap. 6 § förstaom
stycket 3 S0fL.

Enligt bestämmelse, införs i femte stycke, skalletten ny som
vistelsevillkoren i andra och tredje styckena uppfyllda ävenom anses

vid utlandsvistelse för vilken utbetalning föräldrapenningförmånerav
medges enligt kap.4 SofL, innehåller bestämmelser ut-som om
betalning förmåner för tid under vilken den försäkrade vistasav
utomlands. Beträffande den arbetsbaserade förmånen tillfälli föräldra-g

finnspenning bestämmelser i kap.4 5 och 6 §§ S0fL. Enligt dessa får
tillfällig föräldrapenning betalas vid utlandsvistelse, ersättnings-om
fallet inträffat medan den försäkrade utför sådant arbete skallsom

arbete i Sverige, dvs. arbete medför denett attanses som som
enskilde skall fortfarande omfattas den arbetsbaserade försäkringen.av
Betalning för förtid utlandsvistelse får också ske försäkringskas-om

medger den enskilde utomlands. Vidare kan enligtattsan reser
föregående stycke och 4 kap. 6 § S0fL tillfällig föräldrapenning
betalas vid vistelse i Damnark, Norge eller Finland.

Enligt 4 kap. § S0fL får7 den arbetsbaserade förmånen för-
äldrapenning garantinivån betalas för tid den försäkradeöver när
vistas utomlands så länge till förmånen består, barneträtten ärom

ibosatt Sverige. Kravet bosättning emellertid inte något villkorär
för försäkrad hänför sig enbart till utbetalningenatt utanvara av
förmånen författningskommentarense till kap. S0fL.4 5-7 §§ En
tidigare nämnd utsträckning i samband med adoption finns också i
4 kap. 7 § S0fL.

Vidare införs i femte stycket särskild bestämmelse för för-en
äldrapenning på garantinivån, bosättningsbaserade förmån.ärsom en
Bestämmelsen innebär det med avseende barnet i stället föratt
villkor vistelse liksom i dag skall gälla bosättningsvillkor.ettom som
Såvitt gäller föräldrapenning garantinivån skall bestämmelserna i
paragrafen tillämpas på så med vistelse i Sverige isätt ställetatt avses
bosättning här. Beträffande betalning förmåner för tid dennårav
försäkrade vistas i land inte ingår i EES finns emellertidett som
särskilda bestämmelser i 4 kap. 1-4 S0fL. Enligt huvudregeln får
därvid förmåner för tid den försäkrade vistas i land inte ingårett som
i EES betalas endast den vistelsen kan längstantasom vara sex
månader. Enligt 4 kap. 3 § S0fL gäller emellertid särskilda be-
stämmelser för försäkrade statsanställda, biståndsarbetare och
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studerande deras familjemedlemmar författningskommentarensesamt
till kap.4 l-4 §§ SofL.

4kap.9§

Bestämmelsen i nuvarande första stycket slopas. Inskrivning hos
försäkringskassan under minst 180 dagar i följd skall inte längre vara
något villkor för till föräldrapenning. Emellertidrätt finns särskilda
bestämmelser väntetider för förmåner i 3 kap. och4 12 §§ SofLom
Enligt 3 kap. 4 § tillämpas i samband med försäkringen börjaratt
gälla väntetid på månader för flertalet bosättningsbaseradeen sex
förmåner, bl.a. föräldrapenning garantinivån. förmånDenna kan
därför inte betalas för tid innan vistelsen här i landet har minstvarat

månader i följd. Detta krav på vistelse skall uppfyllt antingensex vara
barnet eller förälder barnet bosatt hos. Arbetsbaseradeärav en som

förmåner betalas enligt 4 kap. 12 § inte för de fyra första veckorna av
försäkringstiden. Beträffande föräldrapenning garantinivån skallöver
enligt tredje stycket nämnda paragraf i stället tillämpas särskilda
kvaliñkationsregler i AFL. Sådana bestämmelser finns i 4 kap. 6 §
AFL. Dessa innebär föräldern skall ha försäkradvarit för sjuk-att
penning garantinivån under minst 240 dagar iöver följd före barnets
födelse eller beräknad tidpunkt härför, föräldrapenning överom
garantinivån skall betalas för de 180 första dagarna med belopp
motsvarande förälderns sjukpenning.

föreslagnaDe bestämmelserna i första stycket dem imotsvarar
nuvarande andra stycket med den skillnaden villkoret in-att om
skrivning slopas.

I andra stycket införs bestämmelse biståndsarbetare m.fl.en ny om
Bestämmelsen den i nuvarande tredje stycket. Vid bestämman-ersätter

villkoretde försäkring för viss sjukpenning uppfyllt skallärav om om
bortses från tiden utlandsvistelsen. Någon fast tidsbegränsning skall
därvid inte längre gälla med avseende på utlandsvistelsen. I avsnitt 8.4
och i författningskommentaren till 2 kap. 4 § SofL har närmare
redogjorts för vad skall gälla för biståndsarbetare m.fl. Det kansom
här grundläggande förutsättningar förnämnas bistånds-att att en
arbetare skall omfattas svensk socialförsäkring han eller honär attav
arbetar anställd i sådant svenskt i 2 kap. 4 §som organ som anges
SofL har väsentlig anknytning till Sverige.samt
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18 §4 kap.

hänvisningen till kap. 13 § första stycket.stycket slopas 3förstaI
följd vi föreslår sistnämnda bestämmelseDetta är att atten av
författningskommentaren till 3 kap. 13 §.upphävas se

5kap.1§

Ändringen stycket innebär villkoret bosättning i Sverigei första att om
SofL. följdtill folkpension överförs till Dettaför ha ärrättatt en av

socialförsäkringsförmånernaförsäkringsvillkoren för de olika skallatt
bosatti SofL. Enligt 3 kap. § 3 och 4 SofL denregleras 1 är ärsom

försäkrad folkpensionsförmåner.i Sverige
Bestämmelserna i nuvarande andra stycket slopas. Svenskt med-

förmåner.skall nämligen inte längre till särskildaborgarskap rättge
motiverats i avsnitt ochFörslaget har 5.2 5.4.

5kap.2§

bestämmelse skall upphöra gälla. stället tillämpasIDenna att
bestämmelserna i 3 kap. § 4 SofL, vilket innebär den1 äratt som

framdeles försäkrad förbosatt här i landet kommeräven att vara
Vårdbidrag och handikappersättning.

5kap.6§

paragraf införs bestämmelser bosättningstid i Sverige.l denna nya om
Enligt huvudregeln i 6 § skall bestämmelserna bosättning ia om

kap. SofLSverige i 2 läggas till grund för bedömning om enav
skall bosatt här författningskommentarerna till 2 kap.seansesperson
SofL. tid vid tillämpning bestämmelser-1-6 §§ Den som en person av

i SofL bosatt här i landet tillgodoräknas bosättningstid.na anses som
Bestämmelsen i 6 § nuvarande bestämmelser i förstaersättera

folkbokföring, första stycket och femte stycketstycket om oma c
m.fl., förstabistândsarbetare stycket f utlandsstuderandeom samt

tredje stycket statsanställda har de särskildaom utsänts. Försom
personkategorierna statsanställda, biståndsarbetare utlands-och

tillämpasstuderande bestämmelserna i 2 kap. 4-6 §§ SofL.
införsUnder b bestämmelse den i nuvarandemotsvararen som

första stycket b. En här i landet bosatt har ansöktperson som om
uppehållstillstånd skall bosättningstid tillgodoräknas tidävensom som

mellan tidpunkten förförflutit ansökan uppehållstillstånd enligtom
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kap. 4 § UtlL och bosättning1 enligt kap. SofL.2 Detta gäller bara
tid under vilken han eller hon har vistats här oavbrutet. Det nuvarande
folkbokföringskravet bosättningsbestämmelserna iersätts 2 kap.av
SofL. Någon hänvisning inte till äldre bestämmelsergörs som

1 kap. 4 § UtlL, eftersom de bestämmelserna skallmotsvarar nya
tillämpas enbart på förhållandena efter bestämmelsernas ikraftträdande

nedan.se
Bestämmelsen under med iden nuvarande andraöverensstämmerc

stycket. I övrigt kan bestämmelserna i nuvarande förstanämnas att
stycket d och i fjärde, sjätte och sjunde styckena slopas.samte
Punkt d skulle får helt innebörd tidigare ochänt.ex. numera en annan

Övrigainte in i det tudelade försäkringssystemet. reglerpassar nya
i princip äldre förhållanden.avser

bestämmelsernaDe bosättningstid skall tillämpas på för-nya om
hållanden inträffat efter bestämmelsernas ikraftträdande. Somsom
framgår fjärde punkten övergångsbestämmelserna skall äldre be-av a
stämmelser tillämpas beträffande tillgodoräknande bosättningstid iav
Sverige enligt kap.5 med avseende tiden före ikraftträdandet. An-
norlunda uttryckt innebär detta nuvarande bestämmelser skall ävenatt
framdeles tillämpas vid bedömning bosättningstid skallav om
tillgodoräknas för tid före ikraftträdandet.

5 kap. 16 §

Nuvarande bestämmelser i detta lagrum skall upphöra gälla. Iatt
stället tillämpas bestämmelserna i kap. 4 § SofL4

11 kap. §1

förstaI stycket det tillägget den inkomst förvärvsarbetegörs att av
grundar till tilläggspension skall arbete ihär landet. Vadrättsom avse

förvärvsarbete här i landet bedöms enligt bestämmelsernautgörsom
i 2 kap. 7-10 §§ SofL jfr 1 kap. 3 § AFL.nya

Enligt bestämmelserna i andra stycket skall det för varje år som en
har varit försäkrad för denne beräknas enligtPGI vad sägsperson som

i det stycket. Det tidigare kravet den enskilde skulle försäkradatt vara
enligt kap. 3 § förstal eller andra stycket slopas till följd attav nya
bestämmelser införs i den paragrafen. Med försäkrad i ställetavses
den försäkrad enligt bestämmelserna i SofL jfr kap.är l 3 §som nya

EnligtAFL. 3 kap. 6 § SofL den5 arbetar i Sverigeär som
förförsäkrad tilläggspension formi ålderspension, förtidspensionav

och efterlevandepension enligt kap.11-14 AFL.
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§11 kap. 2

Enligt den nuvarande bestämmelsen i tredje stycket ersättningutgör
från utländsk arbetsgivare inkomst anställning endast denen av om
försäkrade har sysselsatts här i landet och överenskommelse inte
träffats enligt 3 kap. 2 a§ första stycket s.k. likställig-omvänt
hetsavtal eller den försäkrade tjänstgjort sjöman svensktsom
handelsfartyg. Bestämmelsen ändras så kravet på densätt att att
försäkrade skall ha sysselsatts här i landet bort redaktionellt.tas

Enligt kap. § första11 1 stycket grundas till tilläggspension pårätt
inkomst förvärvsarbete här i landet, varvid det normalt saknarav
betydelse arbetsgivaren svensk eller utländsk. dennaär Motom
bakgrund saknas det anledning vid själva beräkningenävenatt av
inkomst anställning den försäkrade sysselsatts här iprövaav om

eftersomlandet, det endast arbete här i landet tillär rättsom ger
tilläggspension. Vad med arbete i Sverige enligtprövassom avses
bestämmelserna i 2 kap. 7-9 §§ SofL jfr kap. 3 §1 AFL.nya

Nuvarande bestämmelser i tredje-femte styckena ATP-förbindel-om
slopas skäl har redovisats i kapitelser av som

3§11 kap.

Bestämmelsen handlar vad med inkomst annatom som avses av
förvärvsarbete såvitt gäller inkomst näringsverksamhet. Kravet påav

inkomst näringsverksamhet skall verksamhet här i landetatt av avse
bort redaktionellt. till tilläggspensionRätt enligt kap. förstall §1tas

stycket grundas inkomst förvärvsarbete här i landet. saknasDetav
därför anledning vid beräkningen inkomst för-ävenatt annatav av
värvsarbete föreskriva det skall fråga verksamhet här iatt vara om
landet.

1lkap.6a§

fjärde stycketEnligt skall förälder vill få tillgodoräknat vârdåren som
ansöka därom hos den allmänna försäkringskassa där han inskriven.är
Bestämmelsen såändras det ansökan skallsätt görasatt attanges
hos den allmänna försäkringskassan. Vilken försäkringskassa skallsom
handlägga sådant ärende enligt bestämmelserna i 5 kap.avgörsett

SofL.4-6 §§



438 SOU 1997:72

16 kap. 1 §

nuvarande lydelseI första stycket föreskrivs bl.a. försäkrings-attav
kassan ansökan därom har gjorts i vissa fall skall beslutautan att om
hel ålderspension till hos kassan inskriven pensionsberättigad frånen
och med den månad han fyller 65 är. Bestämmelsen ändras på så sätt

villkoret inskrivning slopas, eftersom inskrivning inte skallatt om
något villkor för försäkrad.utgöra Vilken försäkringskassaatt vara

skall besluta pension regleras bestämmelserna i 5 kap.som om genom
4-6 §§ SofL.

16 kap. 13 §

Bestämmelsen det för utbetalning pension utomlands fårattom av
krävas bevis till pension alltjämt föreliggerrätt upphävs. ställetIatt
tillämpas motsvarande bestämmelser i 4 kap. 8 SofL.§

20 kap. §l

Bestämmelserna sjömän och arbete svenskt handelsfartyg iom
andra och tredje styckena upphävs. stället tillämpasI motsvarande
bestämmelser i 2 kap. 8 § SofL.

20 kap. 8 §

Enligt bestämmelserna i andra stycket skall den driversom en
sjukvårdsinrättning dröjsmål meddela den allmänna försäkrings-utan
kassan enligt 2 kap. 12 § avgiftsskyldignär patient in förtasen
sjukhusvård och vården upphör. föreskriftennär Den nuvarande om

uppgiften skall lämnas till den försäkringskassa där patientenatt är
inskriven upphävs till följd inskrivningsvillkoret avskaffas. Detattav
blir i stället bestämmelserna i kap.5 4-6 §§ SofL beslutandeom
försäkringskassa får gälla och kompletteras med verkställighets-som
föreskrifter.

20 kap. 15 §

Bestämmelserna ATP-förbindelser i andra stycket upphävs,om
eftersom möjligheterna teckna ATP-förbindelser avskaffas seatt
kapitel 9.
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21 l §kap.

paragraf finns bestämmelser betalaI denna avgiftmot attom vem som
sig omfattas frivillig sjukpenningförsäkring. Sådankan låta av

möjlighet tillkommer enligt nuvarande första stycket den ärsom
till inskrivnings-inskriven hos försäkringskassan. Med hänsyn att

avskaffas bestämmelsen på så den omfattar denvillkoret ändras sätt att
bosatt här i landet och har fyllt år. Detta denär sexton motsvararsom

enligt nuvarande ordning skall inskriven hospersonkrets som vara
bedömning skall bosatt här i landetkassan. Vid av om en person anses

i SofL jfr kap. 3 §tillämpas bestämmelserna 2 kap. 1 AFL.nya

1§22 kap.

i denna paragraf har försäkrad möjligheter tillEnligt bestämmelsen en
till rehabiliteringsersättning enligt vadrehabilitering och rätt som

gäller detta endast försäkradi 22 kap. AFL. För närvarande enanges
försäkringskassa eller har till sjuk-inskriven hos allmän rättärsom

såstycket. Bestämmelsen ändras påpenning enligt 3 kap. 1 § andra
eftersom inskrivning inte längrekravet på inskrivning slopas,sätt att

alternativa villkoret tillnågot försäkringsvillkor. Detskall rättomvara
till följdsjukpenning enligt 3 kap. § andra stycket upphävs1 attav

i nämnda paragraf skall upphöra gällabestämmelserna därom seatt
till kap. Försäkrad för ifrågavarandeförfattningskommentaren 3 §.1

SofL arbetar i Sverige.förmåner enligt 3 kap. 6 § 7 denär som

§22 kap. 2

regeringen ellertredje stycke införs bestämmelseI attett nytt en om
får meddela särskildamyndighet regeringen bestämmelserden som

försäkrad inte bosatt härföreskrifter rehabilitering ärsomom av en
arbetsbaserade.landet. Förmånerna enligt 22 kap. kommeri att vara

här i landetmedför inte bosattaDetta ärävenatt personer som
rehabilitering ochomfattas bestämmelsernakommer att omav
förekommarehabiliteringsersättning. Det kan emellertid bl.a. att en

sjukdomsfall vistas i sin bostadarbetar i Sverige vidförsäkrad ettsom
situationer kan särskilda problem uppstå medutomlands. sådanaI att

också allmänt diskuterasrehabiliteringsåtgärder. Det kanvidta sett
och försäkringskassornarehabiliteringsansvar arbetsgivarnavilket som

i Sverige. Regeringen eller denha för inte borbör personer som
föreslås därför få möjlighetmyndighet regeringen bestämmer att

fall.särskilda föreskrifter rehabilitering i dessameddela om
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22 kap. 17 §

Bestämmelserna vilken försäkringskassa skall frågorprövaom som
i 22 kap. skall upphöra gälla. I stället tillämpassom avses att

bestämmelserna i 5 kap. 4-6 §§ SofL

16.3 Förslaget till lag ändring i lagenom

1947:529 allmänna barnbidragom

1§

Bestämmelserna i första stycket innebär allmänt barnbidrag skallatt
lämnas för barn bidrag till barnets uppehälle och uppfostran.som
Däremot skall det i detta stycke inte längre finnas några villkor om
bosättning här i landet och svenskt medborgarskap. De allmänna
villkor skall gälla för någon skall ha till allmänträtt barn-attsom
bidrag i stället i SofL. Enligt kap.3 2 § 1 SofL skall denanges som
bor i Sverige omfattas lagen allmänna barnbidrag. Något kravav om
på svenskt medborgarskap skall inte längre gälla.

