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Klingvallstatsrådet Maj-IngerTill

särskilddirektivregeringenbeslutade1997 ut-januariI gav ensomom
ekonomiskförtillförslagutformauppdragiredare nytt systemettatt

arbetsförmåga 1997:9. Detdirlångvarigt nedsattersättning vid nya
sjuk-förtidspension ochmedskall dagensersätta systemsystemet

långvarigt nedsattvidersättning1997:03Utredningen Sbidrag. om
j Förtidspensionsutredningen.arbetsförmåga tagithar namnet

tilläggsdirektivregeringenbeslutadeoktober 1997I gavsomom
utgiftsramhålla lägreskulle sig inomförslagenförutsättningen att en

1997:123.dirreglermed dagensjämfört
redovisning i desärskildlämnaskall utredarendirektivenEnligt en

regeringenEfterungdomar.särskilt beröruppdraget attdelari somav
redo-skalldel uppdragetdennaförlängd tid förbeslutfattathar avom

augusti 1998.den llänmasvisningen senast
betänkan-lämnatdecember 1997november ochhar iUtredningen

1997:166 ochaktivitet SOUTrygghet ochOhälsoförsäkringen.dena
Övergångsbestämmelser 1997:189.SOUOhälsoförsäkringen.

ohälsoförsäkringenstill hurförslagbetänkandedettaI presenteras
nuvarande reglerutsträckningså de i änutformas störreregler kan att

utveck-positivmedverka tillkansjukbidragochförtidspensionför en
funktionshindradesvårtförling personer.unga

skallföreslås. Denhabiliteringspenning,ersättningsform,En ny
arbetsför-långvarigt nedsattharbeviljasansökanefter sompersoner

funktionshindervaraktigaochmedicinska skälmåga samt stora somav
Habiliteringspenninglivsföringen.svårigheter ibetydandeförorsakar

århalvårsskiftet detundervidtidigastbeviljasskall kunna personen
habi-harårs ålder.29 Enår och längstfyller 19 t.o.m. person somsom

levamöjligheterutveckla sinaoch börliteringspenning skall kunna att
Habilite-arbetslivet.delliv ochsjälvständigtaktivt och att taett av
möjligt,så aktivitetför mycketplattformringspenningen somger en

skallgrund. Individenekonomisk trygghettiden medoch hela som
blir aktuella.aktivitetervilkavilken ellersjälv avgöra som

förlängd skol-harfunktionshinderföljdOckså till avpersoner som
habilite-beviljasstudietakt skall kunnanormalförhållande tillgång i

ringspenning.
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Ersättningen vid habiliteringspenning föreslås identisk medvara
den skall gälla för den tidigare föreslagna långtidssjukpenningen.som

Även långtidssjukpenning skall kunna beviljas från halvårsskiftet
årdet fyller år.19 Förtidspension skall kunna beviljas tidigastpersonen

årsvid 30 ålder.
Av bl.a. tidsskäl har utredningen avstått från länma förslagatt om
lagstiftning. Emellertid lämnas exempel på utformning lag-ettny av en

regel med kriterier för till habiliteringspenning.rätt
Generaldirektören Anna Hedborg har sedan den 16 januari år 1997

varit särskild utredare i utredningen.
den delI arbetet särskilt ungdomar har utredningenav som avser

haft följande sammansättning i övrigt:
Sakkunniga i utredningen har varit departementssekreteraren

Anders Blanck, departementssekreteraren Karin Frank, kanslirådet
Marianne Jenryd, kanslirådet Inga-Britt Lagerlöf och departements-
sekreteraren Anna Westerholm.

Experter i utredningen har varit utredaren Dan Ljungberg, utredaren
Karin Lund och enhetschefen Rolf Westin.

Sekreterare i utredningen har varit försäkringskonsulten Bengt-Olle
Andersson t.o.m. 31 maj 1998 och hovrättsassessom Tomas Forenius.
Avdelningsdirektören Mikael Müller har tjänstgjort huvud-som
sekreterare. Också utredaren Dan Ljungberg har tjänstgjort i sekreta-

iriatet.
Förtidspensionsutredningen överlämnar härmed betänkandet Unga i

ohälsoförsäkringen. Tid för aktivitet och utveckling SOU 1998:106.
Utredningens arbete härmed avslutat.är

Stockholm i augusti 1998

Anna Hedborg

/Mikael Müller
Bengt-Olle Andersson
Tomas Forenius

LjungbergDan
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Sammanfattning

svåraste funktionshindrenpå med dedeinriktadeFörslag unga

utform-ohälsoförsälcringensförslagbetänkandedettaI presenteras om
lång-funktionshinder ochsvåramedfrämstförning personerunga

i högrelösningkonstruera somUppgiftensjukdomar. ärvariga att en
och förtidspen-sjukbidragsjukpenning,mednuvarandegrad än systern

tillmedverkanochtrygghetekonomiskbehovtillgodose dekansion av
grundenläggaMålsättningendenna ärfinns i attutveckling grupp.som

falloch i bästasjälvständighetochaktivitetprägladtillvaroför aven
funk-svårastemed deförsjälvförsörjninggradökad personeraven

tionshindren.
särskilt berörreformställer kravsamhällsutvecklingen somen

alltiddetförintemåste justeras,Nuvarande attde systemunga.
tillräckligt bra.alltid fungerarintedetdåligt förfungerar attutan

föreslås reformoförändrade kostnaderförInom gersomenramen
svårast handikappa-för demvuxenliveti ärstartmöjligheterbättre som

de.

från demförtidspensionärerskiljer sigSom somungagrupp
i livetpensioneras senare

viktigastede allraå sjukbidragochförtidspension ärmed ettSystemet av
hela be-omfattarFörsäkringenvälfärdssystemet.svenskai detinslagen

år.16-64ålderspensioneringenungdomsåren tillfrånfolkningen
infördessedanlikadanahuvuddragi sina systemetReglerna har utsett

på 1960-talet.
saknarmedicinska skäldentiden harMed avpersoner somgrupp

i antal.kraftigtvuxitarbetesigförsörjamöjlighet egetatt genom
be-drygteller 7400 000det fler procentfinnsnulägetI än avpersoner,

heltsjukbidrag. Denellerförtidspensionålder, medi aktivfolkningen
gällerförtidspensioneringaralladelendominerande sompersonerav
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till följd ohälsa arbetslivettvingas lämna efter långt yrkesliv. Detav ett
också bland de etableradeär äldre och arbetsmarknaden nästansom

hela ökningen antalet förtidspensioneringar har inträffat. Bland deav
16-29 år har däremot antalet förtidspensionärer och sjuk-yngre

bidragstagare under flera årtionden legat oförändrat på nivåen om
cirka 15 000. Iden åldersgruppenallra 16-19 år finns ungefäryngsta

0003 personer.
fårDe förtidspension eller sjukbidrag riktigt saknar isom som unga

regel arbetslivserfarenhet. De karaktäriseras ofta ha medföddaattav
eller tidigt förvärvade allvarliga handikapp. Flertalet har psykisken
sjukdom eller utvecklingsstörning. Många gånger påverkar handikappet
eller funktionshindret hela den livssituation också underär ut-som
veckling eftersom inträdet i försäkringen sammanfaller med in isteget
vuxenlivet. Ofta ligger det svåramycket medicinska och andra problem
bakom långvariga sjukskrivningar hosäven unga personer.

De pensioneras äldre kännetecknas ha varit yrkes-attsom som av
mässigt och socialt etablerade under praktiskt hela sitt liv.taget vuxna
Även det generellt finns påtagliga medicinska orsakar tillsettom pen-
sioneringama också för denna problemen vanligtvisär integrupp av

slag svårighetsgradoch hos dem kommer in i försäk-samma som som
ringen som unga.

Förtidspensioneringens utformning eller mindreär ensidigt in-mer
riktad de äldres villkor. För dem länge har varit etablerade harsom
försäkringen främst till uppgift ekonomisk och social trygghetatt ge

det medicinska skäl inte längrenär möjligt förvärvsarbeta.är attav
Ibland kan det enkel uppgift för försäkringskassan kon-attvara en

arbetsförmågan grund gåttohälsa har förlorad hosstatera att av en
långtmed arbetsliv bakom sig. Vanligtvis det dock komp-ett ärperson

licerat sådan bedömning.göra Det finns bred gråzon inomatt en en
vilken svårtdet säkert hurär sjukdomen påverkar möjligheter-sägaatt

till fortsatt förvärvsarbete. En viktigt inslag vid försäkringskassansna
bedömning till förtidspension eller sjukbidragrätten individensärav
förmåga aktiv olika eftersom aktivitetsförmågaatt sätt,vara av en
viss omfattning kan indikation han eller hon skulle kunnaattvara en
finna försörjning. En hög grad aktivitet hosen egen av en person som

pensionerad efter långtär tidigare yrkesliv innebär därför normaltett
han eller hon pensioneringen har visssett arbetsförmåga.att trots en

Det därför i och för sigär naturligt ohälsoförsäkring iatt en som
huvudsak inriktad på de villkorär finns bland dem pensione-som som

i livet har restriktiv aktivitet hos den enskildesent underras en syn
tid med ersättning. Restriktiviteten kommer till uttryck rättenattgenom
till ersättning kan förtidspensionäromprövas aktiv. Re-öppet ärom en
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säkerställa och legiti-rättssäkerhetnödvändig förstriktiviteten är att
sådantmedTillämpningenrnitet för sätt attett system ettsystemet. av

år tilldem i kommeremellertidpå aktivitet drabbar som ungase
mångatillvaroaktiv i ochdennaförsäkringen. För är stortengrupp

utsträck-i heltutbildningspecifika aktivitetergånger t.ex. annanen
fömiåga.utvecklas fullt efter sinkunnaförutsättning förning utatten

försäkringen harförAlltså det i dag dilemma göraföreligger attett som
Aktivitethos den enskilde.förhålla sig till aktivitetskallmed hur man

å sidaneller sjukbidrag kanförtidspensionmedhos ena varapersonen
arbetsförmåga.faktiskt viss Enhon harhan ellertecken attett en

å andra sidanaktiv tillvaro i kanelleraktivitetspecifik ettstort varaen
arbetsförmåga han eller hontillhabiliteringinödvändigt led somenen

det bland demhaft. Eftersomtidigare harhellerhar och inteinteännu
förmågorflera olikahandikappade kan saknassvårtochär ungasom

vissarbetslivet behöverhävda sig ikunnanödvändiga förär att ensom
förpåinteaktivitetsförmåga dennaför sättgrad samma somgruppav

förmåga försörja sigtillmotsvarandede haräldre innebärade attatt en
arbete.genom

förhållningssättrestriktivtharförtidspensionssystemetEftersom ett
långsiktigtill de behovanpassningsaknas iaktivitettill settstort aven

finns bland dembl.a. arbeterehabilitering tillhabilitering och somsom
funktionshindrade de kommerochsvårt handikappade närochär unga

habilite-ersättningsfonndärförförsäkringen. krävsDetin i egenen -
funktionshindren. Detsvårastemed deför deringspenning unga-

föreslåsdemlångtidssjuka ungdomar. Försvårtockså andra attfinns
långtidssjukpenningenföreslagnatidigareför denregelverket anpassas

habiliteringrehabilitering ochså effektivåstadkommaför somatt en
möjligt.

i i korthetFörslaget

från årlångtidssjukpenning 19ochHabiliteringspenningl

måste höjas. Ingenotidsenlig ochförtidspensionlö-årsgränsen för är
års ålder.förtidspensionerad före 30bliskall kunna

får har19-årsdagen infaller denhalvårsskiftet årdetVid somsom
medicinska skälarbetsförmågalångvarigt nedsattdrabbats an-avav

in-långtidssjukpenning. Den lägstaellerhabiliteringspenningtingen
normala tid-till dendärmedförsäkringenträdesåldem till anpassas

också dengyrrmasiestudier därigenomavslutade ärpunkten för som
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tidpunkt då det för allmänhetungdomar i är realistisk kunna försörjaatt
sig långsiktigt arbetsmarknaden.

Habiliteringspenning tvåkan utgå i fall. Dels för dem på grundsom
sitt handikapp har skolgång,förlängd dels för dem efterav som av-

slutad skolgång saknar arbetsförmåga medicinska skäl och harav som
och varaktiga funktionshinderett stort orsakar betydande svårig-som

livsföringen.heter i Habiliteringspenningen skall dåupphöra personen
år.fyller 30

Övriga långvarigt sjuka inte svårtär lika funktionshind-som men
rade får långtidssjukpenningtill derätt inte kan arbeta.om

Habiliteringspenning

Försäkringen bör förhållningssätt till aktivitetgeneröst hos denanta ett
enskilde. Habiliteringspenningen plattform såför mycket ak-ger en
tivitet möjligt, och hela tiden med ekonomisk trygghet grund.som som
Personer har habiliteringspenning skall kunna och bör utvecklasom
sina möjligheter leva så aktivt och självständigt liv möjligt.att ett som
Om det realistiskt måletbör också långsiktigtär uppnå ochattvara
förbättra arbetsfönnågan och ha kontakt med arbetslivet.annan

Individen skall själv vilken eller vilka aktiviteteravgöra blirsom
aktuella under tid med habiliteringspenning. Bland aktiviteter som
troligen kommer dominera kan medicinsk habiliteringnämnas ochatt
rehabilitering, utbildning, hobbies, arbetsmarknadspolitiska åtgärder
och förvärvsarbete ochäven kontakt med arbetslivet.annan
Habiliteringspenningen skall minskas med 80 deprocent av
förvärvsinkomster tjänas in. Genom den fårenskilde behållaattsom
20 inkomsterna skapas drivkraft för arbete.procent av en

förstaI hand det andra försäkringskassanär ståän skallorgan som
för de samhällsinsatser kan behövas för aktivitetema skallattsom
komma till stånd. Eftersom individen får habiliteringspenning oavsett
aktivitet kan andra samhällssektorer inrikta sig sina primära
uppgifter. Försäkringskassan skall länma individuellt stöd endast om

så begär.personen
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försörjningsstöd,skall fåhabiliteringspenningmedPersoner
funktionshindretmerkostnaderdeförersättningbostadsstöd samt som

få försörjningsstöd i formFlertalet kommertill.upphov av enger
garantinivåf förvärvsarbetahunnitharPersoneråldersberoende som

hunnithafunktionshinder kandrabbasår sedannågra och av
habiliteringspenning 80inkomstrelaterad procentsig förkvalificera av

årens arbetsinkomster.detvåde högstagenomsnittet senastetreavav

Långtidssjukpenning

funktionshindradesvårtfullt likaintesjukalångvarigtDe är mensom
densammaersättningenekonomiska ärlångtidssjukpenning. Denfår

habiliteringspenning.vidsom
habiliteringspenningenfrånsigskiljerLångtidssjukpenningen

aktiviteternakravinriktning ochhuvudsakligha attatt somgenom
tillarbetsförmåga. Individens rätttillskall ledatidmöjligakortast er-

löpande.principiskall därför prövassättning
arbetsförmågauppnåkanintebedömsdetSå länge att personensom

aktivitetersigfår eller honhanrimlig tid ägnainom som per-samma
kanhabiliteringspenning göra.medsoner

handikappersättningVårdbidrag och

försörj-långvarigttillföråldersgränsennedre rättdenHöjningen av
princip 19år till i16från nuvarandeohälsoförsäkringenfrånningsstöd

handikappersättningen.ochvårdbidragetförfår konsekvenserår
motsvarandeÄven sätt,höjasVårdbidrag börföråldersgränsen

vård-tillNuvarandeår.fyller 19 rättår barnethalvårsskiftet dettill
15funktionshindrade barnochsjuka t.o.m.föräldrarförbidrag avser

ålder.års

stigandemedgarantinivån ökaskallfrån utredningenförslagtidigareEnligt ett
realahalva denmedi taktökaoch dessutomprisutvecklingenföljaålder,

innebärnuvarandeJämfört medförvärvsaktiva. systembland delönetillväxten
livet. Enligttidigt iförsäkringenin ikommerförbättring för demförslaget somen
ersättning ifår sindemförbättringen förfinansieras1997:166i SOUförslag som

ersättningen förinkomstrelateradeåterhållsamhet i denmotsvarandeår av enunga
ålderspensionering.sintid innankortareförtidspensionfår sindem ensom
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Den nedre åldersgränsen för till handikappersättningrätt föreslås
höjas från nuvarande år16 till i normalfallet halvårsskiftet årdet då

fyller år.19personer



Del I

utgångspunkterochBakgrund
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miska situationen för elever vid riksgynmasierna för döva, hörsel-
skadade svårt rörelsehindrade ungdomar.samt Myndigheterna lämnade
i december 1995 redovisning uppdraget. Redovisningen skallen av ut-

underlaggöra för utredaren.ett
Direktiven till utredningen har i sin helhet bifogats betänkandet

bilaga 1.

1.2 Utredningsarbetet
Det tidigare arbetet

Förtidspensionsutredningen har i november respektive december 1997
lämnat två betänkanden: Ohälsoförsäkringen. Trygghet och aktivitet

ÖvergångsbestämmelserSOU 1997:166 Ohälsoförsäkringen.samt
SOU 1997:189. Det bör skapas finansiellt sammanhållen ohälso-en
försäkring för alla ersättningsfall vid nedsatt arbetsförmåga av
medicinska skäl. Nuvarande sjukbidrag föreslås avskaffas samtidigt

ersättningsform, långtidssjukpenning, införs vid långvarigtsom en ny
nedsatt arbetsfömiåga. Liksom idag föreslås förtidspension vidutges
varaktigt nedsatt arbetsfönnåga. Nuvarande grundskyddssystem före-
slås avskaffas och ersättas konstrueratett nytt är eftersystemav som
delvis andra principer. Förmånsberäkningen inkomstrelaterad för-av
tidspension föreslås förändras i grunden. Utredningen har lämnatäven
förslag till hur ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga skall an-
sluta till reglerna i det reformerade ålderspensionssystemet för-samt
slag inom bl.a. rehabiliteringsomrâdet. Utredningen har vidare lämnat
förslag till förändringar syftar till ökade möjligheter till aktivitet,som
bl.a det gällernär studier och förvärvsarbete under tid med förtidspen-
81011.

Samtidigt utredningen har arbetat vidare med den delsom av upp-
draget särskilt ungdomar har regeringen lämnat propositionsom avser
1997/982111 Reformerad förtidspension, I propositionen föreslåsm.m.
främst vissa riktlinjer för reformeringen den del reformeratettav av

gäller vid varaktigt nedsattsystem arbetsförmåga. Detsom attanges
det dock krävs ytterligare beredningsarbete innan slutliga förslag kan
läggas fram. I propositionen beskrivs vidare den planerade fortsatta be-
redningen frågan refomiering hela för ersättning vidav om systemetav
långvarig arbetsoförmåga. I det sammanhanget regeringen detattanger
måste principiellagöras och andra ställningstaganden vid utformningen

de komponenter allmän försäkringutgör långvarigtvidav ned-som en
arbetsfönnåga. De enskilda komponenternasatt måste emellertid också
i sammanhang, så väl fungerandeett helhetatt med totaltses en ett sett
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riksdagenantagitsPropositionen harinnehåll kan skapas.lämpligt av
1997/982237.rskr.1997/98:SfU11,bet.

ungdomararbetetdelDen avsersomav

deli densammanträdeförstasittutredningenhöll som1998februariI
ungdomar.avser

frågortillbegränsatuppdragetdel är avserdenna somTrots att av
behandlar be-arbetsförmåganedsattlångvarigtmedpersoneryngre

Utöverfrågeställningar. över-aspekter ochfältbretttänkandet ett av
övrigadeersättning,tillföråldersgränsen rättnedredenväganden om

nivån denochutfominingenersättningtillför samtkriterierna rätt
ihur störretonviktstark systemetliggerersättningenekonomiska en

ökadförförutsättningarskapakannuvarande enomfattning systemän
också isjälvständigt livochaktivtochsjälvförsörjning ettgrad merav
Fråganfunktionshindradeochlångtidssjuka personer.övrigt för yngre

särskildhaftharersättningmedtidunderförvärvsarbeteochstudierom
nödvän-varitharDetöverväganden. ävenutredningensvidbetydelse

merkostnader.förersättningföroch systemendigt överatt anpassase
förslagfrån lämnautredningenavstår atttidsskäl om nybl.a.Av
utformningpåexempelkapitel 7ilämnasEmellertid ett avlagstiftning.

ersättningsforrndentillförkriterier rättmedlagregel nyaen
ohälsoförsäkringeninomföreslås införashabiliteringspenning som

svåraocharbetsförmåganedsattlångvarigtmedför personerunga
funktionshinder.

i detbetänkandei dettaförslagenbedömningenUtredningen attgör
förhållan-ibetydelsefinansiellmarginellharendastperspektivetkorta

få deframsvårtemellertid1997:166. Det attärSOUiförslagentillde
för vissautfalletekonomiskadetberäknaför avkrävsunderlag attsom

deuppskattningarDärförlämnas. presenteras avförslagde som
bedörrmingar.kvalitativahuvudsakimedkonsekvensernaekonomiska
betydelsefulladebedömerutredningen mestattbörDet poängteras att

medochisikt,uppstå på lite längrekommereffekternafinansiella att
förvärvsfrekvensökadförgrundenläggerföreslagnadet systemet enatt

funktionshindradeförövrigtliv isjälvständigtochaktivtoch ett mer
personer.

medkontaktfortlöpandegång haftarbetetsunderharUtredningen
handikapprörelsen,förbeståendesarnrådsgrupp representanteraven

företrä-ochorganiserargradhögsärskiltiförbundtonviktmed som
ochungdomsförbundsärskildaOcksåfunktionshindrade.der yngre

Ävensamrådsgruppen.representerade ivaritharungdomsansvariga
hardeltagit. GruppenharHSOsamarbetsorganHandikapprörelsens
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vid tillfällen.sammanträtt Deltagarna i samrådsgruppentre har också
beretts tillfälle efterhand lämna synpunkter påatt utredningens förslag.

Delar utredningens sekretariat har gjort studiebesök riks-av ett
Örebrogymnasiema för döva och hörselskadade i och där träffat bl.a.

elever och lärare. Utredningen ocksåhar i andra sammanhang haft
kontakt med och träffat enskilda med funktionshinder, för attpersoner
fâ del synpunkter och erfarenheterta för få reaktionerav samt att
tankegångar och preliminära förslag. Utredningen har också haft kon-
takt med företrädare för flera de myndigheter bedriver verk-av som
samhet riktad till funktionshindrade bl.a. Centrala studie-personer;
stödsnänmden, Statens institut för handikappfrågor i skolan SII-I,
Statens institut för särskilt utbildningsstöd Sisus AMS verksam-samt
het Unga Handikappade.



191998:106SOU

börnuvarandeSkäl för system2 att

reformeras

berörsärskiltreformBehov2.1 somenav

ohälsoförsäkringenide unga

depå blandvillkoreninriktadfrämstärFörtidspensioneringen
äldre

försäkringallmän1962:381lagentillkom1960-taletbörjan omI av
ochlångvarigtvidersättningförbl.a. var-reglerar systemetAFL som
förtids-medskäl. Systemetmedicinskaarbetsförmåganedsattaktigt av

år.16-64åldernibefolkningenhelaomfattarsjukbidragochpension
in-ensidigtmindreellervaritdetharinfördesSedan systemet mer
haefterpensioneras attbland demfinnsbehovpå deriktat somsom

helapraktisktunderarbetsmarknaden tagetpå vuxen-etableradevarit
eko-uppgifttillfrämstförsäkringen atthar gedennalivet. För grupp

längreskäl inte ärmedicinskadettrygghetsocial närochnomisk av
signärmarockså blandDetförvärvsarbeta. är sommöjligt personeratt

förtids-flertaletdetår,65f.n.pensionsåldem, storaden allmänna som
beviljas.pensioneringar

lång-behovtill deanpassning systemet avsaknasI avsettstort en
demblandfinnsregelirehabilitering somochhabiliteringsiktig som

förhållandenBland deförsäkringen.i sominkommerdenärär unga
tilldenmindre ärbetydligt attantalsmässigtdennautmärker grupp

handi-medfödda,oftasvåra,medinnefattardelövervägande personer
socialförsäkringssystemetiinträdetVidfunktionshinder.ochkapp

omfattande kon-någonallmänhetii dennasaknar mergrupppersoner
arbetslivet.medtakt

sjukbidragsreglema ännuochförtidspensions-huvuddragsina ärI
föränd-radgenomförtshar1960-taletsedandet enintakta, även om
förvillkorändrade rättfrågavaritdethardelenTillringar. största om

försäkringensrörandejusteringarmindrevissaersättningtill samt
inslagsådanaförändringartonviktklarvaritharDet avfunktion. en
högreiberörenbartellerhuvudsakligen personerförsäkringeni som

drabbasyrkeslivlångtefter ettdärmed främstochåldrar sompersoner



20 Skäl för nuvarande bör reformerasatt system SOU 1998: 106

ohälsa så de inte längre kan arbeta. Föratt de äldre åldersgruppemaav
har på detta sätt regler i viss utsträckningsystemets till denanpassats
samhällsutveckling har ägtsom rum.

De formella förändringar reglerna har genomförts underav som
årens lopp såledeshar huvudsakligen utformats någon särskildutan
hänsyn till de specifika behov kan föreligga blandsom yngre personer
med nedsatt arbetsförmåga medicinska skäl, det iäven praktikenav om
har skett viss utveckling förskjutningarsystemeten av genom av
praxis.

samhällsutvecklingen påställer krav reform särskilt berören som
de unga

På rad områden har samhällsutvecklingen inneburit det bör infö-en att
delvis förändrat vadett synsätt Socialförsäkringensras uppgifter.avser

Till viss del finns det behov förändringar har betydelse för allaav som
åldersgrupper. Exempelvis bör ohälsoförsäkringen etablera ett genom-

förhållningssätttänkt till aktivitet hos hela den har ersätt-grupp som
ning vid långvarigt nedsatt arbetsfömiåga. Utredningen har i tidiga-ett

betänkande SOU 1997:166 föreslagit regler bl.a. syftar tillre attsom
det möjligt förgöra med förtidspension under vissa förut-personer att

sättningar förvärvsarbeta. Vidare lämnades förslag vissa uttaladeom
möjligheter studera under tid med förtidspension.att Det finns
emellertid också behov reform särskilt berör de i ohäl-av en som unga
soförsäkringen.

Socialförsäkringens utformning för de åldersgrupperna haryngre
diskuterats under följd år. bilagaI 2 lämnas redogörelse fören av en
hur bl.a. frågan höjning den nedre åldersgränsen för tillrättom en av
förtidspension och sjukbidrag sedan 1950-talet har hanterats tidigareav
utredningar. En utgångspunkt för flera de tidigare förslagen har varitav

habilitering och rehabiliteringatt funktionshindrade iav yngre personer
allmänhet måste i långsiktigt perspektiv. Hos fleraett utredningarses
har det funnits för tidig pensionering funktionshindradeatten oro av

i vissa fall kan riskera komma i konflikt med samhälletspersoner att
stödjasträvan dessa förbättra sinaatt förutsättningaratt kunna levaatt

aktivt liv och tillvara sina möjligheterett tillta utveckling. Trots flera
förslag höjd lägstaålder för förtidspension och ytterligareom en om
justeringar i har det i praktiken intesystemet genomförts några sådana
förändringar.

Enligt denna utrednings uppfattning kvarstår de tidigare utred-av
ningar angivna skälen för omfattande reform socialförsäk-en mer av
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Skälen haråldersgrupperna.deförutformningringssystemets yngre
harsamhällsutveckling ägtdenförstärkts rum.dessutom somav

sti-ochbejakasig uttalatskaffa sättbör attOhälsoförsäkringen ett
sigersättningsberättigade ägnarmulera personeratt yngre

bidrakanslagolikaaktiviteterrehabiliterandeochhabiliterande somav
dettaIbästatillvara sätt.utvecklingsmöjlighetema sam-tastill att

tillför16-årsgräns rättnuvarandeomprövningkrävsmanhang aven
i formersättningförsäkringenIdagförsörjningsstöd. avlångvarigt ger

tillnåttharintetillsjukbidragochförtidspension uppsompersoner
praktikeniförvärvsarbeteförsörjninglångsiktigdåålderden genom

allmänhet.iungdomarifråga förkommakan

medsambandibehovtill deanpassningförTillfälle gesungasen
år 2001införshelt nytt systemettatt

tillgodosevarittidenhelaharförsäkringen attihuvudsyftenaEtt av
följdtillför demtrygghetsocialochekonomisk avsombehovet av

försäkringensyfte förarbete. Dettaförsörja sigkaninteohälsa genom
försäk-icentral platssjälvklart intabörochåldersgrupperallagäller en

fortsättningsvis.ringen även
genomgripande översynförskälemellertid avfinnsDet merennu

syften kandessahurövrigt ochibör haförsäkringensyftenvilka som
reforme-föreståendedenbakgrundBlandtillgodoses. motannat av

ersättningförstår hela systemetålderspensionssystemetringen nuav
underskälmedicinska översyn.arbetsförmågalångvarigt nedsattvid av

proposi-iförslagregeringensbakomsigställtRiksdagen har
refor-skallförtidspensionssystemnuvarande1997/98:11l atttion om

nedsattlångvarigtvidersättningförheltoch systemnyttettattmeras
detpropositionenår 2001. I attkraftträda iskallarbetsförmåga anges

utformningenvidställningstagandenandraochprincipiellamåste göras
ned-långvarigtvidförsäkringallmänutgörkomponenterde ensomav

ocksåemellertidmåstekomponenternaenskildaarbetsförmåga. Desatt
totaltmedhelhetfungerande settväl ettsåsarmnanhang,i attett enses

skapas.innehåll kanlämpligt
reformförtidenuppfattning årutredningens somEnligt enmogen

ochtilltydligtförsäkring uppmuntraråstadkommatillsyftar somatt en
Tillfälle förersättningsberättigade.dehosaktivitetförutsätterprincipi

införandetmedsambandi ettinriktningsådanmed avreform gesenen
arbetsförmåganedsattlångvarigtvidersättningförhelt nytt system

år 2001.
ålders-debetydelsefull försärskiltbliskullereformsådan yngreEn

funktionersärskildadefråganviktigtdockDet attär omgrupperna.
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försäkringen behöver utveckla för bättre kunna tillgodoseatt be-som
hoven hos och behandlas isolerad från de Övriga be-unga personer ses
hov reformering också finns. Utredningen instäm-systemetav av som

i den uppfattning regeringen i nämnda propositionmer som ovan ger
uttryck för, nämligen det samlade olika komponenteratt systemets
måste utformas så de tillsammans kan bilda fungerande helhet.att en

Det bör dock reformpoängteras ohälsoföräkringen i denatt en av
riktning utredningen förespråkar inte i sig kan lösningen påsom vara
alla svårigheterde funktionshindrade förhållandei tillmötersom ar-
bets- och samhällslivet. Ohälsoförsäkringen kan kan lägga grunden för

positiv utveckling, kan inte för också realiserataen attmen ansvar
målsättningen aktivitet och självständighet hos individerna. Det iärom
huvudsak andra samhällssektorer-och givetvis i möjligastörsta ut-
sträckning individen själv har eller får försöka utveckla desom som-
instrument krävs.som

2.2 Samhället har förändrats

Sedan förtidspensions- och sjukbidragssystemet infördes på 1960-talet
har samhället förändrats i flera avseenden väsentligaär för vilkasom
funktioner ohälsoförsäkringen bör ha, och hur reglerna bör utfonnas,
för tillgodose de behov finns hos dematt deär närsom som unga
kommer in i försäkringen.

mångfaldEn större påi arbetslivet och arbetsmarknaden

Arbetslivet och arbetsmarknaden har genomgått genomgripande för-
ändringar, bl.a. den tekniska utvecklingen till följdävengenom men av
de rationaliseringar har ägtsom rum.

Den arbetsmarknad tidigare förelåg betydligt över-som var mer
blickbar och i sina huvuddrag statisk denäven nuvarande.än Detmer
fanns tidigare färre antal olika arbeten, dessutomett undertyper av som

längre tid hade varit relativt oförändrade till sitt innehåll. Tillen en
del idagavsevärt handladestörre detän arbeten det gickom som

relativt snabbt lära sig. Det fanns fler arbeten däratt det huvudsakligen
ställdes krav på fysisk funktionsförrnåga och också relativt hög fysisk
prestationsförmåga. Under årtionden har tjänstesektomsenare expan-
derat samtidigt kunskapsinnehållet i arbetslivet har ökat överlag.som
Det finns fler arbeten i vilka det ställs högre krav på de anställ-numera
das kvalifikationer och förmågor.
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vissafört med sigutvecklingen typerhar attSammantaget av ar-
kommitantalsamtidigtbortfallit storthari ettbeten nyasett somstort

till.
utveck-hastigaförhållandevishittillsvarandetanke denMed

utgåanledningnågonknappastfinns attarbetsmarknadenlingen
detTvärtom ärutvecklingen vägifrån stannaär att sanno-att av.nu

underocksånivå kommer ägahögförändringstakt attlikt rumatt en
framtid.överskådlig

Ökade kunskappå utbildning ochkrav

ställsdetinneburitbl.a.harutveckling attArbetsmarknadens numera
arbete.sökerdenutbildningfråga ettikravhögrebetydligt somom

kraftigt.byggtsutbildningsväsendet uthardettaföljd ävenSom av
efterredanavslutasskolgångenovanligtmycketdet attNumera är

regel.utbildninggymnasialgenomgå ärgrundskolan. Att numeraen
skolgången avslutasvanligareår blivitunder attharDet även senare

högskola.elleruniversitetpåstudiermed
utbildning harsigbehovetstegrade ägnaallmänt attDen sett av
arbetslivet hariinträdetåldern förgenomsnittligadenmed sigfört att

kommitgenerelltarbetsliv harochstudier settmellanSambandethöjts.
syftardirektgradi högreutbildningarnastärkas att numeraatt genom

direkt in-hafalli de flestakrav, attarbetslivetstill genommotatt svara
yrke.visstriktning ett

möjlig-sinaförbättraenbartdock inte sättsigutbilda attettAtt är
Samhälletmed.trivsochförfå arbeteheter ett passaratt mansom

med-också andraienskildedenkunskapskravdag högreställer i
sigtillförmågaochkunskaperkrävs att tasammanhang. Detborgerliga

i kul-ochsarnhälls-delta iaktivt kunnaförinformationanvändaoch att
kompliceradeiställningrättigheter,sinatillvara ta po-turliv, kunna ta

i hörd.sinfrågor och kunna röstlitiska göra

på integreringinriktaskommitHandikappolitiken har att

utveck-betydandeÄven området har sketthandikappolitiskapå det en
1960-infördessjukbidragssystemetochförtidspensions-sedanling

talet.
kännetecknats strä-hautvecklingenkan sägasInledningsvis enav

lindravård förochomhändertagandetill attsamhällets sidafrånvan
handikapp.följderna av
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Därefter har tydligt övergåttutvecklingen till inriktning mot atten
tillförsäkra människor funktionsnedsättningmed jämlikhet och delak-
tighet. Sveriges riksdag regeringen haroch ställt sig bakom de FN:sav
generalförsamling år 1993 standardreglema har dettaantagna som
syfte.

Det kanske konkreta uttrycket för denna utvecklingmest ärsenare
den s.k. avinstitutionalisering har Den har inneburitägt attsom rum.
människor med behov hjälp och stöd har lämnat vårdinstitutionernaav
för i stället integreras i samhället fåoch sina behov påtillgodoseddaatt
andra såsomLagar lagen 1993:387sätt. stöd och service till vissaom
funktionshindrade LSS och lagen 1993:389 assistansersättningom
LASS har kommit till i syfte säkerställa behoven tillgodoses.att att
Ett väsentligt inslag i intregering givetvis del arbetslivetär att taen av

andra. Eftersom praktiskt alla med funktionsnedsätt-tagetsom grupper
ning lever utanför institutionerna ökar också behoven kontaktnu av
med arbetslivet.

En ökad insikt vikten aktiv tillvaro för sjuka ochom av en
funktionshindrade

Sedan några årtionden tillbaka har det vuxit fram ökad insikt ien sam-
hället behovet aktiv tillvaro för sjuka och funktionshindradeom av en

Forskningen inom det medicinska området för-attpersoner. anger
värvsarbete eller aktivitet i sig ofta har rehabiliterande verkanannan en

sjukdomar eller i fall motverkar försämring den för-vart en av
tillståndsäkrades medan passivt levnadssätt har effekt.ett motsatt

Samhällsförändringarna påställer krav förändringar av
försäkringens utformning

Eftersom arbetsmarknaden generellt har utvecklats i riktningsett mot
högre mångfaldgrad borde det i princip idag finnas möj-störreen av

ligheter för enskild individ finna arbeteatt stämmer överensetten som
förmågor,med de kvalifikationer och intressen han eller hon har.som

Samtidigt ställer arbetsmarknaden högre krav på arbetslivserfarenhet,
utbildning och s.k. social kompetens.

Jämfört med tidigare torde det svårare för försäkringskassan attvara
definitivt slå fast med funktionshinder saknar förmågaatt atten person
försörja sig åtminstonearbete, beträffandeegetgenom personer som
kan leva till de grundläggande krav på bl.a. kunskap arbets-upp som
marknaden ställer. En funktionshindrad behöver inteperson vara
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hjälpmedel,Med ochanpassninghandikappad i arbetssituationen. mo-
arbete. Vissa siktet inställtutföra harteknologi kan de flestadem ett

realistiskt in sigriktaheltidsarbete, medan andra det attsom merser
arbetsmarknaden,sig till dendeltidsarbete. Vissa vill söka öppna me-

få anställning medexempelvisandra möjligheterdan större att enser
anordnad anställning.eller särskiltlönebidrag en

kan finnas möjligheteridag i och för sigSamtidigt det störresom
det oftamed och för kanarbete trivsfinna taettatt passarmansom

Arbetslivets ökade kravnå mål hardettidlängre sattatt man upp.som
avsevärd tidenskilde kan behövadenutbildning orsakarpå ägnaatt en

för inträdet arbetsmarkna-förbereda sigstudera och sättannatatt
ocksånaturligtvis tidförberedd kan detfärdigutbildad ochVälden. ta

vilkensysslor vill ha, inomexakt för vilkasigbestämmaatt manmer
någonstans vill bo ochochvill verkasamhällssektor ar-var manman

får anställning.också tid innan faktisktkanGivetvis detbeta. ta man en
itidsåtgång för etableringenutvecklingDenna störremot vuxen-en

så denpå försäkringen utformaskravarbetslivet för med sigoch attatt
behöverförfogande förnödvändig tid tillställakan somyngre personer

försäkringenkapaciteter. Naturligtvis börförmågor ochsinautveckla ta
behöver längrei allmänhetfunktionshindradetillhänsyn att personer

mål.nå visstnormalt förtid än att ett
delaktighet förmålen jämlikhet ochhandikappolitiska män-De om

integreringinneburitfunktionsnedsättning harniskor med aven
institution ochsina livlevde deltidigare stor somavengrupper som

Försäkringenarbetsmarknaden. haraktuella försällanpraktikeni var
rehabilite-habilitering,hantera behovenpå kvalificerat sättatt ett avnu

mångatidigarearbetslivet förkontakt medring och somgrupper
sedanslentrianmässigt ochtämligenförtidspensioneradesgånger som

till arbete.egentlig rehabiliteringföremål någonförinte blevl tillregel lederaktivt levnadssätt ihar ökatInsikten ettettattomz därmed lägreersättningstider ochallmäntillstånd, kortareförbättrat1
l dennaövrigt. Motoch samhällsekonornin iförsäkringenkostnader för

utsträckning hänsynmöjligamåste försäkringen ibakgrund största ta
effekterrad positivakan föra med sigaktiv tillvaro i sigtill att enen

funktionshindrade.långvarigt sjuka ellerför ärpersoner som
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2.3 Försäkringen skulle bättre kunna
medverka till utveckling deen av

försäkrades förmågor
förSystemet långvarigtersättning vid nedsatt arbetsförmåga för-är en

säkring förlust försörjningsförmåga i händelse sjukdom ellermot av av
funktionshinder.