Enligt nuvarande bestämmelser i andra stycket, upphävs,som
lämnas barnbidrag för i Sverige bosatt barn, inte svenskett ärsom
medborgare, barnet eller någon föräldrarna sedan minstom av sex
månader vistas här i landet. Numera skall i stället tillämpas be-
stämmelserna väntetid för förmåner i kap.3 4 § SofL, vilka gällerom
oberoende medborgarskap, och bestämmelser i 3 kap. 5 § andraav
stycket.

Även nuvarande bestämmelser i tredje stycket upphävs. I stället för
de upphävda bestämmelserna bosättning i Sverige i samband medom
vistelse utomlands tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 1-6 §§ och
4 kap. l-4 §§ SofL. Regler skallnär bosatt här iom en person anses
landet finns i 2 kap. I 4 kap. finns bestämmelser utbetalningom av
förmåner för tid under vilken den försäkrade vistas i land inteett som
ingår i EES. Några särskilda begränsningar skall inte gälla för
utbetalning för tid försäkrad vistas inär EES-land.ett annaten

1a§

I paragrafen införs bestämmelse, innehåller upplysningaren ny som
det i SofL finns bestämmelser l/att ingår iom om vem som person-

kretsen för tillämpning den aktuella lagen, 2/ allmänna tillämp-av nu
ningsvillkor, 3/ utbetalning förmåner utomlands 4/ anmälansamtav
och handläggning ärenden. Bestämmelserna i SofL generelltärav
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tillämpliga på förmåner enligt barnbidragslagen. Beträffande innehållet
i SofL hänvisas till författningskommentaren till den jfrlagen kap.1
3 SofL.§

Beträffande de nuvarande bestämmelserna hänvisas till bl

1b§

Paragrafen Bestämmelserna i första stycketär överensstämmerny.
med dem i nuvarande § första1 stycket. Genom bestämmelserna ia
andra stycket regleras i särskild ordning jfr kap. § SofL vilken5 7
försäkringskassa med hänsyn till speciella bestämmelser i dennasom

behörig fattalag beslut allmänt barnbidrag. Närmareär att om
vilkenbestämmelser kassa behörig i 5 kap. 4 eller 6 §ärom som ges

SofL.

16.4 Förslaget till lag ändring i lagenom

1969:205 pensionstillskottom
1 §

Paragrafen ändras så nuvarande bestämmelse i andra stycketsätt att
skall upphöra gälla. Enligt det nuvarande andra stycketatt utges
pensionstillskott tillendast den bosatt i Sverige. Pensionstill-ärsom
skott skall i fortsättningen bosättningsbaserad förmån,även vara en

detta villkor i stället i 3 kap. § 2 SofL2men anges

1a§

paragraf,I denna finns bestämmelse med upplysningarärsom ny, en
i SofLdet finns bestämmelser ingår iattom om vem som person-

kretsen för tillämpning den aktuella lagen, 2/ allmänna tillämp-av nu
ningsvillkor, 3/ utbetalning förmåner utomlands 4/ anmälansamtav
och handläggning ärenden. Bestämmelserna i SofL tillämpligaärav

på förmåner enligt lagen pensionstillskott. Beträffandeäven om
innehållet SofLi hänvisas till författningskommentaren till den lagen
jfr kap. 3 § SofL.l
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16.5 Förslaget till lag ändring i lagenom

1973:370 arbetslöshetsförsäkringom

2§

första stycket införs bestämmelse,I innehåller upplysningaren ny som
det i SofL finns bestämmelser försäkradärattom om vem som

enligt den aktuella lagen, 2/ arbete i Sverige, 3/ allmänna tillämp-nu
ningsvillkor, 4/ utbetalning förmåner utomlands. Bestämmel-samt av

i SofL generellt tillämpliga förmåner från arbetslöshetsför-ärserna
säkringen. Genom SofL regleras bl.a. omfattas arbetslös-vem som av
hetsförsäkringen. Enligt kap.3 7 § l skall den arbetar i Sverigesom
omfattas arbetslöshetsförsäkringen enligt denna lag. Beträffandeav
innehållet i SofL hänvisas till författningskommentaren till den lagen

SofL.jfr kap. 3 §1
Bestämmelsen i andra stycket den i förstanuvarandemotsvarar

enligtstycket ändras följande. Medlemsskap i registreradmen en
arbetslöshetskassa skall inte längre något försäkringsvillkor.vara

skall särskilt villkor för tillDäremot ersättning frånrättettsom
arbetslöshetsförsäkringen gälla den försäkrade har sådant med-att
lemskap. ändring följd försäkringsvillkorenDenna börär atten av

enhetliga för de förmåner hänförs till socialförsäkringen.vara som

4§

Bestämmelserna i första stycket ändras sål kravet densätt att
försäkrade han eller hon skall arbetsför och oförhindradatt att tavara

skallarbete arbete här i landet. En arbetslösavse person som genom
arbete här i landet kvalificerat sig för arbetslöshetsersättning kan
således normalt inte uppbära sådan ersättning, han eller honom

landet.lämnar I detta sammanhang bör denna bestämmelsenämnas att
inte hindrar arbetslöshetsersättningen uppbärs under vistelse iatt ett

EES-land, sådan föreligger enligt gemenskapsråttennär rättannat en
jfr kap.4 6 § SofL.även

Bestämmelsen i fjärde stycket vad företagaremed iom som avses
denna lag förtydligas så det framgår dennes näringsverksamhetatt att
skall bedriven här i landet. Vad gäller förutsättningarna för attanses
verksamhet skall bedriven här i landet hänvisas till 2 kap. 7 §anses
SofL.
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6 §

Bestämmelserna i första stycket loch 2 medlemsvillkor respektiveom
arbetsvillkor ändras så den försäkrade skall ha haftsätt att
respektive ha utfört sitt arbete här i landet jfr 2 kap. 7-10 §§ SofL.

16.6 Förslaget till lag ändring i lagenom

1973:371 kontant arbetsmarknadsstödom

3§

I denna paragraf, införs bestämmelse med upplysningarärsom ny, en
det i SofL finns bestämmelser ingår iattom om vem som person-

kretsen för tillämpningen den aktuella lagen, arbete i2/ Sverige,av nu
3/ allmänna tillärnpningsvillkor, utbetalning förmåner4/samt av
utomlands. Bestämmelserna i SofL generellt tillämpliga på kontantär
arbetsmarknadsstöd.

SofLI det grundläggande villkor måste uppfyllt föranges som vara
skall omfattas det skydd det kontanta arbets-att en person av som

marknadsstödet Enligt kap SofL3 7 § 2 skall denär utgöra.avsett att
arbetar i Sverige omfattas lagen kontant arbetsmark-som av om

nadsstöd. 3 kap. SofLAv 10 § framgår den enskilde fortsattäratt
försäkrad under olika pågående ersättningsperioder. måsteDäremot
han eller hon tidigare ha arbetat i viss omfattning för ha kvalifice-att

sig till kontant arbetsmarknadsstöd.rat
Beträffande innehållet i SofL hänvisas till författningskommentaren

till den jfrlagen 1 kap. 3 § SofL.

4§

bestämmelsen i förstaI stycket 1 kontant arbetsmarknadsstödattom
tillkommer den arbetsför och oförhindrad åta sig arbeteär attsom

tillägg fråga skall arbete i Sverige. Den enskildegörs attom vara om
skall således stå till den svenska arbetsmarknadens förfogande jfr
dock 4 kap. 6 § SofL.

det gällerNär ändringen i femte stycket hänvisas till 4 § i avsnitt
16.5.
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6 §

I bestämmelsen i första stycket det tilläggetgörs arbetsvillkoretatt
skall uppfyllt arbetet har utförts här i landet jfr 2 kap.attvara genom
7-10 SofL.

30§

Bestämmelsen i tredje stycket ändras så det föreskrivssätt att att
utbetalning kontant arbetsmarknadsstöd den allmännagörsav av
försäkringskassan. Däremot föreskrivs inte längre utbetalningenatt
skall den försäkringskassa i vilkengöras sökanden inskriven.ärav
Som tidigare anförts skall inskrivning hos försäkringskassan inte
längre något försäkringsvillkor. Bestämmelser vilkenvara om
försäkringskassa behörig handläggaär ärende finns i 5 kap.att ettsom
4-6 §§ SofL.

16.7 Förslaget till lag ändring i lagenom

1976:380 arbetsskadeförsäkringom

1 kap. l §

Nuvarande bestämmelse i första stycket försäkrad förärom vem som
arbetsskada skall upphöra gälla, eftersom tillämpliga bestämmelseratt

försäkringstillhörighet i stället skall regleras SofL. I ställetom genom
föreskrivs allmänt det i den aktuella lagen finns be-attmera nu
stämmelser försäkring för arbetsskada.om

En bestämmelse införs i andra stycket. I denna det iny attanges
SofL finns bestämmelser försäkrad enligtär denom vem som nu
aktuella lagen, 2/ arbete i Sverige, 3/ allmänna tillämpningsvillkor,
4/ utbetalning förmåner utomlands, 5/ anmälan och hand-samtav
läggning ärenden. Bestämmelserna i SofL generellt tillämpligaärav
för de olika förrnånerna ingår i socialförsäkringen, bl.a. arbets-som
skadeförsäkringen. Enligt 3 kap. §7 3 SofL omfattas den arbetarsom
i Sverige arbetsskadeförsäkringen. I 2 kap. SofL finns bestämmel-av

vad med arbete här i landet. Beträffande övrigaser om som avses
innehållet i SofL hänvisas till författningskommentaren till den lagen
jfr kap. 3 § SofL.läven

Bestämmelserna i tredje stycket medöverensstämmer dem i
nuvarande andra stycket, medan bestämmelserna i nuvarande tredje
stycket upphävs med hänsyn till bosättning här i landet inte längreatt
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skall villkor för skall omfattas den arbets-ett attvara en person av
baserade delen socialförsäkringen.av

Dessutom upphävs dels bestämmelserna i nuvarande förde stycket
arbetsskadeförsäkring vid utsändning arbetstagare för arbeteom av en

utomlands, dels bestämmelserna i nuvarande femte stycket attom
arbetsskadeförsäkringen inte skall omfatta arbetstagare som av en
utländsk arbetsgivare sänds till Sverige för arbete som avses vara
högst år. I stället tillämpas bestämmelserna i kap.2 9 § SofL.ett

3 1§kap.

Enligt den nuvarande bestämmelsen har skadad sjuk-ären som
försäkrad enligt vidAFL arbetsskada till förmåner frånrätt samma
sjukförsäkringen vid sjukdom. Föreskriften ändras till attsom annan

"den försäkrade", eftersom det inte längre kan lämpligt attavse anses
använda begreppet sjukförsäkrad. Sjukförsäkringen enligt 2 kap. AFL
innehåller bosättningsbaserad del och arbetsbaserad del.numera en en
Vid arbetsskada skall den försäkrad enligt LAF således liksomärsom
i dag ha till förmåner från sjukförsäkringenrätt enligt AFLsamma

vid sjukdom, dvs.i den mån han försäkrad enligt AFL.ärsom annan
Ändringen i den aktuella paragrafen innebär ingen ändring i sak.nu

3 2 §kap.

Enligt nuvarande bestämmelse har skadad inte berättigad tillären som
sjukpenning eller inte alls sjukförsäkrad enligt vidAFL arbetsskadaär

till förmåner från arbetsskadeförsäkringenrätt enligt vad skullesom
ha utgått 3 och 22 kap. AFL hade varit tillämpliga. Somom en
konsekvens ändringarna i föregående paragraf uttrycketersättsav
sjukförsäkrad enligt AFL med formulering.en annan

4kap.6§

garanterade livränteunderlagetDet för inteden sjukpenning-ärsom
försäkrad enligt 3 kap. AFL höjs från 6 000 kr till 24 procent av
basbeloppet. Detta konsekvensändring till följd denär en av nya
bestämmelsen i 3 kap. SofL.14 §
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s kap. 2 §

Bestämmelserna iparagrafen upphävs, eftersom tillämpliga föreskrifter
till vilken försäkringskassa anmälan skall finns i 5 kap.görasom

4-6 §§ SofL. Dessa bestämmelser generellt tillämpliga för deär olika
förmåner förekommer inom socialförsäkringen.som

8kap.3§

Enligt den föreskriftennuvarande i första meningen skall den i 2 §
första stycket avsedda allmänna försäkringskassan så det kan skesnart
bestämma den ersättning skall betalas Hänvisningen till 2 §ut. tassom
bort, eftersom bestämmelserna i den paragrafen skall upphävas. -
Föreskriften i sista meningen försäkringskassa får uppdraattom en

försäkringskassa bestämma ersättningen slopas. I ställetattannanen
tillämpas motsvarande bestämmelse i kap.5 8 § SofL.

8kap.5§

Hänvisningen till bestämmelsen 16 kap. 13 § AFL utbetalningom
utomlands slopas, eftersom sistnämnda bestämmelse skall upphöra att

författningskommentarengälla se till det lagrummet.

16.8 Förslaget till ändring ilag lagenom

1979:84 delpensionsförsäkringom

2a§

Paragrafen I denna införs bestämmelse det i SofLär attny. en om
finns bestämmelser försäkrad enligt den aktuellaärom vem som nu
lagen, 2/ arbete i Sverige, 3/ allmänna tillämpningsvillkor, 4/ utbe-
talning förmåner utomlands, anmälan5/ och handläggningsamtav av
ärenden. Bestämmelserna i SofL generellt tillämpliga för de olikaär
förmånerna ingår i socialförsäkringen, bl.a. delpensionsförsäk-som
ring. Enligt 3 kap. 7 § 4 SofL omfattas den arbetar i Sverigesom av
delpensionsförsäkring. I 2 kap. SofL finns bestämmelser vadom som

med arbete här i landet. Beträffande övriga innehållet i SofLavses
hänvisas till författningskommentaren till den lagen jfr 1 kap. 3 §
SofL.
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3 §

Bestämmelsen ändras redaktionellt på så kvalifi-sätt att ettsom
kationsvillkor skall gälla den försäkrade i viss angiven omfattningatt
har haft förvärvsarbete här i landet. Hittillsvarande försäkringsvillkor

bosättning här i landet slopas däremot i enlighet med SofL. Vidareom
det tillägget fråga skallgörs arbete här i landet. Be-att vara om

stämmelser vad med arbete i Sverige finns i 2 kap.om som avses
7-9 SofL.

4§

första stycketI uttrycket försäkrad för delpensionersätts med havara
till delpension eftersom försäkringsvillkoren,rätt tidigare harsom

redovisats regleras bestämmelser i SofL.genom

5§

Bestämmelserna i första stycket arbetstid begränsas till attom avse
arbete här i landet, eftersom arbete skall utföras i Sverige, detom
skall förgrund försäkring enligt 3 kap. § SofL.utgöra 7 4

l4§

I paragrafen föreskrivs ansökan delpension skall skrift-görasatt om
ligen hos den allmänna försäkringskassan. Den nuvarande föreskriften

ansökan skulle hos den allmänna försäkringskassa hosgörasattom
vilken sökanden inskriven slopas. Inskrivning skall inte längreär vara
något försäkringsvillkor.

Tillämpliga bestämmelser vilken försäkringskassa skallom som
handlägga försäkringsärenden finns i kap. SofL.5 4-6 §§ En ansökan

delpension skall hos den försäkringskassa behöriggöras är attom som
fatta beslut i ärendet.
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Förslaget till ändring i lagen16.9 lag om

1986:378 förlängt barnbidragom

5§

paragraf införs bestämmelse med upplysningardenna detI atten ny
finns bestämmelser ingår i personkretsen föri SofL l/om vem som

tillämpningsvillkor,tillämpningen de aktuella lagen, 2/ allmännaav nu
förmåner utomlands, 4/ anmälan ochutbetalning hand-3/ samtav

Bestämmelserna i S0fL generellt tillämpligaläggning ärenden. ärav
socialförsäkringen,olika förmånerna ingår i bl.a. detför de som

barnbidraget. Enligt kap. § 3 S0fL omfattas denförlängda 3 2 som
barnbidrag.i Sverige lagen förlängt I 2 kap. S0fL finns be-bor av om

istämmelser vad med bosättning här landet. Beträffandeom som avses
innehållet i S0fL hänvisas till författningskommentaren till denövriga

paragrafensjfr kap. 3 § S0fL. det gäller nuvarandelagen 1 När-
stycke hänvisas till 3 kap. § andra stycket S0fL.tredje 5

6§

vilken försäkringskassa behörig fattaBestämmelserna är attom som
viss mån speciella i denna lag, ändras såbeslut, vilka i är sätt att

inte vilken den uppbär bidragetbehörig kassa den hosär ärsom
S0fL skallinskriven den enligt 5 kap. 4 eller 6 §§ avgöra ettutan som

Ändringen föranleddärende avseende den uppbär bidraget. ärsom av
inskrivning inte längre skall något försäkringsvillkor ochatt vara av

försäkringskassa finns igenerella bestämmelser behörig 5 kap.att om
S0fL.S0fL jfr dock kap. 7 §5

till ändring i16.10 Förslaget lag lagenom

handläggning1988:360 ärendenom av om

bilstöd till handikappade

2a§

nuvarande harbestämmelse, denEn ersätter rättsom om vem somny
paragrafen. bestämmelsen dettill bidrag, införs i I den attnya anges

ingår i personkretsen förS0fL finns bestämmelseri vem somom
tillämpnings-den aktuella lagen, 2/ allmännatillämpningen av nu

förmåner utomlands, 4/ anmälan ochvillkor, 3/ utbetalning samtav
Bestämmelserna i S0fL generellthandläggning ärenden. ärav
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tillämpliga för de olika förmånerna ingår i socialförsäkringen,som
bl.a. bilstödet. Enligt 3 kap. 2 § 4 SofL omfattas den bor isom
Sverige lagen handläggning ärenden bilstöd till handi-av om av om
kappade. I 2 kap. SofL finns bestämmelser vad medom som avses
bosättning här i landet. Beträffande övriga innehållet i SofL hänvisas
till författningskommentaren till den lagen jfr 1 kap. 3 § SofL.

3§

Bestämmelsen i nuvarande första stycket vilken försäkringskassaom
behörig frågor bidragär pröva skall upphöra gälla.att Iattsom om

stället tillämpas bestämmelserna i 5 kap. 4-6 §§ SofL.

16.11 Förslaget till lag ändring i lagenom

1988: 1463 bidrag vid adoptionom av
utländska barn

3§

bestämmelse,En den nuvarande villkor förersätter bidrag,ny som om
införs i paragrafen. denI bestämmelsen det i SofL finnsattnya anges
bestämmelser ingår i personkretsen för tillämpningenom vem som

den aktuella lagen, 2/ bosättning i Sverige, 3/ allmännaav nu
tillämpningsvillkor, 4/ utbetalning förmåner utomlands, samtav
5/ anmälan och handläggning ärenden. Bestämmelserna i SofL ärav
generellt tillämpliga för de olika förmånerna ingår i socialförsäk-som
ringen, bl.a. adoptionsbidrag. Enligt kap.3 2 § SofL omfattas5 den

bor i Sverige lagen bidrag vid adoption utländska barn.som av om av
2 kap. SofL finnsI bestämmelser vad med bosättningom som avses

här i landet. Beträffande övriga innehållet i SofL hänvisas till för-
fattningskommentaren till den lagen. jfr kap.1 3 § SofL.

7§

andra stycket införsI bestämmelser vilken försäkringskassanya om
behörig fatta beslut bidrag. Tillämpligaär bestämmelserattsom om

vilken kassa behörig finns i kap. SofL.är 5 4 § Om inteom som en
försäkringskassaoch behörig fatta beslut iär ärenden förattsamma

båda adoptivföräldrarna, skall ärende bidrag vid adoptionett om av
den kassautländska avgörasbarn skall ärendeavgöra ettav som
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avseende adoptivmodern. Regeln speciell för dettaär bidrag jfr
5 kap. 7 § S0fL.

16.12 Förslaget till lag ändring i lagenom

1988:1465 ersättning och ledighet förom
närståendevård

3§

förstaI stycket införs bestämmelse med upplysningar detatten ny om
i S0fL finns bestämmelser ingår i personkretsen förom vem som
tillämpningen den aktuella lagen, 2/ arbete i Sverige, 3/ allmän-av nu

tillämpningsvillkor, 4/ anmälan och handläggning ärenden.samtna av
Bestämmelserna i S0fL generellt tillämpliga förär de olika förmånerna

ingår i socialförsäkringen, bl.a. ersättning och ledighet försom
närståendevård. Enligt 3 kap. 7 § 5 S0fL omfattas den arbetar isom
Sverige lagen ersättning och ledighet för närståendevård. Iav om
2 kap. S0fL finns bestämmelser vad med arbete här iom som avses

Beträffandelandet. övriga innehållet i S0fL hänvisas till författnings-
kommentaren till den lagen jfr kap. 3 S0fL.1 §

Enligt bestämmelsen i andra stycket skall villkor för tillämp-som
ning denna lag liksom i dag gälla vården här i landet.attav ges
Vidare skall den sjuke omfattas S0fL, dvs. åtminstoneav av en av
lagens två delar.Nuvarande krav på vårdaren och den sjuke skallatt

inskrivna hos försäkringskassan slopas, eftersom inskrivningvara
slopas generellt.

13§

Enligt den nuvarande bestämmelsen skall ansökan ersättning görasom
skriftligen hos den allmänna försäkringskassa där sökanden är
inskriven och denna kassa behörigär ersättningsfrågan. Medprövaatt
hänsyn till inskrivningsvillkoret avskaffas, slopas kravet påatt även att
ansökan skall till den kassa där sökanden inskriven.göras I ställetär
föreskrivs ansökan skall hos den allmänna försäkringskassan.görasatt
Bestämmelser vilken försäkringskassa behörigär prövaattom som
ersättningsfrågan finns i 5 kap. 4-6 S0fL.§§ Ansökan skall inges till
den kassa skall ersättningsfrågan.prövasom

Nuvarande bestämmelse överflyttning ärenden mellanom av
försäkringskassor motsvarande bestämmelseersätts i kap.5 8 §av en
S0fL.
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16.13 Förslaget till lag ändring i lagenom

1990:773 särskilt pensionstillägg tillom

folkpension för långvarig sjuktvård ellerav

handikappat barn

l§

Bosättningskravet i denna bestämmelse slopas, eftersom försäk-
ringsvillkoren i stället regleras i SofL.

1a§

Paragrafen I denna införs bestämmelseär med upplysningarny. en om
det i SofL finns bestämmelser ingår i personkret-att om vem som
för tillämpningen den aktuella lagen, 2/ allmänna tillämp-sen av nu

ningsvillkor, 3/ utbetalning förmåner utomlands, 4/ anmälansamtav
och handläggning ärenden. Bestämmelserna i SofL generelltärav
tillämpliga för de olika förrnånerna ingår i socialförsäkringen,som

ifrågavarandebl.a. särskilda pensionstillägg. Enligt kap.3 2 §6 SofL
omfattas den bor i Sverige lagen särskilt pensionstillägg tillsom av om
folkpension för långvarig vård sjukt eller handikappat barn. Iav
2 kap. SofL finns bestämmelser vad med bosättning härom som avses
i landet. Beträffande övriga innehållet i SofL hänvisas till författnings-
kommentaren till den lagen jfr kap.1 3 § SofL.

16.14 Förslaget till lag ändring i lagenom

1993:389 assistansersättningom

2§

Bestämmelsen i nuvarande andra stycket upphävs, eftersom be-
stämmelser vilken försäkringskassa behörig fatta beslutärom attsom

assistansersättning regleras kap.5 4-6 §§ SofL.om genom

2a§

Paragrafen I denna införsär bestämmelse med upplysningarny. en om
det i SofL finns bestämmelser ingåratt i personkret-om vem som
för tillämpningen den aktuella lagen, 2/ allmänna tillämp-sen av nu

ningsvillkor, 3/ utbetalning förmåner utomlands, 4/ anmälansamtav
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handläggning ärenden. Bestämmelserna i SofLoch generelltärav
tillämpliga för de olika förmånerna ingår i socialförsäkringen,som

assistansersättning. Enligt 3 kap. § SofL omfattas denbl.a. 2 7 som
assistansersättning. 2 kap. SofL finnsbor i Sverige lagen I be-omav

vad med bosättning här i landet. Beträffandestämmelser om som avses
innehållet SofL hänvisas till författningskommentaren tillövriga i den

SofL.lagen jfr kap. 3 §1

5§

stycket följande ändringar. Beträffande till vilkenförstaI görs
assistansersättning skallförsäkringskassa ansökan slopasgörasom

eftersom föreskriftenhänvisningen till 2 § andra stycket, den upphävs
till Vidare upphävs bestämmelsenförfattningskommentaren 2 §.se

överflyttning ärenden mellan försäkringskassor. ställetIom av
Ävenmotsvarande bestämmelse i kap. 8 § SofL. itillämpas 5 -

i andra stycket kommun i vissa fall skallbestämmelsen göraattom en
till försäkringskassa slopas hänvisningen till § andraanmälan 2en

stycket.

till ändring i16.15 Förslaget lag lagenom

bostadsbidrag1993:737 om

l§

Föreskriften den bor och folkbokförd i Sverige kan fâattom som
bostadsbidrag enligt denna lag slopas. krav nämligenDessa utgör
sådana allmänna försäkringsvillkor regleras socialförsäk-som genom

författningskommentarenringslagen se till 1 §. Däremot gäller ia
utsträckning hittills den enskilde skall bosatt ochattsamma som vara

folkbokförd i den bostad för vilken bidrag skall betalas.

la§

paragraf införs upplysningardenna bestämmelse medI atten omny
i SofL finns bestämmelser ingår i personkretsendet om vem som

bosättningför tillämpningen den aktuella lagen, 2/ i Sverige,av nu
allmänna tillämpningsvillkor, 4/ utbetalning förmåner3/ samt av

utomlands. Bestämmelserna i SofL generellt tillämpliga för de olikaär
förrnânerna ingår i socialförsäkringen, bl.a. bostadsbidrag. Enligtsom

kap. § 8 SofL omfattas den bor i Sverige lagen3 2 som av om
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bostadsbidrag. 2 kap. SofL finns bestämmelserl vadom som avses
med bosättning här i landet. Något formellt krav på den enskildeatt

folkbokförd i Sverige gäller visserligen inte längreär men, som
framgår § lagen bostadsbidrag, skall enskilde1 den normaltav om

folkbokförd i den bostad för vilken bidrag skall betalas. Be-vara
träffande övriga innehållet i SofL hänvisas författningskommenta-till

till den lagen jfr kap. SofL.1 3 §ren

1b§

redaktionella skäl har bestämmelserna i den nuvarandeAv 1 a§
överförts till denna paragraf, ärsom ny.

l8§

Bestämmelserna i andra stycket vilken försäkringskassa ärom som
behörig fatta beslut bidrag upphävs. I stället tillämpas be-att om
stämmelserna i kap. SofL.5 4-8 §§

16.16 Förslaget till ändring ilag lagenom

1994:308 bostadstillägg till pensionärerom

l§

Föreskriften i första stycket bostadstillägg lämnas till denattom som
bosatt i Sverige uppbär vissa särskilt angivna pensionsför-är samt

måner ändras pâ så bosättningskravet slopas. Detta kravsätt utgöratt
nämligen sådant allmänt försäkringsvillkor reglerasett som genom
socialförsäkringslagen författningskommentarense till §.1 a

1a§

paragraf, införsI denna bestämmelse med upplysningarärsom ny, en
det i SofL finns bestämmelser ingår iattom om person-vem som
för tillämpningenkretsen den aktuella lagen, 2/ bosättning iav nu

Sverige, 3/ allmänna tillämpningsvillkor, utbetalning förmåner4/ av
utomlands, Be-5/ anmälan och handläggning ärenden.samt av
stämmelserna i SofL generellt tillämpliga för de olika förrnånemaär

ingår i socialförsäkringen, bl.a. bostadstillägg. Enligt 3 kap.som
SofL omfattas2 § 9 den bor i Sverige lagen bostadstilläggsom av om
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till pensionärer. 2 kap.I SofL finns bestämmelser vadom som avses
med bosättning här i landet. Beträffande övriga innehållet i SofL
hänvisas till författningskommentaren till den lagen jfr kap.1 3 §
SofL.

2§

Bestämmelsen i första stycket ändras på så bostadstilläggsätt att
lämnas endast för den bostad där pensionären folkbokförd ochär har
sitt huvudsakliga boende, dvs. dennes permanentbostad. Det skall

föreligga krav på folkbokföring i bostaden för såvälm.a.0. samma
bostadsbidrag bostadstillägg. Vidare införs möjlighetsom atten ge-
bostadstillägg för bostad där pensionären inte folkbokförd,ären om
det föreligger särskilda skäl härför. Bestämmelsen avser samma
situationer i 1 § lagen bostadsbidrag se avsnitt 6.3.1som avses om
under Bostadsbidrag.

8§

Enligt första stycket skall den uppbär bostadstillägg oskäligtutansom
dröjsmål anmäla ändrade personliga förhållanden till försäkrings-
kassan. Den nuvarande föreskriften anmälan skall till dengörasattom
försäkringskassa inom verksamhetsområde bidragstagaren ärvars
folkbokförd slopas. ställetI föreskrivs anmälan skall tillatt göras
försäkringskassan. Anmälan skall till den försäkringskassagöras som

behörig beslutaär bostadstillägg. Tillämpliga bestämmelseratt om om
vilken försäkringskassa behörig finns bl.a.är i 5 kap. 4 § SofL.som

16.17 Förslaget till lag ändring i lagenom

1994:309 hustrutillägg i vissa fall dåom

make uppbär folkpension

1§

Enligt första stycket skall hustrutillägg lämnas enligt bestämmelserna
i denna lag till kvinnor födda ärär 1944 eller tidigare. Be-som
stämmelsen skall bosatt i Sverige förattom en attperson vara vara
berättigad till förmånen slopas. Sådana allmänna försäkringsvillkor
regleras nämligen i stället i SofL nedan.se
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1 §a

I denna paragraf, införs bestämmelseär med upplysningarsom ny, en
det i S0fL finns bestämmelser l/ ingår iattom om vem som person-

kretsen för tillämpningen den aktuella lagen, 2/ allmännaav nu
tillämpningsvillkor, 3/ utbetalning förmåner utomlands, samtav
4/ anmälan och handläggning ärenden. Bestämmelserna i S0fL ärav
generellt tillämpliga för de olika fönnånerna ingår i socialförsäk-som
ringen, bl.a. hustrutillägg. Enligt 3 kap. 2 § 10 S0fL omfattas den

bor i Sverige lagen hustrutillägg i vissa fall då makesom av om
folkpension.uppbär kap.I 2 S0fL finns bestämmelser vadom som

med bosättning här i landet. Beträffande övriga innehållet i SofLavses
hänvisas till författningskommentaren till den lagen jfr l kap. 3 §
S0fL.

16.18 Förslaget till lag ändring i lagenom

1996: 1030 underhållsstödom

1a§

denna paragraf,I införs bestämmelseår med upplysningarsom ny, en
det i S0fL finns bestämmelser ingår iattom om vem som person-

kretsen för tillämpningen den aktuella lagen, 2/ bosättning iav nu
Sverige, 3/ allmänna tillämpningsvillkor, 4/ utbetalning förmånerav
utomlands, 5/ anmälan och handläggning ärenden. Be-samt av
stämmelserna i S0fL generellt tillämpliga för de olika förrnånernaär

ingår i socialförsäkringen, bl.a. underhållsstöd. Enligt 3 kap. 2 §som
ll S0fL omfattas den bor i Sverige lagen underhållsstöd.som av om
I 2 kap. S0fL finns bestämmelser vad med bosättningom som avses
här i landet. Beträffande övriga innehållet i S0fL hänvisas till för-
fattningskommentaren till den lagen jfr kap. S0fL.l 3 §

3§

Nuvarande bestämmelser i tredje stycket upphävs. Till följd härav
fördeupphävs stycket. Istället tillämpas bestämmelsernaäven i 3 kap.

4 § S0fL väntetider för förmåner. Detta innebär bl.a. med-attom
borgarskap inte längre skall ha någon betydelse för till under-rätten
hâllsstöd. Vidare skall i stället tillämpas bestämmelserna i 4 kap.

S0fLl-3 betalning förmåner för tid under vilken denom av
försäkrade vistas i land inte ingår i NågraEES. särskilda be-ett som
stämmelser för vistelse inom EES skall inte tillämpas.
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37§

Ändringen bestämmelserna i denna paragraf innebär denav att
enskildes inskrivning hos försäkringskassa inte skall avgörandeen vara
för vilken kassa behörigär ärende. Som tidigareprövaatt ettsom
anförts skall inskrivning hos kassan nämligen inte längre någotvara
försäkringsvillkor. Tillämpliga bestämmelser vilken försäkrings-om

Ärendenkassa behörig fatta beslutär i kap.5 S0fL.attsom ges om
underhållsstöd i viss mån specialregleradeär och skall denprövas av
försäkringskassa skall ärenden avseende boföräldernavgöra jfrsom

kap. § S0fL.5 7 Har barnet fyllt 18 år skall ärendet i stället prövas
den kassa skall ärenden avseende barnet. Beträffandeavgöraav som

återbetalningsskyldighet eller minskning underhållsstöd enligt 10 §av
andra stycket behörig kassa den försäkringskassaär enligt 5 kap.som

eller S0fL4 5 § skall ärenden avseende den bidragsskyldige.avgöra

43§

Bestämmelsen i andra punkten regeringen får förordna barnatt attom
saknar medborgarskap eller politisk flykting skall haärsom som

till underhållsstöd svenskt barnrätt upphävs. Som framgårsamma som
det anförda inverkar inte medborgarskap längre tillrättenav ovan

underhållsstöd.

lagom16.19 Förslaget till ändring i lagen
1959:551 beräkning pensionsgrun-om av

inkomstdande enligt lagen 1962:381 om
allmän försäkring

3§

Enligt de nuvarande bestämmelserna i första stycket skall inkomst av
anställning beräknas med ledning sådan särskild uppgift s.k. gulav
kontrolluppgift i paragrafen för bl.a. den beskattassom avses som
enligt lagen 1991:591 särskild inkomstskatt för utomlands bosattaom
artister m.fl. LSI och för vilken svensk lagstiftning socialom
trygghet skall gälla enligt EES-avtalet. Beträffande dem beskattassom
enligt utvidgasLSI bestämmelsen beräkning enligt sådan särskildom
uppgift till dem för vilken svensk lagstiftningäven social trygghetom
skall gälla enligt S0fL. Genom S0fL utvidgas nämligen den person-

omfattaskrets de arbetsbaserade fönnånerna, bl.a. tilläggspen-som av
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Utvidgningension. gäller arbetar i Sverige utan attpersoner som vara
på vilkabosatta och EES-avtalet inte tillämpligt.är

8§

Bestämmelserna i andra stycket ändras. Föreskriften underrättelseatt
sändas till försäkradPGI inte behöver i kap.1 3 §om avsesen som

andra stycket AFL dvs. utländsk sjöman på svenskt handelsfartyg
vilken försäkrad för tilläggspension han inte bosatt härär även ärom

Ändringenupphävs. föranledsi landet sagda bestämmelse iattav
upphävs. stället skall särskildAFL I underrättelse PGI sändas tillom

den försäkrade, hans adress känd. Den generellaärom numera
möjligheten underlåta sända underrättelse kan bli aktuell främstatt att
för inte bosatta här i landet.ärpersoner som

till ändring i studiestödsla-16.20 Förslaget lag om

1973:349gen

4 32 §kap.

till studiemedel för sjukperiod eller del däravFör krävsrätt atten
denna har godkänts den allmänna försäkringskassan. Bestämmelsenav
i paragrafen ändras på så godkännandet skall densätt görasatt av
försäkringskassa enligt bestämmelserna i kap. 4-6 §§ SofL skall5som