Inkomstbortfallsfunktionen fungerar behöver stärkasmen

Förtidspensionen träder in för kompensera den inkomstförlustatt som
uppkommer till följd sjukdom ellernär med sjukdom jäm-en person av
ställt tillstånd gåttvaraktigt har miste möjligheten arbeta. För-attom
tidspensioneringen de allra viktigaste beståndsdelarnaär i deten av
svenska välfärdssystemet. Det finns mycket starkt behov för-ett attav
säkra sig situationen till följd ohälsa i princip livsvarigt gåmot att av
miste möjligheten kunna försörja sig arbete.att egetom genom

På motsvarande tillgodoser sjukpenning, sjukbidragsätt respektive
den i SOU 1997:166 föreslagna ersättningsformen långtidssjukpenning
behovet försäkring inkomstförlust i de fall nedsättningenmotav en av
arbetsförmågan inte varaktig.är

Syftet försäkring inkomstbortfallutgöra tillgodoses enligtatt moten
utredningens uppfattning i huvudsak väl i nuvarande Isystem.
SOU 1997: 166 har det emellertid föreslagits väsentligen annorlundaen
konstruktion fönnånsberäkningen. Genom starkare betoningav en av

karaktär riskförsäkring har inkomstbortfallsmomentet för-systemets av
stärkts. Ersättningssystemet kan därmed bättre enligtsätt änett nu-
varande regler kompensation för det bortfall förvärvsinkoms-ge en av

den enskilde individen drabbas han eller hon medi-ter som av om av
cinska gårskäl miste möjligheten arbeta.attom

Försäkringen skulle bättre kunna medverka till aktiv utvecklingen

Försäkringen ocksåhar funktioner syftar till stödja de försäk-attsom
rade uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga, främst till-att attgenom
godose behov arbetslivsinriktad rehabilitering.av

Försäkringskassans uppgift uppmärksamma behovetär ochatt taav
initiativ till rehabilitering för alla försäkrade har ersättning vidsom
nedsatt arbetsförmåga medicinska skäl. Kassan skall samordna ochav

tillsyn de utredandeutöva och andra insatseröver krävs för attsom re-



Skäl för bör reformeras 27nuvarande1061998:SOU att system

medicinskrehabilitering såvälliggerenskilda. begreppethabilitera I
rehabiliteringarbetslivsinriktadrehabiliteringoch social som

1990/91:SfU16 18 f..bet. s.
med-habilitering rehabiliteringochuppgiftSystemets att genom

uppnåkan eller förbättra sinersättningsberättigadedeverka till att ar-
utred-självständigt liv skulle enligtochbetsförmåga och leva aktivtett

vissabättrefullgörasuppfattning kunna sättningens ett om
relateradå nödvändigtgenomfördes. Detreglerna ärförändringar attav

samhället vadutvecklingen ibeskrivnatill denförändringarna av-ovan
ökadinriktninghandikappolitiskutbildning,arbetsmarknad, samtser

aktiv tillvaro.effekternapositivadeinsikt av enom

till behovenhänsynNödvändigt2.4 att ta av

blandhabiliteringomfattande unga

personer

långvarigtmedför äldreför änsituationAnnan personerunga
arbetsförmåganedsatt

ersättning vid nedsattföromfattaspersonkretsDen systemetavsom
och be-förutsättningarmed vitt skildaarbetsförmåga individerrymmer

betydelse för huråldersmönster hargruppnivå detPå finnshov. ett som
bör utformas.försäkringen

åavseenden mellani flerasig situationenGenerellt skiljersett ena
långvarig sjukdom ellerhar drabbatssidan avsomyngre personer

ålder hunnitlåga inte harföljd sintillfunktionshinder och ännuavsom
efterå andra sidan äldreochmed arbetslivetfå kontakt personer som

förhindrar demlångvarig ohälsai långvarigt yrkesliv drabbasett somav
råderj oftarekanske detförvärvsarbete. För ännusittfortsättaatt yngre

funktionshindret kommerellersjukdomenhurosäkerhet ut-attstor om
stabiliseratstillståndet oftare kan hamedicinskadetvecklas, medan

hunnitlivssituationeninte den totalaVidare haräldre.hos de sta-ännu
många desig förbilisera yngre.av

årformas iLivssituationen unga

20-30-årsåldem oberoendeindivider itill det nonnalahörDet att av-
defini-arbetsförmåga ohälsoförsäkringenshälsotillstånd enligtoch

livssitua-den framtidagenomgår innebärutvecklingtion attsomen-
viljabåde ambition ochallmänhet finnsIformas förtionen steg steg.
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hos den enskilde självständigsöka skapa sig roll i livet. Sällanatt ären
emellertid rak till och tillvuxenlivetvägen social yrkesmässigochen
etablering. Det inte ovanligtär eller fleraprövaratt yngre personer en
studie- och yrkesinriktningar de slutgiltigtinnan bestämmer sig för den

de vill på. Denna sökandeväg efter plattformsatsa typsom av en som
mångatrivs med gånger naturligt ochär nödvändigt inslag iettman

den utveckling människor befinner sig i vid övergången tillsom yngre
vuxenlivet.

väsentligtDet denna naturliga utvecklingenär hos sjukaatt yngre
funktionshindradeoch inte hämmas oklara regler inompersoner av

ohälsoförsälningen under vilka förutsättningar olika slag aktivi-om av
tillåtna. måste bådeDet klart för individen och förär görasteter om-

givningen aktivitet under tid med på någotersättning inte skallatt sätt
ifrågasättas, tvärtomi princip förväntas den enskilde. Samtidigtutan av
bör ohälsoförsäkringens till aktivitet inte innebärauppmuntran att er-
sättningen skall helt krav den enskilde. Han eller hon börutges utan
utifrån sina individuella förutsättningar efter tillvara sinasträva att ta
möjligheter utvecklas.att

långvarigaOfta habiliteringsbehov hos i ohälsoförsäkringenunga

Många gånger har i årde kommer frågai för långvarigsom unga er-
frånsättning ohälsoförsäkringen mycket allvarliga och omfattande

svårigheter övervinna i sin livsföring i och förhållandei tillatt stort ar-
Svårighetemabetslivet. såofta allvarliga de inte kan undanröjasär att

på kort sikt. Detta gäller naturligtvis inte alla, generellt harsettmen
funktionshindrade med till svårig-ersättningrätt störregruppen yngre

heter övervinna jämfört med dem finns bland dem förtids-att som som
pensioneras efter långt arbetsliv.ett

När det gäller vissa behov långvarig habiliteringyngre personers av
eller rehabilitering har utredningen funnit behoven inte på till-att ett
fredsställande fullt kan tillgodoses inom försätt sigut ramen vare nu-
varande regler eller det tidigare har föreslagits isystem som

1997:166.SOU flertaletI fall, och särskilt i de åldersgruppema,yngre
finns potential det gäller utveckla möjligheternanär levaatt att etten
aktivt och självständigt liv skulle kunna tillvara ytterligare.tassom
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med ersättningar2.5 Olämpligt permanenta
till personerunga

låglö-årsgräns otidsenligtNuvarande är

16-årigsjukbidragssystem kannuvarande förtidspensions- ochI en per-
långvarig ersättning, på den grundenvaraktigbeviljas eller attenson

förmåga sigsakna försörjaohälsa bedömshon till följdhan eller attav
direkt stridstår uppfattning ienligt utredningensarbete. Dettagenom
habiliteringmed hjälpförsäkringens syften, nämligenmed attett avav

till individenlångsiktigt perspektiv medverkarehabilitering ioch attett
arbetsförmåga.uppnåkan att

några16 års ålder knappasthälsotillstånd har vidOavsett personer
fåtal hargrundläggande utbildning, och endastsinhunnit avsluta ett en

prak-dag studerarlångsiktig med arbetsmarknaden. Ikontaktfast och
treåriga gymnasieskolan. Vanligtvisungdomar denallatiskt taget

åtminstone tillframalltså inom skolväsendetungdomarna kvarfinns
fåkan fastår. hör till ovanlighetenår fyllerde 19 Detdet att enman

års ålder.arbetsmarknaden före 19långsiktig förankringoch
långvarigtsåledes för-ersättning i formförsäkringenIdag utger av

nått ålder dåtill deninte harsörjningsstöd till ännusom upppersoner
praktiken kan kommaförvärvsarbete ilångsiktig försörjning genom

radikalt för-bakgrund deallmänhet. Motifråga ungdomar iför attav
gymnasiekompetensåtminstoneförutsätteri arbetslivetändrade kraven

betraktaslångvarig ersättning16-årsgräns för tillmåste nuvarande rätt
låg.otidsenligtsom

arbetsförmågan nedsattvaraktigtSvårt ärtidigt bedöma attatt
hos unga personer

perspektiv kan detlångsiktigtikvalificerade insatserMed hjälp ettav
imånga platsförutsättningar förskapamöjligt taattatt personervara
ipensionering redanmöjlighet beslutaNuvarandearbetslivet. att enom

långa habiliteringstideralltså konflikt med deår ikommermycket unga
ipåtagliga i regel liggerosäkerhetoch denofta nödvändigaär somsom

arbetsförrnågannedsättninghur längetidig bedömning avenaven
bestå.kommer att

tidigt skedeundantagsvis möjligt iendastpraktiken detI är att ett
saknas utsikter förslå det heltsäkerhet fastmed attatt personen ung

hunnitinte harde riktigti arbetslivet. Förkomma ännuut av-unga som
svårtkan det hävdas detgrundläggande utbildningsin ärsluta attatt

förmåganågon tillfinnasdet kommerhuvud bedömaöver atttaget om
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svårighetförsörjning dennaarbete. I oberoendeärstort settgenom av
förekomsten funktionshinder. Svårighetensjukdom eller göraattav en
sådan bedömning särskilt högkan dock föreligga i grad för perso-unga

dessutom har sjukdom eller funktionshinder. så-drabbats Iner som av
också kvatstådana fall kan svårighet högredenna i åldrarna vadänupp
nonnalt.ärsom annars

Under ungdomsåren, i allmänhet fram till års ålder,ungefär 30 är
förhållandevisdet naturligt det sker hastig långtgåendeochatt ut-en

veckling i människas liv. i olikaGenom situationer samspela medatten
omgivning utvecklassin individen socialt. Genom utbildning kan den

enskilde öka sina möjligheter bli självförsörjande få någonelleratt att
kontakt med arbetslivet. I de allra flesta fall torde det nästannan vara

någonintill ogörligt för försäkringskassan eller så-tidigt iattannan en
dan normalt intensiv utvecklingsfas bedömning den framtidagöra en av
möjligheten för individen delta i yrkeslivet eller huvudöveratt taget

i samhället.fungera
förtidspensionärerBland dagens och sjukbidragstagare domi-yngre

Mångautvecklingsstörda och psykiskt sjuka. i dessa diagnos-nerar
långvarig vårdomfattande och medicinskkräver och behand-grupper

ellerling för övervinna, lindra kompensera de problem de har i sinatt
livsföring. Särskilt bland de psykiskt funktionshindrade förekommer

sjukdomstillståndet återkommandependlar, vilket ställer kravdet att
Ävenår. generellt detbehandling under följd medicinskaärsetten av

tillståndet funktionshindradesällan statiskt hos sjuka elleryngre perso-
Sjukdomstillståndet utvecklas i positiv riktning vadkan änner. en mer

svårtfrån därför förutsekunde förutses början. Det torde attsom vara
funktionsförmågamycket individs och möjlighet arbetahur atten ung

funktionshindret eller sjukdomen väl har stabilise-kommer näratt utse
sig.rat

också samhällsnivå månfaktorer i viss kan spädaDet finns som
på osäkerhet långsiktig bedömningden ligger isom en av en ung per-

arbetsfönnåga. medicinsk-tekniska tillDen utvecklingen kan ledasons
hälsotillståndet påverkasgenombrott kan bidra till för vissa kanattsom

påtagligt påi positiv riktning. Utvecklingen arbetsmarknaden kan
också påverka möjligheten till framtida arbete.ett

ickeIbland andra önskvärda effekter tidig pensioneringäven av

gårVissa funktionshindrade onödigt tidigt in i passiv pensio-unga en
närsroll eftersom de i tidigt skede pensioneringen definitiv.ett ser som

förmåganAtt fastna i passivitet kan i sin hämma viljan och medtur att
hjälp habilitering, rehabilitering, studier förbättra sina förutsätt-etc.av
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själv-aktivt ocharbetsmarknaden och levahävda signingar ettatt
pensioneringomgivningenocksåliv. Iblandständigt mersomenser

föransträngningartillräckligaintedefinitiv och attmindre göreller
sysselsättningssituationen.exempelvislösningarfinna

förtids-funktionshindrademångaaspektYtterligare är att yngreen
fåkundeställetde ialla önskarsin vilja. Nästan ettpensioneras attmot

sysselsättning.utvecklandenågonellerarbete annan

aktiviteteffekterpositivaradEn2.6 av

olika slagAktiviteter av

förbetydelsemångaaktivitet sättpräglad är stortillvaroEn avav
arbetsförmåga underbedöms saknaskälmedicinskasom avpersoner

omfattandemycketutgångsläget hariöverskådlig tid. För sompersoner
be-aktivitet kunnavisslivsföring börsinövervinna isvårigheter att en

självständigtriktningmånga, ikanske ettmottraktas stegett, avsom
omfattandemindreellerinnebärfalli vissalivaktivtoch mersom

arbetslivet.medkontakt
Mångamånga olika slag.verksamheteraktivitetMed avavses
vid be-rehabilitering iellerhabiliteringfrågadetgånger kan omvara

omedelbarthandlabehövernödvändigtvisintedär detmärkelse, ar-om
inledningsvisåtminstonekanAktiviteternaåtgärder.betslivsinriktade

sittellersjukdomsinhanterasigläraindividenstöd för attatt geavse
medi-olikasigkanDetvardagen. röra typerfunktionshinder i avom

inriktadedirektmindreeller ärhabiliteringsåtgärdercinska som mer
tillståndet.medicinskadetförbättraatt

sjukdomenfår oftakonsekvensernamedicinskadirektadeUtöver
ytterligaretillupphovkanföljderandrafunktionshindreteller gesom

haisamhälletiförmågan fungera stortExempelvis kanstödbehov. att
fall kanålder. vissaIiandra ut-hoslångsammareutvecklats än samma

frånredanlidandeblivithakompetenssocialaindividensvecklingen av
skolåldem.

utvecklaellerhand sättaktuellt annatkanDet att egenvara
före-delta ifärdigheterochfönnågor, kunskaper attolika t.ex. genom

verksamhet.konstnärlignågon hobby ellersigellerningsliv ägnaatt
sådantsigfrågadock främst ägnafall detandra attI är somom
utbildningexempelvisarbetslivsinriktat,direktbetraktaskan som mer

arbetslivet.medkontaktolikaeller typer av

SOU1998:1052
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Svårt effekteri förväg vilka aktiv tillvaroöverblickaatt som en
med sigviss aktiviteteller kan föraen

till visst eller arbets-människor i allmänhet yrkekanFör vägen ettett
särskilt fåttlång. gäller dem intetillfälle ofta Detta ännuvara som

arbetsmarknaden eller hamnat inågon förankring intefast som en
såmånga gångerkanarbetssituation där de vill bli kvar. Det att ettvara
ochfår erfarenheter, kvalifikationer kon-leder tillvisst arbete att man

får arbete eller tillsin leder tillitakter attett annattur att mansom
i leder tillskaffa sig utbildning sinväljer ett nyttturatt somenman

för individen självkanske inte överblickbartyrke Ofta detäretc. ens
till försörjning arbetefaktiska möjligheternahur de egetgenom ge-

faktor in-långsiktigt perspektiv. särskilt viktigsig i Enstaltar är attett
medför impulserråkar viss arbetssituationbefinna sig idividen somen

till sysselsättning.utforska möjlighetervilja upptäcka ochtill att nya
också praktikeneffekter iförvärvsarbete medför ofta andraEtt som

möjligheternadet gäller de framtidabetydelsefullakan när attvara
sociala ställningarbetslivet formas människorsarbete. Iskaffa sig ett

samhället.till olika företeelser i Genominställningpåverkas derasoch
ingår i socialt sammanhang intemänniskorförvärvsarbete ett som

förank-avgörande betydelse för deras socialaharminst för de yngre en
individen lära sig ochförring. Ett arbete att ta attutrymme ansvarger

utvecklaspå andra sätt person.som
funktionshindrade detsvårigheter föreligger förDe närstora som

samtidigt dennafå arbetsmarknaden innebärtillträde tillgäller attatt
effekterna kan följafrån beskrivna dynamiskadeutestängs somgrupp

förvärvsarbete.av
andra situationerkan dock ligga iliknande dynamikEn även som

till och med iförvärvslivet, i vissa fall kanskevid sidanligger störreav
olika slag, idrott,Sådana utbildningaktiviteteromfattning. som av

allmänhet kan resul-socialt ioch kanskekultur umgänge störstaäven
och funk-gäller detta vid sjukdomarliknande effekter. minsti Intetera

sinnestillstånd ochpåverkas sådana faktorertionshinder somsom av
välbefinnande.allmänt

tillstånd leder tillMånga sjukdomsliknandesjukdomar och som
grund i psykosociala faktorer,förtidspension kan delvis ha sin som

situation och sinakan hantera sin socialaleva och hursättet att man
arbetsförmågan påverkas den sjukestorde oftakänslor. Dessutom av

påhar arbetsför-uppfattning vilken inverkan sjukdomenomegen
förhållanden subjektivaSinnesstämning, sociala eller denmågan. upp-
påverka sin situation i ellermöjligheternafattningen stortattom egen

på medicinska diagnoser läggs tillinverkar ofta starkt dehälsan som
förtidspension. de vik-för sjukskrivning eller beslut Ettgrund avom
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tigaste underlagen bedömningarför läkares hälsotillståndet justärav
den försäkrades sin situation,uppgifter vilket naturligtvisegna om
också måste godtas. upplever sig tillDen följd sjukdom saknasom av
arbetsförmåga kan i vissa i objektivfall mening sakna för-även anses
måga till självförsörjning med sjuk-trots att en annan person samma

skulle förblidom förvärvsarbetande. En utestängning från arbetsmark-
åtföljandenaden med social isolering och fåpassivitet kan oerhört ne-

gativa effekter i detta avseende. Härav följer rad faktorer,att en som
långt ifrån alltid behöver statiska, kan ha medverkat till nedsätt-vara

arbetsfönnåganning och till förutsättningar för beviljaatt attav en er-
sättning förelegat. Arbetsfönnågan kan åtminstonesedan, delvis,

tillbaka någon några sådanakomma eller faktorer bortfaller.om
Olika aktiviteter individen känner sig motiverad för och finnersom

tillfredsställelse i mångakan i fall effektha positivutövaatt en ar-
betsfönnågan. såI regel det naturligtvis inte sådana effekterär att upp-
står efter endast tid,kortare först efter avsevärd tidsperiod.utanen en

Sjuka eller funktionshindrade kan naturligtvis till följdpersoner av
mångasin sjukdom eller sitt funktionshinder i fall förhindrade attvara

någrahuvud sådanadelta i aktiviteter. gällerDet dock endastöver taget
för mindre andel dem i dag och framgent till följdävensomen av av en

arbetsförmågamedicinska skäl nedsatt har långvariga ersättningarav
från ohälsoförsäkringen.

såledesDet finns inte anledning begränsa det redovisadeatt nu syn-
till enbart aktiviteter förutsägbart kansättet sätt sägasettsom mer

leda till arbetsförmåga.

Nuvarande2.7 saknarsystem ett

förhållningssättövergripande till
aktivitet under tid med ersättning

iDet saknas princip reglering i samband med förtidspensionen
och sjukbidrag

förtidspensionensI karaktär ersättningsfonn liggerpermanent attav en
förmånbeviljad i normalfallet inte dras in eller minskas. Ersättningen

såbetalas länge inte prövning till ersättning visarrättenut atten ny av
arbetsförmågan varaktigt och väsentligt har förbättrats förhållandei till

råddeden situation då förtidspensionen beviljades. Behovetsom av
långsiktig ekonomisk och social trygghet för den enskilde får här väga

Därmed ställs det i normalfallet inte heller några egentliga kravtungt.
den enskilde förtidspensionären försöka utveckla sin arbetsför-att
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frånbehovet försörjningsstödmåga i förlängningen minskaoch av so-
cialförsäkringen.

likheterSjukbidrag med förtidspensionenhar därvidlag ävenstora
år.i normalfallet högst Ersätt-beviljas för begränsad tid,det treenom

formelltSjukbidragningsreglema desamma. är ävenär rent en pen-
vanligt Sjukbidrag efter tidsionsförmån. dessutomDet är ettatt en

övergår i förtidspension.
relativt ofta inför kravhar sjukpenning ställs däremotPersoner som

tilli aktiviteter syftarförsäkringskassan deltafrån attatt som an-
återfå förmågan för-till ersättning ellerklarläggatingen rätten attatt

arbete.sörja sig genom
medverka i habilite-skyldigheterföreliggerFormellt attsett samma

såväl inriktningrehabiliteringsåtgärder med medicinskellerrings- som
sjukpenning, sjuk-individen hararbetslivsinriktning oberoende av om

denna skyldighet gällandepraktikeneller förtidspension. Ibidrag görs
sjuk-beträffande harsida främstfrån försäkringskassans personer som

mån vid sjukbidrag.och i visspenning
vissarehabiliteringsåtgärder kan bli aktuella iDe ramargessom

frågaifinns begränsningar bl.a.kap. § AFL. Detreglerna i 20 3 om
Till delkan bli aktuella.rehabiliteringsinsatserlängden de storsom

s.k.samband med reglerna reha-rehabilitering iregleringensker omav
arbetslivsinriktadaktuell vidbiliteringsersättning, dock endast ärsom

ersättningberättigadedel allaendast mindrerehabilitering. Det är aven
rehabiliteringen.arbetslivsinriktadefår del denavsom

sigi och för till-arbetslivsinriktad rehabiliteringReglerna ärom
dock samtidigtfråga förtidspensionärer. kanDetlämpliga iäven om

förtidspensionärmotsättning iinneboendetyckas ligga äratt enen
uppnåsådana åtgärder eftersom alla möjligheterskyldig delta i attatt

förtidspensionuttömda förarbetsförmåga i princip skall att envara
beviljas.skall kunna

månoch i vissexempelvis studeradock möjligheterI praktiken att
förtidspension och sjukbidragunder tid medarbeta

väl tillgodoserhar funktioner tämligennuvarandeDet systemet som
för-rehabilitering för denarbetslivsinriktadbehovet stora avgruppav

arbetsförrnågan sannolikhet kanmed vissvilkas nedsättningsäkrade av
har i regel sjuk-på kort sikt. i dennarelativt Personernahävas grupp

penning.
gånger praktiken de harMånga medger i ävensystemet att som er-

och sjukbidrag sig aktivi-i förtidspension kansättning forrn ägnaav
slag.olikateter av
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i praktikenDe möjligheterna sig olika aktiviteterägnaattstora
under tid med sjukbidrag förtidspension någoneller dock inte med-är

och reglerad försäkringen,funktion hos endast följdvetet utan atten av
människor långvarigttill följd nedsatt arbetsförmåga har be-som av

måste tillåtasviljats ersättning helt enkelt själva disponera överatten
tid, förutsatt arbetsfömiågan alltjämtsin nedsatt och rehabili-äratt att

framstårintetering realistiskt alternativ.ettsom
Utredningen har lagt ettrelativt utifrånned omfattande arbete att

frågaklarläggadomstolspraxis rättsläget i studier under tid medom
förtidspension och sjukbidrag. Praxis visar har be-att en person som

förtidspension eller sjukbidrag i princip kan bedrivaviljats etten
såvälobegränsad omfattning högskolenivåstudier i gymnasie- som

det i sig påverkar till förtidspensionen sjukbidraget.ellerrättenutan att
dock förutsättningen arbetsförmågangäller endast under inteDetta att

förhållandevaraktigt väsentligen förbättrats i vad fallethar till som var
sådant fall finnsvid beslutet. I risk för individen ersättningenett atten

och till slut kanske dras in eller minskas.omprövas
ocksådet nuvarande vissa möjligheter förvärvs-I systemet attges
fårunder tid med ersättning. Under prövotid den försäkradearbeta en

behålla förtidspension eller sjukbidrag parallellt med den lönetten
så fårin. Riksförsäkringsverket rekommenderartjänas skeattsom

två månaderpå tillunder period högst Riksförsäkringsverketstreen
rådallmänna 1997:4.

ytterligare möjlighet till arbete medges inom förEn som ramen
dagens rehabiliteringsregler den enskilde, med försäkringskassansär att

bibehållen frångodkännande, med ersättning försäkringen för-gör ett
återgångtill i sitt tidigare arbete eller i bättre lämpatsök ett annat ar-

få någon lön s.k. arbetsplatsanknuten rehabilitering.bete Denutan att
sådan aktivitet fåhar förtidspension eller sjukbidrag kan vid reha-som

uppståttbiliteringsersättning i form särskilt bidrag till kostnaderav som
sjukpenning kan dess-samband med rehabiliteringen. Den hari som

sådanfå rehabiliteringspenning under period. Tanken bakomutom ar-
betsplatsanknuten rehabilitering den försäkrade i lugn och ochär att ro

Någonprestationskrav skall sin färdighet.kunna styrka ochprövautan
formell begränsning i tiden finns inte förutom de begränsningar som

beträffandefinns rehabiliteringsersättning i allmänhet.
ocksåbör i sammanhanget möjligheten tillDet poängteras att par-

tiell ersättning innebär, avseddoch innebära, möjligheter för-är att att
värvsarbeta under ersättning. falltid med I vissa kan partiell ersättning

nivåpå viss lösning eller mindre varaktig,ären vara en som mer
nivåerolika partiellmedan ersättning i andra fall kan led iettav vara

habiliteringen eller rehabiliteringen.
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Frånvaron dock osäkerhetklara regler skapar oklarhetochav

Med nuvarande regler finnas risk för förtidspensionärkan det en en
eftersomeller sjukbidragstagare aktiv hans eller hennes ersätt-att vara

komma dras föremålning kan minskas eller den blir föratt om en ny
Frånvaronprövning. tydliga regler för vilka aktiviteter till-ärav som

fårlåtna-och vid vilka situationer-och vilka inte förekommasom
få till följd avstår fråntid med ersättning kan därför vissaunder att

påbörja exempelvis utbildning, tidsbegränsadmöjligheter att en en ar-
i rehabiliterade syfte eller förvärvsarbete tillfälligbetsprövning ellerav

karaktär.permanentmer
Oklarheten kring möjligheterna enskild sjukbidragstagareatt som

tid innebäreller förtidspensionär aktiv under med ersättning attvara
nuvarande har utfornming i praktiken ofta passivise-ärsystem en som

sjukbidragstagarerande. Vissa förtidspensionärer och uppfattar, med
fog, riskerar ersättningen eftereller de prövningutan att att enannars

så så-eller minskas de slutligen, ställs försörjning. Endras in utanatt
kan i praktiken motverka möjligheterna identifieradan situation ochatt

arbetsförmågaförekommande ellertill eventuell potentiellta vara
arbetsförmåga förtidspensionerade.framtida hos de

anledning finns det bland förtidspen-Bland dennaannat yngreav
vilkas kapaciteter och utveck-sionärer och sjukbidragstagare personer

innebärlingsmöjligheter olika skäl inte fullt tillvara. Detta iut tasav
många i från möjligheter till själv-sin denna deutestängstur att grupp

vanligtvisförsörjning och utveckling plats i arbetsliveten ger.som
ocksåbidrar försäkringens utgifter högreSannolikt detta till är änatt

vad de skulle behöva vara.
förhållandet under tid ersättning inte tydligtaktivitet medDet äratt

föreliggerreglerad relativt möjligheter egentligen kantrots att stora
medföra risk för bristande likforrnighet det gäller utnyttjandenären av
dessa möjligheter. med initiativkraft kan hinder iPersoner stor utan
reglerna relativt fritt sig exempelvis studier medan andra kanägna

påhamna i passivitet grund reglerna inte stimulans till akti-attav ger
vitet.

Frånvaron regler skapartydliga vad egentligen gällerav om som
också sådan påverkaoklarhet hos allmänheten. oklarhet le-En kanen
gitirniteten för systemet.
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2.8 Behov reglerklara signalerar attav som

fårdet princip bör pågåoch i aktivitet
under tid ersättningmed

Aktiviteter med eller direkt arbetslivsinriktningutan

långvarigtmed nedsatt arbetsfömiågaFör finns det radpersoner en po-
sitiva effekter tillvaro präglad aktivitet. Ytterst kan aktiviteterav en av

allmänhet, och ibland icke förutsägbarti leda tillstörsta sätt,ett en
individenpositiv utveckling för exempelvis det gäller möjlighe-när

uppnå försörjning.terna att egen
nuvarande finns vissaI det har berörts reglersystemet som ovan

till möjliggöra snabbsyftar habilitering eller rehabiliteringattsom en
arbetsförmåga. positiva effekterna framgångsrikatill De aktiviteterav

detta slag självklara. Därför dessa regler väsentligär närmast ärav en
ocksådel försäkringen. utredningensDet uppfattning dennaär attav

det nuvarande i huvudsak fungerardel väl. Samtidigt liggersystemetav
påtaglig begränsning i åtgärderdet de arbetslivsinriktadeatten som

vidtas avsedda omfatta främst de individer har relativtkan är att som
uppnå arbetsförmåga. Mångatill individer har dock längrenära att en

arbetsförmåga. frågatill Detta i regel fallet iväg är näratt yngre
under längre tid har haft eller troligen kan komma haattpersoner en

frånersättning socialförsäkringen i form förtidspension och sjuk-av
saknas tillräckliga funktioner förbidrag. I det nuvarande systemet att

sådana individers situation.hantera
förfinns emellertid starka skäl inom ohälsoförsäkringen inteDet att

verka för och effektiv rehabiliteringenbart snabb habilitering elleren
ändamålarbetsförmåga beakta och såsomtill stödja andraävenutan att

funktionshindrade möjligheter leva självständigt liv.ettattpersoners
funktionshindrade med omfattande svårigheterSärskilt för över-att

lång uppnålivsföring kan för vissvinna i sin det väg att attvara en
arbetsförmåga. har egenvärde i dennaDet stort attett grupppersoner

möjligheter också sinautveckla intressen och delta iatt attges sam-
sådanahällslivet i Ges möjligheter kan det dessutom i individu-stort.

påfall leda till positiv inverkan medicinska tillståndetella detävenen
individen ocksåoch i förlängningen förbättrade utsikterhos attge

del arbetslivet. talar möjligheter-kunna Sammantaget detta förta attav
förvärvsarbete andra aktiviteter börpröva ävenatt storana men vara

för dem till följd medicinska arbetsförmågaskäl nedsattsom avav en
långsiktigahar beviljats ersättningar inom ohälsoförsäkringen. I sär-

skild utsträckning det viktigt med funktions-är att storayngre personer
bästa förutsättningarhinder tänkbara för aktivitet och utveckling.ges
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långa utvecklande aktiviteterOfta krävs perioder med

förutsesfrån början tidsmässigtenskilt fall kan det redanI attett om-
målnödvändiga för nå detfattande aktiviteter kommer attatt somvara

ställarimligtär att upp.
Även liggande alternativeti de fall det till hands ärnärmast en mer

såtorde det betydligtarbetslivsinriktad rehabiliteringdirekt attvara
uppnåskall kunnaregel krävs förtid ilängre att en ar-personen yngre

erfaren-individens begränsadebetsförmåga. Ofta har detta sin grund i
Även förhållandet hararbetslivet. dethet att personer somyngreav

eller funk-allvarliga sjukdomarregel har drabbatsiersättning av mer
sådana tids-blirmedföra insatsernakantionshinder att mersom

krävande.
inledas medrehabilitering inte kandå arbetslivsinriktadfalldeI

blir naturligenåtgärder dessförinnan har vidtagitsmindre andraän att
längre.rehabiliteringsperiodemaellerhabiliterings- ännu

eller rehabiliteringenled i habiliteringenAktivitet ettsom

tillåtande aktivitetgradfrån sida i högförsäkringensAtt gentemotvara
kanvissa konsekvensermedför docktid med ersättningunder upp-som

med förtidspensionhosAktivitetdilemma.fattas ett en personsom
på han eller honteckenå sidansjukbidrag kaneller ett attvaraena

aktivellerarbetsförmåga. specifik aktivitetEnhar vissfaktiskt enen
habiliteringnödvändigt led iå sidankan andraitillvaro ettstort envara

tidigareocharbetsförmåga eller hon inte harhantill ännu somsomen
måsteaktivitetdubbelsidighet isådanfunnits. Eninte har synen

kunna hantera.försäkringen
fanns inte1960-talettillkomst i börjannuvarandeVid systems av

uppnåaktivitetolika formermöjligheter i dag att avgenomsomsamma
saknagång hade bedömtsfrågaarbetsförmåga. I som enen personom
förut-förhållandevis säkerhetdåarbetsförmåga medkunde storman

återvända förvärvslivet. Itillinte skulle kunnahan eller honsäga att
kunde kon-arbetsförmåga enstaka fallfaktiskt imån förbättradden en

kundefrågan tydliga förändringar dessutomdetstateras somomvar
såledestillstånd.stabilt Aktivitetha lett till bättrekonstateras ett var

förhållandensådanadubbelsidig faktor. Underinte sättsamma en
intebåde och ersättningnaturligt för individendet attsystemetvar

uppnått arbetsför-förbättradskulle till den hadelängre utges som en
maga.

påtagligt förhållande till vadförändrats iSituationen har emellertid
många olikabreddad arbetsmarknad innebärgällde tidigare. En attsom
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förmågor arbetssituation.kan till i Genom utbyggnadtas vara en en av
utbildningsväsendet utökade möjligheteridag utvecklaattges en ar-
betsförmåga. Eftersom utsträckningdet i finns möjligheter förstörrenu

långvarigahar ersättningar arbetsförmågaförbättra sinattpersoner som
detbör finnas tydlighet i reglerna aktivitet tidunder med ersätt-en om

Reglernaning. bör fasta individens motivation ofta ärta att egen av-
nåför finnsgörande positivt resultat. Det anledning omvärde-att ett att

tonvikt i nuvarande har lagtsden betrakta aktivitetsystem attsomra
indikation individen har arbetsförmåga kan ledaatt enen somsom

tillprövning den fortsatta ersättning. Särskilt beträffan-till rättenaven
försäkringenmänniskor bör i stället i nuvarandede än systemmerunga

ipå aktiviteten led habiliteringen eller rehabiliteringen.fasta ettta som
långvarig frånhar blivit beviljad ersättning ohäl-När enen ung person

i regel aktiv tillvarosoförsäkringen det i allmänhet eller vissär en en
tillbaka elleraktivitet kan bidra till aktivt ochär vägen ettsomsom

självständigt liv.
måsteVid utforrrming det därför anläggasett nytt system ettav

i aktivitet, särskilt frågadjärvt iangreppssätt synen om yngre perso-
ersättning.medner

långvarig frånmed ersättning ohälsoförsäkringenAtt unga personer
svåra funktionhinderregel har särskilt och därmed ofta har behovi av

mångfacetteradlångsiktig och habilitering minskar det legitimitets-
uppståskulle kunna förproblem det uppfattassom annars om som en-

fåexempelvis utbilda sig och samtidigt sin försörjning frånkelt för-att
säkringen.
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Utgångspunkter3 för utformningen
ett nytt systemav

utgångspunkter3.1 Generella för en

försäkring arbetsförmågavid nedsatt av

medicinska skäl

1997:166I SOU redogjorde utredningen för antal principiellt vik-ett
utgångspunktertiga för utformningen försäkring vid lång-av en ny

nedsatt arbetsförmåga. utgångspunktervarigt Dessa bildade sedan
de förslag långtidssjukpenninggrund för med och för-ett systemom

lämnades. utgångspunktertidspension Samma bör i allt väsentligtsom
få bli styrande för de förslag lämnas i detta betänkande beträffandesom
försäkringsskyddet för till följd sjukdomm.m. yngre personer som av
eller funktionshinder inte kan förvärvsarbeta. återgesNedan i korthet
de grundläggande ställningstaganden diskuterades isom
SOU 1997:166

långvarighuvudsakliga försäkringsskyddet vid ohälsaDet bör till-
handahållas obligatorisk offentlig försäkring. Genom anslutaattav en

befolkningenhela och tillämpa enhetliga villkor kan ekonomiskade
såohälsa spridas brett sådantkonsekvenserna möjligt. Det är ettav som

bäst kan leva till högt ställda krav rättvisa ochsystem som upp
effektivitet.

finns antal krav bör ställasDet allmän och offentligett som en
ohälsoförsäkring:

finnasbör tydligt definieradeDet medicinska kriterier för tillrätt-
ersättning.
Huvudlinjen bör ingen ersättning skall betalasatt permanent utvara-
förrän möjligheterna till rehabilitering och omställning uttömda.är
Den rehabiliteringsinsatser inte få lång-kan arbeta bör sintrotssom-
siktiga ekonomiska och sociala situation tryggad förtids-genom en
pension inte förväntas upphöra förrän övergångenvid till ål-som
derspension vid 65 års ålder.
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både grundtrygghet.tillhandahålla inkomst- ochFörsäkringen bör-
sådan kompletterandepå nivåFörsäkringsskyddet liggabör atten

utfyllnad.fårlösningar karaktären av
framtida försörj-ohälsoförsäkring denbör försäkras i ärDet ensom-

tillgodo-förtidspensionärer börningsförmågan. inbegripsHär att
bland de för-reallönetillväxtendelåtminstone vissräknas av

också tryggadbör innefattaekonomiska skyddetväwsaktiva. Det en
förtidspensionärer.till före dettaålderspension

aktivtlevaförtidspensionärerförbör underlättaFörsäkringen ettatt-
funktionshin-sjukdom ellerförtidspensionärliv. Den som-trots

aktiviteter böreller andrastudierarbete,villder- pröva upp-
detta.göraattmuntras

Övergripande utgångspunkter för3.2 ett

funktionshindrade ochförsystem unga
quka

utgångspunkter,betydelsefullatillkommandeockså antalfinnsDet ett
för dentillämpningspecifikeller mindrehar yngregrupp avmersom

på grundarbetsförrnåga-i regellångvarigt nedsattmed avpersoner
betänkandei dettaoch förslagenövervägandenafunktionshinder som-

Även funktionshindradedethuvudsakligen berör. är personeryngreom
utgångspunk-tillkommandedessapåverkassärskilt hög gradi avsom

medbetydelse förallmängiltigockså vissdehar personer avter, en
arbetsförmåga.skäl nedsattmedicinska

standardreglerFN:s

År tillför-förstandardreglergeneralförsamlingFN:s1993 attantog
delaktighet.ochjämlikhetfunktionsnedsättningmänniskor medsäkra

gällerståndpunkter detprincipiellainnehåller tydliga närReglerna
områden täckssamhälletsAllamöjligheter ochrättigheter, avansvar.

ochrehabilitering, stödexempel kanSomreglerna. nämnasde 22 ser-
kultursocial trygghet,ekonomisk ochutbildning, arbete,vice, samt

undanröja hin-kantill hur landförslagkonkretalagstiftning. De ettger
skapa till-och därmedfunktionsnedsättningmedförder ettpersoner

samhälle.gängligt
fyrapå pelare. Destandardregler byggerKonstruktionen FN:s treav

delaktighetförkrävsförutsättningarreglerna vilkaförsta tar somupp
huvudområdenåtta lyfter fram dereglernavillkor. följandelika De
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i praktiken. tio reglerna be-De sistaskalldelaktighetför omsättassom
för skall lyckas genomföraanvändasredskap kanskriver att mansom

och jämlikhet.målsättningen full delaktighetom
mänskligamanifestkan betraktasStandardreglema ettsom om

inte juri-åtagit sig följa. ReglernaSverige har ärrättigheter, attsom
med-åtagande varjeoch politisktmoralisktbindandediskt utan ett av

lemsstat.
reglerna.ställt sig bakom Rege-regering harriksdag ochSveriges

väsentligtdet1993/942219i propositionensade ärringen attatt man
grundläggandeutifrån desamhällsområdena arbetarolikadeinom

och delaktighet.tillgängligheti reglernaprinciperna om
gäller dendetfå Vägvisarestandardregler bör fungera närFN:s som

ställningstagandenprincipiellautredningensinriktningenallmänna
de konkreta förslagutformningenverktyg föroch presente-somavsom

betänkande.i dettaras

handikappFunktionsnedsättning och

funktionsnedsättninginnefattar begreppetstandardreglerFN:sEnligt
Människorbefolkningsgrupper.i olikafunktionshinderantalstortett

intellektuellafysiska ellerpå grundfunktionsnedsättningarhakan av
sjukdomar.skador eller

deltamöjligheternabegränsningförlust ellerHandikapp attavavser
beskriverHandikappandra.på mötetsamhällsliveti sättsamma som

åoch andrafunktionsnedsättningmedmänniskorå sidanmellan ena
omgivningen.sidan

måste följasHandikappolitiska principer som

männi-allauppfattningenhandikappolitikenförUtgångspunkten är om
ochuppnå full delaktighetMåletvärde och likalika ärskors rätt. att

särskilt inriktadevälfärdspolitiken,generelladenjämlikhet. Medlen är
uppnå tillgänglighet.ökadåtgärder förhandikappinsatser och att en

andramöjligheterfunktionshinder skallmedPersoner att somges
möjligaaktiviteter och idelta i olikamed i samhällslivet, störstavara

kanviss miljöhandikapp inormalt liv. Ettutsträckning leva ett en
ihandikappfunktionshinder, medanframstå ett en an-sammasom

någon begränsning. Strävaninnebäramiljö inte behöver ärpassad att
skallmedborgare-i likhet med andrafunktionshindermedpersoner -

haförvärvsarbete,få utbildning, hagodmöjligheter ettettatt enges
få levakulturaktiviteter Attfritids- ochboende, delta i olikatryggt osv.
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självständig utifrån sinaindivid fåoch bestämmasom en egna resurser
sin vardag betydelseavgörande för enskilda människorsöver är av

livskvalitet.
Normaliseringsprincipen fundamental. Populärt uttrycktär säger

samhälletden i organiseratbör och såatt stort anpassat attvara man
favoriserarvarken eller funktionshindradeutesluter barapersoner

undanröjer de hinder handikappet eller funktionshindret föror-som
sakar. kan dock iblandDet oklart vad normaliseringsprincipen rentvara

innebärkonkret eller bör innebära i visst Vadsammanhang. gällerett
exempelvis studier kan kanske utbildningsväsendet ochsäga attman

samhälleligaövriga verksamheterna skall utformade sådet attvara per-
funktionshindermed möjligheter andra fåattges samma somsoner en

god utbildning.
fåoch skall de merkostnaderVar ersättning för funktions-en som

hindret upphov till. grundläggande princip denDet är attenger som
funktionshinder behöva ståhar inte själv skall för de merkostnader som

funktionshindret sådanaförorsakar. Med merkostnad kostnaderavses
går den nomualkostnad icke funktionshindradeutöver ävensom som

har. En fördel med kostnadsersättningar den enskildeär attpersoner
nå högre grad självbestämmandekan sin konsumtionöveren av av

och tjänster vid olika högkostnadsskydd.än typervaror av
direktiven pekar regeringen funktionshindradeI gyrnnasie-att

fåskall ersättning för de merkostnader uppstår påelever grundsom av
funktionshindret, i övrigt ha ekonomiska villkor andramen samma som
elever. Eleverna bör dock kompenseras för eventuella merkostnader

Påsina funktionsnedsättningar. börgrund ersättningsättav samma
utgå för boende- och resekostnader studier vid anpassad skolasom en
på kan medföra.ortannan

Övergripande målsättning3.3 med ett

för funktionshindradesystern unga
och sjuka

Utifrån utgångspunkterde föregåendehar redovisast i avsnitt ärsom
det möjligt formulera målsättningövergripande och antalatt etten mer

intentionerkonkreta för utredningens arbete i den del som avser ung-
domar.

övergripande målsättningen få ståndDen till utformningär att en av
ohälsoförsäkringen åstadkommabidrar till situation in-attsom en som

de sånebär ersättningsberättigade långt möjligt har likvärdigaatt
möjligheter andra leva aktivt och självständigt liv.att ettsom
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Följande få vägledande vidpunkter bör den konkreta ut-vara mer
ohälsoförsäkringenformning den del specifikt medsomav av anpassas

råder lång-hänsyn till de omständigheter för medsom yngre personer
varigt nedsatt arbetsförmåga.

innehållaFörsäkringen skall funktioner stimulerar till denattsom-
enskildes möjligheter till försörjning och till aktivt ochettegen
självständigt liv till och utvecklas. Passivitet skalltas mot-vara
verkas.

skall bidra till de ersättningsberättigade iFörsäkringen störstaatt-
förhållandelikvärdiga möjligheter tillmöjliga utsträckning i vadges

gäller för andra i längre perspektiv försörja sig ochäven ettattsom
självständigt liv.leva aktivt ochett

långvarigt försörj-Försäkringen skall kunna ersättning i formge av-
från ålder då stadigvarandeningsstöd den försörjning eta-genom en

frågapraktiken kan komma i för ungdomar iblering i förvärvslivet i
allmänhet.

,till in-i form försörjningsstöd skall knyta deErsättningen anav-
komstnivåer ekonomiska standard i allmänhet gälleroch den som

åldersgrupp. Samtidigt skall ersättnings-motsvarandeför andra i
nivån ha god levnadsstandard.det möjligtgöra att en

ålderspensions-skall tillgodoräknasersättningsberättigadEn person-
fråneller hon har försörjningsstöd för-under den tid hanrätt som

säkringen.
fåskall enskilde ersättning försidan försörjningsstöd denVid av-

funktionshinder för med sig.sådana merkostnader ettsom

utgångspunkter förSpecifika3.4

förslagutredningens

ekonomisk grundhos den enskilde med trygghetAktivitet som

grundläggande funktion försörj-ohälsoförsäkringsEn är att trygga
sjukdom funktionshinder ochför dem till följd ellerningen som av -

arbetsför-habiliterings- rehabiliteringsinsatser- har sinochtrotssom
långsiktigmåga Behovet ekonomisk och social trygghet förnedsatt. av

måste fådrabbadede väga tungt.
påpekatsfinns rad skäl för ohälsoförsäk-Det tidigare har attsom en

och samhället i övrigt därutöver skall medverka till förbättraringen att
påverka så-enskilde själv sin situation. Imöjligheterna för den att en

stimulera till ochinriktning ligger bl.a. försäkringen skalldan att un-
förhållandeför individen i till de individuella förutsätt-derlätta att
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tillningarna tillvara möjligheter utveckling.sina börDetta ettvara
funktionshindradenaturligt ocksåsynsätt att gruppen yngre personer

påutbildning inställtoch har siktet arbetsmarknaden i densatsar ut-
förhållande tillsträckning förutsättningarna i detmöjlig iärsom en-

skilda fallet.
utbildningsnivåFunktionshindrade låghar generellt och ärsetten

underrepresenterade inom högre utbildning. Därför det för dennaär
åstadkommasärskilt motiverat bättre möjligheter och skapaattgrupp

drivkrafter bedriva i första hand gymnasiestudier,starkare ävenatt men
Många gångerpå universitet och högskola. kan det hosstudier yngre

grund funktionshindret finnasfunktionshindrade tve-personer av en
måstelängre utbildningar. angelägetinför Detkan prövaatt vara

bestämmel-både den enskilde och för samhället iför stort attpersonen
så sådan kan undanröjas.utformas tvekanatt enserna

föremellertid inteOhälsoförsäkringen kan attta ansvarensam
målsättningen självständighetockså realisera aktivitet och hosom per-

huvudsak samhällssektorermed funktionshinder. Det i andraärsoner -
givetvis i möjliga utsträckning individen själv- haroch största som

får försöka utveckla de instrument krävs.eller somsom
såledesOhälsoförsäkringens uppgift huvudsakligen säkra denär att

trygghet.eller funktionshindrade ekonomiska Därtillsjuka personens
från måletutgångspunktbestämmelserna i utformas medbör attstort

aktivitet ochskall bidra till individens behov själv-försäkringen att av
långsiktiganås främjar hans eller hennesständighet kan sättett som

utveckling.

från ocksåohälsoförsäkringen vid studierFörsörjning

ställning till vilka regler i fram-har i uppdragUtredningen att ta som
långvarigtvid nedsatt arbetsför-skall gälla för till ersättningtiden rätt

funktionshind-måga. uppdraget ligger särskilt situation förI överatt se
studerande.rade

frågan studier underutredningens uppfattning innefattarEnligt om
bibehållen från svåraohälsoförsäkringen antaltid med ersättning ett

mån intressen,mellan sinsemellan i viss motstridigaavvägningar som
tillsamtidigt nödvändiga hänsyn vid utformningen ersätt-är att ta av

ningssystemet.
utgångs-princip två huvudsakliga vid valetDet finns i synsätt av

till funktionshindradepunkt för hur försörjningsstödett gruppen yngre
för tiden efter fullföljda gymnasiestudier.studerande kan konstrueras

på funktionshinderfasta harDet synsättet tar att ettena personerna som
försvårar självständigt livför dem studera och leva aktivt och iatt ett
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dårenodlingstankeutgångspunkt iövrigt. kan medDet natur-en vara
funktionshinder nedsattharindivid grundligt ettatt ar-som aven

ohälsoförsäk-inkomstbortfallsskyddetbetsförmåga inomomfattas av
försörjning från Detfå dettabör sinoch i princip därförringen system.

studier. Detbedriverbetonar det faktumandra synsättet att personerna
huvud-studiesocialadå till hands detligger ettnära systemet taratt

stödetockså ochför dennaförsörjningsstödetför utgesattgruppansvar
studenter.gäller föri allmänhetformi den som

rättviseskäl isocialförsäkringsersättninghävdasOfta att av rena
studierdå bedriverden försäkradeunder tidbörprincip inte utges

fall möjlighetihan eller honhögskolan, eftersomexempelvis annat ges
höjd kompetens. Ettinvestera ibekostnadpå försäkringensatt en

i principståndpunkt innebär dockdennahävdandekonsekvent attav
studiesocialadetförsörjninghänvisas tillskallalla systemetgenom

sådan få fullt genomslaglinjedå Skullestuderar.tidunder enman
för-ohälsoförsäkringenuttrycklig regel ikrävasskulle det att somen

exempelvis förtidspensiontid medstudier underbedriverbjöd att man
få förbudtill följdskulle dettaförlängningensjukbidrag. Ieller att ett

sådan aktivitet kanbedrivaersättningunder tid medinförs mot att som
tillersättninguppnås samtidigtarbetsförmågatillleda utgesatt som

skullehon kanskehan elleravhåller från aktivitetsigden trots attsom
talar förexempelvis studier. Dettasin situationförbättrakunna genom

svårt funktions-förekonomisktohälsoförsäkringen bör taatt ansvar
förutsättningstudietid, underunderförsörjninghindrade attpersoners

skäl.medicinskanedsattarbetsförmåga bedömsderas avvara
heltfunktionshindradeförhållande hartill andra annat ut-I ett

normalstudier ibedrivamöjlighetersåväl gällerdetgångsläge, när att
det yrkefå anställning ichansernadet gällertakt när att manensom

nuvarande utforrn-i dessstudiesocialaför.sig Detutbildat systemet
lån, ochformförsörjningsstödet ideldärning, utgesstor avaven

alltid skall be-principstudier iförutsättningenbyggerdessutom att
gällerdetlämpligtdärvid mindrenormal takt, sig näri attdrivas ter

funktionshind-förkan föreliggaspeciella behovtill de somsvara upp
rade.

tillgodoseinte uteslutetdet därmedSamtidigt behöver attvara
utred-Enligtstudiesociala stödet.inom detfunktionshindrades behov

ochså rad modifieringardock i falluppfattning krävsningens aven
andel studie-Exempelvis böri dettasärregleringar störresystem. aven

återbetalningsskyldig-lånstället för ochi form bidrag istödet avges
utsträckning i dag.efterges i högreheten kunna än

modifieringarytterligaregenomföra denna ochskulleOm avman
såuppfattning i fallutredningensenligtstudiesociala stödet ärdet som

behovfunktionshindradesdepåkallade för det skall ten-motatt svara
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derar det fråga liknai villkoren alltmer de ersättningaratt ut-om som
inom socialförsäkringen. förutsättning förEn få del det sär-attges av

måsteskilda stödet denrimligtvis försäkrade har medi-attvara en av
långvarigtcinska skäl arbetsfönnåga.nedsatt En kompetens för be-
sådana frågordömning i dag inomfinns redan socialförsäkrings-av

administrationen däremot inte inom den administration hante-men som
det studiesociala stödet.rar
En lösning det behovet ekonomisk trygghetsammantagnaav av

habilitering inomunder endast samhällssektors ocksåförefalleren ram
föra med sig flexibilitet ändamåls-kunna och därförmer av vara mer

enlig syftet stimulera till aktivitet i allmänhet och inte vissär attom en
sysselsättning. Om den ersättning beroendeärtyp utgesav som av

vilken aktivitet individen sig finns risk den aktivitetägnar attsom en
den bästa ersättningen kommer väljas.attsom ger

hinder för frigörelseprocessenUndanröja den normala

utgångspunkt olikaviktig undanröja de hinderEn kanär sättatt som
finnas för de funktionshindrades självständighet och frigörelseyngre
från föräldrarna. aspekt norrnaliseringsprincipenEn skaffaär att

eventuella hinder för dennaundan direkt eller indirektärprocess som
förorsakade Målsättningen måstefunktionshindret. försäk-attav vara

såringens utformas den inte förhindrar funktionshindradeatt ung-
domars möjlighet till självständigt liv vid ålderden andraett som ung-
domar har den möjligheten.

åldersgränserHöjda

16-årsgränsNuvarande inom förtidspensions- och sjukbidragssystemet
bör En höjning den åldersgränsennedre bör ske vadomprövas. av avser
såväl ålder långvarigvid vilken ersättning huvud kan kommaöver taget

fråga ålder dåi vid vilken varaktig ersättning kan bli aktuell.som en
långvarigtillRätt ersättning bör enligt utredningens uppfattning

ålderkunna beviljas först vid den då det de-facto kan föreliggasägas
inkomstbortfall följd arbetsförmåga,nedsatt dådvs. denett som av

grundläggande utbildningen i regel således långsiktigavslutas och för-
sörjning förvärvsarbete i praktiken kan komma ifråga förgenom ung-
domar i allmänhet.

hänsyn svårigheternaMed till långsiktigt bedöma arbetsför-att
mågan hos särskilt med hänsyn till den utvecklingspo-yngre personer,
tential föreligger mångahos bör varaktig ersättning intesom unga, en
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ålderbetydligt högrebeviljas vad gällerkunna förrän vid än somen
enligt nuvarande regler.

har specifikaNödvändigt till behovhänsynatt ta att yngre

bidra till funk-ohälsoförsälcringen börhar konstateratsOvan att unga
utveckling vid nedsatttionshindrade och sjuka attgenompersoners

aktivitet.arbetsförmåga ekonomisk trygghet under tid med Dettage
reglering avseendei vissa falltydligare och generösförutsätter meren

för därigenom undvika denmed ersättningunder tidaktivitet att
råder i dag.och oklarhetosäkerhet som

ifunktionshindrade och sjuka heterogenGruppen är väsent-yngre
och rehabilite-behovet habiliteringbl.a. med avseendedelar,liga av

för de itillgodoses inomvissa fall kan behovenring. I ramen
långtidssjukpenning. Behoven1997:166 föreslagna reglernaSOU om

svåra tillgodose i dennamånga så omfattande dedock i fall ärär att att
skapas för dessaSåledes ersättningsfonnersättningsfonn. bör en ny

bör det hänsyn tillersättningsfonnutformningen dennaVidfall. tasav
rehabiliteringtillgodose behovenförtid kan behövasden attatt avsom

Ävenlång. det faktummycketfall kanhabilitering i dessaeller attvara
uppnålångt arbets-tillhar mycketindivider generelltdessa attsett en

valtill individenssärskild hänsynförmåga bör föranleda tasatt egna
andra fall.ipå inte kan ställas lika högtindividenoch kravenatt som
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funktionshindradeAntalet4 unga

statistikofficiellentydigfinns ingenDet4.1

fåangelägetuppdrag detutredningensbakgrund ärMot att unge-enav
funktionshindermånga meduppfattning hurfärlig yngre personerom

i Sverige.finnssom
funktions-någon formharantalfinnsDet ett stort avsompersoner

fåmöjligt framdock intefunktionsnedsättning. Detellerhinder är att
i befolkningenmångauppgifter hurofficiellaentydiga personerom

handlardet om.som
för männi-jämlikhetdelaktighet ochstandardreglerEnligt FN:s om

funktionsnedsätt-innefattar begreppetfunktionsnedsättningmedskor
eller intellektu-grund fysiskafunktionshinderantalning stortett av

nedsattpå funktionshinderExempelsjukdomar. ärellerella skador syn
ochallergi/astmarörelsehinder,röstproblem,hörsel-, tal- ellereller

dyslexi,funktionshinder. kanDetpsykiskafomier ävenolika varaav
mag-/tarmsjukdomhjärt-llungsjukdom,diabetes,psoriasis,epilepsi,

påverkar dagliga livet.detliknandeeller som
någonintedefinition, finnsentydigdock saknasEftersom det en

anspråkfunktionshinderförekomsten görstatistikofficiell över somav
antalsuppskattningardet olikafinnsheltäckande. Däremotatt vara

storleksordningenuppfattningtillsyftargjorda, att omge ensom
Självfallettotalbefolkningen.svenskafunktionshindrade i dengruppen

beroende hursådana uppskattningarresultatenär pass grav enavav
behövafunktionshinderfunktionsnedsättning eller gravt ett varaanses

funktionshindrad.klassificerasföranledaför attatt sompersonen
tillriktadesamhällsstödolikade ärfokusGenom sättaatt som

indirekt. Av-beräknasfunktionshinder kanmed gruppenpersoner
tilldel-kriteriergivetvis hur dedessa fallgörande i styrär utser som

samhällets stöd.ningen av
förekommer imånga funktionshindertidigare belagtsedanDet är att

flickor ochblandpojkar ochutsträckning bland män änstörre yngre
enkeltdet heltviktigaste förklaringentroligenkvinnor. Den är attyngre

överlag flerfunktionshinder. detmed Dessutomfler pojkarföds är
med lek, idrott,exempelvis i sambandskadar sig;ochpojkar män som

blir miss-också fleroch värnplikten. Detbilolyckor mänär somunga
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brukare. Ytterligare skillnad pojkar isägs högre gradatt änen vara
flickor lever frustrationer och exempelvis vid koncentrations-ut oro,
svårigheter i skolan. medföraDetta skulle pojkar får uppmärk-att mer
samhet, de därmed fåroftare diagnos och de den anled-att atten av
ningen också får hjälp och insatser olika slag.mer av

4.2 Uppskattningar antaletav

funktionshindrade i totalbefolkningen

undersökning årAv under 1996 genomfördes Statistiskaen som av
påcentralbyrån initiativ Handikappombudsmannen och med stödav av

Rådet för arbetslivsforskning framgår drygt 19 befolk-att procent av
ningen mellan 16 år,och 64 eller knappt miljoner1,1 personer, upp-

någonlever sig ha form funktionshinder. Andelen kvinnor likaärav
andelen Förekomsten funktionshinder ökar medstor som av

ålder.stigande
Med funktionshinder i undersökningen fysisk, medicinskavses en

eller psykisk nedsättning kan medföra begränsningar i det dagligasom
livet, exempelvis nedsatt eller hörsel, tal- eller röstproblem, rörel-syn
sehinder, allergi, dyslexi, epilepsi, diabetes någoneller form av psy-
kiskt funktionshinder. Funktionshindret kan medfött eller havara upp-
stått sjukdom, olycksfall eller skada. Dominerandesenare genom annan
funktionshinder enligt undersökningen rörelsehinder 39är procent,
astma-allergi 21 procent och hörselskada 7samt procentsyn- var-
dera.

Uppgifterna bygger frågatintervjuer där har människorman om
de själva uppfattar de har funktionshinder.att ett

4.3 Sarnhällsstöd riktade tillärsom unga
med funktionshinderpersoner

Det finns rad samhällsstöd riktade till med funk-ären som personer
tionshinder. Stöden finns inom flera samhällssektorer; exempelvis
skolan, socialförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken. Vissa stö-av
den definition riktade till barn och ungdomar. finns ocksåär Detper
stöd och insatser kan oberoende ålder.utgessom av
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Vårdbidrag

undervård sitt barn barnetfå Vårdbidragförälder kan för ärEn av om
någotutvecklingsstörning ellerår på grund sjukdom,16 och annatav

vård under minstsärskild tillsyn ochi behovfunktionshinder är sexav
ellersjukdomockså betalas barnetsVårdbidragmånader. kan ut om

förorsakar merkostnader.funktionshinder
decemberbetalades det istatistikRiksförsäkringsverketsEnligt

ytterligareVårdbidrag troligen tillkommeromkring 26 000år 1997 ut
samtligautbetalningar. Utslagetretroaktiva0002000-3 genom

hosVårdbidrag förekommerdetinnebäråldrarna O-15ibarn att
barnen.1,6cirka procent av

Statistikenflickor.pojkar blandblandVårdbidrag vanligare änär
pojkar.övervikt förtydligVårdbidrag visarnybeviljadeöver en

diagno-den Vanligastepsykiska störningarSärskilt bland pojkar är

sen.

förhållande skolsituationentillFunktionshinder i

blandfunktionshinderförekomstenockså få bildkanMan avaven
grundskolenivå, Vanligtvis 7-på antalet eleverbarn att segenom

på grund sittsärskola ellergår på special- ellerår,16 avsomsom
ordinarieinom denstudiesituationenfår särskilt stöd ifunktionshinder

grundskolan.
läsåret 1996/97statistik visar detSkolverketsbearbetningEn attav

motsvarandeSverige,ungdomarna ioch000 barnen17nära avvar
funktions-hadegrundskolan,elever isamtliga1,8 ettprocent somav

vad detdessaförhållande till skolsituationen. AVihinder
särskola,ellerutbildning special-fick sinprocentenheter1,1 som

skolrniljön.ordinarieutanför dendvs.
genomgåendeförhållande till skolsituationeniFunktionshinder är

bland flickor.bland pojkarvanligare än
Över går iungdomarnabarnen ochsamtliga de 17 000hälften av

utvecklingsstörda.hör tilldvs.särskola, gruppen

sjukbidragFörtidspension eller

sjukbidrag. Dessaålder få förtidspension ellerårs kan16Vid personen
grundarbetsförmågan nedsattpå huruvidasikteersättningar ärtar av

fåska förtidspen-orsak.motsvarade Förellersjukdom att en personav
sjukdomarbetsförmåga grundhans eller hennession krävs att av

prestationsför-psykiskafysiska ellernedsättning deneller avannan
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mågan fjärdedelnedsatt ochmed minst nedsättningen kanär ansesen
arbetsförmåganvaraktig. Om nedsättningen inte kan varaav anses var-

aktig kan bli bestående för avsevärd tid har tillrättantasmen personen
beviljastidsbegränsat sjukbidrag. Vanligtvis förtids-ett unga personer

förhållandevispension sjukbidragoch endast vid funktionshin-grava
der.

åldersgruppen år år16-19 det i december 1997 drygtI 3 000var
motsvarande 0,8 hade förtidspension eller sjuk-procent,personer, som

åldersgruppen år antalet ochbidrag. I 20-29 drygt 12 000 andelenvar
alltså något1,1 högre. Av de 12 000 det näraprocent, personerna var

förmån arbetsförmåganhade hel bedömdes helt ned-ll 000 som vara
åldersgruppenmotsvarande 1,0 samtliga i 20-29satt, nära procent av

ar.
helt sjukbidrag dessa vanligaregäller hel förtidspension ellerVad är

åldersgrupperna,bland kvinnor i de aktuella medanbland änmän par-
förmåner vanligare bland kvinnor.tiella är

inklusive utvecklingsstörningDiagnosgruppen psykiska störningar
då de beviljas förtidspensio-dominerar bland de ärpersoner som unga

och sjukbidrag.ner
förtidspension sjukbidragEn utförligare redovising och bland deav

åldersgrupperna länmas i kapitelyngre

LSSBeslut insats enligtom

funktionshindradeenligt lagen stöd och service till vissaInsatser om
beviljas vissa specifika funktionshinderkan dels medLSS personer

tillståndautsimliknade betydandeutvecklingsstörning, autism, samt
bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada ioch

ålder våld kropplig sjukdom, delsföranledd elleryttre per-vuxen av
till följd fysiska eller psykiska och varaktigaandra storasoner som av

svårigheterfunktionshinder har betydande i sin dagliga livsföring. Av-
för till LSS behovgörande insats enligt harrätt är ettatt personen av

stöd och service.
infördes årNär lagen 1994 gjordes medvetet avgränsningsnäven av

målgrupp ifrågaden skulle komma för insatser. Avsikten attsom var
åtgärder ståndbehövliga riktade skulle komma till och häva de ojäm-

lika villkoren för med omfattande funktionshinder.personer
Enligt Socialstyrelsens statistik fanns lseptember 1996den när-

åldrarna 16-18 år2 000 i hade insats enligt LSS,mare personer som
åldersgrupp. ålders-motsvarande 0,6 samtliga i denna Iprocent av

år fanns hade19-29 det knappt 8 000 beviljatsgruppen personer som
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LSS-insats. Uttryckt alla i åldersgruppandel dennapersonersom av var
0,6det procent.
LSS-insatser blandöverlag vanligare pojkar ochär män änyngre

flickorbland och kvinnor.yngre
helt ochDet övervägande antalet barn ungdomar med LSS-insatser

hör till med utvecklingsstörning, autismliknandeautism ochgruppen
tillstånd.

olikaSamma kan ha flera samhällsstödperson

fårSannolikt ofta och funktionshindrade individ olika sam-en samma
olikahällsstöd antingen samtidigt eller i skeden livet.av

förekommer exempelvis skolåldem beviljasTroligen det föreatt
Vårdbidrag för funktionshindrat barn och bam underett att samma

får särskilt i skol-grundskoletiden anpassad utbildning eller stöden
års ålderoch därefter vid 16 beviljas förtidspension eller sjuk-miljön

ocksåkanske handikappersättning. Därtill kanbidrag och personen
ålder få insatser enligt LSS.oavsett

med funktionshinder4.4 Unga ärpersoner
begränsad gruppen

0,5-2Bland barn, ungdomar och tycks igrovt sett procentyngre vuxna
få tillgängligabefolkningen de former samhällsstöd finns vidav som

funktionshinder.
åldergruppen år,Omkring 16-29 cirka 15 000iprocent personer,en

sjukbidrag. Till detta cirka 500har förtidspension eller kommer 2 per-
ålder årsvarit sjukskrivna tid.i denna har i över ettsoner som

finns det därför skäl den iSammantaget att tro att grupp personer
år beståråldern 16-29 detta betänkande berör färre 20 000änsom av

personer.
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5 Unga med förtidspensionpersoner
och sjukbidrag

Skillnader5.1 vid förtidspensioneringar
mellan och äldreyngre

På många punkter finns det skillnader vid förtidspensioneringar och
beviljanden sjukbidrag åmellan sidan den beviljasav ena grupp som

förmån i år åoch andra sidan dem har kortare tid kvaren unga som en
ålderspensionering.till kanskeDet påtagliga antalet be-ärmest att

fönnånerviljade bland fåmycket i förhållandeär till antalet iyngre
åldrar.högre Generellt skiljer sig också orsaken till pensione-sett

ringen, dvs. vilket funktionshinder eller vilken sjukdom nedsättersom
arbetsfönnågan, beroende åldern vid beviljandet. Psykiska sjuk-
domar och utvecklingsstörning den vanligaste orsaken till pensione-är
ringar medan sjukdomar i det muskuloskeletalaav unga personer,

dominerar bland de äldre. Ett beslut förtidspension försystemet om en
ocksånaturligtvis i regelär avgörandeavsevärtettung person mer

såvälbeslut, för individen för samhället, jämfört med pensione-som en
ring sig den allmänna pensionsåldern.närmarav en person som

Antalet förtidspensionärer och sjukbidragstagare i åldersgruppen
år16-29 och motsvarande andel befolkningen har varit i stort settav

oförändrad åtminstoneunder 1980- och l990-talen. Detta utgör en
kontrast till den eller mindre ihållande ökningen bland de medel-mer
ålders och de något äldre tabellerna 5.1 och 5.2
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från folkpensioneringen. AntalsjukbidragFörtidspensioner ochTabell 5.1
åldersgrupp. Tusental.respektivei

1995 1996 199719901980 1985

3 3334 316-19
12 12121l12 l 120-29

3231 3226252230-39
767760 7837 4340-49

16015615212010310950-59
134128142 13213811960-64

408 417361 40832316-64 303Totalt
RiksförsäkringsverketKälla:

från folkpensioneringen.sjukbidragochFörtidspensioner5.2Tabell
åldersgrupp. Procent.respektiveibefolkningenAndel bland

199719961990 199519851980

0,80,80,7 0,80,9 0,716-19
1,0 1,11,00,90,91,020-29

2,62,62,62,22,030-39 1,7
6,46,36,34,0 4,74,040-49

13,914,113,6 14,311,911,450-59
32,932,9 31,733,524,9 29,060-64

7,57,47,46,76,116-64 5,8Totalt

RiksförsäkringsverketKälla:

åråldrarna 16-29isjukbidragstagareochförtidspensionärerAntalet
15 000oförändratvarit i1980-taletbörjansedanhar stort sett per-av

iungefär 12 000år ochåldrarna 16-19på icirka 3 000fördelatsoner,
förtidspensionärerår. Sammantaget20-29 utgöråldersgruppen unga

motsvarandeibefolkningencirkasjukbidragstagareoch procent aven
ochunder 1980-oförändratockså hållit signågotålder nästansom

andelenförmånstagare fler ochantaletHelt naturligt1990-talen. är av
åldrar.i högrebefolkningen större

sjuk-förtidspension ellermed16-29-åringarSammantaget utgör
meddryga 400 000samtligabidrag knappt 4 procent personer er-av

sättning.
1997:166SOUpresenterades iframgår de beräkningarDet somav

åldersgruppdennaersättningen i avsevärtgenomsnittliga ärdenatt
Även får naturligtförmånstagare. dettabland äldre sägaslägre än vara
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eftersom ersättningen till inkomstbortfalletsrelateras storlek och
inkomstnivåerna bland yrkesaktiva generelltär betydligt lägre hossett

framför beroende påallt många inte har hunnitattyngre personer,
komma in i förvärvslivet innan de pensioneras. Grundskyddet i syste-

omfattar i mycket hög grad i de åldrarna och däm-met personer yngre
den betydligt skillnad i denstörre genomsnittliga ersättningenspar

storlek skulle finnas mellan och äldre.som annars yngre
Utgifterna för förmånstagareersättning till 16-29 år uppskatt-är

cirkaningsvis l miljard kronor år, vilket skall ställas mot systemetsper
utgiftersamlade cirka miljarder37 kronor år Utgiftsnivån1997. för

åldersgruppdenna förefaller svårpåverkadrelativt eftersom detvara
handlatycks antalsmässigt stabilom en grupp.

Få beslut i de offenliga trygghetssystemen har generellt såsett stor
ekonomisk och påinverkan individs liv bli beviljadattannan en som

förtidspension år.i En blir pensionerad vid 20sägen unga person som
års ålder kan räkna hamed sin ersättning år.i 45 försäkringensFöratt
vidkommande detta pensionsåtagande motsvaranderepresenterar ett
åtminstone 3,3 miljoner kronor uttryckt årsi 1998 penningvärde.

5.2 Nybeviljade förtidspensioner och

sjukbidrag årbland under 1997unga

ålder5.2.1 Diagnos, och kön

fårDe förtidspension eller sjukbidrag åri domineras kraftigtsom unga
diagnosgruppema utvecklingsstörning psykiska sjukdomarsamtav

tabell 5.3. dominerandeDen medicinska orsaken till förtidspensione-
åldrarring i högre sjukdomar i det muskuloskeletalaär systemet.

Av samtliga 40 000 förtidspensioner och sjukbidrag beviljadessom
Ålders-år avsåg1997 cirka 2 000 år.30änpersoner som var yngre

år16-29 såledessvarade för omkring 5 samtligaprocentgruppen av
förmåner år.detta De 2 000 år30 fördeladeännya personerna yngre

sig med åldrarna31 i 16-19 år, åldrarna27 i år20-24procent procent
och åldrarna42 i år.25-29procent

Bland dem pensionerades åldrarnai 16-29 år det fler mänsom var
kvinnor, vilket kontrast till denän överviktär pensioneringaren av av

kvinnor gäller i åldrar.högresom
åldrarnaI 16-19 år i övervikt, 56 åldrarnaIär män 20-24procent.

år fördelningen mellan kvinnorär och helt jämn, medan andelenmän
åldrarnakvinnor i år25-29 56 åldersgruppenTotalt för helaär procent.

16-29 år fördelningen mellan kvinnor ochär i järrm.män stort sett
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åroch sjukbidrag 1997. Diagnos,förtidspensioner5.3 NybeviljadeTabell
ålder kön. Antal.och

25-2920-2416-19
TotaltTotalt Kvinnor MänKvinnor MänTotaltKvinnor MänDiagnos

5 4 4 83 25 61Infeküons-sjuk-
domar

10 8 186 1316 30 714Tumörer
6 1175 2O 11Endokrina

33 1 21 20 11blod-ochBlod
bildn.

4233 68 20 22178 358395Utvecklings-stör-
ning

213 430282 217Övriga 134 14817157 114psyk.
4 65 22 32412 12CP

68 4 2Ögonsjukdomar 8 096 3
4Öronsjukdomar 6 2 238 2 42711

50Övr. 37 29 212155 162827nerv-systemet
1 95 45 4 92 3Cirkulationsorg.

65 4 24 121 1Andningsorg.
101 7 303 3 10Matsmältn.

5 1055 2 71O 1och könsorg.Urin
32 10 23 21 2Hudsjukdomar
84 43 8 116636 30Medfödda miss-

bildn.
130108 228 2711 194Muskulo-skeletala 7

syst.
9248 4424 4225 18187Skador
1710 75 1057 114Symptom

863483 380548638 275 273356282Totalt
RiksförsäkringsverketKälla:

i tabell 5.3,motsvarande uppgifterprincipredovisas itabell 5.4I som
antalettotalaandel dethärrespektive diagnosgmpp avanges sommen

år. Tillåldrarna 16-29isjukbidragochnybeviljade förtidspensioner
kvinnorsärredovisningtabell finns ingenföregåendeskillnad mot av

respektive män.
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Tabell 5.4 Nybeviljade iörtidspensioner och sjukbidrag år 1997. Andel med
viss diagnos inom åldersgrupprespektive och totalt. Procent.

Ålder
Diagnos 16-19 20-24 25-29 16-29Totalt

Infektionssjukdomar 0,9 0,9 0,9 0,9
Tumörer 4,7 2,4 2,1 3,0
Endokrina 0,2 1,3 1,3 0,9
Blod blodbildningoch 0,2 0,5 0,3 0,3
Utvecklingsstörning 27,9 12,4 4,9 14,1
Övriga psykiska sjukdomar 26,8 51,5 49,8 43,1
CP 3,8 0,9 0,7 1,7
Ögonsj ukdomar 1,4 1,5 0,7 1,1
Öronsjukdomar 6,0 1,1 0,5 2,3
Övriga 8,6 6,8 5,8 6,9nervsystemet
Cirkulationorganen 0,5 1,6 1,0 1,0
Andningsorganen 0,3 0,9 0,7 0,6
Matsmältningsorganen 0,5 0,2 1,2 0,7
Uiin- och könsorganen. 0,2 1,3 1,2 0,9
Hudsjukdomar 0,5 0,4 0,3 0,4
Medfödda missbildningar 10,3 2,0 0,9 4,1
Muskuloskeletala 1,7 4,9 15,1 8,2systemet
Skador 3,9 7,7 10,7 7,8
Symptom 1,7 1,8 2,0 1,9

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0
Källa: Riksförsäkringsverket

Psykiska sjukdomar och utvecklingsstörning orsakar närasammantaget
tio förtidspensioneringar och beviljanden sjukbidrag försex av av per-
åldrarnasoner 16-29 år.
samtligaAv nybeviljanden i denna åldersgrupp orsakasav personer

43 psykiska sjukdomar exklusive utvecklingsstörning.procent Nästav
diagnosgrupp utvecklingsstörningstörsta medär 14 De där-procent.

efter diagnosgmpperna sjukdomarstörsta i muskuloskeletalaär syste-
skador övriga sjukdomar i med 7-8met, samt nervsystemet procent

vardera.
Diagnosgruppen övriga psykiska sjukdomar vanligast vid nybe-är

åldrarnavilj anden i år.19 Utvecklingsstörningöver vanligast vid be-är
slut förtidspension eller sjukbidrag till åldrarnai år.16-19om personer

Diagnosgruppema sjukdomar i muskuloskeletala och ska-systemet
dor förekommer i utsträckning vid beslutstörst ersättning förom per-

åldrarnai år.25-29 Sjukdomar i det muskuloskeletalasoner systemet
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beviljandet,ålder vidblandbland kvinnor mänvanligare än oavsettär
år. ska-25-29 Diagnosgruppenåldrarnaiskillnaden är störstsommen

ålder beviljandet.vidblandstället vanligarei mändor oavsettär
blandvanligastiövriga sjukdomar ärDiagnosgruppen nervsystemet

medi förekomstoch minskarriktigtpensionerasdem ungasomsom
ålder.ökad

ochförtidspensionermellanFördelning5.2.2

sjukbidrag

redo-sjukbidragochförtidspensioner ärNybeviljandet ovansomav
åldrarnaiåldrar blandolikafördelatjämntinte övervisats personer

svåra medföddamedsigoftadetår. Eftersom rör16-29 personerom
förmånen be-vanligtfunktionshinder detförvärvade ärtidigt atteller

år det inte lika16åldrarnaårs ålder. är16 I övervidredanviljas strax
dockårs ålder ökarförmån. Från 18beviljasvanligt att enpersoner

håller i sig ändaDettaålder figur 5.1.stigande mönstermedantalet
60-årsåldem.iupp

Åldrarnasjukbidrag år 1997.respektiveförtidspensionerNybeviljade5.1Figur
Antal.år.till 2916

350

300

Å250

150

100

5° sjukbidrag

0
29282725 2623 2421 219 201816 17

RiksförsäkringsverketKälla:
Exempelvis räknasnivå.fönnånenstillhänsyndet tagitsharfigurenIAnm.:

förmån.helförtidspensionertvå halva ensom
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avsnitt 5.2.1 visades skiljerI diagnosmönstret sig mellan dem allraatt
och dem beviljas förtidspension eller sjukbidrag vidyngsta när-som

års ålder.30mare
förtidspensionFör skall kunna beviljas krävs arbetsför-att atten

mågan kan bedömas varaktigt nedsatt, i praktiken för all framtid.vara
förefaller klart sådanDet svårbedömning förär göraatt atten en

mycket och i praktiken bara kan bli aktuell svårai ytterstung person
innebärfall. Detta det vanligt framför alltäratt att unga personer

stället beviljas tidsbegränsat sjukbidrag,i antingen eftersom arbets-ett
uppnåsförmåga bedöms kunna inom något några åreller eller för att

arbetsförmågans nedsättning under alla omständigheter inte kan be-
varaktig figur 5.1. I älva verket nybeviljdömas det fler sjuk-vara as

förtidspensioner till års ålder.bidrag ända cirka 50 Sjukbidragän upp
övergårefter kortare tid i förtidspension finns inte med i dennaensom

statistik.
Figuren visar nybeviljandet års ålder,vid 16 förär störstatt attsom

fram till års åldersedan 18 sjunka kraftigt. Därefter påbörjas en suc-
Påcessiv ölming. motsvarande andelen förtidspensionersätt är störst,

åldertredjedel, vid 16 års för därefter genomgående liggaän attmer en
på nivå, åldrarnalägre drygt tiondel. årI under 30 stigerstraxen en

andelen igen, femtedel. åldersgruppendock till Totalt i 16-29nära en
år år förmåner1997 knappt 18 alla nybeviljade förtids-procent avvar
pensioner medan övriga sjukbidrag.var

Nybeviljade förtidspensioner5.3 och

sjukbidrag bland under periodenunga
1971 1997-

Ålder och kön5.3.1

ochvanlig troligen adekvat föreställning skillnaden i nybe-En om
vilj ande förtidspensioner och sjukbidrag å sidanmellan deav ena unga

behandlas i detta åbetänkande och andra sidan äldre ärsom personer
förändringar i regelsystemet och i tillämpningen inte har likaatt stor

påverkan på de De regeländringar har genomförts harunga. som
påverkatsannolikt framför allt beslut där det har förelegat större ut-

för bedömningar och avvägningar.rymme
Bland dem pensioneras frågandet ofta relativtärsom som unga om

odiskutabla sjukdomstillstånd funktionshinderoch uppenbartsom
arbetsförmågan.ned Beslut förtidspension eller sjukbidragsätter om

för de äldre kan oftare innehålla mått bedömning där andrastörreett av

SOU5 l998.I06
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naturligtvisockså bland äldreockså detspelar in,faktorer även om
nedsatt. faktorodiskutabelt Enarbetsförrnågan lika ärförekommer att

arbetsförmågan före-bedömningenför ärha betydelsetorde avsom
årförmån haribeviljasarbete. Detidigarekomst ungaensomav

arbetslivet, medan desig ietableranågon försthaft möjlighetsällan att
långt yrkesliv bakom sig.regel haräldre ipensioneras ettsomsom

hanteringenochregelsystemet1971-1997 harperiodenUnder av
några punkterochantal tillfällenvidförändrats stortettsystemet

för-nybeviljandetdettautsträckning. Trotsi ärstorsammantaget av
år ungefär16-64åldrarnaitotaltoch sjukbidragtidspensioner sett

Under perioden1970-talet.i börjannivå år det1997 avvarsomsamma
långa perioderförmåner undernybeviljadedock antaletdäremellan har

betydligtvarit större.
förtidspensioner för helanybeviljadeantalet1970-talet harSedan

000kring drygt 2konstantår hållit sig relativt16-29åldersgruppen per
1980-talethälftennedgång under andraför vissår, undantagmed aven

har dock skett1990-talet. Dethälftenuppgång under förstaoch aven
och sjuk-förtidspensionernybeviljadeantaletförskjutningar ivissa

årrespektive 25-29årår, 20-2416-19åldrarnamellanbidrag
figur 5.2.

åldrarolika årensjukbidragoch iNybeviljade förtidspensioner5.2Figur
Åldersgruppen år. Antal.16-291971-1997.

16-19
-20-24-

25-29- - -
-x-Totalt

RiksförsäkringsverketKälla:
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Utvecklingen sedan 1970-talet visar nedgång bland 16-en
19-åringar från årcirka 1 000 fram till mitten 1980-talet till runtper av

årligen.600
åldersgruppen år20-24 har antalet årligenI legat omkring 300-400,
någotdock fler sedan mitten 1990-talet.av

Utvecklingen i åldersgruppen år25-29 antyder successiven men
långsam ökning, från år500-600 under 1970-talet till 600-700per

1980-taletunder och början 1990-talet. Därefter nybeviljandetav var
några århögre under för sedan sjunka tillbaka igen tillavsevärt att en

nivå ungefär den lång-skulle förväntas denmotsvararsom som om
hållitsiktiga trenden i åldersgruppensig. Det uteslutande iär nästan

år, dvs. bland år,25-29 de äldsta i hela 16-29 dennagruppen som upp-
gång kan skönjas. uppgången årDen kraftiga hade sin 1993toppsom

medelåldersfinns i högre grad bland och dem sig denännu närmarsom
pensionsåldem.allmänna

ocksåSedan 1970-talet har det skett utveckling allt störremoten en
kvinnor bland fårandel dem blir förtidspensionerade eller sjuk-som

åldrarnade årbidrag i 16-29 tabell 5.5.när är

årenTabell 5.5 Nybeviljade förtidspensioner och sjukbidrag 1971, 1976,
åldrarna1986, 1991, 1996 år.1981, och 1997. Kvinnor och 16 -29män i

År Kvinnor Män Totalt Andel kvinnor
procent

1971 1021 1 188 2 209 46
1976 090859 1 1 949 44

929 461981 1 112 2 041
901 461986 1 044 1 945
848 7651991 917 1 48

9681996 1 003 1 971 51
1997 l 040 009 0491 2 51
Källa: Riksförsäkringsverket

Under 1970- och 1980-talen nybeviljandena bland ungefär 150mänvar
till 200 fler bland Därefter såkvinnor. har kvinnornas andel ökatän att
nybeviljandet i det helt lika mellan kvinnor ochär närmastenumera

med mindre övervikt bland kvinnor.män, men en
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könDiagnoser och5.3.2

förskjutning mellanvisshar det skettbörjan 1970-taletSedan enav
förtidspen-nybeviljade5.6. Eftersom antalettabelldiagnosgruppema

hållitår sig i16-29 harsjukbidrag i åldersgruppenochsioner stort sett
tabellen i huvudsak för-perioden visarunder den studeradeoförändrat

förändringar detdiagnosgruppermellan olikaskjutningar än avsnarare
förmåner.beviljadeantaltotala

åren 1971, 1976,sjukbidragförtidspensioner ochNybeviljade5.6Tabell
Åldersgruppennågra1997 inom diagnosgrupper.1991, 1996 och1986,1981,

år.16-29 Procent.