ärenden sjukpenning för den studerande.avgöra om

16.21 Förslaget till lag ändring i lagenom

1977:267 krigsskadeersättning tillom

sjömän

2§

Ändringen i paragraf syftardenna till det möjligt enligt 1 §göraatt att
betala krigsskadeersättning till sjömän vid olycksfall före ochäven
efter den tidpunkt då den arbetsbaserade socialförsäkringen börjar

upphör gälla enligt 3 kap. 9 § SofL. riket kan iResoratt utomresp.
här avsedda fall pågår under längre tider i samband med tjänstgö-
ringen.
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16.22 tillFörslaget lag ändring i lagenom

1984:989 socialförsäkringsväsendetom

under krig krigsfaraoch

4§

Möjligheten enligt första stycket låta inskrivning enligt anstå,AFLatt
ändras till den registrering framdeles måste i olikaatt görasavse som
hänseenden med anledning bestämmelser i SofL, särskilt 5 kap. 1av
och 2 §§. Bestämmelser registeruppgifter bör vi anfört iom som
avsnitt 12.2 efter administrativa överväganden kompletteras. Försäk-
ringskassan bör kunna underlåta registrera försäkrad iatt en samma
utsträckning enligt nuvarande bestämmelser gäller beträffandesom

Ändringeninskrivning. föranleds inskrivning inte lägre skallattav
något försäkringsvillkor.vara

Även bestämmelserna i andra stycket ändras så vadsätt att som
föreskrivs i stället skall registrering.nu avse

16.23 Förslaget till lag ändring i lagenom

1989:225 ersättning till smittbärareom

11§

Föreskriften i första stycket ändras så ansökansätt att en om
ersättning skall skriftligen hos den allmännagöras försäkringskassan.
Nuvarande uttryckliga hänvisning till den försäkringskassa som anges
i § slopas.12

12§

Nuvarande bestämmelser i första stycket vilken försäkringskassaom
behörig frågorär förmåner enligtpröva denna lag ändrasattsom om

såvitt sista meningen. Behörig försäkringskassa denutom äravser som
enligt kap.5 SofL skall socialförsäkringsärendenavgöra angående
smittbäraren eller skulle ha avgjort sådana ärenden, smittbärarenom
hade varit försäkrad. Tilllämpliga bestämmelser vilken försäkrings-om
kassa behörig fatta beslut i ärendenär socialförsäkringsför-attsom om
måner finns i 5 kap. 4-6 §§ SofL. I sammanhanget bör nämnas att
bestämmelserna i SofL i och för sig inte direkt tillämpligaär på
smittbärare. Ersättning enligt denna lag kan betalas till denäven som
inte försäkrad enligt SofL jfr avsnittär 5.4 under våra definitioner.
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16.24 Förslaget till lag ändring i lagenom

1991:1047 sjuklönom

13§

Bestämmelserna i första stycket ändras på så de omfattarsätt att en
arbetstagare försäkrad för sjukpenningär enligt AFL. Detta ärsom en
följd inskrivning avskaffas försäkringsvillkor.attav som

20§

Vid tvist till sjuklön kan försäkringskassanrätt i vissa fall beslutaom
ersättning för den tid omtvistade sjuklönen skall frånatt utgesavser

sjukförsäkringen enligt AFL. Sådant beslut kan enligt nuvarande
bestämmelse meddelas den försäkringskassa hos vilken arbets-av

eller borde inskriven.är Med hänsyn till inskrivningtagaren attvara
avskaffas försäkringsvillkor ändras bestämmelsen så sättsom att
behörig försäkringskassa den enligtär 5 kap. S0fL skall avgörasom
ärenden sjukpenning till arbetstagaren.om

25§

Bestämmelserna i första stycket vilken försäkringskassa ärom som
behörig ärenden ändras påpröva motsvarande 20att sätt som
Andringen i andra stycket följdändring efter ändringenär i förstaen
stycket.

16.25 Förslaget till lag ändring i lagenom

1993:747 sjukförsäkringsregister hos deom
allmänna försäkringskassorna

2§

Föreskriften sjukförsäkringsregister får användas bl.a. föratt ettom
kassans handläggning inskrivningsärenden ändras till attav avse
handläggning ärenden tillhörighet till sjukförsäkringen,av om
eftersom inskrivningsförfarandet skall avvecklas. vi harSom anfört i
avsnitt 12.2 behöver denna lag kompletteras efter ytterligare admini-
strativa överväganden.
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8§

I paragrafen finns bestämmelser vilka får registrerasom personer som
i lokalkontors sjukförsäkringsregister. Enligtett nuvarande bestämmel-

fâr i registret finnas uppgifter den försäkrad enligtär AFLser om som
och inskrivning i försäkringskassan tillhör eller har tillhörtsom genom
lokalkontoret. Som tidigare anförts skall försäkringsvillkoren regleras

SofL,i medan inskrivningsvillkoren skall avskaffas. På grund härav
ändras bestämmelserna i första stycket det registretsättet fåratt
innehålla uppgifter den enligt SofL försäkrad för förmånerärom som
enligt AFL och enligt kap.5 tillhör eller har tillhört lokalkontoret.

9§

Föreskriften i första stycket uppgifter skall överlämnas till detattom
lokalkontor den enskilde inskrivning i försäkringskassasom genom
hör till ändras till uppgifter skall överlämnas till det lokalkontoratt

i 8 Detta ändring till följdär justeringarna i 8som avses en av

17§

I första stycket finns bestämmelser uppgifter i lokalkontorsatt ettom
sjukförsäkringsregister får lämnas medium för automatiskut
databehandling till lokalkontor. Enligt nuvarande bestämmel-ett annat

får så ske den registrerade inskrivning hör till detser om genom
kontoret eller uppgifterna behövs där i ärende i 2ettom som avses
och 3 §§. Med hänsyn till inskrivningsvillkoret avskaffasatt som
försäkringsvillkor ändras bestämmelsen på motsvarande 9sätt som

20§

Enligt nuvarande bestämmelser i första stycket gäller bl.a. vissaatt
uppgifter inte skall gallras så länge den försäkrade inskrivninggenom
skall tillhöra det registerförande lokalkontoret. Bestämmelsen ändras
på motsvarande 9sätt som
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16.26 Förslaget till lag ändring i lagenom

1995:705 arbetsplatsintroduktionom

3§

Bestämmelsen i första stycket första meningen ändras på så sätt att
med avseende på betalningen finansieringsbidrageträtt skallstatens av

till den allmänna försäkringskassa deltagaren tillhör.tas vara av som
nuvarande inskrivningskravetDet slopas. Vilken kassa deltagaren skall

tillhöra skall bedömas bakgrund bestämmelserna i kap.5motanses av
S0fL vilken4-6 §§ kassa behörig fatta beslut iär att ettom som

socialförsäkringsärende. Vidare skall bestämmelserna i andra och-
tredje meningen upphöra gälla. stället tillämpas bestämmelsernaIatt
i kap. § andra stycket5 5 och 8 § SofL motsvarande sätt.

16.27 Förslaget till lag ändring i lagenom

1996:1150 högkostnadsskydd vid köpom

läkemedelav m.m

8§

förstaBestämmelsen i stycket ändras tilll den bosattäratt avse som
i Sverige, medan hänvisningen till 1 kap. 3 § AFL slopas. Som
redovisats i avsnitt 5.1 under våra definitioner hänför vi inte förmåner
enligt den aktuella lagen till socialförsäkringslagen med hänsyn tillnu

landstingen har huvudmannaskapet för läkemedelsförmånerna.att
Bestämmelserna i S0fL därför inte påtillämpliga förmåner enligtär
denna lag.

Nuvarande andra stycket skall upphävas. syfte få villkorenI föratt
läkemedelsförmåner likartade med för socialförsäkringsför-dem
månerna bör förmånerna enligt denna bosättningsbaserade.lag vara
Undantag från denna princip kommer emellertid fortfarande gällaatt
enligt första stycket fall omfattas gemenskaps-som avser som av

inom EU.rätten
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Gällande försäkringsvillkor enligt svensk
nationell lagstiftning socialförsäkringom

m.m.

bilaga harI denna i tabellforrn gjorts uppställning deöveren
försäkringsvillkor enligt nuvarande lagstiftning gäller för bl.a. desom
förmåner omfattas den socialförsäkringslag utredningensom av som
föreslår. Med försäkrad försäkrad enligtäravses en person som

kap. 3 § AFL. Med bosatt1 den bosatt i Sverige. Medäravses som
1408:a omfattas förordning EEGavses en person som av

1408/71.nr
l408-ejjfektI spalten i vad mån respektive förmån omfattasanges av

bestämmelserna i förordning 1408/71. En enligt denperson som
förordningen skall omfattad svensk lagstiftning då i principärvara av
försäkrad för den aktuella fönnänen, oberoende han skulleav om vara
försäkrad med tillämpning endast svensk nationell lagstiftning.av
Omvänt gäller enligt förordning 1408/71 skallatt en person som vara
omfattad lands lagstiftning inte försäkrad för förmånenärett annatav

han uppfyller villkoren i den nationellaäven svenska lagstift-om
ningen. En sådan kan dock berättigad till vårdförmånerperson vara
vid sjukdom i Sverige.

försök harEtt gjorts vid sidan de försäkringsvillkor kanatt, av som
gälla formellt villkoren såsom de uttrycks isägas lagtexten, ange

vilka försäkringsvillkorreella gäller för respektive förmån.som
olika fönnânernaDe kan indelas i följande delar försäkringen:av

sjukförsäkringen1-14: inklusive föräldraförsäkringen
folkpensioneringen15:
tilläggspensioneringen17:

18-21: övriga ålderspensionsförmäner
22: delpensioneringen
16, 23-26: handikappförmåner

arbetsskadeförsäkringen27:
28-30: arbetslöshetsförsäkringen m.m.
31-35: bidrag i olika former
36: studiehjälpen
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Förmån Lagrum Förs.vi1lkor Förs.villkor 1408-
formellt reellt effekt

Sjuk- AFL 2:8 Försäk- Bosatt Jaa. a.
vårdsesätt- och dithör- rad b. Icke+
ning ande för- bosatt bosatt

fattningar b. Icke 1408:a som
bosatt har tillrätt
1408:a vårdför-som
har till mâner härrätt
Vårdför-

härmâner

Tand- § och5 Bosatt Bosatt Jaa. a.
vård 5 § tand- b. Icke b. Ickea

vârdslagen bosatt bosatt
1985:125 1408:a 1408:asom som

har till har tillrätt rätt
vårdför- Vårdför-
måner här mäner här

Avgifts- § lagen1 Villkor Villkor Ja
fria sjuk- 1993:332 saknas saknasuvårdsför- avgifts-om
måner för fria sjuk-
vissa hiv- vârdsför-
smittade mâner

förm.m.
vissa hiv-
smittade

Läkeme- 8 § lagen4. Försäk- Bosatt Jaa. a.
del 1996:1150 rad b. 1408:a+

hög- bosatt harom som
kostnads- b. 1408:a tillrätt
skydd vid har Vårdför-som
köp till mâner härrättav

Övrigaläkemedel vårdför- c.
måner här här an-

Övriga ställda vissc.
här begräns-an-

viss ningställda
begräns-
ning
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Förmån Förs.villkor Förs.villkor
formellt reellt

Sjuk- AFL 3:15. Försäkrad Bosatt +
penning inskriven SGI+

hos FK + mindre än
SGl 6 000 kr
mindre än
6 000 kr

Havan- AFL 3:9, Försäkrad Bosatt
deskaps- 3:9a p.g.a.
penning ingen SGI

om man
inte är
bosatt

Sjuklön § lagen7. l Anställning Anställning Ja
1991:1047 utan geo-

sjuklön grafisk be-om
gränsning

H
Frivillig Inskriven8. AFL 21:1 Bosatt + Ja

sjukpen- hos FK + försäkrad
ningförsäk- försäkrad för sjuk-
ring för sjuk- penning

penning 60 kröver
60 kröver

9. Rehabi- AFL 22:1 Försäkrad Bosatt Ja
litering, inskriven+
rehabilite- hos FK
ringsersätt-
ning

10. Vård- 1 §34, Anställning Anställning Ja
och kon- 38, 44 §§ svenskt på svenskt
tantför- sjömans- fartyg fartyg
mäner vid lagen
sjukdom 1973:282.
till sjömän Förordning

1982:842
vissaom

sjukförsäk-
ringsersätt-
ningar till
sjömän
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Förmån Lagmm Förs.villk0r Förs.villkor 1408-
formellt reellt effekt

Smitt-11. Lag Saknas Saknas Ja
bärar- 1989:225
ersättning, ersätt-om
smittbärar- ning till
penning smittbärare

12. Ersätt- 3 § lagen Inskriven Bosatt Nej, men
förning 1988:1465 hos FK gäller både väl av

närstående- gäller både vårdare och förordningersätt-om
vård ning och vårdare och den sjuke 1612/68

ledighet för den sjuke vård här+
närstående- vård här i landet+
vård i landet

13. För- AFL 4:1 Försäkrad Bosatt Ja+
äldrapen- 429 inskriven barnet+
ning hos FK bosatt+

barnet
bosatt

Till-14. AFL 4:1 Försäkrad Bosatt Ja,+ utom
för-fällig inskriven barnet vid bams+

äldrapen- hos FK bosatt sjukdom+
ning barnet

bosatt

15. Folk- AFL 5:1 Försäk- Bosatt Jaa. a.
pension rad b. Svensk+
åp, fp, bosatt medborgareH ep,
hkp.ers b. Svensk utomlands

medborgare enligt ATP-
utomlands regeln
enligt ATP-
regeln

Vård-16. AFL 5:2 Försäkrad Bosatt Ja, men
bidrag och bosatt icke+ ex-
handikapp- portabel
ersättning förmån

inte enl. artsom
4.2a ochutgör

tillägg till 10a
pension
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Förmån Lagrum Förs.villkor Förs.villkor 1408-
formellt reellt effekt

i17. ATP AFL 11:1, Försäkrad Svensk Jaa.
princip l 1 medborgare

b. Bosattmotsvaran-
ide det utländsk

reformera- medborgare
de Sjömansyste- c.

Ds svensktmet, se
1995:41; handels-
âp. fp. fartygep

d. Den som
någon gång
tillgodoräk-
nats pen-
sionspoäng
gäller
endast
utbetalning

18. Pen- § lagen1 Bosatt Bosatt Ja+ +
sionstill- 1969:205 uppbär uppbär
skott pension pensionom pen-

sionstill-
skott

19. Särskilt § lagenl Bosatt JaBosatt+ +
pensions- 1990:773 uppbär uppbär
tillägg särskilt pension pensionom

pensions-
tillägg till
folkpension
för läng-

vårdvarig
sjuktav

eller handi-
kappat barn

20. Bo- § lagen1 Bosatt Bosatt Ja,++ men
stadstillägg 1994:308 uppbär uppbär icke ex-

bostads- pension pension portabelom
tillägg till förmån
pensionärer enl. an

4.2a och
10a
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Förmån Lagmm Förs.vi11k0r Förs.vi11k0r 1408-
formellt reellt effekt

21. Hustru- 1 § lagen Bosatt Bosatt Ja+ +
tillägg 1994:309 make makeupp- upp-

hustru- bär pension bär pensionom
tillägg i
vissa fall då
make upp-
bär folk-
pension

22. Del- 3 lagen§ Bosatt Bosatt Nej,++ men
pension l979:84 indirekt förvärvsar- väl av

delpen- krav på bete i viss förordningom
sionsförsäk- inskrivning omfattning 1612/68
ring för-+

värvsarbete
i viss om-
fattning

Assi-23. 2 § lagen Indirekt Indirekt Ja
1993:389 krav på kravstansersätt-

ning assi- inskrivning bosättningom
hos FKstansersätt-

ning

24. Bilstöd 2 § lagen Försäk- Bosatt Jaa a. a.
1988:360 rad b. Icke+

hand- bosatt bosattom som
läggning b. Icke enligtav
ärenden bosatt 1408/71 harom som
bilstöd till enligt tillrätt
handikappa- 1408/71 har vårdförmån
de till härrätt er

Vårdför-
máner här

Funk- 1625. § lagen Bosatt Bosatt Nej, men
tionsstöd 1993:387 väl av

stöd förordningom
och service 1612/68
till vissa
funktions-
hindrade
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Förmån Lagrum Förs.vil1kor Förs.vi1lkor 1408-
formellt reellt effekt

26. Bidrag Förord- Villkor Villkor Ja
till arbets- ningen saknas saknas
hjälpmedel 1987:409

bidragom
till arbets-
hjälpmedel
m.m.

Arbets-27. l § LAF Här Här Jaa. a.
skadeför- förvärvs- förvärvs-
måner arbetande arbetande

arbetstagare arbetstagare
b. Här b. Här
förvärvs- förvärvs-
arbetande arbetande
och bosatt och bosatt
uppdrags- uppdrags-

eller ellertagare tagare
egenföreta- egenföreta-
gare gare

Den Den somc. som c.
genomgår genomgår
viss visstyp typav av
utbildning utbildning

28. Arbets- 2 § och Medlemi Medlem i Ja
löshets- 47 § lagen a-kassa a-kassa
ersättning 1973:370 vilket vilket
A-kassa arbets- kräver kräverom

arbetelöshetsför- arbete inom inom
kassanssäkring kassans
verksam- verksam-
hetsområde hetsområde

29. KAS Lagen Villkor Indirekt Ja
1973:371 saknas. krav

kontant Indirekt bosättningom
arbetsmark krav
nadsstöd inskrivning

hos FK,
30§3st
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Förmån Lagrum Förs.villkor Förs.villkor 1408-
formellt reellt effekt

30. Ut- § för-1 Deltagare i Deltagare i förEv.
bildnings- ordningen viss arbets- viss arbets- den som
bidrag 1996:1100 mark- mark- uppfyller

aktivi- nadsutbild- nadsutbild- medlems-om
tetsstöd ning eller ning eller och ar-

yrkesin- yrkesin- betsvillkor
riktad riktad för A-
rehabilite- rehabilite- kassa.
ring. ring.