Är Övriga SjukdomariSkadorNervsys-Utvecklings-
muskuloskele-störning psykiska temets

talasjukdomarsjukdomar systemet
331426411971
5626 131976 39
551429341981
814 434241986
916 515 401991

6 9l 115 451996
881214 431997

RiksförsäkringsverketKälla:
ochingår bl.a. CP ögon-sjukdomar öron-IAnm.: samtnervsystemets

sjukdomar

har under isjukdomarpsykiskaUtvecklingsstörning och övriga stort
bland nybe-diagnosgruppematvå vanligasteperioden varit dehelasett

år.16-29åldersgruppensjukbidrag iochförtidspensionerviljade
frånminskatstadigtutvecklingsstörningdock1970-talet harSedan

periodUnderomkring 15tillcirka 40 procent.procent sammanumera
till 40från drygt 25ökat änpsykiska sjukdomarövrigahar procent mer

vanligastUtvecklingsstörningåren. ärunder de allra senasteprocent
Skillnaden mellandå framför allt blandde allra ochbland yngsta
med diagnos-sambandminskat itycks dock haoch kvinnor attmän
kvinnor ochFörhållandet mellanminskat totalt mänhar sett.gruppen

övrigaår Diagnosgruppenunder 1997.omvändamed dett.o.m.var
pensionerasbland demstället vanligaresjukdomar ipsykiska är som

något vanligare blandlikaledesårs ålder,30 män änvid närmare men
Även nå-könsskillnaden järrmatsdockfall harkvinnor. i dettabland ut

tid.övergot
sjukbidragförtidspension ellerbeviljasAndelen unga personer som

omkring 14har legatipå grund sjukdomar procentnervsystemetav
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aktuellaunder den perioden, med avvikelse uppåt eller nedåt påen
några år. Såvälprocentenheter enstakaunder CP öronsjukdomarsom
har minskat sedan mitten 1980-talet. CP förekommer främstav som

vid nybeviljandendiagnos i de allra åldrarna. Diagnosgruppenyngsta
öronsjukdomar förekommer uteslutande den ålders-inästan yngsta

Ögonsjuk-och jämnt fördelad mellan och kvinnor.är mängruppen
orsakar förtidspensionerdomar och sjukbidrag främst bland de yngre

Övrigafördelas jämntoch mellan könen. sjukdomar i ärnervsystemet
totalt relativt jämnt fördelade mellan åldersgrupperolika ochsett

kvinnormellan och män.
Diagnosgruppen skador föranledde i början 1970-talet 3 procentav

nybeviljade förtidspensioneralla och sjukbidrag bland 16-29-av
åringar. Framför allt såunder 1990-talet ökade denna diagnosgrupp att

åruppgick till 8den 1997. Den totalt jämna fördelningenprocent sett
kvinnormellan och har funnits sedan mitten 1990-talet. Dess-män av

har diagnosgruppen i genomgående dubbelt såförinnan varitstort sett
ålders-vanlig bland bland kvinnor. bland de äldreDetmän ärsom

utjämningen mellan könen skett.grupperna som
början 1970-taletI svarade sjukdomar i muskuloskeletala syste-av

totala nybeviljadeför 3 det antalet förtidspensioner ochmet procent av
åldersgruppen år.sjukbidrag i 16-29 Därefter har dock antalet ökat

och har 1980-talet legatmarkant sedan mitten 8-9 procent.av
någotdiagnosgrupp vanligast bland de äldre och i synnerhetDenna är

kvinnor. Skillnaden mellan könen har ökat under den studeradebland
i allra åldersgruppen där detperioden, med undantag för den yngsta

har skett utjämning mellan kvinnor och totala ök-i stället Denmän.en
därför uteslutande ökning bland kvinnor i deningen beror nästan en

åldrarna.äldre





Del
Overväganden förslagoch





69SOU 1998:106

åldersgränsen för tillNedre6 rätt

långvarig ersättning

Samhällsutvecklingen ställer krav6.1 en

16-årsgränsnuvarandehöjning av

invaliditetspensioneringenellerförtidspensionssystemetNär som-
regel1910-talet detdå -infördesbenämndessystemet snararevar
folk-redan efter avslutadbörjade arbetamänniskorundantagän att

ekonomiska ochdentidigare.ibland Förskola, ännu stora grupper var
barnen tidigtsådan nödvändigtdetsociala situationen tog ettattatt var

minoritetendast litenförsörjning. Detför familjensdelansvar envar
nivå.högrefortsatta studera In-möjlighetekonomiskhade attsom

beviljadåldern bli in-för kunna15 år denledningsvis attyngsta envar
människordåtidensdelvaliditetspension. Eftersom stor ungaaven

invaliditetspensiondet rimligtpå arbetsmarknadenfanns att envar
16-årtionden infördes denNågrafrån åldern.beviljas denkunde senare

tillämpas.årsgräns ännusom
har emellertidhardäreftersamhällsutveckling ägtDen rumsom

heltotidsenlig. Vi har i daglö-årsgränsen blivitharmedfört ettatt an-
förungdomstiden förlängtsGenerellt harsamhälle. steg steg.settnat

ungdomstid ochkallasgår in i dettidigareMänniskor senare ursom
ekonomisktpå ochfår bli socialtallt längreUngdomarden. vänta att

in-förlängts ochskoltiden harbl.a. därföroberoende attattav vuxna,
Ännu på 1970- och 1980-därför skerpå arbetsmarknadenträdet senare.

år direktunder ellerarbetakunde ungdomar väljatalen ettettatt par
Idagtill gymnasieskolan.därefter fortsättagrundskolan och förstefter

Enligt denågon omfattning.den möjligheten iknappastfinns större
direktgår ungdomarnafrån Skolverket 98siffrorna procentsenaste av

fullföljeroch cirkagymnasieskolan 90från grund- till procent gymna-
obligatorisktvisserligen intefyraårsperiod. Detinomsiestudiema ären

i högre gradi dag och troligengymnasieutbildning, änläsaatt menen -
nödvändigdetgymnasiestudier iframtiden fullföljdai närmasteär en-

få ordentligt fot-utbildningsnivå skall kunnaför ettatt personen ung
på arbetsmarknaden.fäste



ersättningNedre åldersgräns 1998:10670 för till långvarig SOUrätt

sträcker sig årskurser,Den obligatoriska grundskolan nio medöver
någoti sjuårsåldem. undantagnormal Med ordinarieärstart en gym-

nasieutbildning treårig. Vanligtvis finns alltså ungdomar kvarnumera
årskolväsendet åtminstone till det de år.inom fram fyller 19 före-Det

förståskommer börjar arbeta redan efter grundskolanatt personerunga
några sig nivå.och dessa lyckas försörja hygglig eller braav en

emellertid hänvisade till enklare arbetsuppgifter ochFlertalet till-är
lång-anställningar. denna bakgrund hävdasfälliga Mot kan det att en

ersättning för medicinska skäl förorsakade bortfall för-varig avav- -
från årsvärvsinkomster normalt skall kunna beviljas tidigast 19sett

ålder.
arbetsmarknadens på utbildning1990-talet har krav ochUnder

svårarebra utbildning blir det alltförstärkts.kompetens Utan atten
få framhuvud arbete. har under längre tid vuxitDetöver taget ett en en

utveckling behovet okvaliñcerad arbetskraft harinnebär attsom av
såvälinom näringsliv offentlig verksamhet. Man kan där-minskat som
16-årsgränsen och sjukbidraghävda för till förtidspensionför rättatt

Frågan ocksåför har varit aktuell längreborde ha höjts länge sedan. en
åldershöjning,utredningar har förslag dettid. Flera lämnat om en men

någonså långt till förändring. bilaga2 lämnashär inte lett Ihar en
åldersgräns förredogörelse för tidigare förslag till bl.a. höjd nedre rätt

förtidspension.till
år nedre ålders-Utredningen har i 1997:166 föreslagit 19SOU som

kansamtidigt angivit förslaget inte definitivtärgräns, att utanmen
arbetet.komma i det fortsattaomprövasatt

nedre6.2 Avvägningar vid val av

åldersgräns

16-årsgräns bör höjas.övervägande skäl talar för nuvarandeHelt att
åldersgränsen för tilldet gäller bestämma den nedreNär rätt ersätt-att

från långvarigt arbetsförmåganing ohälsoförsäkringen vid nedsatt
emellertid mellan flerakrävs avvägning olika intressen.en

hållpunkt skall kunnaviktig bör ohälsoförsäkringenEn att utgevara
långvarigt tidigast vid den ålderersättning i form försörjningsstödav

då förvärvsarbetelångsiktig försörjning praktiken kan kommaigenom
ifråga ungdomarför allmänhet.i

åldersgräns frånValet nedre kan inte isolerat de övrigagörasav
måsteställningstaganden vid utformningengöras ett nyttsom av sys-

påverkasminst torde valet kunna hur de börInte kriteriertem. ut-av
formas ska vilken krets sjuka eller funktionhindradeavgörasom perso-
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tillkan komma ifråga för ersättning. utred-Härrättsomner menar
det också skall sjukdomensningen i framtiden funktions-elleratt vara

inverkan arbetsförmåganhindrets skall tillavgöra rätten ersätt-som
från ohälsoförsäkringen.ning Allmänt svåraretorde detsett attvara

bedömning långsiktiga arbetsförmågagöra en ung personsav en
han eller honyngre

Myndighetsåldem ålder då föräldrarnasoch den försörjnings-
också utgångs-upphör betydelsefulla referenspunkter. Enäransvar
åldersgränsen för till lång-punkt kan försörjningsstöd vidrättattvara

arbetsfömiåga åldersgränsvarigt nedsatt till den enligtanpassas som
föräldrabalken tillämpas underhållsskyldighetför föräldrarnas för sina

Underhållsskyldigheten myndighetsåldemsträcker sig år,till 18bam.
årutsträckas till ikan längst 21 barnet studerar grund-som ommen

någongymnasieskolan eller jämförlig grundutbildning.skolan, annan
också allmänt angeläget undvika de funk-Det är sett att att unga

självständighet frigörelse från föräldrarna förskjutstionshindrades och
åldrarna förhållandeuppåt i tilli vad normalt. En viktiglängre ärsom

funktionshindrade bör möjlighet tillaspekt eko-är att unga ges en egen
ålder ickenomi i ungefär motsvarande vanligtvis gäller för funk-som

lägstaåldertionshindrade högre för till försörjnings-Ju rättpersoner.
från ohälsoförsäkringen, desto risk hamna i konflikt medstöd större att

sådanaundanröja hinder för frigörelseprocessenambitionen äratt som
indirekt förorsakade funktionshindret.direkt eller av

åldersgränsen långvarigför tillbör undvikas den nedreDet rättatt
då långsik-från ålderohälsoförsäkringen högre denersättning sätts än

ifrågaförsörjning förvärvsarbete i praktiken kommer förtig genom
lägstaåldem så kommeri allmänhet. högreungdomar Om sätts än per-

på frånfinns arbetsmarknaden undantas den generellaattsoner som
långvarig från ohälsoförsäk-beviljas ersättningmöjligheten att en

varje ytterligare höjning kommer alltFörringen. större attgrupper
långvarig påfullgott försäkringsskydd vid ohälsa. En aspektsakna ett

åldersgräns destonedre högre lägstaålder högre kravvalet juär attav
på särlösningar försäkringsskydd förställs för fullgottatt garantera ett

ålder.förvärvsarbetandealla oavsett
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Långvarigt försörjningsstöd6.3 tidigast vid
århalvårsskiftet 19-årsdagendet infaller

16-årsgränsUtredningens förslag: Nuvarande tillför ersättningrätt
långvarigt arbetsförmåganedsatt bör höjas. stället förvid I nuvaran-

långvarigåldersgräns ersättningnedre skall efterde fasta en en
arbetsförmåga kunna beviljas tidigast denprövning av personens

år år.det han eller hon fyller 19julil

försörjningsförmågan förutsätterEn relevant bedömning av
fullgjorda gymnasiestudier

långsiktigfåavslutade gymnasiestudier för kunnaBehovet att enav
arbetsmarknaden vägande skälet för höj-etablering detär tyngst en

nuvarande 16-årsgräns.ning av
ersättning till funktionshindrade-iKriterierna för tillrätt yngre

föreslåshabiliteringspenning, i dettaden ersättning,form somav nya
från långtidssjuk-enligt förebildbetänkande bör i huvudsak utfonnas-

Långtidssjukpenning habiliteringspenning syftar tillochpenningen. att
försörjningsförmågan. till ersättningden framtida Förförsäkra rätt

jämställt till-förekomst sjukdom eller med sjukdomkrävs dels en av
långvarigt ned arbets-stånd, sjukdomen eller varaktigtdels sätteratt

åtminstone årförmågan under framöver.ett
till ersättning krävs detdet ska möjligtFör pröva rättenatt attvara

arbetsfönnågan hos den aktuellasåledes bedömadet möjligtäratt att
sällan eller aldrigungdomar i allmänhetHär spelar det attpersonen.

långsiktigt de har full-försörja sig förränmöjlighet arbeta ochhar att
utbildning hargymnasieutbildning. Arbetsmarknadens kravgjort sin

intill nöd-gymnasieutbildningskärpts.stegvis En nästär numera en
arbetenförutsättning för kunna konkurreravändig att som ger enom

också på befinner sig ungdomar iförsörjning sikt. Vanligtvis en gym-
årår år våren defrån det de fyller 16 till detnasieutbildning hösten

år.fyller 19
således nuvarande nedreförefaller höjningDet attsom en av

åtminstonefrån år naturlig vad beträffaråldersgräns 16 till 19 kan vara
Ävenstudietakt.har haft möjlighet studera i nomialattsompersoner

ålderi enskilda fall naturligtvis kan handla detdet ärannanom enom
års ålder försörjning stadigvarande för-vid ungefär 19 som genom

ifråga ungdomar i allmänhet.värvsarbete i praktiken kommer för I
vårter-underhållsskyldighet i och meddessa fall upphör föräldras

år. bliravslutning år fyller Individerna i principminens det barnen 19
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halvårsskiftetsin försörjning vidförhänvisade till att ta ett eget ansvar
studie-förvärvsinkomster ellerår, antingen genomegnagenomsamma

något samhällsstöd. Dettaellerarbetsmarknadsersättningarstöd, annat
eftergymnasialpåde fortsättersåledes principigäller oavsett enom

arbetslivet.söker sig iutbildning eller ut

årår fyller 19Halvårsskiftet det personen

konstruktionår19 denår fyllerHalvårsskiftet det är ut-sompersonen
långvarigtilltidpunkt förförespråkar tidigaste rättredningen er-som

från ohälsoförsäkringen.sättning
sinai regelstudietakt avslutarnormalföljerPersoner gymna-som

detsamtidigtår. innebärvåren år fyller 19 Dettapå det de attsiestudier
Genomsnittligtavslutas.studiernaålder vilkenvid settfixfinnsinte en

underberoendegymnasietiden närår19 är över,eleverna närär men
år plus minusåldern 19handlar detföddesåret viss ompersonen

hanår januari harfyller imånader. Omnågraellernågon personen
i juni. Omår då läsåret avslutas191/2blihunniteller hon närmare per-

dock baraeller honår har handecemberföddes iställeti sammasonen
avslutas.då gyrnnasiestudiemaår juni181/2 ibli cirkahunnit

skulleförenklingsskäl,föredra19-årsgränsfastEn att menavvore
år olikaföddamellanorättvisor ärtillleda mensammapersoner som

årettidigtföddafunktionshindradeellerSjukamånader. personer
från ohälsoförsäkringenförsörjningsstödbeviljadebliskulle kunna ett

övriga elevermedanterminen,avslutandedeneller delarhelaunder av
måttligaredentill endasthälsotillstånd hänvisas avsevärt gene-oavsett

funktionshindradsjuk ellerskulleSamtidigtstudiehj älpen.rella per-en
födelsemånad behöva väntadecember ettexempelvismed somson

få dethon kanellerhangymnasiestudier innanavslutadehalvår efter
honhan ellerohälsoförsäkringenfrånförsörjningsstödlångvariga som

och iförförutsättningarallauppfylleråldernfrån uppenbartbortsett
behov av.

alltså kunnaskullefrån ohälsoförsäkringenersättninglångvarigEn
år. Framfyller 19årdethalvårsskiftettidigast vidbeviljas personen
flertaletdetförunderhållsskyldighetföräldrarnasgällerdess storatill

kansådan lösninggrundskolan. Eneftervidarestuderarungdomar som
funktionshindradeförsvåra ellersjukatillbidrakommaknappast attatt

praktisktEftersomfrån föräldrarna.frigörelseprocess tagetungdomars
gymnasieskolanpåhälsotillstånd, studerarungdomar,samtliga oavsett

bor hemmaungdomarnormalatill dethöramåste det atttvärtom anses
gymnasietiden.underåtminstoneförsörjningsaknaroch egen



74 Nedre åldersgräns för till långvarig ersättningrätt 106SOU 1998:

studiegångNödvändigt hänsyn till förlängd förta vissa
funktionshindrade

regel såledesI avslutas ordinarie vårterminengymnasieutbildningen
årdet fyller år. funktionshindrade19 Bland förekommer detpersonen

dock någotstudierna längre tid. Inom exempelvis grundsärskolanatt tar
årskurserkan eleverna tio i stället för Ocksånormalt nio. undervis-

ningen i de statliga specialskoloma organiserad årskurser.i tioär
påUndervisningen riksgymnasiema för döva och hörselskadade och

gynmasiesärskolan fyraårig i stället för normalt treårig. I vissa fallär är
funktionshindradedärför ungdomar äldre andra gymnasiestuderandeän

påde börjar ochgymnasiet grund funktionshindret utbild-när tarav
ningen längre tid. Av denna anledning kanske gymnasieutbildningen

17-årsåldem årinleds i och avslutas det den enskilde fyller 20 eller 21
år. Vissa ungdomar med funktionshinder uppnått årskan ha 23 ålder

åldereller högre deinnan har slutfört sina gymnasiestudier.ännu Det
kan exempelvis gälla psykiskt funktionshindrade studiersom varvar
och medicinsk behandling.

Förekomsten skolgångförlängd bland vissa funktionshindradeav
skulle kunna tala för ha individuellt eller gruppvis anpassadatt en

åldersgräns, någonnedre i princip uppåt.begränsning finnsDetutan
dock samtidigt invändningar sådan lösning. Om exempelvismot en en

på grund sitt funktionshinder bedriver sina gymnasiestudierperson av
25-årsåldem frågani inställer sig vilken försörjning han ellerupp som

hon skall ha fram till ligger dådess. Det till hands detnära äratt
ohälsoförsäkringen skall ha eftersomför försörjningen, detsom ansvar

funktionshindret sådant har förlängdaförorsakat denär stu-som som
dietiden. En alltför åldersgräns ocksåhög har nackdelen den kanatt

försvårabidra till eller förhindra normala frigörelsen fråndenatt t.o.m.
föräldrarna.

skolgångenEftersom för vissa funktionshindrade elever längretar
tid jämfört med studiegångnormal det i dessa fall i princip inte möj-är

bedöma arbetsförmågan halvårsskiftetligt vid år fyller år.det de 19att
Det finns starka skäl för funktionshindrade elever möjlig-att garantera
heten läsa färdigt gymnasieutbildning, de själva skall be-att utan atten
höva för sin försörjning under den förlängda studietiden. Det ärsvara

bestämmelsernaangeläget kan utfonnas så de minskar och allraatt att
helst eliminerar den risk kan finnas funktionshindradeattsom annars
avstår från fullfölja sin gymnasieutbildning i syfte kunna fåatt att ett
försörjningsstöd från ohälsoförsäkringen. halvåret årTill och med det
20-årsdagen infaller få påbörjahar alla ungdomar rätt att en gymna-
sieutbildning, förutsatt de slutfört årskursenhar sista i grundskolanatt
eller motsvarande med godkända betyg i svenska, engelska och mate-
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denför försörjningen undersamhälletrimligtmatik. Det är att svarar
utbildning alla har till ochfullfölja dentid det rätttar attextra somsom

skall inte behövaFunktionshindrade ungdomarviktigare.alltblir ta
den tidförsörjning underför sinstudielån påeller sättannat somsvara

förvärvsarbetestudier,exempelvis högreungdomar kanandra ägna
liknande.eller

till ersättning vidåldergräns förnedrenuvarandehöjning rättEn av
år 19-årsdagenhalvårsskiftetarbetsförmåga till detnedsattlångvarigt

ikunnat studeraharförsåledes naturlig främstinfaller är personer som
hänsynföreslår utredningen lösningkapiteltakt. I 7normal tarsomen

sitt funk-studiegång grundförlängdharvissatill att avpersoner
tionshinder.

århalvårsskiftet detföresjukpenning skall kunna utges personen
år19fyller

från ohälsoförsäk-ersättningtillåldersgräns förhöjdFörslaget rättom
försäkrings-arbetsförmåga påverkar intelångvarigt nedsattvidringen

iredanohälsa. Deellerkortvarig sjukdomvidskyddet ungasomannan
nuvarandefortsättningsvis haskallarbetsmarknaden ävenår är ute

sjukpenningförsäkringenspåvid sjukdominkomstbortfallskydd mot
från principisåledesskall kunnaSjukpenninggrunder.generella utges
halvårsskiftetvidohälsoförsäkringen inte förränårs ålder,16 även om

långvarigti formersättningår skallfyller 19årdet utge avpersonen
Även arbetsskade-innebärbestämmelsernaförsörjningsstöd. attsom

kvarstå.års ålder16 börutgå redan föresjukpenning kan
möjlighetengår mistesjukdomår till följdi attDen omavsom unga

tillfram 1sjukpenningentilldärmedhänvisasförvärvsarbetafortsätta
huruvida arbets-år, dettaochfyller 19år han eller hondetjuli oavsett

inte.nedsatt ellerlångvarigtbedömasskulle kunnaförmågan vara
århalvårsskiftet det 19-försäkringsskydd fram tillkvarstårDärmed ett

nuvarandeifinnsmöjlighetdeninfaller,årsdagen utan sys-sommen
underhålls-grundskydd. Föräldrarnasåtnjutandeikomma ettatttem av

år.18så barnetåtminstone längegäller änskyldighet är yngre
19-årsdagenårjuli detarbetsskada före 1Försäkringsskyddet vid

tillåldersgränsen förhöjdapåverkas den rättskall inteinfaller er-av
arbetsfönnåga.långvarigt nedsattvidfrån ohälsoförsäkringensättning
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vidtill ersättningförKriterier7 rätt

arbetsförmågalångvarigt nedsatt

två förersättningsformerBehov7.1 ungaav

personer

föreersättningsformlångtidssjukpenningen behövsUtöver en ny
ålderårs30

bara i sinsvårigheter intefunktionshindradeSom möter storagrupp
utbildningsväsendet, arbetslivetförhållande tillockså ilivsföring utan

kan iohälsoförsäkringenUtfommingensamhällslivet ioch stort. av
sådana tendenser.roll för brytaavgörandefall spelamånga atten

ohälsoförsäkringensnödvändigtbakgrund detdennaMot är att reg-
generellt ökadeaktuellaså deutformasler settatt gesyngre personerna

försöka kompen-bemärkelsehabilitering i vidmöjligheter att genom
något bättrefall kanske skaffa sigvissahandikapp och isina ensera

utbildning.högreexempel i formtillnormalt,plattform än av en
funktionshindrade medsvårttillersättningförEtt system yngre

så det medförarbetsförmåga bör därför utformasnedsattlångvarigt att
enskilde meddenförfråga möjligheternagenerositet i attviss omen

sinatillvaravaloch eftertrygghet grundekonomisk ut-taegetsom
utveckling itilldå möjligheterhandlarvecklingsmöjligheter. Det om
också i för-livsföring,till sini ochförhållande till samhället stort men

bestå ibör bl.a.iGenerositetenhållande till arbetslivet. attsystemet
bör kunnaskall ochsysselsättningarutvecklandeoch andrastudier

för sigi ochdetbibehållen efterpågå med ersättning även att personen
sådanarbetsförmåga. Konsekvensenuppnåttha visskan ut-av enanses

utökade möjligheteruttalade ochblir därmedformning att systemet ger
ochförtidspensiongäller vidjämfört med vadenskildeför den som

långtidssjukpenning enligt för-regler ellersjukbidrag enligt nuvarande
utbildning med bibe-exempelvisSOU 1997:166slaget i att- genom -

sig i kon-hävdamöjligheter kunnaersättning förbättra sinahållen att
på arbetsmarknaden.kurrensen

svår åstadkomma isådan emellertid ersätt-utformningEn är att en
långvarigt nedsatthar drabbatsomfattar allaningsform ar-avsomsom
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föra allvarliga legitirnitets-betsförmåga. kunna med sigskulle bl.a.Det
problem.

inrättainom ohälsoförsäkringendärför nödvändigtDet är att en ny
långvarigtfunktionshindrade medersättningsfonn för personeryngre

karaktärförtidspensionensarbetsfönnåga. följdTillnedsatt av per-av
långsiktigatillräckligt och in-inte starkaersättningsform finnsmanent
behövs för derehabilitering generellthabilitering ochslag settsomav

föreslås i detta kapitel 30främst det skäletåldersgruppema. Avyngre
beviljad förtidspension. Inteålder bliför kunnaår lägsta att ensom

krävs för vissakonstruktionlångtidssjukpenningen har denheller som
habilitering ochbehov omfattandefunktionshindrade med re-avyngre

föreslås få habilite-ersättningsforrnenhabilitering. Den namnetnya
ringspenning.

utgångspunkt i dehabiliteringspenning bör sinOckså tillrätten ta
arbetsför-ohälsoförsäkringen, nämligenvillkoren inom attgängse

jämställt till-eller med sjukdomsjukdomnedsatt till följdmågan är av
såledeshabiliteringspenning bör iför tillstånd. Kriterierna rätt stora

långtids-tillkriterierna förlikartad utfornmingha rättdelar somen
sjukpenning.

arbetsförmåga medicinska skällångvarigt nedsattmedEn avperson
långtidssjukpenningfåsåledes antingenårs ålder kunnaskallföre 30

skall omfattahabiliteringspenninghabiliteringspenning. Eftersomeller
kompletterande villkor för tillkrävs detpersonkrets rättettannanen

ersättning.denna

legitimitetssynpunktbl.a.nödvändigakriterierTydliga ur

således skapas särskiltdethabiliteringspenningen börförInom ramen
aktivite-utvecklandestudier och andraförförutsättningargynnsamma

sådan ord-ställerSamtidigtbibehållen ersättning.tid medunderter en
tillskall hadefinieras vilkatydligtkrav det rätthöganing att som
ha-behovverkligen har deendast deersättningen. Det är stora avsom

få habilite-skall kunnaförutsättsrehabiliteringbilitering eller somsom
ringspenning.

till ha-skall hadefiniera denMöjligheten tydligt rättatt grupp som
legitimitetssynpunkt för hurbetydelsebiliteringspenning har i sin tur ur

lång-gäller vidjämförelse med demreglerna kan igenerösa somvara
svårt upprätthålla legitimiteten förtidssjukpenning. kanDet attvara

detalltför grad uppfattasdet eller i hög ut-attsystemet ges,ges,om
elleromfattande habiliterings-också inte harför sompersonerrymme
Omtill habiliteringspenningen.rehabiliteringsbehov aktivt söka sigatt
dethabiliteringspenning blir alltför vid finnspersonkretsen harsom
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knappast för ha regler för möjligheten tillgenerösare ak-utrymme att
med bibehållentivitet ersättning, exempelvis finns dåstudier. Det en

risk villkoren orättvisakan upplevas exempelvis dematt som av som
till studier lånhänvisas älva finansiera sina elleratt attgenom genom

försörjning.för sinsättannat ta ansvar

Långtidssjukpenning eller7.2

ålderårshabiliteringspenning före 30

förslag: medicinska skälUtredningens Yngre medpersoner av
arbetsförmåganedsatt skall efter ansökan kunna beviljaslångvarigt

långtidssjukpenning eller habiliteringspenning. skallantingen Detta
år 19-årsdagentidigast juli det infaller.kunna ske den l

tillstånd före-sjukdom eller därmed jämställdaKraven att
långvarigtarbetsförmågan nedsatt skall huvudsak-ligger och äratt

frågaför dessa ersättningar. I habilite-ligen vara gemensamma om
arbetsförmåganringsersättning krävs i princip heltdock ned-äratt

bådaBedömningen olika faktorer skall dock i for-dessasatt. av
ersättning på i principske sätt.merna av samma

frågatill långtidssjukpenning skall iRätt personerom yngre
arbetsförrnåganfall nedsättningen kanföreligga i detkunna även av

Även habiliteringspenning skall kunnavaraktig.bedömas utgessom
arbetsförmåga nedsatt.försäkrad varaktigttill ärvarsen

l fördelasersättningsberättigade skallvissEn personergrupp av
långtidssjukpenning habiliteringspenningochmellan

skall kunna beviljasLångtidssjukpenning och habiliteringspenning en
år.år Habilite-tidigast den han eller hon fyller 19juli det1person

l årsårs ålder. vid 30ringspenning skall kunna beviljas 29 Senastt.o.m.
ålder skall till habiliteringspenning upphöra.rätten

bägge skall finnas tillgängliga före 30Dessa ersättningsformer som
års ålder till ersättning aktualiserashar i de fall bedömningen rättenav

därmed jämställtefter ansökan i princip villkor: Sjukdom ellersamma
tillstånd långsvarigt arbetsförmåga Efter-nedsatt skall föreligga.samt

habiliteringspenning skall omfatta personkrets krävs detsom en annan
kompletterande villkor för denna ersättning.ett

någotmed förslaget habiliteringspenning inteAvsikten sättärom
från till ersättningkriterier individer rättsnävare utestängaatt genom
år ochoch därmed minska antalet 29 ellerärpersoner som yngre som
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får ersättning från ohälsoförsäkringen. Utfommingen de tillkom-av
uppfylldamande villkor måste för habiliteringspenningattsom vara

betydelseskall kunna beviljas har i huvudsak för hur ochen samma er-
långvarigtsättningsberättigad med nedsatt arbetsför-personergrupp

långtidssjukpenningmåga fördela och habilite-skall sig mellan
långtgående möjligheter till habilitering ellerringspenning. Genom de

habiliteringspenningen innebär kommer det dockrehabilitering som
bli färre individer har be-utredningens bedömning siktenligt som

år.ersättning efter fyllda 30hov ävenav

tillståndjämställtmed sjukdomsjukdom ellerFörekomst av

tillför skall haövergripande förutsättning rätt ersätt-En att personen
ohälsoförsäk-habiliteringspenning ifrån långtidssjukpenning ochning

sjukdomdrabbats sjukdom eller medhan eller hon harringen är att av
tillstånd. sjukdom eller med sjuk-jämställda Vid bedömningen av om

frånillstånd arbetsmarknads-jämställda föreligger skall bortsesdom
förhållanden.och liknandeekonomiska, socialamässiga,

tillståndsjukdom jämställda före-"sjukdom eller medBegreppet
för till ersättning. I nuvarande1997:166 kriterieslogs i SOU rättsom

och sjukbidrag motsvarig-förtidspensionkriterierna förlydelse ärav
fysiska eller psykiskanedsättning den"sjukdom ellerheten avannan

har dentämligen vida lydelsenprestationsförmågan". denGenom när-
tillstånd sjukdomvid sidanför vid vilkagränsdragningen av sommare

Någonrättspraxis.fått fastställas iskall kunna beviljasersättning annan
önskvärd. föreslagnamöjlig eller Denknappast sigordning är vare

det gällernågon ändring i sakinnebärainte avsedd närlydelsen är att
förhållande tilliersättning. Tankenförutsättningarna för är ettatt

helst nedsätt-vilkaprecist intenuvarande lydelse sätt att somangemer
prestationsförmågan kan berättigapsykiskaden fysiska ellerningar av

i rättspraxisutvecklingendetill ersättning endastutan genomsom
ersättningshänseende jämställaskommer ikommit eller i framtiden att

såsombestämmelser,dagenssjukdom. fall omfattasmed De som av
diagnosticerad sjuk-tillstånd tillinte kan härledasellersymptom som

tillstånd funktionshinder,sjukdomsliknandeandradom, vissa samt om-
alltså den lydelsen.fattas även av nya

arbetsförmåga medicinska skälNedsatt av

tillståndjämställtsjukdom eller med sjukdomFörekomsten är ettav
frånersättning ohäl-tillräckligt villkor för tillnödvändigt inte rättmen
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berörts nedDärtill krävs sjukdomensoförsäkringen. sätterattsom ovan
arbetsförmåga.arbetsförmåga minst fjärdedel helmed en avpersonens

jäm-arbetsförmåga följd sjukdom eller med sjukdomtillNedsatt av
tillstånd övergripande förutsättning förställt i principär att en per-en

från såledesförmån ohälsoförsälcringen. gällerskall beviljas Detenson
långtidssjukpenning.ersättningenSOU 1997:166 föreslagnaiden

Även bör detta huvudregeln.beträffande habiliteringspenning vara
offentliga trygghets-upprätthålls den renodling dePå detta sätt av

1997:166 har hävdat betydelsenutredningen i SOUsystemen av.som
uppkommit grundbl.a. kostnaderrenodlingenförMotivet är att som

ohälsoför-utsträckning skall inommöjliga hanterasiohälsa störstaav
arbetslösheten skall hanteras inomförkostnadensäkringen attsamt ar-

förutsättningar för effek-betsmarknadspolitiken. Härigenom störreges
olikapolitiska prioriteringar mellanochresursanvändningtiv trygg-

kan hänvisasrenodlingen medförsamtidigthetssystem att personersom
hantera derasförutsättningarhar bästmyndighettill den attsom

upprätthålla allmänhetensviktig förRenodlingensituation. är även att
bl.a. legitimitets-angelägetförsäkringssystemen. Dettilltilltro är ur

betalasfrån ohälsoförsäkringenersättningmotverkasynpukt utatt att
generella livsproblem.sociala ocharbetslöshet ellerpå grund av

för sjukdom, kropps-till ersättningFörsäkringen syftar inte att ge
försörjningsför-tillstånd sig. Avgörande hurieller liknandeskada är

sådanaför för-skall kompensationpåverkas. Försäkringenmågan ge
sjukdom ellergrund ihar sinsörjningsekonomiska konsekvenser som

påberoendefrån till fallvarierar fallkonsekvenserskada. Dessa en
ellerioch de kan dessutomomständigheter, störremängd skiftande

höja arbets-åtgärder förpåverkas olikautsträckningmindre attgenom
delvishelt ellermöjligt förförmågan eller för detgöra attatt personen

rehabilite-arbetsfönnâgan, exempelvisåterståendeutnyttja den genom
betala ersättning tillFörsäkringen skall intering. trotsut personer som,

försörja sigförvärvsarbetemöjlighetbedöms hasjukdom, att genom
själva.

försäkring AFLallmän§ lagenkap § och kap 3Enligt 3 7 7 om
arbetsförmåga stegvis. förstaIbedömningskall görasav en personsen

ocharbetet steg 1arbetsförmågan till det tidigareskall relaterashand
arbetsgiva-nuvarandearbete hos denoch därefter till2 annatettsteg

arbetsförmåganskallSlutligen3 och 4. prövassteg motsteg ar-ren
6.5 ochbetsmarknaden i övrigt steg steg

månvadbedömningen iFörsäkringskassan skall vid personensav
förmåga medhennesarbetsförmåga beakta hans ellernedsatt attär
arbetslivsinriktadmedicinsk, social ellerinsatser förrespektive utan

sådant normaltarbetesjälvrehabilitering försörja sig ärsomgenom
lämpligt arbetepå arbetsmarknaden ellerförekommande annatgenom
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tillgängligt för eller henne. medförhonom Om sjukdomenär attsom
enbart kan klara specifikt arbete endast förekommer iettpersonen som

mycket begränsad utsträckning kan det inte rimligt bedömaattvara ar-
betsförmåga i förhållande till detta arbete med mindre han ellerän att

faktiskt erbjuds detta arbete 1996/97:28hon prop. 18 och 27.s.
beskrivna för bedömning arbetsförmågaDen metoden bör kunnaav

fråga såväl långtidssjukpenningtillämpas i habiliteringspen-om som
långtidssjukpenningning. I förslaget till kriterier för sjukpenning, och

i 166 har dessa anvisningar för bedömningförtidspension SOU 1997: av
arbetsförmågan arbetats i lagtexten. Motsvarande börin igöras även

kriterierna för habiliteringspenning.fråga om
svårt arbetsförmågangenerellt bedöma hos enskildDet är attsett en

ålderindivid. Visserligen kan det i enstaka fall redan i tidig konstateras
sannolikheten intill obefintlig sjuk eller funktionshind-är nästatt att en

någonsinrad kommer kunna försörja sig självattpersonen genom ar-
dock situationenbete. Detta intet den normala vid försäk-är sätt

arbetsfönnåga.ringskassans prövning av en persons
Även många utgångsläget mycket svårti de fall där sig kanterav

funktionshinder olika uppnåmed sjukdomar och slagpersoner av en
möjlighet helt eller delvis försörja sig själv. Studier, omgivningensatt

viljan initiativkraften arbetsmarknadensstöd, den och samt ut-egna
någraveckling de faktorer har betydelse i det härär av som samman-

långsiktigSamtidigt faktorer i regel harhanget. dettaär änmersom en
arbetsförmågakortsiktig inverkan och den eventuella kansom upp-

svår överblicka.komma kan mycket attvara

arbetsförmåganbedöma hosAtt yngre personer

Överlag det förutsättningar bedömningfinns bättre göraatt aven ar-
betsfönnågan hos individ arbetslivserfarenhet ochvissen mer

utbildningsnivå har. medhögre han eller hon För vuxna personer
ohälsa, antingen eller har varit etablerade arbetsmarknadenärsom
eller har fullgjort sin yrkesutbildning, finns det därför vanligtvissom

möjligheter förmågan till försörjningbedöma arbete.större att genom
Förmågan i sådanakan fall relateras till tidigare arbete eller tillett ett

Också sådanaarbete hos arbetsgivare. i fall kan det docknuvarandeen
svårt någonbestämt ställning till huruvida det finns arbets-att tavara

såförmåga och i fall i vilken grad.
bedöma arbetsförmågan aldrig harAtt hos prövaten person som

förutsättningar på således svårt sig.sina arbetsmarknaden i Omär per-
intedessutom har avslutat sin grundutbildning det naturligaärsonen av

svårare.skäl En gyrrmasieutbildning har blivit intill nödvän-ännu näst
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huvud skall få arbete, och detta idig för över taget ettatt en ung person
hälsotillstånd. höjning denoberoende Förslagetprincip om en avav

långvarig frånåldersgränsen till nuvarande 16för ersättningnedre rätt
års ålder fall skjuts tillcirka 19 därför i de prövningentill upp enger

har avslutats väsentligt ökade möjlighe-tidpunkt efter det studiernaatt
ifrånemellertid inte bortseriktig bedömning. Man kangöraattter en

åldersgränsen kommermed den föreslagna höjningendet även attatt av
mångasvårigheter eftersomkvarstår riktig bedömningvissa göraatt en

bli aktuella för försörjningsstödfunktionshindrade eller kanär ettsom
nivå års ålder, och i vissa fallpå gyrrmasial till 20-21studerar upp

blir aktuella förmånga fallI kommerlängre.ännu yngre personer som
yrkesutbildning ochtill ersättning saknaprövning ävenrätt att en-av

gymnasienivågrundläggande utbildning högstha teoretiskdast en
skolunderbyggnad.som

arbetsförmåganförhållandet uppgiften bedöma hosDet att att en
svår innebär dock intesaknar arbetslivserfarenhet är attperson som

skall eller prövningen ibeslutsunderlaget lägrekravet sättas att
skilja sig jämfört med dennågot avseende skall görsannat som gene-

fullgott beslutsunderlag bl.a. omfattarkrävs alltidrellt. Det ett som
förhållandenuppgifter socialamedicinska bedömningar etc.samt om

arbetsfömiågan svårthosfördel det bedömagällerEn när att yngre
årfrån kan ha varitfunktionshindrade de redanär att ungapersoner

frånfått andraföremål ha stöd och insatserför utredning och även or-
bedömningkan betydelse föroch myndigheter haganisationer ensom

hälso- och sjuk-arbetsförmåga. kan exempelvis gälladeras Detav
frånockså gälla insatserhabiliteringsverksamhet. Det kanvårdens

stöd ocheller lagenmed stöd Socialtjänslagen SoLkommunen omav
Även frånuppgifter skolanfunktionshindradetill LSS.service vissa

arbetsförmåga.bedömning harha betydelse förkan av om personenen
utbild-yrkesinriktadhargäller kanske främst ungdomarDetta som en

kontakt medexempelvis Särskolan, harVissa skolformer,ning. näraen
arbetslivet.

kommerfunktionshindrade ungdomarnadel deEn attstor somav
också hatill kommeraktuella för prövning ersättningbli rätt attav

åtgärder verksamhet Ungai Arbetsmarknadsverketsmedverkat inom
åldrarna 16-29iverksamhet omfattarhandikappade. Denna personer

få förtidspension.sjukbidrag eller Ungaår har eller kan komma attsom
också samverkan med skolan.utveckladhandikappverksamheten har en

möjligheter tillfunktionshindrade ungdomarnassyfte förbättra deI att
skolgång och däri-direkt efter avslutadeller yrkesutbildningarbete

genomförs vägledningsinsatserförhindra förtidspensioneringengenom
Ävenårskurs åtta särskilda skolformema,i i grundskolan. deredan

utbyggd samverkan med arbetsmarknadenSärskolan, har välbl.a. en
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arbetslivet ochkomma i kontakt medmöjligheteleverna attgersom
arbetsfönnåga.sinpröva

Även helt saknarfunktionshindrad kanskesvårt person ar-om en
betydelsefulla underlagsåledes redan finnasbetslivserfarenhet kan det

försäkringskassan börmyndigheterochorganisationerandrahos som
arbetsförmågan.de skall bedömafå del närta av

också arbetsför-bli aktuelltnaturligtviskommer prövaDet attatt
någon kontakt alls, ellerhaftinte harmågan hos somyngre personer

sjukvården, kommu-sådan, ochmåttlig med hälso-haftharendast en
saknarocharbetsmarknadsinstitutarbetsförmedling, ävenetc. somnen,

försäkringskassankrävs detfall görarbetslivserfarenhet. I dessa att en
sådanaarbetsförmågan. iDetbedömaför kunna ärutredninghelt attny

arbetsförmedlingeninom bl.a.finnsviktigt den kompetensfall att som
Arbetsmarknadsinstituten be-utnyttjas.arbetsmarknadsinstitutenoch

vägledning ochutredning,i formrehabiliteringyrkesinriktaddriver av
yrkesobestämdaförbättraochverksamhet i syfteförberedande prövaatt

arbete.för Dennaförutsättningararbetshandikappadesoch personers
försäkrings-förviktigt instrumentidagredanverksamhet utgör ett

arbetsförmågan, dels förbedömamed dels avgöraarbetekassans attatt
Även fortsättningsvis börvidtas.skallrehabiliteringsinsatservilka som

verksamhet användasframkommit dennaerfarenheterde genomsom
saknar arbets-arbetsförmågan hosutredaför att sompersoneryngre

livserfarenhet.
kandeandelmycketkommerSannolikt stor personer somaven

såhabiliteringspenning hatillifråga prövningför ettkomma rätt attav
arbetsförmåga isaknai regel kanfunktionshinder deattstort anses

arbetsförmåga förekommermåndenIförekommande arbeten.normalt
speci-förmåga visstklarafrågaalltså sådana fallidet ettattär avom

detOfta kommerförekommande.normaltinte attfikt arbete ärsom
det finns till-elleranpassadesärskiltarbetsuppgifterna attkrävas äratt

också särskilt anord-gällerarbetshjälpmedel. Detsärskildagång till
anställningar medanställningar ellerskyddades.k.anställningarnade

ha arbets-emellertid intesådana fall kanlönebidrag. I ansespersonerna
arbetet.också erbjudna detblirdeförmåga med mindre än att

arbetsförmågaLångvarigt nedsatt

från denansökanskall beviljas efterlångtidssjukpenningFör att en-
nedsättningen1997:166i SOUkrävs enligt förslagetskilde att av ar-

bestående förbedömas blibeslutet kanbetsförmågan tidpunkten förvid
nedsättningenförvaraktighetår. Motsvarande kravåtminstone ett

habiliteringspenning.arbetsförmågan förbör gälla ävenav
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bl.a.förtidspension grundasför till30-årsgräns rättFörslaget enom
någonskall finnasohälsoförsäkringen inteuppfattningen det ipå att

varaktig ersättning.beviljamöjlighet att person enen ung
finnasockså framtiden kommeriförstås dethindrar inteDetta attatt

såarbetsförmågannedsättningvilkas äravyngre personergruppen
sådan be-varaktig,bedömtshadefinitiv den skulleatt om ensompass

i denålder. Många individerårsgjorts före 30dömning skulle gruppen
längreunderhabiliteringspenningockså hafömiodligenkommer att en

haflesta kommerde allraverket troligti självatid. Det attär att som
arbetsförmågannedsättninghahabiliteringspenning kommer att aven
år framöver.åtminstone flertalunderföreliggabedömaskan ettsom
frågasärskilt iemellertidframgått detharSom är yngreomovan

långsiktig säker be-någonsvårti regel mycket göraatt merpersoner
nedsättningenvaraktighet förarbetsförmågan. kravEttdöirming av

habiliteringspenning sträckerarbetsförmågan beviljandevid somavav
öka risken för fel-därmed kraftigtår framåt skullei tidenlängre än ett

varaktighet skullehöjning kravetbedöniningar. Enaktiga sam-av
bevilja ersättningbesluteninnebäratidigt attatt systemet omgenom

uppnåkan förväntashan eller hon inteindividensignaler till attomger
två, åren eller det högrearbetsförmåga deinomnågon närmaste tre an-

undvikas.Något sådant måste möjligtvälja.skulle kunnaårtal omman
föreslås nedsättningendärförhabiliteringspenningtillFör atträtt ar-av

bestående förblibeslutet kan bedömasbetsförmågan förvid tidpunkten
frågakrav iinnebärår framöver. Dettaåtminstone ett om var-samma

långtidssjuk-förgällernedsättningarbetsförmågansiaktigheten som
falli det ansökanpenning görs.

eller habilite-långtidssjukpenningsåledesförslaget kommerEnligt
nedsättningvilkasringspenning beviljas deatt ar-avpersoneryngre

varak-ha bedömtsden skullebetsförmågan så definitivär att sompass
sådanaålder. fallårs I30sådan skulle gjorts förebedömningtig, om en

huruvida arbets-ställning tillendastdock försäkringskassanskall ta
år framöver.åtminstonebeståendeförmågan kan bedömas ettvara

ersättningtill helförformella kravet rättDet

förtidspensionReformerad1997/98:111har i proposition.Regeringen
förtids-eller heltill helt sjukbidragföreslagit kravet för rättattm.m.

arbetsförmågan full-det krävssåpension inte bör ställas högt äratt att
kravetföreslås formelladärför detständigt nedsatt. I propositionen att

till "heltfrån helt nedsattarbetsförmågans ändrasnedsättningpå
Ändringen denföreslås träda ikraft 1nedsatt".det helteller i närmaste

rskrriksdagen seantagitsförslag harjanuari 1999. Regeringens av
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utredningens förslag ilinje mediFörslaget ligger1997/98:237. även
nivå för kravetmotsvarandei principföreslogs1997:166. DärSOU att

generellt i ohälso-arbetsförmågan tillämpasskallnedsättningenpå av
långtidssjukpenningen.ocksådvs. inomförsäkringen,

beträffande detställningstagandetlåg förtill grundskälDe som
till hel förtids-förarbetsförmågans nedsättningpå rättformella kravet

frågai ha-tillämpligalångtidssjukpenning ävenoch helpension är om
eller habilite-långtidssjukpenningtillbiliteringspenning. För rätt

arbetsförmågan helt eller isåledes krävasdet ärskallringspenning att
åttondelar hel arbets-sjumed minstnedsatt, dvs.heltdet närmaste av

viss, mycket liten,habedömsDärmed kanförmåga. enperson somen
lång-eller helhabiliteringspenningbeviljasarbetsförmåga komma att

tidssjukpenning.