31. Barn- 1 1 a§ Barnet Bam och Jaa.
bidrag, lagen bosatt förälder+
förlängt 1947:529 svensk bosatt 6
barnbidrag bam- medborgare mån vänte-om

bidrag, §5 indirekt tid för+
lagen krav utländskt
1986:378 inskrivning barn

förlängt hos FKom
barnbidrag b.Utländskt

barn ärsom
bosatt +
vistelse i
landet
sedan 6
månader +
indirekt
krav
inskrivning
hos FK

32. Under- lagen3 § Vârdnads- Värdnads- Nej, men
hâllsstöd 1996:1030 havare och havare och väl av

under- barn bosatt barn bosatt förordningom
hållsstöd 6 män 6 mån 1612/68

förväntetid väntetid för
utländskt utländskt
barn barn+
indirekt
krav
inskrivning
hos FK
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Förmån Lagrum Förs.villkor Förs.villkor 1408-
fonnellt reellt effekt

Särskilt § lagen Vårdnads- Vârdnads-33. 1 Nej, men
bidrag till 1984:1096 havare och havare och väl av

särskilt barn bosatt förordningvissa adop- barn bosattom
bidrag tilltivbarn 6 mån 6 mån 1612/68
vissa adop- väntetid för väntetid för
tivbarn utländskt utländskt

barn bam+
indirekt
krav på
inskrivning
hos FK

34. Bo- 1 § lagen Bosatt Bosatt Ja, såvitt+
stadsbidrag 1993:737 folkbokförd avser

bostads- indirekt bidrag till+om
bidrag krav barnfa-

inskrivning miljer
hos FK

3 § lagen Nej,35. Adop- Bosatt Bosatt+ men
tionsbidrag 1988: 1463 indirekt väl av

bidrag krav på förordningom
vid adop- inskrivning 1612/68
tion hos FKav
utländska
barn

Studie- 3:2 m.f1 §§ Svensk Svensk såvitt36. Ja,a. a.
bidrag studiestöds- medborgare medborgare avser

lagen b. b. studiebi-Bosatt Bosattm.m.
1973:349 utländsk utländsk drag +

medborgare medborgare extra
tillägg till
gynmasie-
elever
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nationellUtländsk skyddet underrätt -

vistelse utomlands

kortfattad fördet följande lämnas redogörelse det skydd underI en
förekommervistelse utomlands enligt den nationella lagstiftningensom

länder. gjorts föri några europeiska Urvalet länder har enbart attav
för förexemplifiera olika principer hur lands socialett system

utformattrygghet kan med avseende på utlandsvistelse. Framställ-vara
ningen således inte avsedd redovisning hurär utgöraatt en av
försäkringssystemen helhet uppbyggda. Redogörelsen iär ärsom

till frågan vilket skydd den enskilde understället begränsad om en
utlandsvistelse har enligt försäkringslandets nationella lagstiftning. I

följande bortses därvid från gäller enligt EG-rättendet vad ellersom
konventioner social trygghet.om

Danmark

En omfattas den danska sjulçförsäkringen, han bosattärav omperson
anmälan till Folkeregisteret.i Danmark, dvs. därom har gjorts Vidnär

utflyttning från Danmark, registreras inär utrestperson somen
Folkeregisteret, avförs han från sjukförsäkringen. Enligt reglerna för-

överstiger månaderfolkeregistreringen skall utlandsvistelse som sex
registeras utresa.som

månader omfattas den enskildeVid utlandsvistelse understigande sex
fortfarande sjukförsäkringen, bostaden i Danmark bibehållsav om

utsändning till land med vilketmed full rådighet. Under Danmarkett
skyddet enligt danskingått socialförsäkringskonvention kanhar en

till sjukdag-sjukförsäkring behållas. Som huvudregel bortfaller rätten
under vistelse utomlands.penning temporär

sjukhus-sjulçförsäkringsförmåneri Danmark, i det följandetillRätt
och vård vid bamsbörd, föreligger så längebehandling ären person

försäkrad i Danmark.
liknandesjuk under semestervistelse ellerBlir en person en

sjukdagpenning utbetalas från Danmark enbart detutomlands, kan om
nödvändigt uppskjuta hemresan. Vidare kanmedicinska skäl är attav

sjukdagpenning utbetalas under rekreationvistelse utomlands, om
behandlingsskäl.vederbörandes läkare har anbefallt vistelsen av
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kan dagpenningDessutom utbetalas i samband med sjukvårdsbe-
handling utomlands, Sundhetsstyrelsen eller vederbörandenär sjukhus-
myndighet har tillstånd. Dagpenning kan under utlandsvistelsegett
också utbetalas till uppbär dagpenning under graviditet,personer som
nedkomst eller adoption.

förutsättning förEn få barnbidrag, barntillskottdvs. och barnfa-att
miljebidrag "börnetilskud bömefamilieydelse" barnet harär attog

ihemort Danmark. Föräldrar och barn kan vistas utomlands temporärt
under högst månader. Om barn föräldraroch har semestervis-sex en

utomlands, vilken förhandtelse bestämd till högst år, kanär ett
föräldrarna under denna utlandsvistelse fortfarande erhållatemporära
barnbidrag från Danmark. Vid semestervistelse utomlands kan
nämligen bostad och hemort i Danmark bibehållen,anses om
vistelsens varaktighet på förhand bestämd till högst år Vidär ett -
prövning till fortsatt barnbidrag endast barneträtt vistasnärav
utomlands konkret bedömning anknytningen mellangörs barneten av
och föräldrarna.

allmännaDen pensioneringen i Danmark består grundpensionerav
sociala pensioners.k. och tilläggspensioner. De sociala pensionerna,

de folkpensionerna,svenska bestårnärmast motsvarar ettsom av
grundbelopp och olika tillägg.

grundvillkor förEtt dansk medborgares till social pension dvs.rätt
folkpension förtidspensionoch utlandsvistelseunder hanär äratt
bosatt i Danmark eller har på danskt fartyg. Emellertid före-mönstrat
kommer flera undantag enligt vilka social pension kan uppbäras
utomlands. praxisI bosättningskravet uppfyllt underanses en-

utlandsvistelse, den pensionerade har bibehållit reelltemporär om en
faktisk bosättning i Danmark. Som utlandsvistelsetemporär anses
vanligen vistelse på högst år. Upprepade utlandsvistelserett anses
normalt de inte överstiger till fyra månadertemporära, treom per
tillfälle den sammanlagda utlandsvistelsen inte överstigersamt sex
månader under loppet år.ettav

Vid fast vistelse utomlands förekommer för de sociala pensionerna
följande undantag från bosättningsvillkoret: En dansk medborgare

har varit fast bosatt i minstDanmark under 30 år mellan och15som
års ålder,67 kan uppbära dansk folkpension utomlands. 2/ En dansk

medborgare efter ha fyllt år har varit fast15 bosatt i Danmarkattsom
under minst tio år omedelbart före pensionendet börjadeatt utges
eller vid 67 års ålder, kan danskuppbära löpande pension folk-senast
och förtidspension utomlands. 3/ dansk medborgareEn har varitsom

under minst fjärdedel tiden från års ålderbosatt 15 till dessen av
pensionen började kan medföra löpande pensionsförmånutges, en
folk- och förtidspension utomlands. Kravet skall uppfylltvara
omedelbart före ålderpensioneringen. Vid högre 67 år skallän
villkoret uppfyllt vid år ålder. Från bosättningskravet67 4/ kan,vara
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medborgarskap, dispens det finns särskilda förskäloavsett attges om
utbetalning utomlands. Detta gäller emellertid endast den uppbärsom
social pension innan bosättning sker utomlands.

Medlemmar i arbetsmarknadens tilläggspension ATP är som
huvudregel anställda i åldern 16-66 år, vilka sysselsatta i Danmarkär
under minst nio timmar i veckan. Denna ordning omfattar även
anställda den danska danska verksamheter ochstaten,som av
institutioner har till land. Samma gäller anställdautsänts påannat
danska fartyg.

Från kan erhållasATP egenpension make- och barnbidrag isamt
form engångsbelopp vid död.makes Därvid saknar det betydelseav en

den berättigade bosatt. Förrnånerna utbetalas någon tidsbe-är utanvar
gränsning till berättigad utomlands.även en

arbetslöshetsförsäkringenFör gäller i huvudsak följande. Be-
stämmelser bibehålla medlemsskap i arbetslöshetskassarätten attom
finns i Direktoratets för Arbetslöshetsförsäkringen6 § kungörelse nr

den 23 december 1993 medlems- dagpenningrätt1151 och efterom
arbete eller vistelse i EU-land, i Grönland eller i det övrigaett annat

behållautlandet. Rätt medlemsskap tillkommer l/en person, som
eller vistas iarbetar EU/EES-land, vederbörande inte harett annat om

till omfattas arbetslöshetsförsäkringen i det landet eller 2/rätt att av
omfattas förordninginte EEG 1408/71 eller arbetar3/ ellerav nr

vistas i land utanför EU/EES förmed undantag Färöarna. Enett
har behållit medlemsskapet i den danska arbetslöshetskas-person som

kan återkomsten till Danmark tillgodoräkna sig utlandsarbete försan
uppfylla förarbetskravet till dagpenning.rättatt

Arbetslöshetsdagpenning kan huvudregel inte erhållas undersom
utlandsvistelse. En arbetslös medlem i arbetslöshetskassan kan få
dagpenning endast han står till arbetsmarknadens förfogande.om
Vidare krävs han vistas och bosatt i Danmark anmäldär äratt samt
hos och har kontakt med arbetsförmedling. Om arbetslösen som reser
utomlands inom dygn återvänder till Danmark kan dagpenningett
emellertid utbetalas för nämnda dag, han hade kunnat åta sigom
arbete. kan stå till arbetsmarknadens förfogandeEn person anses

imedan han söker arbete land. Dagpenning kan då erhållas,ett annat
medlemmen innan dels visar han skall ha samtalutresan att ettom

arbetsgivare i detmed andra landet, dels meddelar vistelsensen
Återkomstvaraktighet. till Danmark skall därvid ske inom fem dagar.

medlem i dansk arbetslöshetskassa erhålla bidragEn kan viden
utbildning,ledighet för "sabbat" och barntillsyn "orlov til uddannelse,

börnepasning". har fyllt år kan under högstsabbat Den 25 52og som
få bidrag för utbildning, vissa förutsättningar kanveckor undersom

genomgås i utlandet. Detta gäller bl.a. utbildning led iutgör ettsom
dansk utbildning eller utbildning saknas imotsvarande Dan-en om

mark. Ledighet för "sabbat" 13-52 veckor får användas fritt och kan
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Ävenutnyttjas utomlands. ledighet för barntillsyn kan tillbringas
utomlands.

Vidare kan medlem i dansk arbetslöshetskassa erhållaen en
"efierlön" innebär medlemmar mellan 60 och 67 år ålder kanattsom,
lämna arbetsmarknaden ersättning fram till pensionsåldern.mot

Medlemmen skall under efterlöneperioden ha fast bosättning i Dan-
mark, han kan vistas utomlands högst månader året. Vidtremen om
utlandsvistelse överstigande månader upphör "efterlönen" eftertre tre
månader. Vid återkomst till Danmark återupptas utbetalningen av
förmånen.

Den danska arbetsskadeförsäkringen täcka enbart sådanaattavser
arbetsskador anställd ådrar sig vid utförande arbetet. Inomsom en av
den danska arbetsskadeförsäkringen gäller huvudregel territorial-som
principen, dvs. försäkringsförhållandet betingas fråga ärattav om
arbete i Danmark. Från denna regel förekommer undantag dels
grund överenskommelser med land, dels grundannatav av
utsändning för arbetetemporärt utomlands. En person som reser
utomlands för arbeta omfattas den danska arbetsskadeförsäkring-att av

följande förutsättningar föreligger. Den utsände vidären, om
utsändningen bosatt i Danmark. Den utsändande hemmahörande iär
Damnark. Dansk lag arbetsskadeförsäkring gäller endast under deom
första tolv månaderna utlandsvistelsen.av

Under utlandsvistelse har anställda och egenföretagare skyddsamma
enligt sjukförsäkringen. Mellan anställda och egenföretagare föreligger
den skillnaden egenföretagare påbörjar självständighetatt en som
verksamhet utomlands kan inte bli medlem i dansk arbetslöshetskas-en

En egenföretagare kan heller inte få ledighetsbidrag för "sabbat".sa.
Bestämmelserna ATP vid sysselsättning utomlands gäller endastom
anställda. Arbetsskadeförsäkringen omfattar endast anställda och inte
egenföretagare.

Finland

finska lagstiftningenDen socialförsäkring och social trygghetom
tillämpas i allmänhet oberoende medborgarskap på samtligaav

bosatta i Finland. Hur bosättningskriteriet skall uppfattas vidpersoner
beslut till förmåner regleras i lagenrätt tillämpning lagstift-om om av
ningen bosättningsbaserad social trygghet. Enligt 2 kap. 3 §om
nämnda lag bosatt i Finland, han har sinanses en person vara om
egentliga bostad och sitt egentliga hem där. Dessutom förutsätts att
han vistas huvudsakligenäven där. En flyttar tillannars person som
Finland kan bosatt där redan från ankomsten till landet.anses vara
Därvid förutsätts han har för avsikt bosätta sig där. Dessutomatt att
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förutsätts den enskilde, så krävs i hans fall, skall haatt om uppe-
hållstillstând för minst års vistelse i Finland.ett

2 kap. 4-8 lagen tillämpningI § lagstiftningen bosätt-om av om
ningsbaserad social trygghet. I 4 § finns bestämmelse motsvarandeen
den svenska ettårsregeln enligt AFL, medan bestämmelser om
utsändning och utlandsstudier finns i Enligt7 den finska ettårs-

lagstiftningenregeln tillämpas social trygghet den tid iom som en
Finland bosatt tillfälligt vistas utomlands, dock högst under ettperson

frånårs tid det han lämnade landet. förutsättningEn härför äratt
enligt förarbetena utlandsvistelsen ursprungligen avseddäratt att vara
tillfällig och under sin frånvaro fortfarande har så fastatt personen
anknytning till Finland han kan bosatt där. avsiktsvill-Dettaatt anses
kor finns emellertid inte i lagtexten. Såvitt gäller folkpensionen

enligt förarbetenainnebär ettårsregeln vistasnäratt en person
utomlands så betraktas ettårstiden såsom tid berättigar tillen som
sådan pension utlandsvistelsen, ursprungligen avseddäven om som var

tillfällig, sedermera blir Enligt 1 § barnbidragsla-att permanent.vara
betalas barnbidrag inte för längre tid månader för underhållängen sex

barn tillfälligt vistas utomlands, inte de i bestämmelsenettav som om
förutsättningarna uppfylls.stadgade

förstaEnligt 2 kap. 7 § stycket skall lagstiftningen socialom
trygghet fortfarande kunna tillämpas Finlandi bosatten person som

sin finska arbetsgivare sänds utomlands för längre tia år.än ettav
Lagstiftningen social trygghet kan därvid tillämpas arbets-om en

sänds utomlands för utföra arbete för arbets-tagare attsom samme
givares räkning, till utländskt moder- eller dotterbolag hör tillett som

ekonomiska helhet arbetsgivaren eller till företag därettsamma som
arbetsgivaren har bestämmanderätt. På ansökan den enskildeannars av
kan folkpensionsanstalten besluta under hur lång tid vid tillämp-denne
ningen lagstiftningen social trygghet skall bosatt iav om anses
Finland.

Vidare folkpensionsanstalten lagstiftningen socialavgöra om om
skall tillämpas i Finland förtrygghet bosatt längre tidnär en person

för utvecklingssamarbetsuppgifterår lämnar landet eller mis-än ett
för studiersionärsarbete eller utomlands bedriva eller vetenskapligatt

enligt förarbetena därvid folkpensionsanstal-forskning. Avsikten är att
klarlägga fortfarande har anknytning till Finlandskallten om personen

i så fall vilken denna anknytningoch är.
till iMedföljande familjemedlemmar 5 ochen person som avses

enligt 8 § också bosatta i Finland.7 §§ anses
enligt bosatt i Finland, hanfinsk medborgare 5 §En anses vara om

utrikesrepresentationen anställdutsänd den finska och ärär avav
gäller finsk medborgare omedelbartfinska Sammastaten. en som

anställningen påbörjades bosatt i Finland, haninnan ärvar om
vid någon mellanstatlig organisationanställd utomlands i huvudsyssla
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i verksamhet Finland medverkar, 2/ på anställd hossätt ärvars annat
finska i huvudsyssla utomlands eller 3/ privattjänarestaten hosär en

utsänd finska utrikesrepresentationen.ärsom av
Speciella bestämmelser för sjömän finns i 6 Dessa innebär denatt

tjänstgör sjöman ombord finskt fartygettsom som anses vara
i Finland.bosatt En har anställning påperson ettsom en annan

handelsfartyg infört i handelsförteckningenär handelsfartygöversom
i utrikesfart inte bosatt i Finland, han inte har varitanses vara om
bosatt där under året innan ombordanställningen påbörjades.

Frankrike

Oavsett vistas utomlands för arbeta ellerattom en person annatav
omfattasskäl han inte fransk lagstiftning social trygghet. Däremotom

kan varje fransk medborgare bor utomlands teckna frivilligsom en
tilläggsförsäkring hos Caisse des Francais de lEtranger.

Vid tillfällig utlandsvistelse kan den försäkrade erhålla ersättningen
för kostnader för nödvändig vård. Någon tidsgräns för tillfällig
utlandsvistelse inte i lagstiftningen. Med nödvändig vårdanges avses
vård varit oförutsedd och akut.som

Handläggande myndighet i det enskilda fallet bedömninggör en av
det fråga tillfällig utlandsvistelse,är dvs. vistelserom om en som

tidsmässigt mycket begränsade. I praktikenär det främst frågaär om
korta semesterresor.