Långtidssjukpenning7.3

Inledning17.3.

långtids-ersättningsforrn,tillförslag1997:166 lämnadesSOUI nyen
sååterge förslaget,kortfattathäranledningsjukpenning. finnsDet att

års ålder finnslångvarig ohälsa före 30vidförsäkringsskyddethelaatt
huvudsak oförändrat,kvarstår iFörslagetsammanhang.i ettpresenterat

föreslås justering.punkt enenmen

arbetsförmågalångvarigt nedsattVid7.3.2

arbetsförmågan nedsattkrävs ärlångtidssjukpenningtillFör atträtt av
eller365 dagarsjukperiod har närmedicinska skäl. När varat enen

sjuk-365 dagarsmed sammanlagtsjukperioderflerahaftharperson
sjukpenningenskall450 dagarnaunder deskrivning automa-senaste

sjukpenningmed lägrelångtidssjukpenning. Personeravlösastiskt av
ansökan beviljasefterkanlångtidssjukpenningengarantinivån inomän

garantinivånmotsvarandegarantibelopplångtidssjukpenning i form av
dåförutsättningEnhar är365-dagarsgränsen attredan innan passerats.

åtmins-nedsatt underförbliarbetsförmåga bedömseller henneshans
nedsatt.varaktigtkanår och inteframöveretttone anses

helnedsatt skallheltarbetsförmågan eller i dethelt närmasteOm är
partiellhabedömslångtidssjukpenning beviljas. Personer ar-ensom

halvfjärdedels,antingenersättning medbetsfönnåga har tillrätt en
förmån.fjärdedelseller tre
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Ersättning förslagetskall enligt i kapitel 6 i detta betänkande kunna
tidigast halvårsskiftet årbeviljas vid det 19-årsdagen infaller. Den skall

beviljas för någoninte viss tid till ersättning kvarstår sårättenutan
arbetsfönnåganlänge nedsatt.är

Enligt det förslag långtidssjukpenning lämnades iom som
1997:166 förmånskall inte kunnaSOU denna beviljas efter ansökan i

arbetsförmåganfall nedsättningen kan varaktig.det Skälet förav anses
till följd arbetsförmågadetta varaktigt nedsattär äratt personer avsom

berättigade till förtidspension i princip inte bör lång-kunna uppbära
tidssjukpenning. förtidspensionEftersom enligt förslag i detta betän-

års ålderskall kunna beviljas före 30 krävskande inte regeländringen
år långtidssjukpenning30 kan beviljasså är änatt som yngrepersoner

arbetsförmågannedsättningen kan varaktig. äldreFöratttrots av anses
bör dock den tidigare föreslagna regeln alltjämt gälla.personer

kapitel bestämmelserna9 beskrivs reglerar aktivitetI under tidsom
långtidssjukpenning.med

Habiliteringspenning7.4

Utredningens förslag: till habiliteringspenningFör krävsrätt att
arbetsförmågaförsäkrades bedömsden till följd sjukdomvara av

tillståndeller därmed jämställda helt eller i det helt ned-närmaste
Vidare krävs nedsättningen arbetsförmågan kan bedömassatt. att av

bestående åtminstone årbli under framöver. Dessutom skall det iett
sådant fall för till habiliteringspenning krävas den försäkraderätt att

och funktionshinderhar varaktigt förorsakar betydandeett stort som
svårigheter i livsföringen.

föreliggande funktionshinderPersoner till följd harsom av en
förlängd skolgång arbetsförmågaskall oberoende ha till ha-rättav

garantinivåbiliteringspenning under den avslutande del denav
grundläggande utbildningen förlängningen. Medmotsvararsom
grundläggande treårigutbildning grundskola, gymnasial ut-avses
bildning och likvärdig utbildning. Vid bedömningenannan av om
skolgången utgångspunktenförlängd normaladetär är äratt att

Ävengrundskolan nioårig gymnasial treårig.och utbildning detär
förhållandet funktionshinder har föranlett skolstarten haratt ett att
senarelagts skall skolgångkunna föranleda förlängd i deatt en anses
fall det lett till skolgången avslutas normalt, dvs. efteränatt senare

juli det år år.den 1 fyller 19personen
Vid prövning studiegångtill ersättning vid förlängd skallrättav

någondet inte arbetsförmåga.prövning I dettagöras av personens
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ellerfunktionshindret skallkrävs inte heller stortfall att var-vara
svårigheter livsföringen.betydande iförorsakareller detaktigt att

på grund ned-till ersättningprövningenprincip skall rättI avav
utbildningengrundläggandedå denarbetsförmåga förstgörassatt

avslutats.har
månadenskall upphörahabiliteringspenningtill senastRätten

år.försäkrade fyller 30månad denföregår den somsom

grundertvå olikaersättningtillRätt7.4.1

långtidssjuk-gäller förvillkorenhar deavsnitt 7.2I somgemensamma
beskrivits. En är änhabiliteringspenningochpenning yngreperson som

tillstånd harjämställdaeller därmedsjukdomtill följdår och30 avsom
beviljasarbetsförmåga skall kunnanedsattlångvarigtdrabbats enav
medförkriteriertillkommandedeNedanersättning.sådan somanges

långtidssjukpenningen.frånsigskiljerhabiliteringspenningenatt
habiliteringspenning kommaframgått kan att utgesharSom ovan

nämnda förut-degäller,falletdet utövergrunder. ltvå olika ovanena
kravlångtidssjukpenningen,med ettsättningarna är gemensammasom

funktionshindervaraktigtochhaskallförsäkradeden stortett ettatt
andra falletdetlivsföringen. Iisvårigheterbetydandeförorsakarsom

harfunktionshinderföljdförsäkrad tillvillkorgäller enatt avensom
falleti detbeviljasHabiliteringspenningskolgång.förlängd senare

utbildningengrundläggandedendelavslutandegarantinivå för den av
utbildninggrundläggandeMedförlängningen. avsesmotsvararsom

likvärdigochutbildninggymnasialtreåriggrundskola,nioårig annan
utbildning.

ohälsoförsäkringenfrånersättningtillföråldersgränsnedre rättEn
årdethalvårsskiftettillarbetsförmåganedsatt sättslångvarigtvid som

har kunnatförfrämstnaturlig stu-infaller19-årsdagen är sompersoner
gyrrmasieutbild-tidpunktendenvidtakt.normal Detidera är som en

långsiktig för-såledesochstudietaktnormalvidavslutasregelning i
ifråga förkommapraktiken kaniförvärvsarbetesörjning ung-genom

allmänhet.idomar
tillhänsynnödvändigtdetreglerna attutformningen är att taVid av

studiegång följdtillförlängdharfunktionshindradevissa avpersoner
funktionshinder.sitt

ställ-undvikalångt möjligtsåförsäkringen tabör attdet förstaFör
avslutat sinhararbetsförmåga denneinnanungdomstillning en

inteeller honstår hanklartdetellergrundläggande utbildning att avser
utbildning. Personersådanigenomsigklararinteeller att taatt enav
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vilkas funktionshinder förorsakar den utbildningengrundläggandeatt
halvårsskiftethar hunnitinte till år fyller åravslutas det de 19 böratt

alltså långsiktigi princip kunna beviljas förutsätterersättningen som
prövning arbetsförmågans nedsättning först vid den tidpunktav senare
då harstudierna avslutats.

det andra bör ohälsoförsäkringen visst för försörj-För ta ett ansvar
för de följdungdomar till funktionshinder har längreningen som av en

skolgång, frånframför allt för frigörelseprocessen föräldrarna föratt
funktionshindrade skall försenas.den inte Ohälsoförsäkringen bör till-

försäkra dessa försörjningsstöd under den mertidettpersoner som
för de skall kunna fullfölja den grundläggande utbildningen,krävs att

så kan bedriva sina studier i princip lika villkor gällerde föratt som
ålder,i i stället normalt bedriver eftergymnasialaandra samma som

eller förvärvsarbetar.studier
det tredje bör undvika ekonomiska drivkrafter förFör man ung-

i förtid grundläggandelämna den utbildningen i syftedomar att att
frånfå försörjningsstöd ohälsoförsäkringen. i högDet gradkunna ärett

undanröja den risk kan finnas funktionshindradeangeläget attatt som
andra skäl skulle välja avstå frånekonomiska eller att attpersoner av

gymnasieutbildningsina gymnasiestudier. Utan det förslutföra ären
svårt få långsiktigi allmänhet mycket kunna för-attpersoner enyngre

utbildningensörjning arbete. Den grundläggande kan där-egetgenom
nödvändigt habiliteringsig betraktas i syftarför i ett stegsom en som

uppnå arbetsförmåga. gäller grad för funk-Detta i särskilt högtill att
svåraregenerellt sina jämn-tionshindrade ungdomar, har änsettsom

få till arbetsmarknaden. dessa under denåriga i övrigt tillträde Omatt
grundläggande utbildningen skulle hänvisas till mindreannan gynnsam

långtids-få ellerförsörjning habiliteringspenningdäremot kunnamen
sjukpenning utbildningen uppkommer riskför det fall de lämnaratt en

månde lämnar i förtid. bör i möjligaste und-för sin studier Dettaatt
självständighet ochbakgrund särskilt starka behovvikas. Mot de avav

funktionshindradedärmed försörjning finns hos kan ut-egen som unga
bildning viktigare för denna för andraännu änanses vara grupp ung-
domar.

ovanstående ocksåhabiliteringspenning kunnaskäl bör be-Av tre
på denviljas grunden den grundläggande utbildningen inteännu äratt

slutförd, under förutsättning studietiden har blivit förlängd till följdatt
dåfunktionshinder. till ersättning bestämmas uteslutan-Rätten skallav

på den grunden studierna förlängda till följd funktionshind-de äratt av
ret.

kan hävdas habiliteringspenning förlängd skolgång tillDet vidatt
funktionshinder friståendeföljd skulle kunna beviljas för-av som en

mån. till vid dennaRätten ersättning situation skall detprövas utan att



1061998:SOUtillför ersättningKriterier90 rätt

medicinskaarbetsförmåganhuruvidatillställningformellt sett tas av
renodlings-bl.a.skulle detoch med dettaeller inte. Inedsattskäl är av

i formbeviljadesiställetersättningenförmotivfinnasskäl att av en
ocksåharUtredningenohälsoförsäkringen. prövatsidanförmån vid av

beviljaskäl förövervägandefinnsfunnit detalternativ, attdetta attmen
ohälsoförsäkringen. Detförinom ärersättningockså denna ramen

med den kon-åsidosättsrenodlingskravetsjälvklartintenämligen att
nämligenföreslås förutsätterlösningvalts. Denharstruktion somsom

funktionshinder,förhållandevis allvarligaförekomstenindirekt av
fall intimt för-flestaskolgången i de allra ärförlängdadeneftersom

utvecklingsstörning, dövhet,diagnoser:specifikavissamedknippad
den föreslagnafördel medpåtagligEnrörelsehinderhörselskada, etc.

funktions-falli dehärigenomdessutomlösningen är att yngreenman
undvikagymnasieutbildning kangenomgåhindrad att enavserperson

arbetsförmåga innaneller hennes görshansbedömning gym-att aven
avslutad.nasieutbildningen är

sigutbildningen i kangrundläggandedenharDet nämnts attovan
syftar tillhabiliteringinödvändigt attbetraktas stegett somensom

ersättning kommersåledes medtidenarbetsförmåga. Eftersomuppnå
definitionsmässigt relateradutbildning ärsådantillanvändasatt som

i arbetslivetklara sigkunnamening,i vidmöjligheternatill att, senare
skolgångförlängdunderförsörjningsstöd ärockså hävdaskan det att

gradi högstaersättningenhabiliteringexempel den sortens som
till.stimuleraskall

frånår ersättning30frånansökan änVid omyngrepersonenen
eller habilite-långtidssjukpenningformohälsoförsälcringen i av

i för-medbörja rättenförsäkringskassan prövaringspenning skall att
funktions-följdskolgång tillförlängdvillkorethållande till avom

habiliteringspenningskallvillkoretdetuppfyllerOmhinder. personen
den kvar-den tidprincip förgrund, ipå denna motsvararbeviljas som

anledning fördå ingenfinnsutbildningen. Detgrundläggandevarande
prövning.ytterligarenågonförsäkringskassan göraatt

nedsattlångvarigttill kriterietförhållandeersättning itillRätten ar-
villkoretuppfyllerintebetsfömiåga aktualiseras först ompersonenom

således i normalfalletprövning kommerskolgång. sådanförlängd En
gymnasieutbild-sinhar avslutati och medförstgöras attatt personen

till följdnedsattlångvarigt heltarbetsförmågan beñnnsOmning. vara
betydandeförorsakarfunktionshinderoch varaktigtstort somav

beviljas. Omhabiliteringspenningskalli livsföringensvårigheter ar-
inte harellernedsatt,partielltbetsförmågan endast ettär personenom

svårig-betydandeförorsakarfunktionshindervaraktigtochstort som
beviljas.långtidssjukpenninghelpartiell ellerkanlivsföringen,heter i
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Bestämmelserna aktivitet under tid med habiliteringspenningom
ersättningenfinns beskrivet i kapitel Den ekonomiskanärmare pre-

Frågori kapitel ansökan, beslut överklaganden10. samtsenteras avom
habiliteringspenning behandlas i kapitel 13.beslut om

skolgång till följdVid förlängd7.4.2 av
funktionshinder

möjligheten till självförsörjning blirKompensation för att
senarelagd

halvårsskiftet detHabiliteringspenning skall kunna beviljas tidigast vid
fyller år.år 19personen

skolgång direkt följd sittförlängdOm haren person som en av
treårigtdvs. tillfunktionshinder, och studierna grundläggande,är upp

skall den tidsmässigt överskjutande delengymnasium eller liknande, av
skolgången grund för till habiliteringspenningen underi sig rättutgöra

studierna. Graden funktionsnedsätt-det avslutatidden atttar avsom
någon betydelse,prövning inte ha avgörandeskall vid dennaning även

delen fallen naturligen kommerdet i den övervägandei attav varaom
skall inteallvarliga funktionshinder. Det hellerfråga medpersonerom

arbetsförmåga.någon prövninggöras av personens
försörjningsstöd under denHabiliteringspenningen skall ettses som

följd funktionshind-studietiden uppkommer tillförlängning av som av
kompensation för tidpunktenHabiliteringspenningen utgör attret. en

möjlig försörjningarbetsmarknaden och därmedinträdetför egenen
fallet funk-förhållande vad hade varitsenarelagd i tillblir omsom

studiegången.förlängningförorsakattionshindret inte hade aven

Oberoende skolformav

studierfå habiliteringspenning under grundläggandeMöjligheten att
finnsde särskilda skolfonnersjälvklart omfatta elever inombör som

både gymnasie-inom grundskolan ochför vissa funktionshindrade
specialskoloma, riksgynmasiema förskolan, dvs. grundsärskolan,

rörelsehindrade gymnasiesärskolan. Denhörselskadade ochdöva, samt
åtminstone cirkautbildningen för dessa elever i regelgrundläggande är
årtvå år år grundskolenivån gynmasiallängre, och ettettvarav

ickenivå, jämfört vid normal studietakt i regel gäller förmed vad som
uppstå någrafunktionshindrade bör därför inte problemelever. Det när
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skolfor-i dessatill elevertill ersättningprövningengäller rättendet av
mer.

dåfall studier-andrautgå i deHabiliteringspenning bör kunna även
gmndskolestudier eller i detförvadlängre ärän avsettsomvararna

gymnasiestudier,frågadetnationella ärnärordinarie programmet om
funktionshinder.följdförlängningenförutsättning ärunder att aven

medicinskstudieavbrott förberodå exempelviskanFörlängningen
inte harfunktionshindretgrundomvårdnad eller att avpersonen

möjligtinteanledning detdennaAv är attstudietakten.följakunnat
tidhabiliteringspenning underföråldersgränsspecifik högstaenange

habiliteringspenning underinnebärstudier. Detgrundläggande attför
ålder.årsutgå 29kanlängststudiergrundläggande t.o.m.förtid som

sådana förläng-mellanåtskillnadklardetviktigt görsDet är att en
sådanaochfunktionshindretberorstudiernaningar or-somsomav

eller lik-skoltrötthetproblem,socialaexempelvisskäl;andrasakas av
där det finnsfallutgå andraiinte änHabiliteringspenning börnande.

förlängdaoch behovetfunktionshindretsamband mellanklart avett
fårohälsoförsäkringenleda tillkunnafall skulle detI attstudier. annat

medicinska.andra orsakerhelt änhar rentproblemhandta somom
grundutbildningunderhabiliteringspenningtala förskulleDetta att

Samtidigtskolformema.särskildadeiförbehållas elevernaskulle
in-inriktningenden allmännastridasådan ordningskulle mot somen

skall kunnaså långt möjligtungdomarfunktionshindradenebär ävenatt
del-standardreglerFN:sEnligtskolformerna.ordinariei destudera om

funktionsnedsättning börmedmänniskor ut-jämlikhet föraktighet om
delintegreradfunktionshindermedbildningen avvara enpersonerav

skyldighethar attutbildningen. Kommunernaordinarie anpassaden en
funktionshinder ellermedeleverocksåså denutbildningen att passar

studiernaklarakanså elevenstödinsatsertillhandahålla särskilda att
Även enskilde in-denutbildningen.ordinariedenförinom omramen

honhan ellerkanskolform,särskildistuderahardividen rätt att en
förhemortenskolformenordinariei denstudiernabedrivavälja att

långaslippaochhemmiljmedbehålla kontakten öndärigenom resor.att
studiergrundläggandeunderhabiliteringspenningfåMöjligheten att

demomfattaendasttillinte begränsasanledning attdenna sombör av
gått i dehargår ellerinfaller19-årsdagenårhalvårsskiftet detefter

allmännormalt. Detläsår äri flerorganiserade änskolformer är ensom
vanligai denintegrerasskalleleverfunktionshindradeinriktning att

skolformersärskildatillhänvisasutsträckningoch i mindreskolfonnen
fallI dehemkommunen.i stu-belägna änkanske är ortannansom

för-emellertiddetkrävsskolformemaordinarie attdebedrivs idierna
tillprövning rättensäkringskassan gör avnoggrannen

habiliteringspen-tillfallet. Förenskildai det rätthabiliteringspenning
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det skolgångenning skall krävas den förlängda har konstaterbartatt
direkt samband med klart bevisat funktionshinder.ett

på förfunktionshinder skall föreligga vid tidpunktenKrav att
beviljandet

frågan habiliteringspenning skallUtredningen har även prövat om
har genomgått vård och behandlingbeviljas i de fall ikunna en person

år skolgången dåhar medfört blev senarelagd. Det kanattsomyngre
år svårgälla i mycket drabbadesexempelvis aven person som unga en
medförde dåsjukdom och där den medicinska behandlingen detatt var

på-skjuta skolstarten eller avbrott i denödvändigt göra ettatt attupp
studiema. sedan tillfrisknat och har kanskebörjade Personen kan ha

vid tidpunkten för ansökan habiliteringspenning, längredärför inte, om
Habiliteringspenning tid förnågon funktionsnedsättning. under för-

sådanabeviljas i fall. viktig förutsätt-studier bör dock inte Enlängda
skall föreligga bör nämligentill ersättningning för rätt attatt vara per-

fråga funktionshindrad vid tidpunkten för beviljandei är av er-sonen
sådanaersättning skall beviljas i fallskäl för intesättning. Ett annat att

svårt få fram underlag klartmycket visardet kanär att ettatt vara som
studiegången direkt följd sjukdom iförlängningen äratt av en av yngre

ar.

då återupptas efter avbrottersättning studiernatillRätt även ett

allmänhet torde flertalet funktionshind-bland ungdomar iPrecis som
utbildning i följd, igenomgå grundlägganderade ungdomar sin en

studiegången. förekommernågra i Dockprincip egentliga avbrottutan
också avbrott i studiernabland funktionshindradedet göratt av enman

med funktionshind-inte behöver haeller anledning, göraattannan som
sådant.ret som

utgåskall kunnaHabiliteringspenning förlängda studierunder som
gynmasieutbild-års ålder. före detlängst 29 En attt.o.m. person som,

funktionshinder för-avslutad, i till följdningen avbrottär gör en av
skolgång han ellerbeviljas habiliteringspenninglängd kan därför när

åter studierna. Orsaken till varförhon vid tidpunkt taren senare upp
någon vadhar inte ha betydelsestudierna avbrutits bör utom attavser

medi-ersättning inte under avbrott föranletts änutges annatsom av
skäl.cinska

Många studier.olika skäl avbrott i sina Det kanungdomar gör av
sabbatsår, arbeta, värnpliktför exempelvis göraatt ta ett att resa,vara

SOU4 l998:I06
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sådana studierna funktionshind-ofta i vanliga blandHur avbrott äretc.
ingen bild torderade ungdomar har utredningen dockDeav. vara

ovanligare bland ungdomar, eftersom funktionshindret förövrigaän
många åtminstone för vissa uppräknadehinder, de aktivi-utgör ett av

Skollov skall räknas avbrott i studierna habilite-inte utanteterna. som
bör utgå vanligt under loven. kan detringspenning kunna Däremotsom

studierna medicinska skälförekomma det sker avbrott i ochatt ett av
medicinska behandlingen eller rehabiliteringenstudierna efter denatt

medicinska skäl det i regelåterupptas. de fall studierna avbrytsI ärav
underhabiliteringspenningen fortsätter betalas dennaturligt att utatt

sådanaavbrottet. avbrott blirfinns medicinska skäl för Omtid detsom
stårersättning krävas det klartlångvariga bör det för tillrätt att stu-att

finnsdieförrnågan nedsatt medicinska skäl och det förutsätt-är attav
återupptas. Om studiernaför studierna verkligen kommerningar att att

upphör därmedutbildningen har avslutatsdefinitivt avbryts före det att
på grund.till ersättning dennarätten

habiliteringspenning under grundläggandebeviljaMöjligheten att
uppbär habilite-gäller inte i de fallstudier efter studieavbrott personen

arbetsfönnåga.nedsatt Omringspenning grundas närpersonensom
åter habiliteringspen-redan haravbrutna studiernade tidigare tas upp

arbetsförmåga det naturliga skäl inteföljd nedsattning till är avav
gång.ytterligaretill ersättningnödvändigt pröva rättenatt en

arbetsförmågalångvarigt helt nedsattVid7.4.3

långsiktiga habiliteringsbehovenmed de ochFör dem största mest

vidtvå ersättningsforrnerohälsoförsälcringen haSkälet för inomatt
års ålder det finnsarbetsförmåga förelångvarigt nedsatt 30 är att en

utgångsläget generelltsvårt ifunktionshindrade personer somgrupp
uppnåkunnanormalt förlängrehar änavsevärt väg att attsett ar-en

liv.betsförmåga och självständigt Deeller leva i övrigt aktivtett spe-
svåra lång-tillgodose inombehov finns i dennaciella är attgruppsom

habiliteringspenning särskildtidssjukpenningen. medAvsikten som er-
grund,tryggad försörjningsättningsform medär ut-att, som geen

år tilltiden fram till 30för individer i denna utnyttjaattgrupprymme
arbetsförrnågan.uppnå Omlångsiktigt och förbättra intemöjligtatt om

målet förbättrade möjligheter för de ak-möjligt bördetta är attvara ge
självständigt liv i övrigt.leva aktivt ochtuella att ettpersoner

möjligheter till olika akti-långtidssjukpenningen skall detInom ges
arbetsförmåga.på in-har direkt inriktning ökad Detviteter som en mer

ersättningsforrn mindresamtidigt dennanebär begränsningar görsom
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lämplig för dem nedsatt arbetsförmåga till följdutöver ettsom en av
funktionshinder problemhar i den dagliga livsföringen.ävenstort stora

sådan såIndivider i situation har generellt komplex problem-setten en
måstede betydligt vidare möjligheter tillbild utvecklingatt ges av

slag och för lösningar enligt det valetolika vadänutrymmemer egna
fråga långtidssjukpenningen.avsikten iärsom om

får såväl rättvistbetraktas samhällsekonomiskt ratio-Det som som
försäkringen bl.a. erbjuder i denna betydligtnellt att personerna grupp

habilitering och rehabiliteringvillkor för vadän ärgenerösare som
sålångtidssjukpenningen, verkliga förutsätt-demöjligt inom att ges

kapaciteter och utvecklingsmöjligheter dettillvara sinaningar näratt ta
ocksåarbetsförmåga. försäkringenkrävs detgäller Det göratt genom-

såaktuella välja föra aktiv ochför deförbart att attpersonerna en
förhållandetillvaro möjlig i till individuella för-självständig deärsom

utsättningarna.
utgångspunktutfonna denna kanGenom reglerna med ohälsoför-att

lägga grunden ökad delaktighet och jämlikhet försäkringen för gravten
funktionshindrade Vid ökad förvärvsfrekvens för dennapersoner. en

samtidigt utbetalningarna försörjningsstöd hållaskan iavgrupp nere
motsvarande utsträckning.

vid kriterier för till habiliteringspenningAvvägningar val rättav

funktionshindradebör endast med de allraDet störstavara personer
långsiktiga habilitering och rehabiliteringoch behovenmest av som

bli habiliteringspenning. framgåttskall kunna beviljade Som har av
rehabilitering habilitering i vid mening,ochresonemanget ovan avses

s.k. arbetslivsinriktad reha-dvs. aktiviteter inom förliggersom ramen
behandlingbilitering exempelvis medicinsk ellerdessutom ävenmen

rehabilitering, föreningsliv, utveckling kultu-studier, deltagande i av
rella intressen m.m.

frågan utformningen krite-Här uppkommer dock hur man genom av
uppnårrierna för habiliteringspenning i princip denna ersättningatt

omfattar den avsedda och endast denna.gruppen
Samtidigt får såinte kriterierna för habiliteringspenningen innebära

på svårighetsgradhöga krav funktionshindrets och omfattning möj-att
ocksålighetema för de försäkrade tillvara de möjligheter till akti-att ta

erbjuder begränsade.vitet kommer starktsystemet attsom vara
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arbetsförmågavid helt nedsattEndast

grundläggande krav förlångtidssjukpenning gällerfrågaI rättettom
arbetsförmågan måste med minst fjär-nedsattersättningtill att vara en

Habiliteringspenningenförhållande heltidsarbete.tilldedel i är
i samhälletavsedd omfatta denemellertid att grupp av yngre personer

har kanskesvårigheter i sin livsföring deallvarligatill följd avsom
habilitering ochlångvarig och omfattandebehovenallra största re-av

definition det barai sig förutsätterhabilitering. Detta nästan attper
habiliteringspenning till dem vilkas arbets-beviljamöjligtskall attvara

berättigade till helutsträckning desådanförmåga nedsatt i ärär att er-
sättning.

fåsvårare legitimitet förskulle detTroligen systemetatt omvara
utsträckning de inte berät-arbetsförmåga sådanmed i ärattpersoner

förmån i hög gradbeviljasskulle kunnatigade till hel ersättning en som
villkor vidförhållandevis ekonomiskaförknippas med generösa exem-

studier.pelvis
habiliteringspenningsåledes avgörande skäl förheltfinnsDet att

bedöms hautgå hel ersättning. Personerskall kunnaendast somsom
långtidssjukpenning medarbetsförmåga ha tillkan däremotpartiell rätt

fjärdedels ersättning.fjärdedels, halv ellerantingen treen

särskilda skälInga

förslagetfinns enligtförtidspensionlångtidssjukpenning ochfrågaI om
föreligger vid be-skälsärskildamöjlighet1997:166i SOU att omen

beakta vissaenskilda fallet intei dettill ersättningdönmingen rättav
bestäm-omställning. Dennaellertill rehabiliteringmöjligheter annan

habiliteringspenning.frågadock inte gälla imelse bör om

avgörandeskallHabiliteringsbehovet vara

skalldefiniera denframkomligknappastDet vägär att somgruppen
grundval vissahabiliteringspenning enbartberättigad till avvara

nivå ipå individuell ochfaktorerpå mängdBeroendediagnoser. en
skilda konsek-funktionshinder ha väsentligtomgivningen kan visstett

eller diagnoserfunktionshinder"lista"för olika Attpersoner.venser
förteckningar blirSådanasåledes framkomligintetorde väg.vara en

sjukdoms- och funk-beroende bl.a.inaktuelladessutom attsnart
medicinska sak-denutvecklas ochtionshinderbegreppet successivt att
funktionshinderså visstidenkunskapen förändras över att typ aven

tidigare.innebära allvarliga problembehöver likainte som
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funktions-alltså gradeninte själva diagnosenDet är utan snarare av
förhar betydelsedetsammaoch konsekvensenhinder av som

få avgörandet det gällerbör fällahabiliteringsbehovet och när attsom
långtidssjukpenning.förhabiliteringspenning i ställetbevilja

frånutgådet möjligtkriterierna ärutformningen attVid av
LSSinombegrepp

för habi-gång i kriteriernaarbetetsunderhar övervägtUtredningen att
personkretsartill de definitionerknytadirektliteringspenning avan

exempelvisliknande,lagstiftning elleranknytandei vissangessom
funktionshindradetill vissaoch servicestöd1993:387lagen om

lönebidrag.1991:333förordningenellerLSS om
del individernaockså myckettvivel kommerUtan stor somaven

berättigade tillhabiliteringspenninguppbärakommer attatt exem-vara
enligt LSS.pelvis insatser

kriteriernautformningenfördel i vidliggaskulle kunnaDet att aven
redan kändakriterieranvända sighabiliteringspenning ärför somav

kan kommaorganisationermyndigheter ochinarbetade hos deoch som
ersättningsberättigadekontakt med deha personerna.att

emellertid utformadhar analyseratsde definitioner ärIngen somav
habiliteringspen-till grund förliggermotsvarande syftemed ett som

habilite-tillkriterier förnågon dessaanvända rättAttning. somav
resultat.felaktigaleda tillringspenning skulle därför

behov stödutifrån individenssåledes utformadekriterierLSS är av
sådantochsådan servicesyfteLagstiftningensservice.och är att ge

livsföring.sin dagligaskall klaraindividenkrävs förstöd att avsom
hänsyn tillingendäremottill LSS-insatserprövningenVid rätt tasav

arbete. Detsigförsörjamöjlighethuruvida har att genompersonen
LSS-lagstiftningen detändamål bakom änsåledes heltligger annatett

såbåda fallendet ihabiliteringspenning, ärgäller för även attomsom
svårt funk-ersättningrespektivetill stöd äromfattasde rättensom av

tionshindrade personer.
Även tillrelateraändamålsenligt fulltsåledesdet inte är att utom

utgå frånlämpligalagstiftningendet begrepp i den ärfinns attLSS som
prövningenskallbestämmelserdekonstruktionenvid styra avsomav

långvarigt helt ellermedfunktionshindradeellervilka sjuka personer -
beviljas habilite-arbetsförmåga skallhelt nedsatti det närmaste som-

långtidssjukpenning.beviljasstället skalliringspenning och vilka som
mednågon följande punkteriLSS omfattar avgrupperavpersoner

funktionshinder:
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utvecklingsstörning, autism eller tillståndautismliknande
betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i ålder våldföranledd eller kroppsligyttrevuxen av
sjukdom eller

varaktigaandra fysiska eller psykiska funktionshinder som uppen-
beror påbart inte nonnalt åldrande, de och förorsakarär storaom

svårigheterbetydande deni dagliga livsföringen och därmed ett om-
behovfattande stöd eller service.av

såledesfråga i tredje punkten krävs det vissa särskildaI attom gruppen
måste uppfyllda förvillkor till insatser enligt LSS.angivna Derättvara

måste ha ett

funktionshinder ärsomI
stort,-
varaktigt,-
förorsakar betydande svårigheter den dagliga livsföringeni samt-

behovförorsakar omfattande stöd eller service.ett av-

55 168I förarbetena prop. 1992/932159 och har dessa begrepps.
definierats enligt följande.

funktionshinder den begränsning eller det hinderMed menas som
människa till följd skada eller sjukdom inte kan utföragör att en av en

påaktivitet det eller inom de kan normalt. Or-sätt gränser ansessom
till eller funktionshinder inte avgörande, inte hellersaken ärarten av

medicinska diagnosen. finns med fysiska,den Inom kretsen personer
begåvningsmässigapsykiska och funktionshinder.

frågaI begreppet stortom anges:

sådanfunktionshindret skall ha karaktär eller omfattningDet en
påverkar livsområdendet starkt flera viktiga samtidigt, bo-att t.ex.

ende, fritid eller behov habilitering och rehabilitering. gällerDetav
till följd funktionshinder dagligen mycketärt.ex. om en person av

återkommandeberoende hjälpmedel har behovellerav av annan
hjälp för den dagliga livsföringen i boendet, i utbildnings-persons

påsitutationen, fritiden eller för förflytta sig, förarbetet, att att
meddela sig med andra eller för information.att ta emot

på sådanaExempel med funktionshinder kan män-varapersoner
niskor med uttalade rörelsehinder, med och hörselskadorgrava syn-

svårartadeeller med effekter sjukdomar diabetes ellert.ex.av som
hjärt- och lungsjukdomar.

Också utomståendefunktionshinder för kan verka hasom en
mindre konsekvenser, för den enskilde förorsaka betydande in-kan
skränkningar i livet behovdet dagliga och medföra särskildaav
stödinsatser. Det kan gälla för människor med vissa s.k. medi-t.ex.
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medförakanoch tarmsjukdomarhandikapp. Vissacinska t.ex.mag-
hjärnskador kan inne-vissatarmtömningar,behov täta typer avav

avseendei vissaintellektuella störningarmindre uttaladebära men
mindre kändamed vissai andra. Personeromfattande störningar

tillgång särskilda ochockså tillbehövafunktionshinder kan resurser
funk-allmänna kunskapergrundsärskilt kunnande att omav

vissaAvenbegränsat.konsekvensertionshindret och dess är psy-
funktionshinder.och varaktigastörningar kankiska utgöra stora

till-skalldet intefunktionshindervaraktigtMed att vara avett menas
övergåendeellerfällig natur.mer

bl.a.den dagliga livsföringenbetydande svårigheter iMed menas
hand kan klarasvårigheterenskilde inteden storautan var-att egen

mathållning, för-påklädning,hygien,ochtoalettbestyrdagsrutiner som
utföra nödvän-sysselsättning ellerutomhus,ellerinomhusflyttning att

också innebärakanbehandling Detellerträningdig att personenm.m.
svårigheter kanekonomi. Andraförstå och klara sininte kan attvara

ochbåde svårighetergällermed andra. Detkommunicera att ta emot ge
telefon. Begrep-direkt ellermed andrasamtalaochinformation att per

funktionshin-på grundanvändaskunnabör även avpet personom en
från andra märmiskor.isoleradrisk blilöperder att

bådeinnefattasstöd eller serviceomfattande behovbegreppetI av
skall i allmänhet haenskildeaspekter. Denoch kvalitativakvantitativa

funktionerför klarasärskilt stödåterkommande behov att somett av
stödbe-återkommandeMedpå hand.klarakan attandra avsesegen

miljöer.ochsituationerdagligen och i olikavanligen föreliggerhovet
ka-stöd olikaochvid bemärkelseistöd bör uppfattasBehov avavseav

så despeciellstödinsatserIbland behövaskan det art att trotsraktär. av
Exempel kanomfattande.betraktastidsåtgång börmindre varasom
specifik utbildningmed mycketpersonalvanligen börstöd avgessom

och kompetens.
från helainsatserbeaktandeskall bedömas medBehovet sam-av

funk-med fleraLSS. Förenligtbara insatserhället, inte personerav
kombinationerVideffekten bedömas.samladeskall dentionshinder av

effekten beaktas.skall denfunktionshinderflera sammantagna
med uttaladeinnefattarLSStredje inomDen t.ex. personergruppen

sjukdomareffekterinvalidiserandesvårartade ochförlamningar eller av
medkärlsjukdomardiabetes eller hjärt- samt grava syn-personersom

hörselskador.och
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Förslag till kriterier

Vid utformningen särskilda kriteriernade för till habilite-rättav
ringspenning långvarigtvid arbetsförmåga stårnedsatt det till börjanen
klart villkor ingå denbör försäkrade har funktions-äratt ett att ettsom

frågahinder. dettaI begrepp bör den definition används i för-om som
till frågaarbetena LSS kunna tillämpas i habiliteringspenning.även om

såledesMed funktionshinder den begränsning eller hinderdetavses
människa till följd skada eller sjukdom inte kangör att ut-ensom av

påaktivitet det eller inom de kanföra sätt gränseren som anses nor-
tillmalt. Orsaken eller funktionshinder inte avgörande, inteärarten av

medicinska diagnosen. kretsen finnsheller den Inom medpersoner
begåvningsmässigafysiska, psykiska och funktionshinder.

Utifrån mångasyftet med habiliteringspenning det givetär att per-
ingårmed funktionshinder i den första och andra punktensoner som

med funktionshinder i LSS dvs. med utveck-grupper av personer-
tillståndlingsstöming, autism, autismliknande eller betydande och be-

begåvningsmässigtstående funktionshinder efter hjärnskada i vuxen
ålder föranledd våld efter kroppslig sjukdom skall fåkunnayttreav -

frågahabiliteringspenning. flertalet fall torde det iI det stora om per-
råda något arbetsförrnåganmed dessa diagnoser inte tvivel attsoner om

tillstånd långvaraktigtföljd sjukdom eller därmed jämställdatill ärav
omfattande habilite-helt nedsatt och det finns särskilda behovatt av

rehabiliteringsinsatser.rings- och
ingår i den förstaUtredningen har ochövervägt om personer som

skallandra punkten med funktionshinder i LSS kunna be-grupper av
sådanpå lösningviljas habiliteringspenning redan denna grund. En
skulle kopplasskulle emellertid innebära till ersättning delvisrättenatt

diagnostyp, vilket förkastats de skäl har angivitstill har ovan.av som
Även sådanahuvuddelen sannolikt har behovdessa avom av personer
habilitering eller rehabilitering bör berättigade till habilite-deatt vara

detta fråga samtliga.ringspenning knappast fallet iär om
sig kommer vid till habi-I och för det troligen prövningen rättenav

krävasliteringspenning i mycket del dessa fall inte likaattstoren av
omfattande utredningar övriga funktionsnedsättningarför typersom av

funktionsnedsättning mellan olikadär graden kan skilja avsevärtav
personer.