Bestämmelserna för anställda och egenföretagare överensstämmer
i huvudsak med varandra.

Nederländerna

holländskaDet för social trygghet bygger på flertal olikasystemet ett
lagar, reglerar försäkring olika slags risker för olikamotsom grupper

invånare. Systemet för social trygghet två huvudgrupper:utgörsav av
försäkringssystemetför anställda, täcker varje arbetarsom person som

anställd, respektive det nationella försäkringssystemet, täckersom som
varje bosatt i Nederländerna. Förmånernaär enligtperson som
försäkringssystemet för anställda står i relation till den anställdes
inkomst eller lön, dvs. de förvärvsanknutna, medan förmânernaär
enligt det nationella försäkringssystemet kan bosättningsan-sägas vara
knutna.

Försäkringssystemet för anställda "the Sickness Beneñtsutgörs av
"theAct" ZW, Disablement Benefits Act WAO, "the Unemploy-

Benefits Act" WW och "the Health Insurance Act" VidZFW.ment
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anställds sjukdom utgår under förstadet året inte ersättning enligt ZW.
sådantVid sjukdomsfall skall i stället arbetsgivaren tiden betala ut

70 lönen dvs. sjuklön. anställdEn fortfarandeprocent ärav som
arbetsofönnögen efter års sjukdom, blir berättigad till ersättning
enligt WAO.

nationella försäkringssystemet,Det inte grundas på densom
försäkrades inkomst, ålderspension "the Generalutgörs Old Ageav
Pensions Act" AOW, allmänt barnbidrag "the General Child
Benefit Act" AKW, allmänt familjebidrag "the General Survivors
Pensions Act" förmånerANW, vid vissa vårdkostnader "the
General Act Exceptional Medical Expenses AWBZ och allmänton
bidrag vid arbetsoförmåga "the General Disablement Pensions Act"
AAW.

Vad gäller de förvärvsanknutna förmånerna inom försäkringssyste-
för anställda huvudregeln försäkrad vid arbeteär ärmet att en person

utomlands, endast han bosatt i Nederländerna hansär samtom
arbetsgivare antingen verksam eller bosatt i Nederländerna.är Enligt
huvudregeln för de bosättningsanknutna förmånerna inom det nationel-

försäkringssystemet försäkrad endast så länge hanär ären person
bosatt i Nederländerna eller föremål för holländsk inkomstbeskattning.
Flyttar utomlands, avslutas försäkringen. Vid tillfälligen person
anställning utomlands överstigande månader behålls docktre- -
skyddet enligt det nationella försäkringssystemet.

Vissa omfattas det nationella försäkringssys-grupper av personer av
de inte bosatta i Nederländerna. Dettaär gällertemet trots att

holländska medborgare anställda i holländsk diplomatisk ellerärsom
konsulär tjänst. Samma gäller holländska medborgare anställdaärsom

bosattaoch på fartyg i tjänst hos holländsk arbetsgivare.ett samt en
En utvandrad vid utflyttningen berättigad till vissaärperson som
förmåner, ålderspension eller förmåner vid arbetsofönnåga,t.ex.
omfattas alltjämt det nationella försäkringssystemet. Därvidav
förutsätts dels förmånerna uppgår till viss minsta nivå, delsatt att

varken arbetar utomlands eller uppbär utländska förmåner.personen
Försäkrad också den bosatt i Nederländernaär ärutan attsom vara
anställd holländsk arbetsgivare i den internationella transport-av en
branschen, han normalt arbetar varken i bosättningslandet eller förom
arbetsgivarens ñlialkontor utomlands. Den inte har fyllt år27 ochsom

bosatt utomlands endast på grund studier omfattas ocksåärsom av av
det nationella försäkringssystemet. gällerDetta den bosattäven ärsom
utomlands för få vård på institution.att en

En bosatt i Nederländerna omfattas emellertid inteärperson som av
försäkringssystemet för anställda, han arbetar utomlandsom som
anställd och enligt sysselsättningslandets lagstiftning försäkrad medär
avseende på arbetslöshet och arbetsförmåga.
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allmänhet omfattasI i Nederländerna bosatt arbetaren person som
utomlands under månader inte det nationella försäkrings-än tremer av
systemet.

Förmåner vid arbetsoförmåga WAO och kanAAW under utlands-
vistelse uppbäras så länge oförmågan kvarstår, harutresanom
godkänts. Arbetslöshetsunderstödet däremot normalt inteär ex-
portabelt. Förmåner vid ålderdom barn- och familjeförmåner ärsamt
i allmänhet exportabla tidsbegränsning. Sjukförsäkringsförmånerutan

normalt erhållaskan utomlands så länge vederbörande försäkrad.är
anställd sjuk,När skall arbetsgivaren fortsätta betala lön,är atten

intedock under längre tid år. Teoretiskt kan dessa utbetalningarän ett
ske utomlands.även

Det holländska sociala trygghetssystemet delvis tillämpligt endastär
på anställda. Egenföretagare omfattas i allmänhetärpersoner som
endast de bosättningsanknutna förmånerna inom det nationellaav
försäkringssystemet.

Norge

Huvdreglerna beträffande försäkringsförhållandena vid vistelse i och
utanför återfinns i folketrydgloven.Norge Enligt folketrygdlovens §

förste ledd omfattasl-2 1 och bosatt i Norgeärnr var en som av
folketrygdlovens bestämmelser. Med bosatt i dessamenas sam-

Ävenmanhang vistas månader i12 Norge. denänatt en person mer
inte bosatt arbetar i tjänst lön ellerär motsom men annans annan

gottgörelse omfattas folketrygdloven. Dessa bestämmelser ärav
tillämpliga försörjd maka och barn under år,18 vilka inteäven
försörjer sig arbete.genom

Vid arbete utomlands upphör "trygdeforholdet" i Norge, inteom
arbetsgivaren skyldig betala arbetsgivaravgift. Om detta falletär äratt
fortsätter den anställde omfattas norsk "trygd" i tolv månader.att av

fall upphör "trygdeforholdet"I i Norge vid den tidpunkt närannat
arbetet utlands påbörjas.

omfattasEn folketreygdloven under tillfällig vistelseperson som av
i utlandet arbeta har medicinskttill stöd "stönad",rättutan att
naturalytelser i den omfattning skulle ha fåtthan vid sjukdom i

Kontantbidrag sjukpenning utbetalas huvudregelNorge. inte vidsom
vistelse utanför Norge.

Försäkringsskyddet trygdedekningen enligt folketrygdlovens
regler integäller under utlandsvistelse, kommer attpersonen om en
omfattas lagstiftningen i land. normalt fallet förDetta ärett annatav

utanförarbetstagare arbetar Norge. En arbetstagare kan hos desom
norska socialförsäkringsmyndigheterna fortsatt tillhörighetansöka om
till norsk socialförsäkring.
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utgångspunkt omfattasSom alla bor eller arbetar i Norgesom av
folketrygdlovens bestämmelser. Emellertid undantag för utländskagörs

anställdamedborgare hos främmande ellermakt mellanstatligärsom
organisation. Denna kan emellertid ansökagrupp personer om

medlemsskap i folketrygdenfrivilligt de betala trygdeavgifter.mot att
Folketrygdlovens regler socialförsäkring under vistelse utom-om

lands gäller både arbetstagare och egenföretagare, dock med det
undantaget det i de socialförsäkringskonventioner Norge ingåttatt
finns regler endast utsända arbetstagareom .

Storbritannien

Brittisk lagstiftning social trygghet kan tillämpligom vara en
vistas utomlands för arbeta, han ingår i denattperson som om

brittiska försvarsmakten, statsanställd eller inkomstbeskattas iär
Storbritannien. Vad gäller barnbidrag child benefit och bidrag till
ensamstående förälder one-parent Benefit behandlas statsanställda och

inom försvarsmakten under utlandstjänstgöring depersoner som om
vistades i Storbritannien, varför utbetalning kan ske dessa för-av
måner. Personer i anställning utanför Storbritannien kan vara
berättigade till barnförmåner, utlandsvistelser avseddär attom vara

förutsattoch minst 50 inkomsterna fråntemporär att procent av
utlandsarbetet inkomstbeskattas i Storbritannien.är

En vistas utomlands arbeta kan omfattasutan attperson som av
brittisk lagstiftning social trygghet, han berättigadär attom om

vissa slags förmåner.mottaga
Utbetalning vissa förmåner förkan ske bestämd tidsperiod,av en

lämnar Storbritannien Emellertid finns intenär temporärt.en person
någon definition vad konstituerar utlandsvistelse.temporärav som en

utlandsvistelsensEnbart längd inte någon vägledning. Omständig-ger
avsikterheter vid skälen för utlandsvistelsenutresan,som personens

förekomstenoch bostad i Storbritannien måste också beaktas.av
Utbetalning barnbidrag för barn befinner sig utomlands kanav som

någon följandeske omständigheter föreligger. Barnetsom av
utlandsvistelse kommer antingen uppgå åttatill högst veckor elleratt

avsedd 2/ Utlandsvistelsen överstiger 8 inteär temporär.att vara men
veckor avsedd uteslutande för heltidsstudier. Utlands-156 3/ärsamt

avsedd för behandlingvistelsen fysiskt eller psykiskt handikappär av
förelåg innan utresan.som

Sjuklön "statut0ry sick pay", betalas arbetsgivaren, utgårsom av
förmåneri stället för vid arbetsförmåga under de 28 första veckorna
kansjukdom, utbetalas hela världen. gäller fr.o.m.Detsammaöverav

augusti för lön vid moderskap maternity1996 "statut0ry pay".
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Förmåner vid arbetsoförmåga "incapacity benefits" kan inte
utbetalas till har flyttat utomlands Däremotpermanent.en person som
kan sådan förmån utbetalas för de 26 första veckorna temporärav en
utlandsvistelse, syftet med utlandsvistelsen få behandlingär förattom
arbetsoförmåga uppkom innan Samma gäller ocksåutresan.som om

har varit kontinuerligt arbetsoförmögen under minstpersonen sex
månader fram till tidpunkten för och allt sedan dess har varitutresan
kontinuerligt arbetsoförmögen.

Arbetslöshetsunderstöd kan generellt inte utbetalas under utlands-
vistelse. Samma gäller det avgiftsfria inkomstunderstöd "non-
contributory income beneñt" utgår tillsupport som personer vars
inkomster understiger viss nivå.en

Vid utlandsvistelse avseddär kan utbetalningtemporärattsom vara
underske månader olika underhåll för tillsyn, "attendancet.ex.sex av

allowance", "constant attendance allowance" och "disability living
allowance". Samma gäller "invalid allowance", utgår tillcare som en

i arbetsför ålder, vilken har tillsyn över uppbärperson en person som
"attendance allowance" eller "disability living allowance".

Vidare kan under utlandsvistelse utbetalning ske tidsbe-utanen
gränsning olika pensioner, "disability working allowance" bidragav
utgå till den arbetar under minst 16 timmar i veckan ochsom som
grund sjukdom eller oförmåga har svårt arbete,av attannan
"family credit" bidrag kan utgå vid barnuppfostransom om ena
förälder arbetar minst timmar16 i veckan, förmåner vid arbetsskada
"industrial injuries beneñts".

Beträffande sådana förmåner utbetalas endast undersom en
begränsad tid, måste det föreligga avsikt hos den enskilde atten

Övrigaåtervända till Storbritannien. förmåner kan utbetalas oavsett
vederbörande återvända till Storbritannien eller inte.attom avser

socialaDet trygghetssystemet under utlandsvistelse skiljer sig inte
för anställda och egenföretagare, eftersom detta inkomstbe-styrs av

skattningen och inte huruvida försäkringsavgifter har erlagts.av

Tyskland

Vad gäller olycksfallsförsäkringen kan följande.nämnas Den enskilde
omfattaskan denna försäkring vid vistelse utomlands.även Dettaav

gäller anställd arbetsgivarenär i Tyskland har förutsäntsen av en
tillfälligt arbete i land. En utsänd hanett annat ävenperson anses om
anställts för redan från anställningens början tjänstgöra utomlands.att

detta fall krävsI emellertid han i fall har sin vanliga vistelseortatt vart
i Tyskland. Motsvarande gäller egenföretagare. Skadoräven harsom
inträffat under vistelse utomlands, vid yrkessjukdomar, kant.ex.
medföra förmåner från olycksfallsförsäkringen skall underatt utges



SOU 1997:72 Bilaga 2 483

lång tid efter tjänstgöringen upphört. Medan den vistas i Tysk-att som
land har till förmåner i form sjukvård, måsterätt dent.ex.av
försäkrade vid utlandsvistelse själv tillse han erhåller sjukvård,att
varefter han berättigad till ersättning för vårdkostnaderna frånär
försäkringen. Vid utsändning det emellertid arbetsgivarenär som

för utläggen för kostnaderna för sjukvård utomlands, vareftersvarar
denne kan erhålla ersättning från försäkringen.

Beträffande barnbidrag gäller i huvudsak följande Under vissa
förutsättningar kan sådant bidrag vistelseutbetalas vid eller anställning
utomlands. Detta sker antingen skatteersättning negativskattsom
enligt inkomstskattelagen eller förmån förbundsbarn-social enligtsom
bidragslagen. Skatteersättning kan utbetalas, sökanden oin-ärom
skränkt inkomstskattepliktig i Tyskland. gäller bl.a. denDetta som

ha hemvist i Tyskland. En vistas utomlands underanses person som
högst månader och behåller sin bostad ha hemvist isex som anses
Tyskland. Föranleds utlandsvistelse uteslutande besök elleren av

Ävenrekreation kan bidrag erhållas under högst år. offent-ett en
liganställd lever utomlands och dennes medföljande make kan fåsom
barnbidrag i form skatteersättning. förutsättning därvidEn är attav

Ävendet för denne inte föreligger oinskränkt skatteplikt utomlands.
lever utomlands kan i vissa fall få barnbidrag i formen person som

skatteersättning. Detta gäller inkomster såhans gottav om som
uteslutande kommer från Tyskland och han de tyska skattemyn-att av
digheterna oinskränkt inkomstskattepliktig t.ex. gräns-anses som

frångångare Danmark till Tyskland.
Den inte oinskränkt inkomstskattepliktig i Tysklandärsom men

i övrigt omfattas det tyska för social trygghet kan fåsystemetsom av
barnbidrag socialförmân enligt förbundsbarnbidragslagen.som en

gällerDetta inte har hemvist i Tyskland, dent.ex.personer som som
verksamhet grundar bidragsplikt till institut förutövar statenssom

arbete. Sådan bidragsplikt gäller också den har anställning isom
Tyskland utsänd. Rätt till barnbidrag vid utsändning föreliggerärmen

föremellertid endast barn med hemvist i Tyskland, EU/EES-land eller
Ävenkonventionsland. biståndsarbetare erhåller underhållsför-som

måner enligt lagen biståndsarbetare, kan berättigade tillom vara
barnbidrag. Samma gäller den enligt lagen tjänstemannarättsom om

verksamhet anvisats någon anläggninghonom vid utanförutövar som
Tyskland. Berättigade till bidrag förbundsbarnbidragslagenenligt är
också egenföretagare skall betala pensionsförsäkring ellersom som

löneersättningsförmåner omfattas förordningarnaochmottar avsom
och1408/71 574/72.nr nr
bestämmelsernaDe tyska arbetslöshetsförsäkring tillämpligaärom

arbetstagare vid tjänstgöring han inomutomlands, fören om ramen
tyskt anställningsförhållande har till land försäntsett ett annat

begränsad tid. tid år.Denna kan uppgå till några Däremot kan enligt



484 Bilaga 2 SOU 1997:72

tysk nationell förmåner frånrätt arbetslöshetsförsäkringen inte
utbetalas under vistelse i land. Det förutsätter nämligenannat att
mellanstatliga bestämmelser tillämplig,är 69 i förordningt.ex. art. nr
1408/71. Egenföretagare omfattas inte det tyska försystemetav
arbetslöshetsförsäkring.
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Statistik avseende rörligheten till frånoch
Sverige

Inledning1

direktivEnligt våra skall vi den personkrets skyddaspröva om som
svensk lag bör utvidgas till omfatta alla arbetarenligt här iatt som

landet, dvs. medborgare i länder utanför EU och EES. Vi skalläven
därvid dels sådan utvidgning kan skeöverväga t.ex. attom en genom
denna personkrets endast till vissa fönnâner, dels beräknarättges
kostnadskonsekvenserna sådan utvidgning.av en

Vi skall vidare den s.k. ettårsregeln enligt behöverAFLpröva om
ändras och det kan finnas skäl för vissa försäkrade,attom grupper av

studerande, införa särskilda regler innebär det svenskat.ex. attsom
socialförsäkringsskyddet inte vid längre utlandsvistelse.upphör en

Vi har funnit anledning socialförsäkringsskyd-även även överatt se
fördet kommer till Sverige för studera.attpersoner som

kunna nämnda kostnadsberäk-För de övervägandena ochgöraatt
har vi inningarna samlat visst statistiskt material redovisas isom

denna bilaga. Avsnitt 2 kommer till Sverige föravser personer som
arbeta eller studera och har således betydelse för fråganatt om en

utvidgning den skyddade Avsnittpersonkretsen. 3av avser personer
för harkortare eller längre tid länmar Sverige och såledessom

betydelse främst för frågan ändringar i ettårsregelneventuellaom
enligt AFL.