ändamålHabiliteringspenningens tillgodose behov reha-att stora av
bilitering eller habilitering. Därför det naturligt det funktions-är att
hinder skall föreligga längst kommer habilite-varaktigt. Somärsom

årsringspenning utgå funktionshindretunder cirka elva tid. Om kanatt
långvarigtbedömas övergående kan inte habi-naturvara men av mera

literingspenning aktuell.den ersättningsform bör Ianses vara som vara
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då långtidssjukpenning det fönnånsslag skallstället bör vara som
Ävenbeviljas. fall kan definitionen i förarbetena till LSSkunna i detta

villkoret för habiliteringspen-användas vid utfominingen tillrättav
funktionshindretMed varaktigt således inte skallning. att vara avavses

övergående I vissa fall kan det emellertidtillfällig eller natur. varamer
sjukdomstillståndvaraktighetensvårt göra över ettatt aven prognos

gäller inte minst för medfunktionsnedsättning. Deteller personeren
sjukdomstillståndet kan varieravilkapsykiska sjukdomar, för avsevärt

tillståndet tillfälligt förbättrasovanligtoch där det intetiden är attöver
viktigtåter sådana fall det särskiltblir Isedan göraärsämre. att enmen

Varaktighetskravet börhelhetsbedömning situationen. anses varaav
funktionsnedsätt-sådan helhetsbedömning visartillgodosett attom en

bestå åt-försådan karaktär den sannolikt kommerningen är attattav
år framåt i tiden.skilliga

måstefunktionshindersig självDet närmastsäger att ett vara av en
behov reha-skall ha särskiltomfattning förviss storaatt aven person

det aktuellalämplig avvägningeller rehabilitering. Enbilitering är
till habiliteringspen-måste för förfunktionshindret rättattstortvara

Även detta fall ansluter sig utredningenföreligga. iskall kunnaning
punkten medtillämpas för den tredjealltså det begrepptill gruppersom

funktionshinder i LSS.av
sådanskall ha ka-funktionshindretinnebär kravDetta attett en

livsområdenpåverkar viktigastarkt fleraomfattning detellerraktär att
eller rehabili-eller behov habiliteringboende, fritidsamtidigt, t.ex. av

habiliteringspenning visstilltorde vid bedömningenHärtering. rättav
och den praxis harfrån nämnda förarbetenhämtasledning kunna som
det gällertillämpningen LSS. Närrörandeutvecklats personer somav

funktions-medandra punktenden första elleromfattas avgrupperav
1671992/932159 53 ochförarbetena sei LSS har ihinder ut-s.prop

punk-den tredjeomfattasdessaflertalettalats ävenatt avpersonerav
omfattande funk-utvecklingsstörda kan halindrigtävenattsamtten

tionshinder.
Även naturligtvis dendetfråga habiliteringspenning böri varaom

flerhar drabbatsbeaktaseffektensammantagna avom en personsom
funktionshinder.än ett

också det tillstödinsatser i principför tillLSS förutsätter rätt att
betydandedagligen skall finnasfunktionshindretföljd det aktuellaav

till habilite-fördet gäller kriteriernasvårigheter livsföringen. Näri rätt
ansluter tillrelativtfinnas villkorringspenning bör det näraett som

svårt funktionshindradeemellertid mycketvillkor. finnsnämnda Det
svårigheter i sin livs-sådana betydandehakanpersoner som anses

habiliteringspenningberättigade tillde bör kunnaföring ävenatt vara
sådan förorsakar be-karaktär detfunktionshindret inte är attavom
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svårigheter kan exempelvis gällatydande varje dag. Det personer som
flera års genomgår medicinski veckan, ibland under tid,flera dagar

sådan påverkaromfattning det starkt livsföringen ibehandling attav en
stort.

också svårigheter livsföringenfinnas helt andra betydande ikanDet
grund för till insatser enligtjust dem ligger till LSSrättän somsom

till habiliteringspenning.beaktas vid bedömningen Funk-bör rättav
svårigheterhar betydandetionshindret kan leda till att attpersonen

sådana sysselsättningarstudera eller i övrigt delta iexempelvis som
förmåga försörja sig eller i övrigthans eller hennessikt kan öka att

liv. sådant fall bör detsjälvständigt Iaktivt ochlevakunna ettett vara
omständighet vid prövningen tilltill dennahänsynmöjligt rätttaatt av

psykiskt sjukaexempelvishabiliteringspenning. finnsDet yngre perso-
funktionshinder följd detta harbetydande ochhar som avensomner

försörjning.svårigheter finnamycket attstora egenen
därför inte finnas någothabiliteringspenning bör dettillFör rätt

svårigheterbetydandepå funktionshindret förorsakar i denkrav att
dagliga livsföringen.

betydande svårigheteri begreppetfaktorer skall inbegripasDe som
förmågapåbör utsträckning siktelivsföringen ii atttastor personens

uppnå försörjning.egen
svå-uppenbarafunktionshinder hargrund sittPersoner som av

åtgärder bör självfalletsig aktivahuvudrigheter ägnaöver tagetatt
fårdet inteifråga habiliteringspenning,kunna komma för även varaom

ersättning. med ochbeviljas Personerförutsättning för storaatt var-en
förmågakraft ochofta ambition,funktionshinder haraktiga atttrots-

svårigheter finna sin försörjning.exempelvis studera att-
får någon särskiltformmånga alternativet dedet endaFör är att av

därförkan ha betydelse kananordnad anställning. faktorEn varasom
arbetsförmåga i normaltpå uppnåsikt bedöms kunna ettpersonenom

det kommerbedöms uppenbartförekommande arbete. Om det attsom
anställning förnågon anordnadform särskiltkrävas attatt personenav

också ingå talar förfaktorförsörja sig, kan detskall kunna en somsom
habiliteringspenning.tillrätt

fåsådana möjligheternai fall ökaHabiliteringspenningen kan att ett
någon lönestöd.formden reguljära arbetsmarknadenarbete utan av

Även rehabiliteringsinsatser kanomfattningen habilitering- ochav
omfattande behovsåledes påverka vid bedömningen. Den har ettsom
uppnååtgärder framtidarehabiliterande förhabiliterande eller att enav

få ersättning.bör ha lättare för Enförsörjning naturligtvis storatt san-
också betydelse vidförtidspensionering kan hanolikhet för framtidaen

bedönmingen.
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går dock inte enskild faktor bör ha särskild be-Det att ange en som
skall ingå betydande svårighetertydelse vid bedömning vad i iav som

bör samlad bedömning helalivsföringen. Det göras en av personens
innefattande både vardagssituationen i form boende,livssituation av

uppnåstödbehov och möjligheterna försörjning. I fall kanettatt egen
faktor betydelse för bedömningenenskild ha avgörande av omen en

svårigheter i livsföringen. fall harfinns betydande Idet ett annat
flera olikaendast begränsad inverkan,kanske faktor menen ensam

innebära kan bedömas ha bety-kanfaktorer sammantagna att personen
svårigheter i livsföringen.dande

svårigheter sin livsföringbetydande ikan haEn utan attperson
sådan karaktär det dagligen krävsbehöverdessa att ett om-vara av

någonfrån ellereller servicebehov stödfattande annan person an-av
Ävenservice enligt LSS.forrn stöd eller som ges om personenavnan

stöd, kan det tänkas han eller honsig själv just dessaklarar attutan
utifrånsvårigheter livsföring de kriterierändå ha betydande i sinanses

exempelhabiliteringspenning. Ett vissabör gälla för till ärrättsom
visserligen i regelCystisk fibros, klararmed diagnosen sompersoner
måstedagligen genomföra mycketsjälva i sin livsföringsig men som

fysisk aktivitet för kunna fun-omfattande andningsgymnastik och att

gera.
den försäkradeshabiliteringspenning skall det krävastillFör rätt att

tillståndjämställdaarbetsförmåga sjukdom eller därmedtill följd ärav
harnedsatt han eller honeller i det helthelt närmaste ett stortsamt att

svårigheter iförorsakar betydandevaraktigt funktionshinderoch som
livsföringen.

LSS-lagstiftningendirekt koppling tillIngen

långvarigthabiliteringspenning vidtill tillFörslaget kriterier för rätt
finnsarbetsförmåga utsträckning begreppbygger i vissnedsatt som

Någon direkt koppling mellan LSS-lagstift-LSS-lagstiftningen.inom
till habiliteringspen-eller förekomsten LSS-insats ochningen rättav

redovisastföreligger förslaget de skäl hardock inte ining ovan.av som
helt nedsattlångvarigt helt eller i detdels harEn närmasteperson som

arbetsförmåga, därigenom intedels beviljats LSS-stöd kommerhar
Påhabiliteringspenning. motsvarandeautomatiskt berättigadatt vara

några bevilja habilite-hinder förkommer det inte finnassätt attatt
fått ansökanavslag sin LSS-ringspenning till omperson somen

stöd.
åmellandirekt kopplingtillkommande skäl för inte haEtt att enaen

å förekomst be-till habiliteringspenning och andra sidansidan rätt av
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funktionshindradepsykisktLSS-insats det förslut är att gruppenom
alltfördenna i hög gradinnebära individer ikunnaskulle att grupp

nämligen visat sigfrån habiliteringspenning. Det hartillundantas rätt
får del LSS-insatsersjuka i praktikenbetydligt färre psykiskt änatt av

varitvad avsett.som
förklaringar till detdet flera troligaSocialstyrelsen finnsEnligt att

LSS-insatser.funktionshindrade har Enpsykisktfärre än väntatär som
Hand-enligt socialtjänstlagen SoL.de har insatserförklaring är att

enligtinsatser denkan bedömasocialtjänsteninomläggare att
väl. Andra förklaringar LSS-tillräckligt ärlagstiftningen fungerar att

beviljas detfrån enskilde individen och kandenansökanefterinsatser
Många saknaranvända information.ochförmåganibrista ta emotatt

ochföreträda dem deraskannågonanhöriga eller person somannan
fortfarande finnsförklaring detytterligare osä-intressen. En är att en

vad begreppenfunktionshinder,psykiskavad räknas in ikerhet somom
innebär för"svårigheter i vardagen"vadomfattande behov" och

denna grupp.
psykiska sjukdomarmedTroligen kommer att varayngre personer

fåkan betydelsehabiliteringspenningende störstgrupper somen av
få habiliterings- ochsvårt sinahari dagför. Det är att re-en grupp som

också denPsykisk sjukdomtillgodosedda.habiliteringsbehov är
nybeviljade för-förekommande blandvanligastdiagnosgrupp ärsom

år.20-29 Habilite-åldersgruppenioch sjukbidragtidspensioner
för habi-förutsättningartill skapakan medverkaringspenningen attatt

härför denutvecklasrehabiliteringsmetodikenochliterings- gruppen.
möjligtinte blirexempelvis detsådan talarutveckling attFör atten

tillålder, kan bidraårs vilketnågon före 30förtidspensionera att meto-
ocksåkonstruktion kanHabiliteringspenningensförbättras.derna

dåsjukdomenbehandlingenmedel ifungerakomma ettatt psy-avsom
indi-påverkas riktningisjukdomar för detkiska mesta omen gynnsam

behandling, medansindelaktig ifår aktiv ochmöjlighetviden att vara
På siktsjukdomsförloppet.inverkanfåinaktivitet kan direkt motsatt

uppnårdelvis för-ellerpsykiskt sjuka heltleda till flerdetkan att egen
förtidspen-beroendefullständigtsörjningsförrnåga och slipper ett av

habilite-förslagetdärförbedömerUtredningensioneringen. att om
förbättrad rehabilite-de intentionerligger i linje medringspenning om

psykiatrireformen prop.till uttryck ipsykiskt sjuka komring av som
1993/94:218.
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lagregel medutformningExempel7.5 av

habiliteringspenningtillkriterier för rätt

med kriterier förhur paragrafexempelavsnitt rättdettaI ett enges
be-Exemplet intehabiliteringspenning skulle kunna ärtill attut.se

genomförandeframförallt eftersomfärdigt lagförslag,trakta ettettsom
påkallarnödvändighethabiliteringspenning medförslaget om-omav

lagstiftningen.ändringarfattande av

år till och medår försäkrad fyller 19från juli dettid den 1Under en
månad då eller hon fyllerföregår handenmånadden närmastsom

till habilite-vad nedanenligt rättförsäkrade sägsår denhar30 som
hon harhan ellerringspenning om

förorsakar be-funktionshindervaraktigtocha stortett som
hennes fysiskahans ellersvårigheter livsföringenitydande samt

sjukdom eller medprestationsförmåga till följdpsykiskaeller av
sådan utsträckningtillstånd begränsad ijämställdasjukdom är att

arbetsförmågan kanarbeteförmågan inkomstskaffa sigatt genom
årminstnedsatt underhelti dethelt ellerbedömas närmaste ettsom

ellerdå bedömningentidpunktfrån den görs
förlängning hansförorsakatharfunktionshinderb ett avsom

skolgång.grundläggandeeller hennes
såenbart underföreliggerenligt bhabiliteringspenningtillRätt

skolgången för-förlängningdenlång tid motsvarar somavsom
tidpunkt då denefter denoch endastfunktionshindret,anletts av

då den för-avslutad,skulle varitskolgången normaltgrundläggande
skolgånggrundläggandeingår istudiersådanabedriversäkrade som

tillstånd till-jämställtmed sjukdomsjukdom ellertill följdeller av
sådana studier.avbrott ifälligt gör

jämställtsjukdommedsjukdom ellerVid bedömningen av om
eko-arbetsmarknadsmässiga,fråntillstånd skall bortsesföreligger

förhållanden.liknandenomiska, sociala och
arbetsförmåga ned-försäkradsmån ärvadBedömningen i enav

rehabilite-sådanatillmöjligheternaskall, beaktandemedsatt av
utgå från hanskap.,b § eller 22kap. 7ringsåtgärder i 3som avses

sigförsörjaförutsättningareller hennes att genomegna
arbete hosarbete ellervanligai första hand sitt annat ar-- -

betsgivaren,
före-normaltförvärvsarbetesådant äri handandra som-- arbetsmarknaden ellerpåkommande

henne eller ho-förtillgängligtlämpligt arbete ärannat som-
nom.
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års ålder7.6 Förtidspension tidigast vid 30

Utredningens förslag: Förtidspension skall kunna beviljas tidigast
månadden försäkrad år.fyller 30en

16-årsgräns århöjningEn nuvarande till 30av

16-årsgräns förtidspensionNuvarande för till bör höjas radikalt.rätt
övervägande åldersgränsenskäl för för till ersättningtalar vidrättatt

år.arbetsförmågavaraktigt nedsatt höjs till 30 Oavsett omständighe-
skall det intei det enskilda fallet möjligt undantaggöraattterna vara

från års ålder fådenna regel. Före finns det möjlighet ersättning i30 att
långtidssjukpenning bådaform och habiliteringspenning, i be-av som

högre grad förtidspension skall aktivitet.tydligt präglasän av
principiellt betydelsefullt samhället sänderDet signal tillär att en

såväl enskilde omgivningenden individen ingen skall behövaattsom
år insatserbli pensionerad i mycket innan omfattande har gjortsunga

för tillvara de kapaciteter och utvecklingsmöjligheter finns.att ta som
åldersgränsmöjligt vid valet nedre för till förtids-Det är rättatt av

åldertrappakoppling till konstruktionen denpension göra aven som
garantinivåntidigare föreslagit för inom ohälso-utredningen har

lågaförsäkringen. Med hänvisning till inkomsterna vanligvis elleräratt
år förhållan-måttliga i inkomstutvecklingenoch till sedan ärattunga

fram års ålderdevis kraftig till cirka 30 föreslogs i SOU 1997:166 en
åldersrelaterad garantinivå. nivån föreslåsgaranteradeDen starta en

låg nivårelativt 19-åringar, räknas realt i takt med ökadför men upp
ålder års ålder, ålder någon29 varefter ökad inte längre spelart.o.m.

Övergången från årroll för utvecklingen. till enligt förslaget28 29 är
tillfället garantinivånsdet sista reala värde höjs till följd ökadsom av

ålder. till ålders-Det därför i och för sig möjligt med hänvisningär att
år åldersgräns.välja 29 nedretrappan som

förhållande ålderstrappan garantinivåntill för förefaller detI endast
helt åldersgränsen årinte avgörande 29 eller 30 väljs. I valetvara om

åldersgränsen år ändåmellan utredningen fastnat29 och 30 har för en
30-årsgräns, eftersom mångaden för människor den defi-representerar

övergången årnitiva till vuxenlivet. emellertidGränsen 30 knappastär
avgörande för funktion förmåga åstadkommaoch de godasystemets att
resultat utredningen räknar med skall kunna realiseras vid radi-som en
kalt höjd förtidspensionsålder. Också 29-årsgräns skulle i allten

fåväsentligt motsvarande effekt.
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anpassning tillförtidspension innebär30-årsgräns tillförEn rätt en
sig tillvänderHandikappade,verksamhet UngaAMS personersom

års ålder.29t.0.m.

tidigareförtidspension förtillPrövning rätten personer somav
habiliteringspenninglångtidssjukpenning ellerhafthar

efterbetydandefinnastroligenkommerDet att personer somgruppen
habiliteringspenning vidlångtidssjukpenning ellerha hafttidigareatt

Prövningenförtidspension.ansökaår kommer30fyllda att avom
huruvidaförhållande tilldå iskallförtidspensiontill görasrätten ar-

vid den tidpunk-medicinska skälnedsattvaraktigtbetsförrnågan är av
ten.

långtidssjukpenning ellerhar hafttidigarefaktumDet att personen
för ellergrundi sigskall intehabiliteringspenning utgöra en mer

kommer detförtidspension.övergång Däremottillautomatisktmindre
långtidssjukpenning- och habilite-finnasotvivelaktigt att gruppen

till förtidspen-framprövning ledervilkaförringspenningtagare atten
beviljas.skallsion

själv ansökerhabiliteringspenning inteindivid medfalldeI omen
god tid före 30-skyldighet ihaförsäkringskassanförtidspension bör att

kommerersättningen inteindivideninformera att utgesårsdagen attom
fortsatt nedsattvidhon därefterår elleroch hanfyllda 30efter att ar-

långtidssjuk-ellerförtidspensionantingentillbetsförmåga hänvisadär
sjukperio-in ikunna räknashabiliteringspenning börTid medpenning.

undersammanlagtföljd eller365 dagar iminstdeder varatomsom -
tillmedför365 dagaruppgår till minst rättdagarna att450de senaste -

kriterier förövriga rättförutsattföreliggerlångtidssjukpenning ävenatt
uppfyllda.ersättningdennatill är

Även bevilja förtids-möjligtskallförslagetdet enligt attvaraom
prövningvidnödvändigtårfyllda detvid 30pension är att varsamvara

år eller30beträffande ärsådan ersättningtill ävenrätt personer somav
på spel,värdenmänskligastår detOckså ålderni dennågot äldre. stora
Vidårtiotal framöver.fleraålderspensionering liggereftersom enen

individenkanrehabiliteringellerlångvarig habiliteringframgångsrik ta
framföryrkeslivfullthafortfarandeochi arbetslivet nästanplats ett

rehabiliteringhabilitering ochkvalificeradlångvarigpåSatsningarsig.
motiverade i dennadärför likaarbetsförmåga kanuppnåför att vara

eventuellbörår. Generellt30förålder än sett enyngrepersonersom
mycketförtidspensionering prövas noga.
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tid medAktivitet under8

habiliteringspenning

ohälsoförsäkringendelaktivEn8.1 av

ersättningsfonn,införabehovetredogjordes förkapitel 3I att en nyav
kunna tillgodose deohälsoförsäkringen förihabiliteringspenning, att

rehabilitering finns hos vissaochhabiliteringomfattande behov somav
förslag vilkakapitel finnsI 7funktionshindrade ompersoner.yngre

skall till denna ersättning.havillkor skall gälla för rättatt en personom
från ohälsoförsälcringen tillutgångspunkt för all ersättningviktigEn

arbetsförmåga ersättningsperiodenmed nedsatt är attpersoneryngre
individens utvecklingsmöj-leder tillpräglas aktivitetskall attav som

åstadkomma ersättningsforrn hartillvara. Förligheter ettatttas somen
aktivitet under tidskapas avseendeinnehåll tydliga reglersådant bör

skyldigheterSåväl individens rättigheterersättning.med ägnaattsom
aktivitet bör regleras.olika formersig av

tid medsignalerarhabiliteringspenningbenämningenSjälva att
Habilitering begreppaktivitet.ersättning skall präglassådan somav

syftar till för-ochaktiviteter insatserdefinierasbrukar attsomsom
medförmågor. Vanligtvis förknippas begreppetbättra per-personsen

handikapplivet har drabbatsfrån eller tidigt ifödseln av avsoner som
några betydelsefulla funktioner.någon ellerslag nedolika sättersom

habiliteringspenningbeviljaskommermindre del demEn attsomav
ålder.isvårt funktionshinderha drabbatskommer ettatt vuxenmerav

dessasjukdom kanskeallvarligföljd olycksfall ellerTill personerav
sysselsättning de harden liknandesluta det arbete eller äg-tvingatshar

egentligen inte adekvatdetdennasig längre tid. För ärnat gruppen
rehabilitering.bemärkelse,egentlighabilitering itala utanatt omom

Även dessa fallhabiliteringspenning isåledes benämningensjälvaom
olika slag likasjälvfallet aktiviteterden lämpadeinte ärär mest av

också dennanödvändiga och önskvärda grupp.
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Utveckling aktivitet8.2 genom

uppfyller villkoren förförslag:Utredningens En rättperson som
ekonomiskaskall ha möjlighet med denhabiliteringspenningtill att

utveckla sina möjligheterersättningen innebärtrygghet attsom
del arbetslivet levaförvärvsarbeta ochkunna sätt ta samtannat av

Utvecklingsmöjlighetema skallsjälvständigt liv.aktivt och tasett
aktivitetaktivitet. Vilkenolika formertillvara typ av somavgenom

fåi princip han eller hon självsig börförsäkrade skallden ägna
avgöra.

bemärkelseHabilitering i vid

tid och för medHabiliteringspenningen skall utrymme personerge
trygghet grund, undermed ekonomisksvåra funktionshinder att som en

år, kunna siglång till fyllda 30förhållandevis period fram ägna
möjligheterna kunna förvärvs-sådana förbättraaktiviteter kan attsom

del arbetslivet och leva aktivt ocharbeta och sätt etttaannat av
självständigt liv.

i sig inte lösningenhabiliteringspenningenDet bör ärpoängteras att
förhållande tillsvårigheter i arbets-de dennaalla mötergruppsom
tillgodose behovenOhälsoförsäkringen kan intesamhällslivet.och av

för detta liggersysselsättningar. Ansvaretexempelvis arbete och andra
samhällssektorer. Genomsådan och andraarbetsmarknaden som
ochekonomisk trygghettillgodose behovet generöstettatt antaatt av

dock ohälso-ersättning kanförhållningssätt till aktivitet under tid med
utveckling.betydelsefullt bidrag tillförsäkringen ett en gynnsamge

praktisktskall kunna delta iHuvudregeln bör den enskildeattvara
medicinsk habilite-exempelvisaktivitetervalfria utvecklandetaget -

arbetsmarknadspolitiskautbildning, hobbies,och rehabilitering,ring
tilli sig lederförvärvsarbete dettaåtgärder och även utan att en-

ohälsoförsäkringensAvsiktenprövning till ersättningen. ärrätten attav
långvariga behovindivider med ochskall bidra tillregler att stora avge

så möjligtgoda förutsättningarhabilitering och rehabilitering attsom
års ålder människor ochfram utvecklasunder perioden 29t.o.m. som

förhållande arbets- och samhällslivet.förkovras i till
förmånen skall kunnaoegentligt tillkan förefallaDet rättenatt

de flesta fallkvarstå då sig förvärvsarbete. Iäven ägnaren person
förmånentill inne-dock den trygghetfinns det behov rättenett somav

påbörjats. Förvärvsarbete i sigsedan förvärvsarbete harbär äräven ett
förhållande till samhällslivet.målet utvecklas iviktigt medel i attett
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få konsekvenserskulle kunna negativa den trygghet för-Det om som
såmånen har inneburit skulle undandras fort, eller i anslutning tillnära

någotförsta förvärvsarbetet påbörjas. finns inte heller skäldet Detatt,
det i någon utsträckning kommer förekomma in-störreatt att attatt tro

åtskilligahabiliteringspenning idivider förvärvsarbetar under tid med
förmånende kriterier gäller för beviljas i praktikenår, eftersom attsom

återstår lång tid till dessdet vid beviljandet mycketinnebär att atten
arbetsförmåga uppnås.kan

den inkomstbortfallsersätming ha-dock inte önskvärtDet är att som
ibiliteringspenningen skall kunna utsträck-utgesrepresenterar samma

då i och med individens förvärvsarbete harinkomstbortfalletning även
föreslåseller helt fallit undvika detta nedanbort. Förreducerats att att

reduceras de förvärvsinkomsterhabiliteringspenningen skall somav
tjänar in.individen

vilkenförsörjningsstöd ellerHabiliteringspenning oavsettsom
åtsigaktiviteter den enskilde ägnarvilka

alltså enskilde har beviljats habilite-denTanken är att personen som
förmånen och ekonomiskaskall ha till denringspenning kunna rätt er-

års ålder.perioden fram 29 Rätten tillden under helasättning t.o.m.ger
kvarstå oberoende vilken eller vilka akti-skall i principersättningen av

åt.sigden enskildeviteter ägnarsom
försörjningssituationen inom endastför lösningSkälet enaven

föra med sig högförefaller kunnasamhällssektors dettaär att enram
ändamålsenlig syftet sti-flexibilitet och därförgrad är attvara omav

aktivitet.och inte visstill aktivitet i allmänhetmulera en
olika aktiviteter ochMånga gånger funktionshindrade fleravarvar

så lång fram till fyllda 30periodsysselsättningar, särskilt under somen
ofta och oplanerat, till-år. gäller exempelvis förDetta grupper som

sysselsättning. Inte minstmåste avbryta sinfälligt eller permanent,
går in ochförekommer detbland psykiskt funktionshindrade utatt man

förvärvsarbete,vård studier,olika sysselsättningar: och behandling,i
Vanligtvis denarbetsmarknadspolitisk åtgärd, daglig verksamhet äretc.

antingenrad olika myndighetskontakter,enskilde beroende sam-av en
då föra med sigtidsrymd. kaneller inom begränsad Dettidigt en

nivån påtill ersättning ochsvårigheter olika slag ersätt-rättenav om
aktiviteter och sysselsätt-skiftar vid bytena mellan de olikaningen

frågadet kan bliningar som om.
ersättning avlägsnas denMed i regel avsnitt 8.2.1 enhetligseen

delvis kankan valet aktivitetrisk finnas för att styras avsom annars av
kan komma i konflikt med densådana kortsiktiga överväganden som
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övergripande ambitionen åstadkomma långsiktigtdet bästa för denatt
enskilde individen. Med och ersättningsform aktivi-oavsetten samma

det uppståbehöver inte tvekan vilken de olika samhällsin-tet om av
vid visst tillfälle och i viss situation har förstansema ettsom en ansvar

individens försörjning. någotbl.a. Därmed blir det inte heller utrymme
för de inblandade myndigheterna eller organisationerna hän-att att ta

vilket skalltill eller vilka anslag belastas ekonomiskt, utansomsyn var
kan uteslutande till vad kan bedömas leda tilloch bästen se som re-

för individen. lösning försörjningssituationen inomsultat En endastav
ocksåsamhällssektors bör föra med sig vissa adminstrativa be-ramen

sparingar.
ersättningsnivån tiden i princip densammahela blir detEftersom är

något för drivkrafter hos den enskilde föredrahellerinte attutrymme
åtgärd kortsiktigt den högstaaktivitet eller denden ersätt-som ger

Enligt förslaget individen och ersättningningen. har oavsetten samma
åtgärder eller hon sig åt.vilka aktiviteter eller han Häri-ägnarsom

sinafunktionshindrade möjlighet valgöraatt utan attgesgenom yngre
några till vad de bedömer förbehöva andra hänsyn bästän ärta som

sikt.dem

Individens val i centrum

berättigade till habiliteringspen-den individerInom ärsomgrupp av
sammansättningdet finnas mycket varieradning kommer att av per-en

arbetsfömiåga.hälsotillstånd avstånd tillmed på ochavseendesoner
också nå självförsörjning ellerskiljer sig utsikternaDärmed givetvis att

någon liksom förutsättningarnafå kontakt med arbetslivet, attatt annan
exempelvis studera.sina utvecklingsmöjlighetertillvara attta genom

habiliteringspenning inteperioden meddärför självklartDet är att
det troligt ochochlikadan för Tvärtomkommer äratt utse var en.
förhållande tillitiden utnyttjas och aktivitetemaönskvärt att anpassas

förutsättningarna i individuella fallet.det
variation i dettaoch därmedinslag valfrihetEtt stort stor avse-av

detnågot Därför kan inte ochende bör därför eftersträvansvärt.ses som
ochaktiviteter kan bördet inte specificeras vilkabör typer somav

så-pågå. inte aktivitetenbör syftet med viss aktivitet,Det somvara en
förhållande individen befinner sig idan, i till den situationsom som

aktiviteten förenlig med ersättningskall ha betydelse för huruvida är
från försäkringen eller

uppnå goda resultat krävs individerna känner starkFör att att en
för möjligheter till utveckling. Med nöd-motivation tillvara sinaatt ta
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så det blir naturligtockså reglerna utformasmåstevändighet därför att
ivägvalindividens sätts centrum.att egna

och effektivitetRättvisa

habiliteringspenningmedspeciella situationDen yngre personersom
ieffektivitetstänkandelångtidssjukpenningenssig i medförbefinner att

möjliga inteuppnås snabbastskallarbetsförmågan sättatttermer av
långtidssjukpen-såväl medVisserligen kommertillämpligt.är gruppen

mindreellerihabiliteringspenning störremed ut-ning attpersonersom
för kunnarehabiliteringochhabiliteringbehov attsträckning ha av

tordeallmänheti störrearbetsförmåga, behovenuppnå även varaom
dockkommerGenerellthabiliteringspenning.medbland dem sett per-

omfattande behovha betydligthabiliteringspenningmed att mersoner
vård och be-rehabiliteringochhabiliteringmedicinsk samt annanav

ii aktiviteternaeffektivitetenför hurbetydelsevilket harhandling,
betraktas.arbetsförmåga skalltermer av

ohälsoför-delnågot i dennadetdock inteAvsikten sättär att av
och rehabili-habiliteringenfrån effektiviteten iskall bortsessäkringen

bedömningengjort denUtredningen har atttvärtomteringen. en gene-
enskildedenmöjligheterna förfrågaiutformning attrös genomom

denutvecklingsmöjligheter ärsinatillvara mestaktiviteterolika ta
funktionshindradesvårtdenmodellen föreffektiva per-grupp av yngre
rehabilitering.ochhabiliteringomfattandemed behov avsoner

månmöjligasteiförrationell lösningrättvis och attDetta är en
funktionshindradesituationmissgynnadedenkompensera somsom

arbetsmarkna-inklusiveisamhällslivetförhållande tillhar i stortgrupp
den.

försäkringen,uttryck i ut-kommer till attRättvisan att gegenom
bemärkelse,i vidrehabiliteringochhabiliteringför omfattanderymme

defunktionshindrade fördetill kompensera attbidrakan gruppsomatt
också i för-livsföringi sinbarasvårigheter intesärskilda utanmöter

samhällslivet iarbetslivet ochutbildningsväsendet,till stort.hållande
mångasåönskvärtdetperspektivsamhällsekonomiskt är attUr ett

möjlighetenockså utnyttjarochförmöjligt att varautrymmegessom
möjlig i detutsträckningi den ärarbetsmarknadenaktiva en-som

med sittmedverkarproduktionenideltarochskilda fallet. Var en som
finansieringendärmed tillbidrarvärden ochtill byggaarbete avatt upp

samhällsområden. ligger iDetövrigaochvälfärdenden gemensamma
det härfunktionshindradedensakens natur att somyngregrupp av

svårigheter övervinnaomfattandemindreellerhar atthandlar om mer
godahand. Vissa harförsörjningskaffa sigde kaninnan egenen
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Åtminstonemöjligheter lite sikt hävda påsig arbetsmarknaden.att
vid första anblick kan det dock för andra tyckas utsikterna nåatt atten
framgång begränsade fåoch detta skulle påverkaär exempelvisatt
vilka utbildningsinsatser rimliga på i det enskilda fallet.är att satsasom
Samtidigt finns det mycket också långvarigatalar för ochattsom om-
fattande insatser från samhällets sida kan motiverade inte bara uti-vara
från mänskliga hänsyn från ekonomiskt perspektiv.ävenutan ett

Förhållandet8.2.1 till andra försörjningsstöd

Utredningens förslag: Habiliteringspenning skall, med undantag
dåför förvärvsinkomster tjänas in, alltid med sitt fulla belopp.utges

månden försäkradI samtidigt berättigad tillären en annan sam-
hällelig försörjningsförmån skall denna endast den till sittutges om
belopp överstiger habiliteringspenningen, och då endast till den del 5

det överskjutande beloppet.motsvararsom
J

föreslåUtredningen har tidigare angivit motiv försina habilite-att att
ringspenningen skall vilken aktivitet individen ägnarutges oavsett som

åt.sig Ett viktigt motiv undvika situation innebär indi-är att attsomen
videns ekonomiska situation varierar beroende de ersättningsregler

finns för olika åtgärder.aktiviteter och Genom enhetlig ersätt-som en
ningsnivå kan olämpliga drivkrafter undvikas.

dock inte rimligtDet individer med habiliteringspenningär att som
sig viss aktivitet eller åtgärd, och därigenom berät-ägnar ären som

tigad till försörjningsersättning, får lägre ekonomisken annan en er-
övriga åtgärd.sättning sig aktivitet eller deIän ägnarsom samma

fall individ habiliteringspenninguppbär och samtidigt berättigadären
till högre, försörjningsersättning skall han eller hon ocksåen annan,

berättigad till mellanskillnaden mellan habiliteringspenningen ochvara
denna högre ersättning.
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Förvärvsarbete8.2.2

habilite-medfaktumförslag: DetUtredningens att personen
föranleda tillskall inte i sigförvärvsarbetarringspenning rättenatt

skall dock reducerasHabiliteringspenningenersättning omprövas.
princip detjänar in enligt iförvärvsinkomsterde som personenav

Habi-förtidspensionärer.1997:166 föreslogs förregler i SOUsom
medsåledes reduceras 80literingspenningen bör procent av ar-

för-skillnadtjänar. Enlöntagarebetsinkornsten gentemotsom en
ocksåtillämpasreduceringsregeln börl997:166i SOUslaget är att

näringsverksamhet.intjänarinkomsterför genompersonensom

vidintehabiliteringspenning bör omprövastillRäten
förvärvsarbete

habiliteringspenning arbets-tillför ärgrundläggande kravet rättDet att
tid.avsevärd Liksomnedsatt förförmågan heltvid beviljandet är

habiliteringspen-syftarohälsoförsäkringenförmånsslag inomövriga
nedsättningvidförvärvsinkomstförloradtillningen ersättaatt av ar-
arbetar och konti-orsaker. Ombetsfönnågan medicinska en personav

arbetsförmågan inteeller hon ärvisar hantjänarnuerligt attpengar
förmånendåförutsattesi den gradfulltåtminstone intenedsatt, ut, som

beviljades.
denlegitimitetssynpunktbl.a.angelägetkan attDet uranses vara

skallinte längrearbeteförsörjer siguppenbarligen om-genomsom
nedsatt arbets-förfrån försäkringförsörjningsersättningfattas enav en
i befolkningenbedömningutredningensenligtförmåga, detäven om

förhållandeviskringuppslutningförståelse ochförfinns gene-storen
kanDetfunktionshindradesvårtvillkor generellt förrösa sett personer.

söka sig bortenskilde idenvärde fördet liggerdock attettattanses
börförutsättningar för detta. Detfinnsfrån försäkringen detnär vara en

dethandsigenskilde klara närnaturlig hos densträvan att egen
lång-förutsättningarnaeftersom det ökarsådan möjlighet,finns atten

frånförsörjningsstödberoendetelimineraminska eller heltsiktigt av
skälpsykologiskadå viktigtkanohälsoförsäkringen. Det attvara av
försäk-kopplingen tilltidigt skede släpperenskilde relativtiden ett

själv, helt ellerförsörja sigkunnabörjatsedan han eller honringen
delvis.

byggerriskemellertid vissfinnsDet attsystematt ett somen
årsföreförvärvsarbete 30in vidhabiliteringspenning drastillrätten

benägenhetåterhållande individemasskulle kunna verkaålder att
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söka sig arbetsmarknaden hand. Troligen kommer detut egen
flertalet dem uppbär habiliteringspenning sakna tidiga-stora attav som

arbetslivserfarenhet betydelse. Steget arbetsmarknaden blirutre av
då helt erfarenhet. Med på svårighetertanke de ungdomar ien ny som
allmänhet fåhar fotfäste arbetsmarknaden och de tillkom-att -
mande problem funktionshindrade har kan det tänkassom gruppen -

många kommer motgånguppleva eller i början. Ettatt systemen annan
förmånenmed omprövning skulle kunna innebära den börjarattav som

riskerar ekonomiskaarbeta sin trygghet. Själva förekomsten ettav
påverkariskmoment kan i sig beteendet i icke önskvärd riktning.

också funktionshindradefinns harDet problem medgrupp somen
självförtroende. ha haft problem undersitt De kan till följduppväxten

svårtfunktionshindret och haft klara och kraven iatt tempotav av
skolan. När de i den situationen studierna avklarade kan de haär äratt

osäkerhetskänsla de upplever de riskerar sin trygghet-atten som om-
leder till de under tiden med habiliteringspenning det säkra föratt tar

osäkra och avstår från förmågadet sin i arbetslivet. För dessaprövaatt
ungdomar kan det lång tid orka kasta loss. Det ofta svårtärta extra att

på fårkomma in arbetsmarknaden ordentligt problem iatt eta-om man
frånbleringsfasen. övergången arbetslivetOm skolan till fördröjs finns

risk långsiktigadet de möjligheterna till arbete minskar elleratten
gårheltkanske förlorade.
söker sig arbetsmarknaden, tillDe följdutsom men som av

funktionshindret efter klarar itid inte arbeta utsträck-atten av samma
förståsning planerat, skulle kunna ansöka habiliteringspenningsom om

på Eftersom dådet skulle självständig prövninggörasnytt. en ny av
till fåersättning kan den enskilde inte helt säker sinrätten attvara

Ävenansökan beviljad gång.andra det kan tyckas sannolikt atten om
sådan mångaansökan gånger skulle bli beviljad, finns det förståsen

ingen garanti för detta i varje enskilt fall. Försäkringskassan kan
till den arbetsförmågakomma slutsatsen inte längre äratt personens

föregåendehelt nedsatt eller funktionshindret sedan den prövningenatt
såhar utvecklats i positiv riktning, det inte längre bedöms såatt vara

svårt krävs för habiliteringspenning skall kunna beviljas. I detattsom
fall själva funktionshindret sådanfinns kvar skulle i situa-personen en
tion troligen ha få frånmöjligheter ersättning ohälsoförsäk-stora att

långtidssjukpenningringen i form i stället. skulle emellertidDetav
uppståkunna situation långtids-där beviljas endast partiellen personen

sjukpenning, med lägre ersättning följd jämfört med den ersättningsom
honhan eller hade tidigare under habiliteringspenningen.tiden med

Långtidssjukpenningen ocksåkan uppfattas alternativsämreettsom
eftersom det inte långtgåendemedger lika möjligheter till aktivitet med
bibehållen ersättning habiliteringspenningen gör.som
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flera skäl bör inteAv till ersättningen före års30rätten omprövas
ålder i de fall fårdessförinnan fast förankring på arbets-personen en
marknaden. Ett med omprövning skulle kunna verka passivise-system

och leda till arbetsförmåga avhållerrande med viss sig frånatt personer
förvärvsarbete. någonFör denna bör det inte finnas eko-tvärtomgrupp

risknomisk förknippad med sig fram arbetsmarknaden.prövaatt
till så lågTröskeln självförsörjning bör i stället möjligt, allravara som

obefintlig. skäl bör försäkringen utformad såhelst Av detta attvara
får behålla habiliteringspenningtill i det fall hanrätten ävenpersonen

arbetsmarknaden och lyckas finnahon söker sig för-eller ut en egen
sörjning.

Genom arbetsinkomster minskar habiliteringspenningenatt
undviks dubbel försörjning

dock självfalletkan inte aktuellt skall kunnaDet attvara en person
På måstedubbel försörjning.uppbära eller habilite-sättett annat

ringspenningen hela eller förvärvsinkomsterreduceras delar deav av
konstruerastjänar in. Om reglerna detta blir habi-sättpersonensom

kvarstårliteringspenningen till sin karaktär försörjningsgarantien som
ålder, fårårs dessförinnan varaktigttill 30 arbets-även personenom

förmåga själv.och i princip skulle kunna försörja sig Den intesom
påetablera sig arbetsmarknaden har hela tiden trygghetenlyckas att

falla tillbaka habiliteringspenningen. klararkunna Den attsom av
hållaårs ålderförsörja sig arbete före 30 kan kostna-egetgenom nere

för försäkringen samtidigt han eller hon bidrar till finansie-derna som
de åtagandena.ringen av gemensamma

utformning för habiliteringspenningen enligtEn reglerna ovan-av
också ståstående utredningens uppfattning imodell skulle enligt

standardregler delaktighetöverensstämmelse den del FN:smed omav
funktionsnedsättning handlaroch jämlikhet för medmänniskor som om

ekonomisk och trygghet. bl.a. för socialsocial Där sägs systematt
återfårskall innehålla åtgärder bidrar sin för-trygghet till attsom man

måga för socialsjälv tjäna sitt uppehälle och handlingsprogramatt att
trygghet skall motivera människor med funktionsnedsättning sökaatt

få behållas såVidare ekonomiskt stöd skall längearbete. sägs att en
avhålla frånfunktionsnedsättning kvar, dock intefinns det skall att

uppnåttarbete. minskas in förränsöka Stödet skall inte eller dras man
tillräcklig och inkomst.trygg

finns skäl vid övergångDet ytterligare för den enskildeett att en
från habiliteringspenning förvärvsarbete års ålder bör fåtill före 30 be-
hålla till själva förmånen. föreslåsI kapitel 11 det till habilite-rätten att
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bostadsstöd, medtill särskiltringspenningen kopplas rätt ett gynn-en
ungdomar underbostadsbidraget förgenerellavillkor i detänsammare

föreslås för bostads-preliminärtkonstruktionår barn. Den29 utan som
på 100 Om in-marginaleffekterininnebär det byggsstödet procent.att

Om tillför krona.så bostadsstödet kronasjunker rättenökar,komsterna
påmedi sambandskulle upphörahabiliteringspenning steget ut ar-

hela det särskildamistei slagskullebetsmarknaden ett ompersonen
fallflertaletbostadsbidraget skulle igenerellabostadsstödet. Det tro-

efterfrågaskall kunnaden enskildeförotillräckligtheltbliligen att en
kvarstårhabiliteringspenningentill ävenGenombostad.god rättenatt

bostadsstödet fin-också till det särskildaförvärvsarbete kan rättenvid
sjunker för dennettoinkomstenundviksförslagdettaMedkvar. attnas

arbete.habiliteringspenning tillformgår från ersättning i egetavsom

förtidspensionärerstimuleraförslagUtredningens tidigare attom
förvärvsarbeteatt

innebär för-1997:166 föreslogsi SOUkapitel 14 attI ett system som
förvärvsarbetaskall kunnaförutsättningartidspensionärer under vissa

naturligersättningen. Enprövningtilli sig lederdettaattutan aven ny
förtidspensionärförslagetvid utforrrmingenutgångspunkt att envarav

försörjning.uppbära dubbelskall kunnaförvärvsarbetar dock intesom
förvärvsinkomsterdereducerasförtidspensionenDärför skall somav

på arbeteenskildedenin. prövatjänar För attatt uppmuntrapersonen
intjänadkronakrona förreducerasemellertid inte pensionenskall mot

arbetsin-med 80förtidspensionenreduceralön. Genom procentatt av
förtidspensionenbeloppdetfår enskildeden mot-komsten utöver som

eller honhanden lönbehålla motsvarande 20 procent somavsvarar
förtidspensio-drivkraft förekonomiskvissDärmed skapastjänar in. en

den skull inne-försörjningsnivå, det förförbättra sin attnären utanatt
håll. den enskildefrån två Omfår försörjningfullbär att personen

har reducerats bortförtidspensionenhelaså inkomsterin högatjänar att
överskjutande delen. Ut-hela dengivetvis han eller honbehåller

förtidspensio-den enskildestimuleraför förslagetgångspunkten är att
initiativ.nären att ta egna

förtidspensionssys-dagensuppfattningengrundasFörslaget att
och lederpassiviserandeoftai praktikenutfomminghar ärtem somen
från såvälarbetsförmåga avhåller sigvissförtidspensionärer medtill att

utgångspunkt för förslagetaktivitet. En ärförvärvsarbete attsom annan
så de stimulerari stället utformasvikt reglernadet största attär attav

förtidspensionärerförså få möjligt ihinderoch lägger vägen attsom
Förslagetaktiviteter.andrayrkeslivet ochåtervända till attuppta om
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förtidspensionärer under vissa förutsättningar skall kunna förvärvs-
arbeta detta i sig leder till prövning ersättningenutan inne-att en ny av

i förhållandebär till nuvarande delvis heltett Densynsätt.system nytt
fårenskilde under vissa förutsättningar fritträtt utnyttja arbets-atten

förmåga under tid med förtidspension detta i sig föranlederutan att
någon prövning indragning eller minskning pensionen. Någonav av
begränsning i alltsåtiden skall inte gälla för arbeta under tidrätten att
med förtidspension.

Hel förtidspension skall minskas med 80 den arbetsin-procent av
komst under tid med förtidspension har tjänats in förtidspen-som av en

frågasionär i anställning. I näringsidkare skall försäkringskassanen om
motsvarande situation beslutai kunna vilande pension.om

Regeringen och riksdagen har tagit ställning

Sedan förslaget för stimulera förtidspensionä-att nyttett system attom
förvärvsarbeta presenterades i SOU 1997:166 har regeringen iattrer

proposition 1997/982111 Reformerad förtidspension, tagit ställ-m.m.
frågan.ining Regeringen delar uppfattningen det viktigt sti-äratt att
förtidspensionärermulera i utsträckning initiativstörre tillatt ta egna

förändra sin situation återvända till yrkeslivetprövaatt att attgenom
och leva aktivt liv. Reglerna bör såutformas de inte uppfattasatt ett att

hinder för förtidspensionärer vill olika möjlig-prövaettsom som
till arbete.heter Regeringen kan emellertid inte ställa sig bakom ett

förslag innebär arbeta och utföra andra aktiviteter underrätt attsom en
obegränsad tid och i obegränsad omfattning, detta påverkarutan att

till förtidspensionen. sådan utfomining innebärEn förtidspen-rätten att
kansion bli försörjningsgaranti kvarstår pensionärenävenen som om

varaktigt återfår arbetsförmåga och i princip skulle kunna försörja sig
Ävensjälv arbete. förslaget såstimulerar till arbeteegetgenom om

måste det enligt regeringens uppfattning det faktumvägas rättmot att
till förtidspension sådanti skulle kvarståett system trots att en person
långvarigt visar arbetsförmåga.han eller hon har Regeringenatt en

detta på sikt kan komma hota legitimitet.att att systemetsmenar
Riksdagen har bakomställt sig regeringens proposition. bet.

1997/98:SfU11, rskr. 1997/98:237.
Enligt utredningens uppfattning bör eventuella problem i legitimi-

tetshänseende mindre omfattning det gäller den svårtnärvara av grupp
funktionshindrade kan komma beviljas den iattyngre personer som
detta betänkande föreslagna habiliteringspenningen. finnsDet troligen i
befolkningen förståelsebetydande för och uppslutning kring tankenen

denna på olika bör särskilda villkor för möjligtsättatt attgrupp ges om
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till följd sinamissgynnade situation de hardenkompenserakunna av
åskillnad mellanockså betydelsefullfinnsfunktionshinder. Det enaen

med habilite-å andra sidanochförtidspensionärersidan personer
habiliteringspenning kommermedfallet medringspenning. I personer

återgång arbete, detihandlanormalfallet inteidet utanatt omom en
arbetsmarknaden.försöketförsta

också mindretordelegitimitetshänseendeför problem iRisken vara
begränsning i tiden. Det kani sig harhabiliteringspenningeftersom en

på-dettaarbetaobegränsadi tiden rätttalbli utan attinte attom en
habiliteringspenning upphörtillförmånen, eftersom rättenverkar

år.fyllda 30vidsenast

vidersättningenreduceringi förStommen ett system av
förvärvsarbete

habiliteringspen-reduceringförkonstruktionenVid ett system avav
1997:166i SOUmotsvarandeförvärvsarbete börvidning system som

användas.kunnai principförtidspensionärerförföreslagitshar
böribeståndsdelarnagrundläggandeDe systemet vara:

drivkraft iekonomiskin vissbyggamotiverat systemet.Det är att en-
reduktionen för-föreslagna1997:166SOUinnebär den iHär av

rimlig lös-intjänade inkomsternademånen med 80 procent enav
habiliteringspenning.förning även

till för-skyldigskallhabiliteringspenningmed attEn varaperson-
och skallpåbörjar arbeteeller honhananmälasäkringskassan ettatt

förväntade inkomster.redovisadärvid även
reducerabeslutpreliminärtfattaskallFörsäkringskassan attett om-

utbetalningar.kommandevidhabiliteringspenningen
slutgiltigt fastställaskallförsäkringskassanellerSkattemyndigheten-

habiliteringspenningen.reduktionen av

huvudsakföreslås i överens-konkreta utfommingenDen systemetav
Identiska lös-1997:166.lämnades i SOUmed de förslagstämma som

försäk-inkomst tillanmälaskyldighetföreslås beträffandeningar att
reduktionpreliminärförsäkringskassanbeslutringskassan, avomav

återbetalningreduktion, räntabeslutslutligersättningen, m.m.,om
ändrad taxering.överskjutande ersättning m.m.,
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Näringsverksamhet under tid med habiliteringspenning

Förslaget i SOU 1997:166 innebär förtidspensionärer under vissaatt
förutsättningar skall förvärvsarbetakunna detta i sig leder tillutan att

prövning ersättningen, och förtidspensionen reduceras medattny aven
frånarbetsinkomsten anställning.80 procent av en

konstruktion frågavisade sig komplicerad tillämpa iDenna attvara
från svårigheteninkomster näringsverksamhet, med hänsyn till attom

adekvat och rättvisande inkomstbegrepp.finna Det avgörande skäletett
från långtgåendeskillnad anställd, harnäringsidkare, tillär att enen

årensjälv sin skattepliktiga inkomst mellan ochmöjligheter att styra
olika bokföringsåtgärder ochinkomstslag andra för-till andra genom

näringsverksarnheten. skulle därmed finnas möjligheterfaranden i Det
förtidspensionär med näringsverksamhet kunna redovisa för-för atten

låghållandevis med motsvarande mindre reduceringinkomst, en av
sin förlängning iförtidspensionen följd. I kan detta sig hota legi-som

tirniteten för och därtill innebära snedvridning konkur-systemet en av
till den aktuella förtidspensionärennackdel för de företagrensen, som

såkonkurrerar med. det inte alltid vadDessutom är att taxerassom som
näringsverksamhet behöver ha tjänats in näringsid-inkomst av genom

Utredningen därtill tveksam till skattesys-karens arbete. varegna om
utgångspunktmöjligthuvud använda föröver ärtaget att etttemet som

fungerande inkomstbegrepp.detta sammanhangi
Ovanstående finnsinvändningar och tveksamheter redo-närmare

i bilaga i SOU 1997:166.visade i kapitel 14 och 3
betänkandet förtidspensionär skaffarstället föreslogs iI att somen

måstenäringsidkare låta pensionen förklaras vilandeinkomstersig som
sådan arbetsförmåga i anspråkmotsvarandei utsträckning tas somsom

sådanbeviljades. ord-inte föreligga då förtidspensionen Enförutsattes
får förhållande vadfördelaktig i tillning mindreanses vara som avses

gälla för löntagare.
dock möjligt för vissa funktionshindradeDet detär att yngre perso-

just inom egenföretagandet det kan finnas möjligheterär störstsomner
finna försörjning, helt eller delvis. Erfarenhetsmässigt haratt en egen

fåfunktionshindrade svårigheter andra anställning. Detänstörre att en
påkan bero det krävs anpassningar den fysiska arbetsmiljön,att av men

också sådanaarbetsuppgifterna kan behövas skräddarsys.att som
Också på kanorganisera arbetet i arbetsplatsen behövasättet att stort
förändras ocksåaning. finns ibland begränsningar möjlighe-Deten av

arbetsplats, begränsningar medför vissaterna att attanpassa en som
funktionshinder förhållandefaktiskt innebär avgörande handikapp iett

måstetill delar arbetsmarknaden. Vidare ibland funktionshindradeav
också från påövervinna attityder olikanegativa arbetsplatsen.parter
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funktionshin-kunskapsbrister hurfortfarande betydandefinnsDet om
hjälpmedel och föränd-tekniskamed hjälpkompenserasder kan av

arbetsorganisationen.iringar
förhållanden finns det skälovanståendeMed anledning över-attav

behandlas annorlunda förskulle kunnanäringsverksamhetinteväga om
vilandeförklaring iförslagettidigarejämfört med detdenna omgrupp

förstås skattetek-grunden finnsIfråga förtidspensionärer. sammaom
därmedinkomstbegrepp, och finnssvårighet finna adekvatniska att ett

konkurrensen.snedvridningrisk förteoretisktåtminstone avsamma
funktionshindrade medbeträffandeanledningdockfinnsDet att yngre

möjligheternanågotfunktionshinder hasvåra generösare attsynen
aktuella avräknings-medkombination detiverksamhetdriva en egen

försörjningsersättningen.försystemet
möjlig-funktionshindradesskäl för haEtt annat att synannanen

avräkning försäkringser-näringsverksamhetbedrivaheterna motatt av
habiliteringspenningmedmedsättningen har göra attatt ge-personer

därförförtidspensionärer. Detbetydligt är störrenerellt änärsett yngre
års försäkringsersättningarantalekonomiska värden i form störreettav

individen lyckas för-betalabehöverohälsoförsäkringen inte ut omsom
verksamhet. indivi-Närarbete idelvissig helt ellersörja egengenom

berättigad tilllängreålder därmed inteårs och äri 30kommerden upp
försörjning för-fall behoveti bästahabiliteringspenning kan genomav

Även verksamheten intehållet.ochförsvunnit helttidspension ha om
år ändåtilltiden fram 30den underså framgångsrik, kanskeblivithar

nivå kan försörja sigekonomiskpå sådanetableratshar att personenen
stället förpartiell iräcka medsådant fall kan detpådelvis den. I ett en

långsiktigtsåledesår. kanfyllda 30 Detförtidspension vidhel ra-vara
vissvisaperspektivutifrån ohälsoförsäkringenstionellt att genero-en

På motsvarandebyggsdå verksamhetensärskilt under den tidsitet upp.
näringsverksamhetenaktivitet kangäller försätt typ sesavannansom

krävsförsäkringsutgifter sikt. Detminskadeinvestering iensom
näringsverksamhet harstartperiod innanbetydandealltidnästan enen

svårt funktionshind-de verksamheterekonomiskt.etablerats Att som
specialiserade dettastarkt äntänkas bedriva kan görkanrade mervara

gällande.
beträffandegenerositetvisa visskunnaytterligare skäl förEtt att

drivasvårt funktionshindrademöjligheterna för att enpersoneryngre
avräkningssystemetdet aktuellakombination med ärverksamhet iegen

antalfråga mycket begränsattroligen kandet ettatt personeromvara
näringsverksamhet.kvalificeraddrivareella möjligheterhar att ensom

blikonkurrenssnedvridningar kaneventuellaOmfattningen antasav
Även uppstå vissanågon. det skullemarginell,högst pro-omom ens

ifrågasättas skulle uppfattasdetavseende kan detblem i detta somom
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särskilt stötande eller svårt funktionshindradatt annanen ung person
kommersiell någothar fördel område. Förhållandetinom dess-ären
sådanti fall övergående karaktär, eftersom till habilite-rättenutom av

ringspenning upphör i och med fyller år.30senast att personen
deTrots invändningar kan riktats modell med reduce-motsom en

ring ersättningen fråninkomst näringsverksamhet, det lös-ärmotav en
efterning avvägning mellan de olika intressena kan lämp-som en vara

ligast. Det kanske sådan konstruktion har utsikterär störst atten som
bådekunna leda till goda resultat för individen och försäkringen. En

sådanavräkningsmodell trygghet kan nödvändig för attger en som vara
svårt funktionshindrad våga påskall verk-satsaen ung person en egen

ocksåsamhet, i blygsam skala till början.en
Alternativet med vilandeförklaring habiliteringspenningen utgörav

formelltinget hinder för bedriva näringsverksamhet, måsteatt men an-
för individen betydligt ofördelaktigare lösning. En vilande-ses vara en

förklaring innebär det läggs betydande påekonomisk risk indivi-att en
eftersomden, ingen ersättning kommer verksam-att utges oavsett om

någonheten nettoinkomst eller inte. riskDenna dessutomärgenererar
vid habiliteringspenning vid förtidspension, eftersom habilite-större än

ringspenning bara förmånfinns hel och därmed vilandeför-attsom en
klaring innebär någotdet inte kan betalas försörjningsstöd överatt ut
huvud taget.

8.2.3 Planering aktivitetav

föreslag:Utredningens Under tid med ersättning skall i första hand
den försäkrade själv för planering aktiviteterna.svara en av
Vid behov skall myndigheterden försäkrade stödjas de kanav som

sådantlämna stöd. Ansvarig myndighet skall planupprätta en om
den försäkrade inte kan eller inte vill sköta denna planering eller äg-

sig åtgärd enligt lagar eller förordningar kräver sär-nar en som
skild planering. Försäkringskassan skall med den försäkrades med-
givande ha få del planer och uppföljningarrätt görsatt ta av som av
aktuella myndigheter.

I de fall den försäkrade begär det skall försäkringskassan kunna
träda i roll olikasamordnare insatser. Försäkringskassanen som av

ocksåskall kunna initiera vissa insatser via kontakter med ansvariga
myndigheter eller rehabiliteringsplan i de fall den för-upprätta en
säkrade och försäkringskassan bedömer arbetslivsinriktade reha-att
biliteringsåtgärder lämpliga för utveckling.är personens
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individenkravställavissa situationerskäl ifinnaskanDet att
utvecklingsmöjlig-sinaoch tillvaraaktivdet gäller tanär att vara

mån blir aktuelltdetdethabiliteringspenning. Itid medunderheter
undantagsfall försäk-ioch endasthand kommunernadet i förstaär

sådana krav.ställabörringskassan som

då samordningdet krävsförstahandsanvarskall haIndividen ett
planeringoch

kommerfunktionshindradeochlångtidssjukaDe personer somyngre
utsträckningsjälva iskallhabiliteringspenningföraktuella storbliatt

aktuell. Detrehabilitering äreller ärhabiliteringdenöver somstyra
alternativ be-olikasökervilloch självakandenaturligt att uppsom

och planerarväljeroch självasysselsättningar,ochaktiviteterträffande
långundertillvarondomineraheltgångermånga kommerdet attsom

grad självstän-höghavill skallochkanDentid framöver. avensom
rehabiliteringssituationen.ochhabiliterings-idighet

naturligtvisplaneravillellersjälv kaninteskall denSamtidigt som
nå bra resultat.kunnaförkrävsstöd ettoch dethjälpfå den attsom

få stöd och insatserkanfunktionshindradeochSjuka personeryngre
beroende den situa-organisationer,ochmyndigheterolikafrån flera

försäkrings-skolan,bl.a.finnssig Härbefinnerindividention som
Arbetsmarknads-ochsocialtjänstensjukvården,ochhälso-kassan,
mål verksam-försinaansvarsområde ochsittsektor harVarjeverket.

ellerplanerarförsäkringskassanintedetnormalfalletI ärheten. som
rehabilite-ellerhabiliteringeninsatserälva de utgörför somansvarar

ringen.
tillfälle,ochvidstödbehovfleraindivider har ettVissa samma

behov sjukaPsykisktsektor.från endaststödandra harmedan enav
behandlingsomatiskochpsykiatriskbehovsamtidigt hakan t.ex. av

sysselsättning,boendestöd,personligt stöd,sociala insatseroch som
yrkesinrik-ocharbetsträningförsörjning,medhjälpfritidsverksamhet,

detEnbarttiden.också varierakan överBehovenrehabilitering.tad
olika sektorerfrån flerastödbehöversamtidigtindividfaktum att en

omfattande behovochuppenbartfinnsdetdock inteinnebär avettatt
samord-någon formdet dockkrävssituationersamordning. vissaI av

förresultat. Ansvaretpositivttillskall ledainsatsernaförning ett enatt
i deindividen,liggahand kunnai förstasamordning börsådan men

någonellerkommunenskallönskvärtellermöjligtintefall detta är an-
fall dendesamordnare. Iövergripandein i rollenträdaaktör somnan

rollträda ikunnaförsäkringskassanskalldetförsäkrade begär somen
insatser.olikasamordnare av
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personligt stödBehov av

habiliteringspenning skall leda tillAvgörande för tiden med ett merom
får ersättning ocksåsjälvständigt liv deaktivt och är att personer som

inflytande vilka aktiviteter handirekt och avgörandehar överett som
åt. nödvändigtskall Samtidigt deteller hon sig ärägna att personen

behövs.också får det hjälpstöd och den som
själv aktiv och de initiativmånga fall kommerI att tavarapersonen

funktionshindrade ungdomar har redanMångabehövs. ett upp-som
vid behov hjälper dem i olikanätverkbyggt avseen-personer somav

sjukvård, kommuner ochkontakter meddet gällerbl.a.den, när myn-
krävas aktivt stöd. Stödbe-detandra fall kommerIdigheter. att ett mer

från till och kan skiljaskiljer sig därför ävenhovet personperson
tillfrån tidpunkt annan.en

detbamhabiliteringen i Malmö har utvecklatsBland inomannat en
innebär denServiceProgram ISPmodell- Individualiserade attsom-

familj själva väljeroch/eller dennesfunktionshindrade ettpersonen
för tillgodse be-viktigaantal de att personensvarapersoner som anser

Stockholms länverksamhet inomexempelhov. Ett ärannat som geren
Verksamheten BOSSE,funktionshindraderåd och stöd till personer. -

rådgivning,information,kunskapscenter-arbetar medråd, stöd och
frågorenskilt och i iutformat stöd,utbildningar och personligt grupp,

personlig service.arbete ochassistans, bostad,personlig annanom
enlighet med psykiat-bedrivs ipsykiskt sjukaFör personergruppen

projektombud. Flertaletmed personligaförsöksverksamhetrireforrnen
redanverksamhet inomområde valt förlägga sinhardettainom att en

Ombuden har vanligenfall kommunen.organisation, i flertaletbefintlig
utbildning.ochbred erfarenheten

ombud bramed personligaBOSSE och verksamheten utgörISP,
kansvårt funktionshindradepåexempel hur stöd till ut-ett personer

klarakan finnashabiliteringspenning. Deti medformas även systemet
fråganhärfunktionshindrade detmedfördelar de äratt omsomunga

myndighetsutövning.från samtidigt harfår stöd inte enpersoner som
ansträngningar densinakan fullt koncentreraStödpersonEn ut en-

individen behov.skilde och dennes
ifrån försäkringskassangårSamtidigt det inte bortse ut-attatt som

den enskildenaturligt intressebetalare ersättningen har attett avav
får habiliteringspenning.eller hontid hanaktiv under denärpersonen

kontakterockså intresseFörsäkringskassan har därför attett av genom
pågårdetförvissa sigallt enskilde individenmed framför den attom

stödjerockså kassan aktivtåtgärder. naturligtaktiva Det bör attvara
andra myndigheter ellerkontakter medenskilde individen i dennesden

så Framför allt bör kassanhon önskar.organisationer han eller taom

SOU5 1998:106
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någoninitiativ i de fall det inte finns stöd till denannan som ger en-
någonskilde I de fall själv väljer myndighetpersonen. personen annan

eller sitt huvudsakliga stöd skall försäkringskassan själv-person som
respekteraklart detta.

Olika myndigheters och organisationers enligt nuvarandeansvar
regler

det försäkringskassans uppgiftEnligt nuvarande regler är är att upp-
initiativ till rehabilitering för alla försäk-behovet ochmärksamma ta

frånnågon ersättning socialförsäkringen.uppbär form För-rade avsom
tillsyn de utredandeskall samordna och ha ochsäkringskassan över

enskilda.för rehabilitera Detta innefattarandra insatser krävs attsom
myndigheterför regionalt och lokalt samarbete mellan olika ochansvar

område. ocksåmed uppgifter inom detta innebärDet över-ettorgan
samordning rehabiliteringsverksamhetgripande för denansvar av som

nå målet såvälkan medicinska, socialabehövs. För arbets-att som
rehabiliteringsåtgärderlivsinriktade behövas. I försäkringskassans an-

ingår också enskilde i kontakter med andrastöd den reha-att gesvar
aktiv del ibiliteringsansvariga och verka för dessa rehabilite-att tar en

ringsprocessen.
rehabiliteringsplan denFörsäkringskassan skall för-upprätta omen
rehabiliteringsåtgärdarbetslivsinriktad för vilkensäkrade behöver en

såvittutgå rehabiliteringsersättning. Planen skall möjligtkandet upp-
samråd försäkrade. Planen skall de rehabilite-i med denrättas ange

ifråga skall haringsåtgärder komma ochskall ansvaretvem somsom
åtgärdernainnehållaVidare tidsplan för och deför dem. skall den en

Någotrehabiliteringen.för genomförauppgifter i övrigt behövs attsom
sådan föreliggerersättningsfall plani varje enskilt upprättaattansvar

inte.dock
anställdas rehabilite-Arbetsgivaren förstahandansvar för dehar ett

samråd denmed den anställde klarläggaring. Arbetsgivaren skall i an-
åt-tidigt och för deställdes behov rehabilitering i skede attett svaraav

effektiv rehabilitering. Inriktningengärder vidtas behövs försom en
skall fortsatt arbete hos arbetsgiva-skall den anställde beredasattvara

först dessa möjligheteroch andra alternativ prövas ärnäratt ut-ren
tömda.

Arbetsmarknadsverket arbetsmarknadspolitiska åt-för attansvarar
söker saknargärder ställs till förfogande för de grupper som men ar-

förLänsarbetsnämndema och arbetsförmedlingarna harbete. attansvar
insatser möjligt för tidigareaktiva in för detgörasätts att personer som

återgå inte tidigare harhar haft arbete i arbete. Personerett att som ar-
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fåskall den hjälp behövs för kunna träda påbetat in arbets-attsom
marknaden.

utifrånhar skolverksamheten deKommunerna för natio-ansvaret
målnella i skollag, läroplaner och kursplaner. Dettasom anges ansvar

ocksåsåledesgäller alla barn och ungdomar, elever med funktionshin-
Skolhuvudmannen skyldig till barn med behovder. är sär-att attse av

fårstöd det. funktionshindrade elever kan stöd i formskilt För ges av
elevvårdandesärskilda lärarinsatser, insat-särskilda hjälpmedel,t.ex.

anställning särskildaspecialanpassade lokaler eller elevassis-avser,
tenter.

huvudansvaret för enligt lagensocialtjänst harKommunernas att
service till vissa funktionshindradestöd och LSS1993:387 om

sociala insatserna för bl.a.samordna deinitiera ochplanera, personer
frågafunktionshinder. deoch varaktiga Imed stora om personer som

likartade skyldigheteromfattas LSS har kommunerna enligtinte av so-
cialtjänstlagen 1980:620. Socialnämnden skall enligt socialtjänst-

verka för människor fysiska, psykiska eller andralagen skälatt som av
svårigheter fåri sin livsföring möjlighet deltabetydande imöter att

och leva andra. Vidare skallsamhällets gemenskap med-att som man
fårenskilde meningsfull sysselsättning och kom-verka till denatt en

ålagts bostad med särskild service förhar inrätta denäven attmunen
psykiska eller skäl betydande svå-till följd fysiska, andra möteravsom

därför behöver sådant boende.i sin livsföring och Kommu-righeter
ålagda med funktions-planera sina insatser förär att personernerna

i samverkan med landstinget och andraPlaneringen skall skehinder.
sarnhällsorgan organisationer.och

sjukvårdslagenSjukvårdshuvudmannen enligt ochhar hälso-
och rehabilitering,1982:763 habiliteringför erbjudaattansvar
vardagstolkning förhjälpmedel för funktionshindrade och tolktjänst för

Planeringenbamdomsdöva, och hörselskadade.dövblinda, vuxendöva
ske iskall samverkan med den enskilde.

måstemyndighet sittVarje ta ansvar

det härFörslaget habiliteringspenningen innebär iinföraatt sam-om
fårnågon aktivitetmanhanget de sig formägnaratt avpersoner som

från ohälsoförsäkringen.eller sin huvudsakliga försörjning Dethela
samlade förslaget förändring sig de insatserinnebär i sig ingen vareav

eller arbetsmark-kan inom exempelvis utbildningsväsendetsom ges
nadspolitik eller organisationseller respektive myndighetsav ansvar

områden. målsättning med habilite-inom dessa Om utredningens
ringspenningen skall måste aktuell myndighetrealiseras varje och or-

l
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fårför de funktionshindradeganisation ta att yngre personernaansvar
kunna utvecklas i positivoch de behöver förstöd den hjälpdet attsom

riktning.
lämna förslag förändringarinte utredningenankommerDet att
arbetsmarknadspolitikensjukvården, ochskolan, hälso- ochinom

påtagligtområden har instrumentsocialtjänsten, dvs. de mersom som
målsättningen i utsträckningtill förverkligakan bidra störreettatt om

svårt funktionshindradesjälvständigt liv föraktivt ochidagän perso-
avseenden redan väli vissatill funktionshindradeStödet är ut-ner.

ändådningen vill fästaanledningemellertidfinnsvecklat. Det att upp-
behovdelar finnsi vissamärksamhet det attett stort ytter-att av

rehabilitering. Framförhabilitering ochförutveckla metodernaligare
sjuka. Behovet förbättrade ha-psykisktgäller detta förallt avgruppen

emellertid redan uppmärk-rehabiliteringsmetoder harochbiliterings-
med psykiatrireforrnen.i sambandsammanhang, bl.a.i andrasarmnats

pågår föravseenden insatseri olikaUtredningen förutsätter det attatt
svårt fåhar sina be-i dagrehabiliteringen förförbättra attsomgrupper

tillgodosedda.hov
ersättningsfonnhabiliteringspenningenfördel med ärEn attsom

till den enskildeutgå ersättningskall ochinnebär detden att sammaen
åtgärderaktiviteter och haneller vilkavilkenoavsett sompersonen

densvårigheter i dag motivera enskildedeltar Eventuellaeller hon att
lågförhållandevis ersättning tordeåtgärd kanskevisstill ger ensomen

föreslås kan habi-konstruktionMed denminska väsentligt.därför som
för utvecklingockså ökatbidra tillliteringspenningen utrymmeatt ge

rehabiliteringsaktörerna,ochhabiliterings-de olikametoderna hosav
bättretillgodoseskanså de behov finns sätt.ettatt som

individens medverkanförutsättermyndigheterSamverkan mellan

medgivande skall myndig-individensenskildeoch med denVid behov
pågår tid medunderaktivitetersamverka deoch aktörerheter somom

habiliteringspenning.
planera insat-samordna ochförhuvudansvarI kommunernas att
åtgärder fråninitieraliggerfunktionshindradeför attpersonerserna

så Samtidigt harbehövs.organisationermyndigheter ellerandra när
för samordnanuvarande reglerförsäkringskassorna enligt attett ansvar

uppbärbehövs förrehabiliteringsinsatser ersätt-de personer somsom
rehabiliteringspenning, sjuk-sjukpenning,forrn exempelvisning i av

likhet med vadskall iFörsäkringskassaneller förtidspension.bidrag
påtahtill respektiveinitiera ochgäller för kommunen, även organsom

åtgärder.behovet av
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således enligtBåde försäkringskassan och kommunen har nuva-
visst för samordningen insatserna för funk-reglerrande ett avansvar

bådehar det förtionshindrade Kommunerna yttersta ansvaretpersoner.
andra fonner stöd till den enskilde.sysselsättning, boende och av

för till funk-övergripande de insatserKommunernas som gesansvar
detförändras. Samtidigt naturligttionshindrade bör inte är attpersoner

för individens försörjning harförsäkringskassan ansvarig ett stortsom
pågår ochförvissa sig aktiviteterintresse att attatt personenomav

fårifråga det stöd behövs.som
Även det gäller kommunensviss oklarhetdet finns närom en

roll för samordning insatserna tillförsäkringskassansrespektive av
förtydligande i härnågot förslag detintefunktionshindrade lämnas om

ske samordningdet alltid bördockavseendet. Det bör poängteras att en
sådant exempelvis i definnas behov,bedömsdetinsatserna när ettav

hållparallellt från flera samtidigt.pågår Enolika insatserdetfall sam-
enskilde med-dock denförutsätterinsatsernaordning personensav

bakgrund den enskildeviktigt bl.a.givande. Det är attmot avsenare
vilka aktiviteter hansjälvbestämmandeavgörandeskall ha överett som

åt.hon skall sigeller ägna
också enlighet med vadkonstatera det iUtredningen kan att som

1996/97:63 Samverkan, socialför-propositionföreslogs i regeringens
pågårersättningsnivåer redanoch administration,säkringens enm.m.

allt försäkrings-framförsamverkansforrnema mellanutveckling av
och kommunerna.arbetsförmedlingensjukvården,hälso- ochkassoma,

försäkringskassan rollIndividen avgör

svåra funk-följd sinahar tilldet handlarhärDe avompersoner som
med olika samhällsorgankontaktofta haft omfattandetionshinder

också iförsta hand kommunerna,längre tid. iunder Det är menen
de insatserförfogarmyndigheter,andra fall andra övervissa somvara

heller inte försäk-utveckling.sin Detindividen kan behöva för ärsom
föri första hand harmyndigheterringskassan andra attutan ansvarsom

finns därförhar behov Dettillhandahålla individendet stöd av.som
initiativ iförsäkringskassanmycket sällan anledning för ettatt ta

hand torde detsjälv begär det. I förstaenskildeärende denänannat om
in i samord-träderförsäkringskassansådana fall handlai att enom

med rehabilitering. Isambandhar iningsroll liknar den mansom som
åtgärds-del deförsäkringskassanfall det naturligtdessa är taratt av

myndigheter harhandlingsplaner andraoch upprättat.som
håll det komma till försäk-från kanFrån den försäkrade eller annat

får detinaktiv eller intehan eller honringskassans kännedom äratt



under tidAktivitet med habiliteringspenning130 106SOU 1998:

i sinstöd utveckling krävs. sådanaI situationer bör försäkrings-som
kassan kontakter med ansvariga myndigheter eller sättannatgenom
kunna initiativ till individen önskade och behövliga insatserta att av

stånd.kommer till
På begäran den försäkrade ocksåskall försäkringskassan kunnaav

rehabiliteringsplan. torde främstDetta kunna bli aktuellt dåupprätta en
den försäkrade och försäkringskassan bedömer sådana arbetslivsin-att

åtgärderriktade kassan förfogar lämpliga för hans elleröver ärsom
utveckling.hennes

på individenKraven

habiliteringspenningVid skall den enskilde under hela perio-personen
års ålderden 29 kunna delta i praktiskt valfria utvecklandet.o.m. taget

aktiviteter detta i sig leder till prövning tillrätten ersätt-utan att en av
ning. Den tid står förfogande avståndettill till 30-års-utgörssom av
dagen.

ocksåUtredningen frågan skall finnashar det skyldig-prövat om en
het för individ uppbär habiliteringspenning sigägnaatten som en

såaktivitet, vilka sanktionsmöjligheter i fall skall finnas i systemetsom
han eller hon inte medverkar till tillvara möjligheterna tilltaatt ut-om

sådana såveckling, och i vilka situationer sanktioner i fall skall kunna
förmånenin. En indragning den enda tänkbara sanktionen.sättas ärav

gårEn indragning skulle innebära miste hela sin för-att personen om
måstesörjning. Det innebär i sin särskilt övervägatur att man noga

frågan habiliteringspenning.eventuella sanktioner vidom
måste utgångspunktgrundläggande den enskildeDet harattvara en

mycket starkt inflytande situationen. enskildesDenöverett egen mo-
nåtivation har för utsikterna framgångvisat sig ofta avgörande attvara

i ärenden med rehabilitering eller habilitering. kan aldrigDet vara en
långsiktigt låtaframkomlig den enskildesöverväg att systemet styra
tillvaro vilja.hans eller hennesmot

Samtidigt det viktigt den enskilde har mycketär attsom personen en
grad självbestämmande åt,hög vad han eller hon skall sigöver ägnaav

ifrågasättasdetkan ohälsoförsälcringen skall betala försörj-ut ettom
ningsstöd så lång årunder period elva ställauppemot utan atten som
några frånegentliga krav motprestation den enskildes sida. Eftersom

handlar förhållandevis frågandet bör ha särskilt in-om unga personer
Så frånvitt känt finns det krav förknippade samhällets sida iärtresse.

samtliga andra offentliga såvälförsörjningssystem, inom utomsom
socialförsäkringen, specifikt riktar sig till Det ärsom yngre grupper.
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funktionshindrade särbehandlas i det härundvikaviktigt att att yngre
avseendet.

ställs och skolan, yrkesvägledningen, arbetsför-krav lärarnaDet av
Om känner räknamedlingen och i arbetslivet. äräven att attmanman

vilket sinsjälvkänslan och självförtroendet, imed ökar är avgöran-tur
nå få krav ställda sig övrigaför goda resultat. Attde att samma som

likvärdighet.människor kan känslage en av
också skyldighetssida för den enskildekan hävdasDet äratt enen

etablera tillräcklig legitimitet förförutsättning för kunna syste-att en
risk förtroendet hos delar allmänhetenfinnsDet attmet. avannars en

långsig försäkringen i följdi enskilda fall visardetförsvagas att enom
inte försöker tillvara sinaersättning tillår betalar taut sompersonerav

utveckling.till aktivitet ochmöjligheter
någon form skyldighet för denbygga inytterligare skäl förEtt att av

myndig-finns risk deförmånstagaren detenskilde är attatt annars en
leverden enskilde inte till deorganisationerochheter möter uppsom

på fall kan aktörerna -i förvissningenställs dem.krav I värsta omsom
fåromständigheter sin ersättning utbetaldenskilde under alladenatt

avstå från erbjuda dem ochfrån försäkringskassan komma sättaattatt-
Frånvaronålagdaåtgärder dein de olika slag göra.är att ettavsomav

förbättrapå försöka utveckla sig ochkrav den enskildevisst ytterstatt
möjligheterna förarbetsförmåga således komma minskakansin att

sådana aktiviteter nödvän-honom bli erbjudenellerhenne äratt som
kunna nå goda resultat.fördiga att

svårt funktions-naturligtvis inte möjligt krävadockDet är att enav
skall aktiv i tilleller hon avbrotthindrad hanatt utan vara uppperson

också i 20-måste höra till det normalaår.elva Det att en personanses
definitivt bestämmer30-årsåldem han eller honfram innansigprövar
yrke. Vissautbildning eller visstsig för viss ettatt satsa personeren
också sin uppställdamålinriktade och följerstarkt redanär ungasom

kanskeoch yrkeslivet krokigare. Deandra tillFör är vägenväg. vuxen-
yrkesinriktningar innanstudie- ellerpåbörjar och avbryter eller fleraen

åter det handlaslutligt bestämmer sig. andra kande För attom man
långsik-villriktigt sysselsättningaldrig kan finna satsasom manen

avbrott i habiliteringen bli vanligadenna bakgrund därförtigt. Mot kan
bakgrundinte minstaktuella funktionshindradeför de motpersonerna,

fråga andra kanlånga Precisden tidsperiod det är om. somsomav
och behöva längrefunktionshindrade vilja hadessutom ta enpersoner

bl.a. beroledighet perioder med aktivitet. Det kantids mellan att
meningsfulla och dennainsatsernainte längre upplever avsomman

ocksååtgärden. Avbrott kanvill aktiviteten elleranledning avbryta
för den skull be-ingå sjukdomsbilden detimönster attett utansom

fråga sjukdomstillstånd. ständig ak-Ett kravhöver akutettvara om
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sådana fåtivitet skulle i fall kunna effekt och leda till för-motsatt ett
hälsotillstånd. finnas godaDet kan grunder för avbrytasämrat att en

pågående habiliteringsaktivitet inte orkar,längre kan ellerom personen
sådanavill medverka. I fall bör i lugn ochutrymme attpersonen ges ro

fundera vad eller hon vill sig istället. sådanhan Iöver ägna en
också övrigasituation bör naturligtvis försäkringskassan och aktuella

rådgivning, tips, stöd i den utsträckningaktörer ställa medupp m.m.
individen önskar.som

i vissaSammanfattningsvis finns det goda grunder situationeratt
på det gäller aktiv och tillvara sinaställa krav individen när att tavara

mån det blir aktuellt ställa kravutvecklingsmöjligheter. detI ärattsom
huvudansvar förkommunerna i kraft sitt pla-det i första hand som av

samordning insatser bör detta. tordeinitiering och Detnering, göraav
finnas anledning för försäkringskassansåledes i undantagsfallendast

på individen aktiv.ställa krav attatt vara
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medAktivitet under tid9

långtidssjukpenning

ohälsoförsäkringendelaktiv9.1 En av

iersättningsform kommerLångtidssjukpenningen är att utgessomen
sjukpen-med antingendet nuvarandesådana fall i ersättssystemetsom

Tillsammans med förslaget i dettaeller förtidspension.sjukbidragning,
åldersgräns för till förtidspensionnedrehöjdbetänkande rättom

långtidssjukpenningens konstruktion denna ersättninginnebär att
någonutgå såväl enstaka dag underunderkan kommateoretiskt att som

årtid elva i följd. Eftersomlånga kanske längreperioder,mycket än
dag-för-dag-ersättning kommerlångtidssjukpenningen är om-en

hur länge tillindividuella falletständigheterna i det avgöra rättenatt
består.ersättning

långtidssjukpenning-utsträckning kommerI stor yngregruppen
ellerlångvarigt funktionshindradevaraktigt ellerutgörasatttagare av

harsällan sigtordeDetsjuka röra personer somommerapersoner.
habiliterings-arbetsmarknaden. innebäretablera sig Dettahunnit att

omfattandei flertalet fallrehabiliteringsbehoveteller är avsevärt mer
lång-uppbärbland äldremed vanligtjämfört det är sompersonersom

detkommerlångtidssjukpenningtagaretidssjukpenning. Bland yngre
kommer uppbäraförhållandevisfinnasdärför attstoratt grupp somen

under längre tid.ersättningen en
genomtänkt ochsärskilda kravförhållande ställerEnbart detta en

reha-arbetslivsinriktadgäller reglerfungerade ordning detväl när om
individen bedrivagrad försärskilt högbilitering och kanske i rätten att

kringlångtidssjukpenning. Reglernatid medslag studier underolika av
längre tids utbildningoch medhar särskild betydelse istudier att en
uppnå arbetsförmåga.skallindividenkan nödvändig förofta attvara

iallt viktigare förUtbildning har successivt blivit att personer,yngre
arbetsmarkna-hälsotillstånd, skall kunna inkommaprincip oavsett

20-30-årså1dem vanligt studier be-detoch det just iden ärär attsom
drivs.

1997:166i SOU de-gäller långtidssjukpenningen den redanVad är
ochohälsoförsäkringen. I förslagenaktiv delfinierad reso-avsom en
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för de insatser,varit samlingsbegreppethar rehabiliteringnemangen
långtidssjukpen-pågå tid medunderoch aktiviteteråtgärder som avses

detta betänkan-behandlas imånga dening. För personer somav yngre
fråga habilitering, vilket givetvis inteställetdet ofta ide kan vara om

någon skillnad i sak.medför
ersättningsforrneninföra ha-med förslagetgrundtankarnaEn attav
funktionshinderförsäkrade medförbiliteringspenning är attstorayngre

möjligheter till studier ochobegränsadeprincipinnebära ibördet
Utredningen kan kon-ersättning.tid med dennaaktivitet underannan

till förslaget habilite-lett framhardeattstatera omsomresonemang
frågagällande idel sigringspenning till viss ävengör yngre perso-om

vissa fall finnasStudiemöjligheter bör ilångtidssjukpenning.medner
långtidssjukpenning.under tid medäven

skillnader mellanbetydelsefullafinns dockSamtidigt det grupperna
det ställs högre kravmotiverarlångtidssjukpenningi fallet med attsom

åtgärder syftar tillochi aktiviteteraktivt deltaindividen att ensom
arbetsförmågatill möj-habiliteringellerrehabiliteringså effektiv som

också finnaskan detlångtidssjukskrivnaBlandligt. grupper somunga
svårarearbetsförmåga. dilemmatDettatill ha görmycket näraär att

möjligheter tillhaförsäkringenå sidan inom generösamellan att ena
enskildadrivkrafter förundvikaå andra sidan överut-ochaktivitet att

försäkringen.nyttja

rehabiliteringochhabiliteringEffektiv9.2

medverka underindividenförgenerell skyldighetprincip attI en
års tidett

vid prövningmåttet på kravdedefinieradeutredningenDet avsomav
gäller omställ-detindividenkan ställastill förtidspension närrätt

på imedverkanför kravenriktmärketjänabör i princip kunnaning som
innebärlångtidssjukpenning. Detmedunder tidrehabiliteringsinsats en
anspråk.år iåtgärder högstochbegränsning till aktiviteter etttarsom

förinsatserOfta motiverat med längre yngre personer

alternativet tilllångtidssjukpenningmedgäller ärVad yngre personer
långt kost-rehabiliteringsåtgärd oftaellereffektiv habiliterings- meren

och i mänskligtsocialförsäkringsersättningarbåde isamt, termer av
situation föri motsvarandefalletvanligtvishänseende, vad ärän som

rehabiliterings- eller habilite-medför deäldre Detta attpersoner.
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ringsinsatser kan aktuella för generellt börsom vara yngre personer
kunna omfattande. Insatsema bör kunna sträcka sig övervara mer en
längre tid samtidigt kraven individen i månmotsvarande börsom
kunna högre.vara

En nödvändig förutsättning för försäkringskassan skall kunnaatt
ställa höga krav dock individens önskemål vägledandeär föräratt egna

aktivitetvalet eller insats.av

måsteförutsättningarGrundläggande uppfylldasom vara

långtidssjukpenningvillkor för studera medEtt börrätt att attvara ar-
betsförrnågan inedsatt under princip hela studietiden.är

Generellt bör gälla habiliterings- eller rehabiliteringsin-sett att en
endast skall kunna genomföras med bibehållen ersättningsats om ar-

betsförrnågan fortfarande nedsatt, dåeller insatsen bedöms leda tillär
arbetsförmågans omfattning eller varaktighet ytterligare förbättrasatt
insatsen slutförs.om

pågående åtgärdnaturliga skäl bör kunnaAv avbrytas endasten om
står alldelesdet klart den inte kan bidra till förbättra arbetsför-att att

rnågan. någonDärmed bör det heller inte finnas förrisk försäk-att
åläggerringskassan försäkrade genomgåden utredningar kanatt som

rehabiliteringen mycket starka skäl föreligger.störa utan att

Tillvägagångssätt vid bedömning effektiviteten iav en
habiliterings- eller rehabiliteringsinsats

Omfattningen kunna påde krav försäkringskassan skall ställasav som
individen bör emellertid restriktion för de aktiviteterinte ochutgöra en
åtgärder kan rehabiliteringsplan.innefattas i För kanske fler-som en

långtidssjukpen-talet de kommer uppbäraattav yngre personer som
dvs. garantinivån,ning, den själva ansökt dethar är ettgrupp som om

villkor deras arbetsförmåga vid beviljadet bedöms nedsatt föratt vara
många dåavsevärd tid framöver. fall individen själv motiveradI ären

för habilitering måstestudier det därför godtas aktivitetattgenom en
sträcker sig flertal år. alltsåDet innebär nuvarande regleröver ett att

arbetslivsinriktad rehabilitering i 22 kap. inte kan tillämpas iAFLom
dessa fall.