2 till Sverige förPersoner kommer attsom

arbeta eller studera

Allmänt1

de kommer till Sverige för arbeta eller studeraAv attpersoner som
kommer del samtidigt bosätta sig här. det fall deFör enligtävenatten
folkbokförings- socialförsäkringsregleroch blir bosattaatt anse som
här, omfattas de enligt gällande regler det svenskagenastnu av
socialförsäkringsskyddet. Dessa därför inte intresseär näravpersoner
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det gäller frågan utvidgning den skyddade personkretsen.om en av
iDet ställetär kommer hit för kortare, tillfälligapersoner som

vistelser eller arbetar eller studerar i Sverigepermanent ärsom men
bosatta utomlands främst gränsgångare intresse.ärsom av

Mot bakgrund vad torde någon i detta sammanhangsagtsav som nu
relevant information knappast kunna hämtas folkbokföringsstatisti-ur
ken. Vi har i stället funnit det lämpligaste skaffa sigsättet in-att att
formation hur många människor kommer hit för arbetaom attsom
eller studera bearbeta Statensär invandrarverks SIV statistikatt över
beviljade uppehållstillstånd i Sverige Arbetsmarknadsstyrelsenssamt
AMS statistik beviljade arbetstillstånd.över Viss kompletterande
information har inhämtats från Statistiska Centralbyrån SCB, Riks-
försäkringsverket RFV och Riksskatteverket RSV.

2.2 Personer beviljas uppehållstillstånd eller arbets-som
tillstånd i Sverige

2.2.1 Regler för uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige

Sedan lång tid tillbaka gäller utlänningar med vissa undantag måsteatt
ha uppehållstillstånd för vistelse i Sverige överstiger månadertresom

kap.l 4 § UtlL. Nordbor dock undantagna frånär kravet på
uppehållstillstånd.

Enligt 2 kap. 2 § UtlL kan uppehållstillstånd beviljas för viss tid
tidsbegränsat uppehållstillstånd eller tidsbegränsning permanentutan
uppehållstillstånd. Permanent uppehållstillstånd för bosättning i
Sverige arbetsmarknadsskäl beviljas i princip baraav rena om
arbetskraftsbehovet inte kan tillgodoses inom Sverige. De fårsom
sådant tillstånd har oftast nyckelpositioner inom näringslivet.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd kan beviljas för mycket olika tider
beroende skälet till uppehållet i Sverige. Tidsbegränsade tillstånd

har samband med arbete här brukar beviljas för arbetstiden ochsom
i praxis inte för längre tider 4-5 år. För medborgareän i EES-länder
gäller uppehållstillstånd för arbetstiden anställningensatt ges om
varaktighet inte överstiger år och för fem år. Egna före-ett annars

från EES-länder beviljas uppehållstillstånd för fem år.tagare
Gäststuderande beviljas vanligen uppehållstillstånd för studietiden.

Om studierna år eller ofta tillstånd för år iettavses vara ettmer ges
taget.

En utlänning skall arbeta i Sverige måste enligt l kap. 5 §som
UtlL ha arbetstillstånd han inte har uppehållstillståndpermanentom
eller medborgare i nordisktär land. påKravet arbetstillstånd gällerett
oberoende arbetets varaktighet och således för arbetenävenav som
skall kortare tid månader. Medborgareän i EES-ländertre ärvara
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generellt undantagna från kravet påföljd EG-rättendock till av
UtlF. innebär medborgare iarbetstillstånd jfr 4 kap. § Det1 att

för arbeta under högstkommer hitinom EESländer att tresom
uppehållstillstånd eller arbetstillstånd.behövermånader varken

endast arbetstagare.ha arbetstillstånd gäller Upp-Skyldigheten att
utlänning har fått arbets-Sverige får tillehållstillstånd i somges en

sin försörjning ordnad på något 2eller hartillstånd sättannatsom
Uppehållstillstånd får således beviljasstycket 3 UtlL.4 § förstakap.

förutsättning denne har sin försörjningegenföretagare under atten
någotordnad sätt.

Utlänningslagen,området Wikrén mil, 1995, 78praxisAv s
i tillståndsärendet skall visa kapital ochföretagareföljer attatt egna

realistiska. Enligtinförseltillstånd finns och verksamhetsplanerna äratt
1983/84:144 bör prövningen i dessa fall ske iuttalanden i prop. en

början.uppehållstillstånd inte frånanda s.82. Permanentgenerös ges
beviljasskall medborgare i EES-landEnligt 5a § UtlF etten upp-

visar giltigt eller identitetskort.ehållstillstånd han ettom upp pass
nordiska helt undantagna från kravet påi de ländernaMedborgare är

vill bedriva verksamhetuppehållstillstånd. Den egensom som
enligt bestämmelsen dessutom ha med sig handlingföretagare skall en

intyg frånföretagare registreringsbevis,visar han äratt ev.egensom
uppfylldakontrollmyndighet, auktorisation. Om de kraven ärev.

för fem år.uppehållstillståndbeviljas
bolag och utomlands bosatt svenska eller utländskaUtländska

vill driva näringsverksamhet i Sverige skall i enlighetmedborgare som
i lagen 1992:160 utländska filialermed bestämmelserna om m.m.

registrerade för driva sådan verksamhet. Dessa bestämmel-attvara
gäller för medborgare i EES-länder.ävenser

Redovisning det statistiska materialet2.2.2 av

Allmänt

redovisa uppgifter uppehållstillståndVi kommer här några rörandeatt
arbetstillstånd i skäl beviljats utländskaeller Sverige olikasom av

har ledning diversemedborgare. De sammanställts medav oss av
frånstatistiskt material inhämtats huvudsakligen SIV, AMS ochsom

SCB.
bakgrundsinforrnation kan år 1994 invandradeSom totaltnärrmas att

till Sverige. statistiken bygger på folkbokföring-83 598 Denpersoner
i princip innebär kommer hit för minstvilket att ettpersoner somen,

hit. Invandringsfrekvensen årenårs tid ha invandrat under 1993anses
något högre tidigare år beroende på de många bosnieroch 1994 änvar

och andra medborgare i f.d. Jugoslavien kommit till Sverige.som
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Genomsnittet för åren 1987-1992 50 000 invandradevar ca personer
år. Av dessa hälften européer. Ca tvâ tredjedelar deper var ca. av

invandrade européerna medborgare i nordiskt land. Efter årettvar
1994 har invandringsfrekvensen åter sjunkit och f.n. lägreär underän
åren 1987-1992.

Enligt statistik från SIV beviljades år 1995 191 permanentpersoner
uppehållstillstånd i Sverige arbetsmarknadsskäl. förhållandevisDenav
låga siffran förklaras nämnts uppehållstill-att permanentsom ovan av
stånd arbetsmarknadsskäl i princip beviljas bara behovetav rena om

arbetskraft inte kan tillgodoses inom Sverige. Siffran har varit iav
storleksordning under många år.samma

Tidsbegränsade uppehållstillstånd för medborgare i EES-land

tidsbegränsadeDe uppehållstillstånden kan delas sådanaupp som
Årlämnats medborgare i länder inom respektive EES. 1995utom

beviljades sammanlagt 4 649 tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt
reglerde gäller för medborgare i länder inom EU/EES. I siffransom

inkluderas något hundratal medborgare i länder utanför EES som
kommit hit anhöriga till medborgare i EES-land eller på grundettsom

någon de konventioner social trygghet ingåtts mellanav av om som
EU och länder utanför unionen. deAv beviljade tillstånden avsåg

6591 arbetstagare, 63 företagare, 163 tillhandahållare ochegna
tjänst, 1021 studerande, 726 ekonomiskt aktivamottagare t.ex.av

pensionärer, 935 make eller barn 3 förälder eller anhörig.samt annan
År 1994 motsvarande siffra 6 040, 2 020 avsåg arbets-var varav

97 företagare, 201 tillhandahållare ochtagare, egna mottagare av
tjänst, 1 148 studerande, 227 ekonomiskt1 aktiva, 1 346 make eller
barn förälder.1samt

flestaDe EES-uppehållstillstånden har hittills beviljats medborgare
i Tyskland 641 år1 1995 och Storbritannien l 288 år 1995. Som
framgått finns de nordiska länderna inte med i statistikenovan
eftersom nordiska medborgare undantagna frånär kraven på såväl
uppehållstillstånd arbetstillstånd i Sverige.som

Tidsbegränsade uppehållstillstånd till medborgare i länder utanför
EES

Tidsbegränsade uppehållstillstånd till medborgare i länder utanför EES
dvs. enligt de generella reglerna i UtlL betingats arbets-som av- -

marknadsskäl beviljades år 1995 i 9 fall.771 Att uppehållstillståndett
betingats arbetsmarknadsskäl betyder i detta sammanhang heltav
enkelt den beviljats tillståndet arbeta i Sverigeatt attsom avser som
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eller egenföretagare.arbetstagare Av dessa förstagångs-8 150var
tillstånd och 621 förlängningar tidigare1 tillstånd. siffrorDessaav

endast arbetstagaren själv och således inte eventuellt med-avser
följande make eller barn.

År 1995 beviljades vidare tidsbegränsade uppehållstillstånd till
medborgare i länder utanför EES kommit hit för studera iattsom

fall. dessa förstagångstillstånd3 017 1 599 och förläng-1 418av var
ningar tidigare tillstånd. har inte gått få framDet någon uppgiftattav

medföljandeantalet till dessa gäststuderande.om
det gäller fördelningen på länder finns tvåNär utanförstora grupper

ochEES. Den USA Canada och den andra de östeuropeiskaär ärena
främst Ryssland, Polen och Estland. Till medborgare i USAstaterna

Canada beviljades åroch 1995 sammanlagt 5 000 tidsbegränsadeca
uppehållstillstånd. Av dessa beviljades drygt 3 000 arbetsmark-av
nadsskäl och drygt för studier. Till400 medborgare i Ryssland, Polen
och Estland beviljades år sammanlagt 500 tidsbegränsade5samma ca
uppehållstillstånd, 2 500 arbetsmarknadsskäl och knapptvarav ca av

för studier. dessa två500 Utöver länder kan Kina.nänmasgrupper
Kinesiska medborgare beviljades år tidsbegränsadeunder 1995
uppehållstillstånd i 000 fall,2 knappt 400 arbetsmark-ca varav av
nadsskäl och drygt för studier.600

Arbetstillstånd

vistas i SverigePersoner i högst månader behöveratt tresom avser
fallinte i något uppehållstillstånd och finns således inte med i de

redovisade siffrorna antalet beviljade uppehållstillstånd. Skall deöver
måstearbeta här anställda de dock de inte medborgare iärsom om-

land inom haEES arbetstillstånd. uppgifter vi fåttAvett ett som-
beviljades årfrån AMS 1995 5 000 sådana korttidsarbetstillstånd.ca

beviljades antingen för viss bestämd tid understigandeDe månadertre
s.k. såsongsarbetstillståndeller giltiga i månader. Mångatresom av

korttidstillstånden beviljades utländska artister och musiker som
kommit hit för enstaka föreställningar eller för viss begränsad tid.

frågorNågra särskilda

kommer till Sverige för kanPersoner arbeta antingenattsom vara
utsända hit arbetsgivare i hemlandet eller anställda arbetsgi-av en av

i Sverige. finnsHos SIV ingen statistik fördelningenövervare
kategorier i dettaolika hänseende. SIV har på vår förfrågan gjort den

uppskattningen de flesta kommer hit för arbeta för svenskatt att en
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arbetsgivare. Någon bedömning den procentuella fördelningen harav
dock inte vågat göra.man

Tidsbegränsade uppehållstillstånd kan framgått påsom ovan ges
mycket olika långa tider. Ur socialförsäkringssynpunkt och folk-
bokföringssynpunkt har det i dag betydelsestor om en person avser

högst år eller han skall längre. I detatt stanna ett stannaom senare
fallet bosatt i landet redan från inresan och kommeranses personen
därmed omedelbart försäkrad i Sverige. Vid kortare vistelseratt vara
har endast begränsad till förmåner här i landet.rätt Förpersonen en

omfattas förordning EEG 1408/71 gäller dockpersoner som av nr
andra regler, avsnitt 2.2.2.se

Det skulle således värde få hur många tillståndenatt vetavara av av
korttidstillstånd under år och hur många somär givits förettsom

tid. veterligenlängre Oss finns emellertid inte någon sådan statistik.
På vår förfrågan har SIV gjort bedömningen det beviljas något fleratt
korta högst år långa mer år uppehållstillstånd.än än Vanligaett ett
korttidstillstånd sådana beviljas artisterär och Intemontörer.som
heller i denna fråga har verket vågat någon bedömning dengöra av

fördelningenprocentuella mellan bådade kategorierna arbetstagare.

2.3 Viss statistik från RSV

På vår förfrågan har RSV tagit fram viss statistik avseende personer
beskattats i Sverige enligt lagen 1991:586 särskild in-som om

komstskatt för utomlands bosatta SINK. Skattskyldiga enligt SINK
Ävenutomlands bosatta uppbär inkomst tjänstär här.personer som av

vissa andra inkomster kan beskattas enligt SINK. Utomlands bosatt
enligt huvudregeln den inte här längreatt stannaanses vara som avser

tid månader. Gränsgångareän dagpendlar från landannatsex som
beskattas enligt SINK under hur lång tid arbetet i Sverigeoavsett

För veckopendlande gränsgångare gäller sexmånadersregeln.varar.
Enligt den framtagnaRSV statistiken inkom för inkomståretav

1994 937 kontrolluppgifter17 för beskattas enligt SINK,personer som
s.k. kontrolluppgifter syftar blankettensgröna färg. före-Det
kommer emellertid arbetsgivare i stället för kontrolluppgiftgrönatt
felaktigt lämnar kontrolluppgift för vanlig inkomstbeskattning. Det
antal beskattas enligt SINK torde enligt tjänstemän hospersoner som

därförRSV kunna uppskattas till 20 000.ca
Här kan lagen 1991:591även nämnas särskild inkomstskatt förom

utomlands bosatta artister m.fl. LSI eller artist-SINK. Skattskyldiga
enligt LSI huvudsakligen utomlandsär bosatta artister, idrottsmän,
artistföretag eller skattepliktig inkomstarrangörer. enligt LSI är
inkomst uppbärs från Sverige och artistisk eller idrottsligsom avser
verksamhet bedrivs i Sverige eller på svenskt fartyg. Någon klarsom



SOU 1997:72 Bilaga 3 491

statistik hur många beskattasöver enligt dessa reglerpersoner som
varje år har inte gått få fram. sigDet dockröratt avsevärtettom
mindre antal beskattas enligtän SINK.personer som

3 Personer vistas utomlands för arbetaattsom

eller studera

Inledning3.1

Framställningen sikte vistas utomlands förtar attpersoner som
arbeta, studera eller söka arbete. detI följande bortses från personer

vistas utomlands rekreations- eller behandlingsskäl.som av

3.2 S.k. Gula kontrolluppgifter

Enligt 3 § lagen 1959:551 beräkning pensionsgrundandeom av
inkomst skallLBP arbetsgivare lämna särskild inkomstuppgift för
inkomsttagare inte beskattas i Sverige inkomst ärsom men vars
pensionsgrundande s.k. gul kontrolluppgift. vissaI fall skall gul
kontrolluppgift lämnas särskild inkomstskatt föräven när utomlands
bosatta artister mil s.k A-SINK skall betalas. Om inkomsttagareen
har arbetat i flera länder under året, skall kontrolluppgift lämnasen
för varje land.

den gulaI kontrolluppgiften skall alternativen A-F:ettanges av
A/ Förordning 1408/71 tillämplig, arbetsgivareiär Sverige.nr

Inkomsttagaren medborgare i EU/EES-landär har säntsett samt ut
till EU/EES-land för arbetsgivarens räkning för arbeteett som avses

högst âr, 2/ omfattas lagen 1991:591 särskild in-ettvara av om
förkomstskatt utomlands bosatta artister m.fl. eller 3/ arbetar på

beskickning eller konsulat i Sverige och har inte utnyttjat sin rätt att
tillhöravälja lands socialförsäkring.att ett annat

B/ Förordning 1408/71 inte tillämplig, konventionsfall,ärnr
arbetsgivarei Sverige
Inkomsttagaren antingen utsänd för arbete iär konventionsland eller
arbetar i Sverige bosatt i nordiskt land.är ett annatmen

C/ Förordning 1408/71 inte tillämplig, konventionsfall,ärnr
arbetsgivarei Sverige
Inkomsttagaren svensk medborgare, arbetarär utsänd ellersom som
lokalanställd i land konventionsland, eller utländsk med-änannat
borgare, har för arbete i land konventionslandsänts änut annatsom
för arbetsgivarens räkning för kortare tid år.än ett

D/ Förbindelsefall
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Inkomsttagaren omfattas ATP-förbindelse arbetsgivaren harav som
ingått med RFV.

E/ Arbete i Sverige, arbetsgivarei utlandet. konventionsfall
Inkomsttagaren omfattas ATP skattebefriad förär inkomstenav men

förordning 1408/71 inte tillämpligärsamt nr
ÖvrigaF/ fall, utbetalare i Sverige

Inkomsttagaren bosatt utomlandsär och tillhör inte någon av
kategorierna A-D.

inkomståretFör 1994 inkom 5 739 gula kontrolluppgifter till skatte-
myndigheterna. Av dessa avsåg 572 kontrolluppgifter enligtA ovan,

förordningdvs. 1408/71 tillämplig. Vidare förekom alternativnr var
i 787 fall,B alternativ C i fall,3 002 alternativ iD 245 fall, alternativ
i 104 fall ochE alternativ iF 460 fall. Uppgift tillämpligtom

alternativ saknades i 569 fall.
Alternativ C, vanligast förekommande, inkomsttagareärsom avser

arbetar utomlands utanför EU/EES-området och för vilka någonsom
socialförsäkringskonvention inte tillämplig. Svensk försäkrings-är
tillhörighet kvarstår för svenska medborgare utlandstjänst-oavsett
göringens varaktighet, medan den för utländska medborgare normalt
upphör enligt ettårsregeln i AFL, utsändning pågå längre tidom avses

år.än ett
Alternativ 460 fallF inte berättigade tilläravser personer som

svensk förATP vilka kontrolluppgift skall lämnas för beskattningmen
i utlandet.

Enligt de gula kontrolluppgifterna uppgick tiden för utsändning till
mindre 6 månader i fall,122 till 6 månader till ochän med år iett

fall och till571 år i 3 fall. Tidsuppgift517 saknadesän i 1ettmer
fall.529

såledesDet vanligt utlandstjänstgöring pågårär under så långatt en
tid inkomsttagaren, beroende på omständigheterna i det enskildaatt
fallet, kan komma bosatt utanför Sverige.att anses som

Vidare kan med ledning de gula kontrolluppgifternanämnas att av
beräknades för inkomståret 1994 förPGI 4 427 personer, som var
bosatta utomlands och inte skatteregistrerade i Sverige. I detta antal
torde ingå mindre för vilka PGI rätteligen inte skulle haen grupp
beräknats. gällerDetta omfattas landst.ex. ett annatpersoner som av
lagstiftning social trygghet och borde ha företett intygom som om
tillämplig lagstiftning.
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3.3 Några särskilda personkategorier

3.3.1 Gränsgångare

år 1995 har antalet gränsgångareFör beskattas i Sverige harsom men
anställning i Danmark, Norge eller Finland uppskattats till 6 400

Dessa omfattas enligt förordning 1408/71personer. personer nr
normalt socialförsäkringen i arbetslandet.av

Biståndsarbetare3.3.2 och missionärer

Utrikesdepartementet har i PM den 15 november 1994 Utredningen -
folkbokföringsförhållanden för biståndsarbetare tjänstgörom som

utomlands för enskilda organisationer uppskattat antalet biståndsarbe--
knutna till de enskilda organisationernasär biståndsprojekttare som

utomlands till l 500-2 000 Enligt Svensk Missionsstatistikpersoner.
för år uppgick1993 antalet utomlands till 1 437,personer varav en

del får räknas till biståndsarbetare. Vidare förekom från Afrika-stor
från49 Rädda barnen cirka 70 frångrupperna personer, personer,

Svenska Volontärsamverkan cirka 90 från Svenska Rödapersoner,
Korset cirka 50 från Svalorna cirka 20 frånpersoner, personer,
UVV/Utbildning för biståndsverksamhet cirka 50 från Utanpersoner,
Gränser/Swedish Cooperative Center 23 från Stiftelsenpersoner,
AfroArt från5 LO/TCO:s biståndsnämnd och Olofsamtpersoner
Palmes Internationella Central vardera 1 person.

från UtrikesdepartementetsI projekt- och utrednings-rapporten
PUG möjligheter kompensera biståndsarbetare iattgrupp om

enskilda organisationer för deras förlust vissa sociala förmånerav
under utlandstjänstgöring Rapport PUG 1996:1 förutomattanges
cirka 0001 utsända enskilda organisationer förärpersoner som av

biståndsñnansieradearbete i projekt har kyrkorna 400än prästermer
missionärer utomlands föroch evangeliskt arbete.

Från företrädare för Forum Syd, intresseorganisation förärsom en
trossamfundolika och biståndsorganisationer, har inhämtats följande

uppgifter. Forum Syd har 70-90 biståndsarbetare i fält. utlandetIute
finns cirka 2 000 biståndsarbetare eller missionärer. Av dessa cirkaär
300 erhåller lön enbart från det utsändande samfundet.präster som
Övriga anställda olika biståndsorganisationer erhåller bidragär av som
från SIDA s.k. volontärschablon. Normalt biståndsarbetareär en
eller missionär utsänd under två till fyra år, korttidsuppdrag medmen
utlandsarbete kortare tid år börjar bli vanligare.allt Förän ett
många de verksamma biståndsarbetare ellerärav personer som som
missionärer detta fråga livsuppgift, varför det inteär ärom en
ovanligt de tjänstgör utomlands under flera perioder liv.sinaatt av
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Företrädare för SIDA har beträffande biståndsarbetare lämnat
följande uppgifter. SIDA har 100 utlandsanställda, medan övriga
stationeringar utomlands sker Utrikesdepartementet, Rödat.ex.genom
Korset och FN. Vidare förekommer SIDA kontrakterar olikaatt
företag, Skanska, för arbeten i andra länder, vilka blirt.ex. entrepre-

mottagarlandet. Officiell statistiknörer antalet utstationeradeöver
biståndsarbete saknas, antalet kan uppskattas till 500-1men personer

000.2 Därutöver finns många sänds korttids-utpersoner som
uppdrag för kortare tid år.än ett

Mot bakgrund det redovisade kan antalet biståndsarbetareav ovan
tjänstgör utomlands bedömas ligga i storleksordningen 2 000som

personer.

3.3.3 EU-tjänstgöring

Sveriges medlemsskap i EU från och med den januaril 1995 medför
antal svenskar kommer anställas i EU:s institutioner ochettatt stort att

övriga Utredningen pensionssamordning vid EU-institutio-organ. om
anförde i betänkandet SOU 1996:57 Pensionssamordning förner

svenskar i EU-tjänst rekryteringen personal från medlemsländer-att av
sker i proportion till ländernas befolkningstal, vilket betyder attna

omkring tusentalet svenskar beräknas ha anställts inom år.ett par
I sammanhanget bör hjälppersonal, lokaltnämnas anställda ochatt

särskilda rådgivare omfattas inte EU:s pensionssystem. Förav
tillfälligt anställda vikarierar fast tjänst gäller pensionssyste-som en

i begränsad omfattning.met
EU-tjänstgöringsutredningen redovisade i SOU 1995: 89rapporten

Svenskar i EU-tjänst kartläggning dels vilka tjänstgöringstyperen av
hos institutionerna och inom EU kan bli aktuella förorganen som
svenskar, dels villkoren för sådan tjänstgöring. Därvid bl.a.angavs
följande.

Inom förekommerEU bl.a. tillfälligt anställd hänförspersoner, som
till olika kategorier tillfälligt anställda, hjälppersonal, särskilda
rådgivare och utomstående konsulter olika slag. Inom kommissio-av

och inom det forskningscentret förekommernen gemensamma
ytterligare personalkategori, nämligen s.k fristående nationellaen

sistnämndaDe anlitas i egenskap sakexperter för arbeteexperter. av
under begränsad tid. Under tjänstgöringstiden, normalt är,ett-treen
kvarstår de nationella i anställningen i hemlandetexperterna men
tjänstgör i kommissionens arbete uteslutande på kommissionens
uppdrag.

Den statsförvaltning där den nationella anställd föreärexperten
tjänstgöringens början skall intyga kommer stå kvar iatt experten att
det socialförsäkringssystem tillämpligt på dennes ordinarieärsom
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anställning och den statsförvaltning där den nationelleatt ärexperten
anställd kommer täcka de kostnader för detta kan uppstå utom-som
lands. För privatanställda skall arbetsgivaren kunna tillhandahålla ett
intyg visar den nationella kvarstår i sitt hemlandsatt expertensom
socialförsäkringssystem under period tolv månader. Nationellaen av

personligen försäkrade olycksfall påär villkorexperter mot samma
andra anställda vid kommissionen inte omfattas tjänsteför-som som av

eskrifterna.
Vad gäller EU:s råd förekommer inte längre några svenskar i

kategorin hjälppersonal. Uppskattningsvis hundratal svenskarettanses
kunna få anställning inom rådets sekretariat. Likaledes ettanses par
hundra svenskar kunna få tjänster i Europaparlamentets sekretariat.

Enligt vad inhämtats från UD 392 svenskar inomanställdasom var
vid månadsskiftet maj/ juniEU 1996. dessaAv hade 261 fastpersoner

anställning och 117 anställning, medan uppgift i dettatemporär
hänseende saknades 14 De anställda inom EU ärom personer.
indelade olikai personalkategorier. anställda fördelarDe sig med 79

på kategori med 39 påA, B, med 115 C sekreterare,personer
med 4 på och med 149 påD LA språk, tolkar med 6 på övriga.samt
Tilläggas kan rekryteringen beräknas avslutad omkring äratt vara
2000, varför antalet anställda svenskar kommer öka. Utöveratt
ovannärrmda anställda fanns 40 svenskar nationella Sistnämn-experter.
da antal bedöms förbli oförändrat

3 3 Utlandsstuderande
.

Antalet läsåret 1994/95 studerade utomlands med hjälppersoner som
svenska studiemedel kan uppskattas till 19 000-20 000,av varav

14 334 frees.k. och 4 500-5 000 s.k. utbytesstu-var movers personer
denter. Dessutom fick 498 svensk studiehjälp för studierpersoner
utomlands. Av dessa cirka 20 000 studerande torde cirka fjärdedelen
i huvudsak utbytesstudenter bedriva utlandsstudier under högst ett
läsår och i huvudsak s.k. free movers under längre tid änresten ett
läsår. Enligt undersökning avseende endast s.k. freeen personer

studerademovers utomlands läsåret 1991/92 framkom attsom
studietiden för huvudutbildning utomlands uppgick till år,4,5 medan
den för kompletterande studier uppgick till år.1,5-2

Några aktuella uppgifter föreligger inte antalet svenska med-om
borgare eller här i landet bosatta studerar utomlandspersoner som

svenskt studiestöd. Enligt undersökning från 1983 hadeutan en en
tredjedel de tillfrågade studiemedel för utlandsstudier. Detvägratsav
förhållandet studiemedel hade emellertid inte i någon högrevägratsatt
grad avhållit från studier utomlands. Urvalet tillfrågadeav personer

ingick i den undersökningen hade gjorts bland studiemedelssökan-som
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hosde CSN. Utlandsstuderande inte hade sökt svenskt studiestödsom
ingick således inte i undersökningen. Sedan 1983 års undersökning
genomfördes har möjligheterna få svenskt studiestöd för studieratt
utomlands emellertid utvidgats. Uppgifterna från 1983 kan därför inte
överföras till dagens förhållanden.

3.3.5 Arbetssökande

Bestämmelser arbetslöshetsförmåner finns i 6 kap. förordningom
EEG 1408/71. Enligt 67 i förordningen skall vid prövningart.nr av

anställd berättigad till arbetslöshetsförmåner beaktasärom en
försäkrings- eller anställningsperioder denne har fullgjort isom en

medlemsstat. Beträffande arbetslösa beger sig tillannan personer som
medlemsstat den behöriga finns i 69 be-än staten art.en annan

villkorstämmelser och begränsningar i behålla förmåner.rätten attom
anställd eller egenföretagare,En vilken uppfyller villkoren för tillrätt

arbetslöshetsfönnåner enligt medlemsstats lagstiftning, behålleren
enligt vissa69.1, med särskilt angivna villkor och begränsningar,art.
denna han beger sig till medlemsstater för sökarätt, när atten annan
arbete.

Från inhämtatsAMS har följande statistiska uppgifter tillämp-om
ningen 69. Under år 1995 ansökte 2 250 intyg Eart.av personer om

för303 med bibehållen arbetslöshetsersättning söka arbete iatt ett
medlemsland Sverige. beviljadesHärav 356 ansökningar.1änannat

Vidare har iAMS Fuu 1996:2 Arbetssökande i andrarapporten
EU/EES-länder med svensk arbetslöshetsersättning för första halvåret
1995 redovisat statistiska uppgifter. Under den aktuella tiden 805reste

utomlands för söka arbete, 490 besvaradeattpersoner varav personer
enkät från AMS. Därvid framkom bl.a. följande. Av de utresandeen

hade 20,5 åkt till Storbritannien, 13,5 till Spanien ochprocent procent
10 till Grekland, medan 25,5 hade åkt tillprocent procent ett annat
nordiskt land. Cirka 33 sökandede 26 år,änprocent av var yngre
medan 38,2 år26-35 och 28 36-59 år. Enligtprocent procentvar
enkäten fick 31,2 153 arbetepersoner utomlands. Närmareprocent
60 arbetena varade i minst fem månader. Flest arbetenprocent av
erhölls Storbritannieni 27 dem fick arbete och deprocent av som
nordiska länderna 26 procent.

År 1995 inkom dessutom 1 318 ansökningar intyg 301,Eom som
gäller tillämpningen sammanläggning försäkrings-67, ellerart.av av
anställningsperioder. avsåg förfrågningarHärav 489 intyg arbets-om
eller försäkringsperioder i Sverige, avsågmedan 830 intyg anställ-om

försäkringsperiodernings- eller från medlemsland. innebärDettaannat
489 tidigare har vistats i Sverige och 830att attpersoner personer

tidigare vistas utomlands. Det praktiskt möjligt någon dessaär att av
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489 förekommer i enkäten rörande sökanderesor underävenpersoner
första halvåret 1995

Sammanfattningsvis sökte och vistades år 1995 med bibehållen
svensk arbetslöshetsersättning 1 356 arbete utomlands. Avpersoner

cirkadessa kan 420 31,2 ha fåttprocent arbete iantas ettpersoner
medlemsland. Fråga i dessa fall påbörjatärannat om personer som

arbete utomlands utsända från Sverige. Uppgifter saknasutan att vara
i vilken utsträckning dessa arbetstillfällen har år.änvarat ettom mer
går därför inte bedömaDet i vilken utsträckning iatt personerna

denna skall bosatta utomlands. Emellertid kan det antasgrupp anses
avsikten hos många dessa varit arbeteatt att ett permanent utom-av

lands och utlandsvistelsen således skulle längre år.änatt ettvara
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Förteckning vissa internationella avtalöver

nedan följer uppställning i tabellforrn internationellaHär avtalen av
ingått ochSverige innehåller bestämmelser socialsomsom om

kan intresse för utredning.trygghet vår Avtal endastsom vara av som
innehåller allmänna förklaringar avtalsparterna skall verka förattom
samarbete på det sociala området inte tagitse.d. har med.

spalten Europa-Medelhavsavtal har dels nyingångnaI avtalangetts
mellan EU och tredje länder Medelhavet prop.-hänvisningarna,runt

associationsavtaldels äldre EGT-hänvisningarna. kommerDe senare
avtal. Förhandlingar Europa-Medelhavsavtalersättasatt av nya om

förs med andra länderdessutom de i tabellerna angivna.än
EU och dess medlemsländer har under år också ingått s.k.senare

Östeuropa.Europaavtal med olika länder i Som framgår i tabellerna
befinner sig dessa på olika stadier fram till formelltväg ett
införlivande med svensk rätt.

förkortningPSA partnerskaps- och samarbetsavtal. EU ochär en av
medlemsländer har ingått sådanadess avtal med Ryssland och flera av

tidigare Sovjetrepublikerna.de När det gäller social trygghet dessaär
avtal olika långtgående. avtal iDe tabellen deärangettssom som
bedöms någon betydelse för Socialförsäkringensden svenskavara av
regler skyddad personkrets.om

Med Europarådskonventionerna åsyftas tvåde provisoriska
överenskommelsereuropeiska social trygghet för Sveriges delom som

årblev gällande 1955 SFS 1955:563 och fortfarande gäller.som
anledning i EuroparådetMed antalet medlemsstater utökatsattav

år flera ratificeraunder och överenskommelsernaväntasstatersenare
kommer de bli tillämpliga i Sverige medborgare i ytterligareatt
stater.
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EU/EES Europa- Europa- PSA Bilateral Europa-
Medel- avtal konvention rádskon-
havsavtal ventio-

nerna

Algeriet EGT SFS
1978 L 1987:1325
263

Australien SFS
1989:102

Belgien SFS SFS
1994:1500 1955:563

Bulgarien EGT
1994 L
358/1

Chile SFS
1995:1337

Cypern EGT SFS
1973 L 1955:563
133/88

SFSDanmark SFS SFS
1994:1500 1993:1529 1955:563

Estland SFSProp.
95/96: 1993:1048
27

Finland SFS SFS
1994: 1500 1993: 1529

Frankrike SFS SFS SFS
1994:1500 1981:584 1955:563

SFSGrekland SFS SFS
1994:1500 1985:774 1955:563

SFSIrland SFS
1994:1500 1955:563

SFSIsland SFS SFS
1992:1317 1993:1529 1955:563

Prop.Israel SFS
95/96: 1983:325
185

Italien SFS SFS SFS
1994:1500 1982:877 1955:563
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EU/EES Europa- Europa- PSA Bilateral Europa-
konventionMedel- avtal râdskon-

ventio-havsavtal
nerna

SFSJugoslavi-
1978:798en

SFSKanada
1985:949

SFSVerdeKap
1991:1333

Prop.Lettland
95/96:
28

SFSLiechten-
1992:1317stein

Litauen Prop.
95/96:
29

SFSSFS SFSLuxem-
1988:350 1955:5631994:1500burg

EGTMalta
1971 L
61

SFSProp.Marocko
1982:24995/96:

195

iMoldova
kraft

SFS SFSNederlän- SFS
1983:22 1955 :5631994: 1500derna

SFSSFS SFSNorge
1993:1529 1955:5631992:1317

EGT SFSPolen
1989:1421993 L

348/1

SFSSFSSFSPortugal
1955:5631979:8691994:1500

SFSQuebec
1988:100
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EU/EES Europa- Europa- PSA Bilateral Europa-
Medel- avtal konvention râdskon-
havsavtal ventio-

nerna

Rumänien EGT
1994 L
357/1

Ryssland i
kraft

Schweiz SFS
1980:32

Slovakien EGT
1994 L
359/ 1

Slovenien Prop.
96/97:
144

Spanien SFS SFS SFS
1994:1500 1984:555 1955:563

Storbri- SFS SFS SFS
tannien 1994:1500 1988:106 1955:563

Tjeckien EGT
1994 L
360/1

Tunisien Prop. SFS
95/96:34 1955:563

Turkiet EGT SFS SFS
1972 L 1981:208 1955:563
293

Tyskland SFS SFS SFS
1994:1500 1977: 740 1955:563

Ukraina Prop
96/97
:143

Ungern EGT SFS
1993 L 1983:139
347/1

USA SFS
1986:734
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Bilateral Europa-PSAEuropa- Europa-EU/EES
konvention râdskon-avtalMedel-

ventio-havsavtal
nerna

PropVitryssland
95/96
2139

Österrike SFSSFS
1983:4781994:1500
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