Grundprincipen vid habilitering eller rehabilitering bör dock vara
för såväldensamma de de äldre: Det den kortaste möjligaäryngre som

långsiktigttill det positiva resultatet bör väljas. Dettavägen mest som
långvarigainnebär studier inte kan bedrivas under tid medatt ersätt-
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uppnåtidskrävande alternativmindredet finns andraning att ar-om
ställas införförsäkringskassankommerbetsfömiåga. praktikenI att

mellanavvägningarinnebärsvåra beslutochmånga betydelsefulla som
leda till.förväntas Iresultat denåtgärd och detvissförkostnaden en

arbetsförmågauppnåmotivationindividensavvägningar bördessa att
alternativ.möjligai valetväga tungt av

ochsåledes olika habiliterings-långtidssjukpenning börfallet medI
uti-varandra och värderasställasrehabiliteringsaltemativ kunna mot

definieratfinns det intereglernuvarandeeffektivitet. Ifrån graden av
utredningensenligtVadrehabilitering.effektivmedvad somsom avses

idagfår detocksåvadochuppfattning bör antas vara somsomavses
följande.enligtbeskrivaskantillämpas

börrehabiliteringmed effektivvadbedömningVid som avsesav
beaktas:aspekterföljande tre

uppnådd arbets-iinsatsernaresultatetförväntadeDet termera avav
varaktighet,omfattningsåväl dessbeaktandefönnåga, med somav

tidinklusiverehabiliteringen,förbedömstidb den annansom
då ersättning samtutges

medrehabiliteringen tillsammansförkostnadernaberäknadedec
försäkrade bedöms kommaförsörjningsstöd denför detkostnaderna

rehabiliteringen.uppbära underatt

rehabili-ellerhabiliteringensbedömningvidFörsäkringskassan bör av
ochlångtidssjukpenningmedfallvadeffektivitet,teringens avser

aspekter.in allasjukpenning, väga tre

inbör vägasbedömningarnaiOsäkerheten

naturligtvisinsats kanvisseffektiviten hospåAtt göra enprognosen
det iPå förhand kanprecision.fullständigmedsällanmycket göras

resultatetförväntadesåväl detråda osäkerhetvissmånga fall somom
i be-osäkerhetenmåste också självaSåledestidsåtgång kostnader.och
före-Oftatvå olika insatser.valet mellaniindörrmingen vägas t.ex.

åt-resultatetbedömagällerdetosäkerhetenden närligger attstörsta av
arbetsför-varaktighetmed vilkenochomfattningi vilkengärden, dvs.

gällande insatssärskiltsiguppnås. närDettamåga förväntaskan gör en
lång tid.sträcker sig över

rehabilite-ellerhabiliterings-vissmotiverad förindividenOm är en
tillskall ledadenförsannolikhetentroligenringsinsats ökar ettatt po-
likvärdigai principtvå i övrigtmellanjämförelseVidsitivt resultat.

sigföredrarindividen ägnaåtgärder bör detalternativa att gene-som
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försäk-jämfört medmindre osäkertbetraktasrellt ettsett somsom
mindre motiverad för.han eller honerbjuderringskassan ärmen som

effektivitetsaspekter harpå samrnanvägningexempel denSom somav
föreligga i kanosäkerhet kanoch denangivits prognosensomovan

desto vikt böri förväntat resultatosäkerhet störrestörrenämnas att
på kostnadsaspekten.tids- ochläggas

angående och sanktionerskyldigheterAvvägningar

individenskall huvudregelnlångtidssjukpenningde fallI attutges vara
tillså möjligt bidrareffektivtaktiviteterdelta i sättskall ett somsom

skyl-frågan individensuppnås. Såtillvidaarbetsförmåga äratt om
okomplicerad.långtidssjukpenning relativt Förtid medunderdigheter

fin-det dock intelångtidssjukpenning kommermedindividervissa att
rehabiliteringsåtgärd inom rimlig tidnågon ellerhabiliterings- somnas

uppnås. princip kan förarbetsförmåga I detförväntas leda tillkan att
mångti och mycketföreligga situationindviderdessa sägas en som

gälla för helaförslag kommerutredningensden medliknar attsom
habiliteringspenning.medgruppen

långvariga aktiviteter kanhurpå förhand oklartdockDet är som
tidsbestämdlångtidssjukpenningen inteeftersom äraktuella, utanvara

arbetsförmågan nedsatt.alltjämtsåendast länge ärutges som

iIndividens val centrum

sig mycketframgångsrik habiliteringtillgångerMånga kan tevägen en
funktionshinderfalli desvårfrarnkornlig för även ettpersonen yngre

aktuell.kan bli Ut-habiliteringspenningsådan omfattninginte är attav
akti-studier ochmöjligheter tilltillhandahålla faktiskaöver att annan

moti-tillvara denfunktionerinnefattadärförvitet bör tarsystemet som
Vanligtvisenskilde.hos den ärofta finnsför habiliteringvation som
habiliterings-föravgörandedelta heltmotivation förindividens attatt

ii synnerhetgällerpositivt resultatet. Dettaskall leda tillåtgärden ett
resultat inte kan skön-slutligahabiliteringinledningsskedet varsav en

gånger osäker.utgången mångalång tid därförrän efter och ärjas
uppnånödvändiga förinsatserdå mycket omfattandede fallI är att

kan be-försäkrade självdenkanske barapositivt resultat detärett som
starkkännerindividen intefinns. Omvilka möjligheterdöma ensom

åt-skall delta ihan eller honrimligt krävamotivation det inteär att att
talar förlång tid.mycket Dettaberäknasgärder över ut-spänna ensom
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reglerna för habilitering och rehabilitering ställer in-formning av som
dividens val ieget centrum.

påskyldigheter rättigheter beroende hur längeOlika och
arbetsförmågan bestånedsättningen väntasav

habiliteringspenning,införa ersättningsform, förFörslaget att nyom en
varaktiga funktionshinderpå grund ochindivider storaavsomyngre

rehabiliteringomfattande habilitering ochsärskilt behovhar stora av
delvis grund för avgränsning mellaninförsinnebär detatt en ny

olika ersättningar i ohälsoförsäkringen.till Iskall ha rättsomgrupper
åtskillnadprincip endast mellan de olikainuvarandedet görssystemet

på hur länge nedsättning arbets-avseendeersättningsfonnerna med av
bestå.förmågan väntas

sådandels grunden förkonsekvens denSom avgräns-enav nyaen
åldern för till förtidspension kommerning, dels höjningen lägsta rättav

i hög grad heterogenlångtidssjukpenningtagare vadatt varagruppen
arbetsförmåga förväntas uppnås.kaninom vilken tidshorisontavser

på tvåskilja situationer det gäller skyl-finns därför skäl förDet näratt
lång-olika aktiviteter under tid medför individen delta idigheter att

också gäller de rättigheter dentidssjukpenning, detnär som en-men
det kan bedömas indivi-skall ha. situationenskilde Den är när attena

arbetsförmågauppnå inom den tid kankommerden inte att som anses
försäkringenomställningtanke på allmänna kravrimlig med de som

bedömasdet kanpå andra situationenställa individen. Denkan är när
uppnås med hjälp vissarbetsförmåga inom rimlig tid,kan t.ex.att av en

rehabiliteringsåtgärd.
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då arbetsförmågan9.3 Aktivitet bedöms

förnedsatt avsevärd tidvara

fåUtredningens förslag: Individen skall själv vilkenavgöra typ av
aktivitet han eller hon skall sig föutsatt de grund-ägna attsom
läggande kraven för till ersättning uppfyllda och försäk-rätt är att

något alternativringskassan inte kan erbjuda kan medföra attsom
uppnår arbetsförmågaindividen inom rimlig tid med avseende de

omställningskrav kan ställas.som
arbetsförmåganSå nedsatt medicinska skällänge skall det iär av

någotfinnas hindersådana fall i princip inte för meden person
långtidssjukpenning bedriva studier, eller någonsigägnaatt att

aktivitet.annan

åt sådanaprincip bör individen kontinuerligt sigI ägna aktiviteter
uppnår arbetsförmåga.bidra till han eller honkan attsom

frånindivid tid med ersättningbör under ohälsoförsäkringenEn upp-
sig olika aktiviteter. den mån arbetsförmåganIägnamuntras att

någranedsatt bör försäkringens regler inte läggaalltjämt hinder iär
utgångspunktför individen studera. En grundläggandevägen äratt t.ex.

individen i princip kontinuerligt skall sig sådana aktiviteterägnaatt
uppnår arbetsförmåga.bidra till han eller hon fallkan I vissaattsom

någon någonkanske det inte finns aktivitet med grad säkerhetsom av
uppnås.arbetsförmåga Såleda till länge försäkringskassankan göratt

ändå individensden bedömning inte finns andra alternativ bördetatt
åtminstonenågotval aktivitet bejakas och föreget av ses som som

livsinnehållstunden bidrar till för den enskilde.ökatett
Så det finns rimligt alternativ till den aktivitet indivi-snart ett som

för detta alternativ erbjudas den för-den närvarande sig skallägnar
förutsattsäkrade det effektivt. Aktiviteter kan bedömasäratt mer som

uppnå arbetsförmågaminska möjligheterna sikt bör i princip inteatt
pågåfå med bibehållen frånersättning försäkringen, försäk-även om

någotringskassan kanske erbjuda alternativinte kan konkret vän-som
leda till förbättrad arbetsförmåga.tas
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så inteförsäkringskassan kanValfrihet för individen länge
alternativ effektivarekonkret ärerbjuda ett som

bedönming sak-försäkringskassansförsäkrade enligtSå denlänge som
någonerbjuda effek-arbetsförmåga inte heller kanoch kassan mernar

begränsningarindividen harehabiliteringsåtgärd börtiv rätt att utan
studera. Alternativet tillaktivitet, exempelvisvalfrisigägna att enen

förbjuder studier underuttryckligenreglersådan ordning ersätt-är som
vid studier beta-ersättningen dras ininnebärningstid och att mensom

avbrutit studierna. Möjlighetenförsäkrade harså fort denlas nyttut
innebär dock inte in-långtidssjukpenningmedunder tidstudera attatt

någon bedrivaarbetsförmåga absoluthar rättsaknardivider attsom
eller högskola. Ofta tordeexempelvis universitetpåstudierlångvariga

högskolenivå ocksåpåutbildningsigförmåga tillgodogöraatt enen
kortare,möjligheterfinnstecken det attattett genom en mervara

arbetsförmågauppnå inom rimligutbildningarbetslivsinriktad,direkt
tid.

inteförsäkringskassan be-studeraför individenEn rätt trots attatt
till habilitering kan motiverasframkomligstudiernadömer vägsom en

får söka sigmöjlighet framden enskildedet legitimtmed är attattatt
möjlighet till utvecklingeller honpå hand han somenseregen om

studiernaalternativet passivitet. Oavsettochingen är omannan ser om
arbetsförmåga ellerökad framtidanågottill resultat ileder termer av

ändå Studiernainnebärstudierden aktivitetinte, bör uppmuntras.som
värden möjligheterandramånga gånger ändessutomkan representera

arbetsförmåga.omedelbart ökadtill
försäkringskassaninnebärovanstående innebördmedEtt attsystem

försäkrades möjligheteromprövning denkontinuerligt skall göra aven
till bibe-inriktningenmedrehabilitering rätthabilitering ellertill att
denaktuella studiernadeendast ärhållen ersättning föreligger mestom
tillgäng-bedömsalternativåtgärden inga andraellereffektiva att vara
tid medfleråriga understudieruppnås förlegitimitetDärmedliga. även

sådantiindividfrån försäkringen. Attbibehållen ersättning ett sys-en
relation till vadiuppnå högre kompetenskan komma atttem somen

utredningensenligtförekommande arbetenormaltkrävs i utgörett upp-
alternativet kan förut-eftersomlegitimitetenhotfattning inte motett

uppnådd arbetsför-effektivt ialltid ha varit mindresättas termer av
maga.
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möjligheterförsäkringskassans attaktivitet förbättrarIndividens
arbetsförmåganbedöma

ohälsoförsäk-frånersättninguppbärdåmånga fallI personen yngre
inomskedetidigtsvårigheter i avgöraföreliggerringen att ettstora

svårtocksåuppnås. kanarbetsförmåga Detkan atttidvilken varasom
sådant fall kan leda framirehabiliteringsinsatsvilken ettavgöra som

huruvidaråda osäkerhetdetIbland kanarbetsförmåga.förbättradtill
arbetsfönnåga.uppnåindividenförmöjligtöverhuvud attdet ärtaget

påbörjaraktivitet,någon forminlederindividen t.ex.Genom att av
få förbättrade möj-försäkringskassankanhögskoleutbildning,vissen

rehabiliterings-ochhabiliterings-bedömninglighetema göraatt aven
naturligtresultat. Detnå positivt är attutsikternaochbehovet ettattav

för-individen harhuruvidaosäkerhetvisssådant fall finnsidet ett om
nivå, ochhögstudierexempelvissigtillgodogörautsättningar att

funktionshindrad eller inte.honhan eller ärprincipidetta oavsett om
exempelvis dennamöjlighetsjälv harindividenGenom attatt prova

Mot-förutsättningarhennes utrönas.ellerkan hansstudiertyp av
aktivi-också beträffande andragällandesigsvarande görresonemang

studier.änteter

arbetsförmågatillledaAktiviteten kan

relativthalångtidssjukpenninguppbärbörGenerellt sett sompersoner
ioch deltaaktivitetersådanasigskyldigheterlångtgående ägnaatt

uppnås på detarbetsförmåga kantillbidraråtgärdersådana attsom
ställasemellertid intekanindividenKraveneffektiva sättet.mest

avsevärdnedsatt förarbetsförmågan bedömsi de fallalltför högt vara
honhan ellerbegärarimligtinteexempelvis attkantid. Det attvara

för sigi ochdennahögskoleutbildning, ävenpåbörja längreskall omen
arbetsförmåga. Eftersomleda tillförväntassannolikhet kanmed viss

osäkerhetföreliggerdetinnebärtidshorisontenlånga storden att om
kanskeochgenomföraskunnakommerstudierna verkligenhuruvida att

arbetsförmågairesultatönskattillockså faktiskt lederde termer avom
ilång åtgärd. Justsådanpåbörjaskyldigindividenintekan att envara

krävainte kanförsäkringenklartstår vidare attexemplet detdet här att
nivåsådanbedriva studierskallersättningsberättigadede somen

åt.sigvaltharbefolkningen ägnamindre delendast attaven
livså självständigtuppnånormalteftersträvar ettYngre attpersoner

uppnå försörjnings-liggerpå sikt. I dettaåtminstonemöjligt, attsom
möjligheternas Detstår inomdettanivå,förmåga tillräcklig ram.om

funktionshindradeochlångtidssjukaflertalet personernastora yngre
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kommer långtidssjukpenninguppbära kommer därförattsom av egen
kraft söka sig till aktiviteter på bästa möjliga kan bidra tillatt sättsom

nå det målet. Sammantaget talar detta för indivi-att uppsatta attegna
dens möjlighet uppnå arbetsförmåga via olika aktiviteter ökaratt om
han eller hon möjlighet med hög grad självständighet ägnages en av
sig exempelvis studier, också sådanai fall där till habiliteringvägen

fråneller rehabilitering början mycket lång.är

då9.4 arbetsförmågaAktivitet bedöms

uppnåskunna inom rimlig tid

Utredningens förslag: Reglerna kring arbetslivsinriktad rehabilite-
ring i dåAFL skall tillämpas endast i de fall försäkringskassan be-
dömer den försäkrade sig viss definieradägnaatt attgenom en

åtgärd uppnåaktivitet, eller insats kan arbetsfönnåga tillen som om-
fattning eller varaktighet vad skulle kunnaär större än som annars
uppnås. En planering den arbetslivsinriktade rehabiliteringenav

sådantskall i fall inledas med försäkringskassan erbjuder denett att
försäkrade den åtgärden.aktuella

gångenFörsta under sjukperiod den försäkrade erbjudsen som
habiliterings- rehabiliteringsåtgärdeller skall han eller hon själven

kunna detta alternativ skall väljas. Individen kanavgöra vidom
detta tillfälle under viss förutsättning föreslåi stället och välja etten

alternativ. Förutsättningen den alternativa aktiviteten harärannat att
förväntat resultat i förbättring arbetsförmågansett termer av av om-

fattning och varaktighet jämförbart med den försäkrings-ärsom av
kassan erbjudna åtgärdens förväntade resultat. Om denna förutsätt-
ning inte uppfylld den försäkrade detta väljer avståär trots attmen
från delta i det erbjudna alternativet föreligger inte tillrättatt ersätt-
ning.

det fallI den försäkrade sådanväljer sig aktivitetägnaatt som
uppfyller den förutsättningenangivna skall omprövningovan en av
habiliterings- eller rehabiliteringsbehovet efter detgöras att mot-
svarande tid har förflutit förväntades åtgärdför densom som
försäkringskassan ursprungligen erbjöd. Försäkringskassan skall
därvid erbjuda den försäkrade den i det läget effektiva åtgär-mest
den. Om den försäkrade erbjudandet ersättning underantar utges
den tid den försäkrade deltar åtgärd.i denna Om den försäkrade
väljer sig aktivitet skallägna ingen ersättningatt utges.en annan
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åtgärd skall försäk-elleraktivitetförsäkrade avbryterdenOm en
detta aktu-och,rehabiliteringsbehovet när ärringskassan ompröva

åtgärden.effektivai det lägetförsäkrade denerbjuda denellt, mest
då försäkradeersättning denför tillförutsättning är antarEn rätt att

erbjudandet.

insatskonkretförsäkradeerbjuda denskallFörsäkringskassan en

liggerdag-för-dag-ersättningkaraktärlångtidssjukpenningens attI av
arbetsförmågan nedsatt.så längeendast ärföreliggerersättningtillrätt

indi-tidenmålet helaskalllångtidssjukpenningtid med attUnder vara
återfåuppnå ellerskalleffektivapå i princip sättetdetviden mest

hela tidenprinciparbetsförmåga. bör i prövasDetmöjligastörsta om
börrehabiliteringsinsatserellerhabiliterings-så fall vilkaoch i som

uppnås rimliginomarbetsförmåga bedöms kunnaDå individensvidtas.
vilkavilken ellermöjlighetergoda avgöraallmänhetdet ifinns atttid

effektiva.insatser är mestsom
skall krävasvadrehabiliteringkringframgå reglernabörDet somav

rehabilite-ellerhabiliterings-betraktasskallärendeför ettettatt som
individensställasbörgrundläggande krav ärringsärende. Ett attsom

effektivåtgärd bedöms vägdefinieradvissdeltagande i vara en meren
åtgärden.deltar iinteeller honhanarbetsförmåga denuppnå än attatt

effek-leder tillinsatsvissbedömtförsäkringskassan harNär att en
denerbjudasförsäkradedenhabilitering skallrehabilitering ellertiv

habiliterings-ingaliggersakensåtgärden. Ielleraktiviteten attnatur
skerdetmindremed än attrehabiliteringsinsatser övervägseller ens

uteslutetsamtidigt intebörförsäkrade. Detmed dentillsammans vara
negativsigställerförsäkradedende falliförslagutarbeta ävenettatt

frågaiinsatsenerbjudenblivitförsäkrade hardenFörsttill detta. när
rehabiliteringsärende.ellerhabiliterings-fallet betraktasskall ettsom

ellerspecifik aktivitetpåbörjamöjligtdet inteallmänhetI är att en
individensOfta kanersättning.medförsta dagenåtgärd redan den t.ex.

omöjliggöraelleraktivitet,tillstånd vissförhindramedicinska t.0.m.en
Sååtgärder. längeellersådana aktiviteterbehovetbedömning avaven

habiliterings-betraktasfalletråder inteskallsituation ettdenna som
måletåsidosättaför sigi ochrehabiliteringsärende. Utan atteller att

såledesarbetsförmåga kan detmöjligauppnåindividen skall största
inled-åtminstonelångtidssjukpenningsärendenvissakonstateras att

rehabiliteringsären-ellerhabiliterings-betraktainteningsvis är att som
den.
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motivationindividensBetydelsen av

åtgärder påverkasolikadelta iha förindivid kanmotivationDen atten
åtgärd på effektivtvissdet faktumfaktorer. Självaflera ettatt enav

uppnås, därmedarbetsförmåga ochtillledaförväntas attsätt att en pe-
säkert fullt till-flesta falli dekan avslutas,med sjukskrivningriod är

individen.motiveraräckligt för att
betydelse föravgörandemotivationenMed anledning äratt avav

försäkringskassansin idennaåtgärd börframgången för viss vägasen
viktigt indi-dockeffektivitet.åtgärders Detolika ärbedömning attav

viljanåtgärd kan berovissdelta iförmotivationenvidens attatt en
uppnåendet arbets-mervärdensigtillgodogöra utöverdenna avgenom

objektivtbedönmingenavgörandedärför görsförmåga. Det ettär att
detta efter detmålen. innebärBlandutifrån uppställdade attannatsätt

effektiva åtgär-dentill vilkenkommit framförsäkringskassan mestatt
försäkrade oberoende detdenerbjudasskall dennaden är, av om var

själv valt.åtgärden individenden

arbetsförmåga bedöms kunnatill dessErsättning endast fram
uppnås

i många fall för-rehabiliteringsinsatser kanhabiliterings- ochOlika
uppnår arbetsförmåga.individennågontingleda till utöverväntas att

delta i längre utbild-långtidssjukskriven individExempelvis kan enen
uppnå arbetsför-effektivadeni och för signing vägenär attmestsom

till ökad kompetens iledermåga, utbildningen samtidigtdär sommen
stimulerandei fonnframtida mervärdenkan innebärasin etttur merav

högre lönarbete, etc.
få ak-individen älv väljamöjligheten förhurOvan har berörts att

motivation och därmed förbätt-innebära ökadeller åtgärd kantivitet
åtgärd dockval kannå Individensbra resultat.rade utsikter ettatt av

arbetsfömiåga,ökadidess effektivitetbero inte bara termerantas av
få sådana mervärden.också delmöjligheten attutan av

få på-intesådana skall emellertid i sigmervärdenFörekomsten av
åtgärd någonderaviss iförsäkringskassans bedönmingverka av en

arbetsför-effektiviteten iriktning. Fortfarande det endastär tenner av
Två åtgärder förväntas leda tillmåga avgörande.skall somsom vara

arbetsfönnåga i falletkan detomfattande och varaktiga enasamma
och i det falletaktuellt slag andrakort och sakna mervärden avvara

till vissa mervärden. val mellanlängre i stället leda Iäven ettvara men
såledesåtgärder betrakta den kortareskall försäkringskassandessa som
inte försäkringen ersättningeffektiv. följd detta skallSom utgeavmer
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arbetsför-uppnåförförväntastid attdentidlängre änunder som
detmindre kantvå. destoIckedeåtgärden varakortaremåga i den av

då underalternativet,det längreväljaindividenlåta menlegitimt att
finansiera sittförsjälvhonellerhan uppe-förutsättning tar ansvaratt

till deledaförväntasdelöverskjutandetidsmässigtdenunderhälle som
mervärdena.aktuella

individengången väljerFörsta

habiliterings-avgörande förofta attmotivation ärindividensEftersom
resultatpositivttillledaskall kunna ettrehabiliteringsinsatsemaoch

försäkrings-förbetydelseönskemål hahennes storellerhansbör egna
bakgrundMoteffektivitet.åtgärdersolikabedömning avkassans av

utredningenbetydelse att ytter-avgörandeoftamotivationens anser
in-tillbidrakanförsäkringen attin ibyggasbörfunktioner somligare

tillvara.drivkrafterönskemål och tasdividens
bedöm-sjukperiodgången i görförstaförförsäkringskassanNär en
åtgärd,vissarbetsförmågauppnåkanindividen genom enningen att

frittstå individenskall detförsäkrade denna,denerbjuderdärvidoch
dåindividenaktivitetaktivitet. Denväljaistället somannanatt en

kunnaförvillkor accepte-vissauppfylla attmåste dockställetiväljer
alternativ änväljasjälvindividenlåta annatettmedAvsikten attras.

denbedömerdärmedoch mesterbjuderförsäkringskassan varadet som
någotförersättningindividen annatnaturligtvis inteeffektiva, attär ge

Huvudregeln ärför.ersättningavseddförsäkringen är attdetän gesom
snab-principidenförindividentillersättningskallförsäkringenatt ge

gångermångadockkanarbetsförmåga. Dettill ange-varabaste vägen
arbetsförmåga itilldelfinansiera vägförsäkringen somförläget att en

ocksåindividenför representerartid,längresigföroch tar sommen
situationer ersätt-sådanaiförsäkringen utgervärden. Genomandra att

alter-erbjudnaförsäkringskassansmedtidunder denendastning som
uppnåindividengått förhaskulle attomständigheterunder allanativ

ytterligaredel.sin Denbetalathaförsäkringenarbetsförmåga sägaskan
för-finansierasdock inteskallåtgärdenden längregår för avtid som

eller in-direktmertiddenna äreftersomindividen,säkringen utan av
honom.ellerför hennemervärdenskapardenmotiverad meddirekt att

individensavseenden begränsavissainödvändigtdockDet attär
bedömerförsäkringskassandetalternativ änväljarätt annatett somatt

försäk-alternativdetnaturligteffektiva. Detdet är att sommestvara
skallindividenföreffektivadetbedömer attringskassan mestvara

förmån förtillväljs bortvidarearbetsförmåga inteuppnå enutan
åtgärd. Sam-kortsiktigt kostsammareåtminstonedärmedochlängre
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tidigt torde idet regel finnas begränsade drivkrafter för den försäkrade
välja betydligt längre alternativ det kassan har erbjudit.änettatt som

det första villFör med all sannolikhet flertalet sjuk-personer vara
så kortskrivna tid möjligt och fortast möjligt börja arbeta. För detsom

mångaandra det inte troligt särskilt kommer vilja, eller förär att att
den sakens skull ha de ekonomiska möjlighetema, själva finansieraatt

längre tids habilitering eller rehabilitering.extraen
bör alla omständigheter finnasDet under begränsning i tillrättenen

påbörjarindivid åtgärderersättning kan förhindra inteattsom en som
resultat arbetsförmågaleda till lika positiva i ochväntas termer ettav

självständigt och aktivt liv. enskilde bör i princip inte kunnaDen välja
sådana mycket begränsade utsikteralternativ har kunna leda tillattsom

åtgärdresultat försäkringskassans föreslagnalikvärdiga kan be-som
åstadkomma. har utredningendömas kunna Sammantaget valt att ut-

fåtrycka detta individen skall välja alternativ detänatt ett annatsom
försäkringskassan erbjuder under förutsättning resultatet in-attsom av

åtminstonedividens alternativ förväntas likvärdigt med deteget vara
kassan med erbjudit.som

Försäkringskassan skall efter viss tid prövninggöra en ny av
habiliterings- eller rehabiliteringsbehovet

åtgärdOm individen anspråk påavslutad fortsattnär är gör ersätt-en
ning för habilitering eller rehabilitering skall försäkringskassan göra en

prövning behovet habilitering eller rehabilitering. I och medny av av
individen själv kan åtgärd ocksåvälja längre, krävsatt annan,en en ny

prövning tiden för den försäkringskassan erbjudna åtgärden harnär av
Ävenförflutit. i denna situation naturligtvisskall prövning görasen ny

endast individen fortsatt anspråk på såersättning. Om falletgör ärom
skall försäkringskassan bedömning skall ligga till grundgöra en ny som
för den åtgärdeneffektiva erbjuds den försäkrade.att mest

till endastFortsatt individen denersättningrätt accepterarom
föreslagna åtgärden

fortsättaRätten uppbära ersättning efter det tiden för denävenatt att
effektiva åtgärden förflutithar skall föreligga endast individenmest om

detta lägei åtgärdoch deltar i den försäkringskassanaccepterar som
bedömmer den effektiva. I princip det möjligt den akti-ärmest attvara
vitet individen själv har åt,valt sig i stället för denägnaattsom som
försäkringskassan erbjöd i det första läget, kan bedömas dennu vara
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ersättningalltså tillså fallet kanOm rätteneffektiv. ärär mestsom
åt-densådan situationåterstår. ärItidockså denkvarstå under ensom

försäkrings-alternativdetprincipvalt iharindividengärd somsom
erbjuda.skallkassan

Avbrott ersättningeni

eller honomhennebedriva denfortsättaförsäkrade villdenOm att av
försäk-dentiden fördetefteraktivitetenalternativavalda även att av

förflutit skallåtgärden harerbjudnalägetförstaringskassan i det er-
detbedömsalternativ ärdetta mestendastsättning varautges om

ersättningtillfrågaprincipdet i rättenfall blir atteffektiva. I annat om
avslutas,aktivitetenaktuelladentill dessupphör framtillfalligvis

utbetalningeniavbrottdet blirinnebärpraktikenivilket ettatt er-av
sättningen.

åtgärd avbrytsOm en

indivi-har valtsdenåtgärdavbryterindividenOm oavsett avomen -
skallalternativerbjudnaförsäkringskassanssjälv ellerden utgör -

avslutad. Omåtgärdensituationen hanteras sätt voreomsamma som
försäkringskassanskallersättninganspråkfortsattindividen gör er-

ellerhabiliterings-prövningefteråtgärdbjuda avnyennyen
ersättningtill fortsatt ärförutsättning förEn rättrehabiliteringsbehovet.

erbjudandet.individen antaratt
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ersättningEkonomisk10

vidersättningSamma10.1

vidhabiliteringspenning som

långtidssjukpenning

habiliteringspenning före-vidErsättningenUtredningens förslag:
föreslagits för1997:166 hari SOUslås identisk med den somvara

habiliteringspen-med undantagetdocklångtidssjukpenning, att
månadsvis.skallningen utges

utformning förtillförslag1997:166 lämnadesSOU ett systemI er-av
år.åldrarna 19-64 Denarbetsförmåga ilångvarigt nedsattvidsättning

på skilda för deföreslogs utformas sättersättningeninkomstrelaterade
ersättningsnivå,beräkningsgrund,vadersättningsforrnemaolika avser

indexeringtiden s.k.ersättningennominellauppräkning den överav
iden-emellertidGrundskyddet föreslogsålderspensionsrätt.och vara

långtidssjukpenning.förtidspension ochtiskt för
habiliteringspenningvidersättningenförstarka skälfinnsDet att

lång-föreslagits förtidigare harreglerefterskall utformas somsamma
ohälsoförsäkringeninomtvå ersättningsfonnertidssjukpenning. Dessa

arbetsförmågalångvarigt nedsattvidtillgängligafinnaskommer avatt
ligga ifrämstårs ålder. Skillnadenföre 30medicinska orsaker avses

uppnå och för-förutnyttjasoch börmed ersättning kanhur tiden att
nivånekonomiskaarbetsförrnågan och inte i denaktivitets- ochbättra

skillnadersättningen. Ensjälva ärkonstruktioneneller den övriga av
månadsvis. Långtids-skallhabiliteringspenningenemellertid utgesatt

beviljas inte fördvs. dendag-för-dag-ersättning,sjukpenningen är en
för dag.någon beräknasviss tid samt

habilite-beviljaskommerflertaletEftersom attpersoner som
förvärvsarbete byggamöjlighetinte har haftringspenning att genom

få ersättning i formkommer dessaförsäkringsskydd attett eget avupp
grundskyddet i försäkringen.

mindreantalsmässigtockså förekommaDet kommer att gruppen
års åldersjukdom före 30olycksfall ellerexempelvistill följd avsom
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funktionshinder ned arbets-varaktigtochdrabbas sätterett stort somav
innanhelt. Vissa denna kanförmågan ihelt eller i det närmaste grupp

förvärvsarbetainträffade ha hunnitsjukdomenolycksfallet eller ett an-
inkomstrelaterad ersättning.sig förår på så kvalificerattal och hasätt

ersättningInkomstrelaterad10.2

utformningen denvidAvvägningar10.2.1 av

ersättningeninkomstrelaterade

inkomstbortfallSkydd mot

försörjningsförmågan försäkras iskallframtidadenDet är ensom
lång-försäkring vidsyftena förde primäraohälsoförsäkring. Ett enav

inkomst-skydd detarbetsförmåganedsattvarigt är motett gottatt ge
avstå från förvärvsarbeteuppstår då tvingasbortfall avpersonsom en

betydande andel debörFörsäkringenmedicinska orsaker. ersätta aven
troligenfunktionshindradesjuke ellerdeninkomster personensom

förvärvsarbeta.eller hon hade kunnattjänat in hanskulle ha om
å förvärvsin-mellan sidanstarkt sambandbör finnasDet ett ena

arbetsförmågan inträffade ochnedsättningendetförekornstema att av
längre ersättnings-Vid deersättning betalaså sidan denandra ut.som

underlagtillämpa förstarka skäl föremellertidfallen finns det ettatt
under längreförvärvsinkomstemaspeglarförmånsberäkningen ensom

år omedelbart harmånad detellerunder dentidsperiod enbartän som
någon utsträck-arbetsmågan förlorades. Ett idåföregått tidpunktden

grund för beräk-stabilareinkomstunderlaghistorisktning s.k. ger en
både för denökad trygghetåstadkommaoch kan därmedningen en-en

för debättreoch samtidigtskilde och för systemet prognosenge
för exempelvisdet längre tidSamtidigtframtida inkomsterna. tar ny-

för fullt försäkrings-kvalificera sigpå arbetsmarknadentillträdda att
förmånsberäk-ingå iskallårs intjänade inkomsterskydd fler som

ningen.

löneutvecklingenViss anpassning till

förvärvsinkomstdenFörsäkringen bör inte baraersätta som personen
arbetsförmågan gick förlorad,vid tidpunkten förskulle ha haft utanatt

ellerhan honockså framtida inkomstökningden förväntade tro-som
möjligt fortsätta arbeta.fått del det hade varitligen skulle attav om

någon utsträckning behöva indexe-Utgående förmåner därmed iskulle
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med hänsyn till den allmänna inkornstutvecklingen bland deras
förvärvsaktiva. sådanGenom anknytning förstärks inkomstbortfalls-en
principen i försäkringen. Samtidigt innebär realinkomstindexeringen

löpande förmåner ersättningen minskas realt reallönemaattav om
sjunker eller flera år. inkomstindexeringEn kan därmed komma iett
konflikt med behovet trygghet säkerställer den aktuellaattav en som
konsumtionsnivån inte sjunker, kan bibehållas tiden. Enöverutan an-
passning till konsumentprisemas utveckling kan istället före-attvara
dra eftersom sådan princip kan köpkraften tiden.övergaranteraen

10.2.2 Den inkomstrelaterade ersättningens
utformning

Utredningens förslag: Habiliteringspenningen skall beräknas med
utgångspunkt inkomsternai under de kalenderår föregår dettre som
år då till ersättning inträder. Habiliteringspenningenrätten skall be-

medeltalet tvåde i inkornsthänseende bästastämmas dessaav av av
ar.

Ersättningsnivån skall 80 procent.vara
Pensionsunderlaget enligt 4 kap. lagen2 § inkomstgrundadom

ålderspension skall, undantagmed pensionsgrundande beloppav av-
bamår,seende ligga till grund för beräkningen. För det sista deav

grundår för beräkningen får dockutgör pensionsunderlaget,tre som
detta fördelaktigare denför försäkrade,är den sjuk-ersättasom av

penninggrundande inkomst gäller vid beslutet. Samtligasom pen-
sionsunderlag skall räknas till beslutsårets prisnivå.upp

Inkomstrelaterad årligenhabiliteringspenning skall räknas iom
förhållande till den allmänna prisutvecklingen.

inkomstrelateradeDen habiliteringspenningen föreslås beräknas med
utgångspunkt i förvärvsinkomstema under de hela kalenderårtre som
föregår årdet då till ersättning inträder. Ersättningen pårätten skall
årsbasis 80 underlagutgöra genomsnittetprocent ett motsvararav som

de två i inkornsthänseende bästa de årenaktuella hartreav av som
föregått övergången till habiliteringssjukpenning. Pensionsunderlaget
enligt 4 kap. 2 § lagen inkomstgrundad ålderspension bör, medom
undantag pensionsgrundande belopp avseende bamår, ligga tillav
grund för beräkningen. Innan medelinkomstberälmingen skallgörs
samtliga underlag räknas till beslutsårets prisnivå.upp

det sistaFör årde grund för beräkningen fårutgör docktreav som
pensionsunderlaget den sjukpenninggrundandeersättas inkomstav
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denförfördelaktigaredettabeslutet,gäller vidSGI är en-omsom
exempelvis sjukdomgrundDärmed skyddasskilde. avpersoner som

det årutsträckning underfulliförvärvsarbetaförhindradevarithar att
habiliteringspenning.föregått beslutetnärmast omsom

årvarjebegränsadendasttroligenblirDet personer somgruppen
inkomstrelaterad habiliteringspen-kvalificerade förkommer att vara

25-30-årsåldemisigtorde främstning. Det röra sompersonerom
hållethelt ochfunktionshindervaraktigtsvårt ochdrabbas ett somav

skullenuvarande regler för-Medsitt arbete.fortsättademhindrar att
kategori ha blivit beviljadedelen dennaövervägandedenmodligen av

förslagetförsvinnermöjlighetdennaförtidspension, genom ommen
torde habilite-flertaletförtidspension. Förår för30åldersgränsen

beror intealternativ. Detfördelaktigarenågotringspenningen utgöra ett
procentuelladenfrämst, ersätt-hellerkanske inteochenbart, att

förtids-65 vidmedjämförtningsnivån 80högre procentär procent-
kalenderårstvå för-medräcker dethabiliteringspenningVidpension.

försäkringsskydd.ha fulltåren fördevärvsarbete under attsenaste tre
års förvärvsinkoms-det fyra1997:166 kr krävsi SOUEnligt förslaget

förtids-inkomstrelateradfullsexårsperioden förunder den senasteter
motsvarandeexempelvisskulleförvärvsinkomsterTvå årspension. ge

förtidspension.halv
30-årsgräns tillförförslagen rättdärförmedförSammantaget enom

habiliteringspenning försäkrings-införandetförtidspension och attav
någraendastarbetahunnitharförförbättrasskyddet personer som

långvarigt nedsattochfunktionshindersvårtdrabbasoch sedan ettav
önskvärd eftersom detFörbättringenålder.års ärarbetsförmåga 30före

så1997:166 detSOUii föreslagetsvaghet togattkunde som enses
uppnåddesförsäkringsskyddlångvarigtår fulltfyra innanlång tid som

arbetsmamaden.nytillträdandeför unga
föreslås årligen jus-habiliteringspenningeninkomstrelateradeDen
prisnivån, medallmännai den mättförändringenförhållande tilliteras

förhållan-iårt skall justerasErsättningenkonsumentprisnindex KPI.
årjuni t-l. Genomår ochjuni t-2mellanKPIförändringen itillde en

nybeviljadedenköpkraftdenprisindexering motsvarastryggas avsom
nivå.ersättningens
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Garantinivå10.3

10.3.1 Avvägningar vid utformningen av

grundskyddet

grundnivå ingår försäkringsidéniEn

Även grundnivå ingår i försäkringsidén. Grundskyddet kan motive-en
med sig risken bli förhindradoch försäkraratt mot att attvarras en

någonin fårtjäna inkomstrelaterad försäkringsrätt. Enligt detta synsätt
med medfödda tidigt förvärvade funktionshinderelleräven personer en

försäkringsersättning från ohälsoförsäkringen. kanDet ses som en av
offentligaden obligatoriska försäkringens fördelar den kanstörsta att

tillhandahålla försäkringsskydd utebliven försörjningsförmågaett mot
till dem aldrig har kunnat etablera sig arbetsmarknaden påsom
grund tidiga och funktionshinder. Med detta börsynsättstoraav
grundskyddet också någon mån återspeglai den inkomstutveckling man
skulle haft icke-funktionshindrad.som

Nivån på grundskyddet tillräcklig för möjliggörabör godattvara en
måstelevnadsstandard. på nivåGrundskyddet därför ligga högre änen

levnadsnivåvad krävs för skälig i socialtjänstlagens mening.som en
iDet skall princip täcka normala konsumtionsbehov vid sidan bo-av

stadskostnaden. bakgrunden finns uppfattningen sjukaI och funk-att
tionshindrade skall kunna fungerande ekonomi ocksåhapersoner en

Garantinivån någotsikt. skall högre för ensamstående för gifta,änvara
eftersom levnadskostnadema generellt för ensamstående.högreärsett
Bostadskostnaden merkostnader funktionshinder påoch för bör ersättas

sätt.annat
ovanpåGrundskyddet bör utformas utfyllnad den in-som en -

komstrelaterade försäkringsersättning den enskilde berättigadärsom
till till lägstanivå.garanterad Personer helt saknar tillrättupp en som-
inkomstrelaterad fårersättning utfyllnad helamotsvararen som garan-
tinivån.

Direktiven till långvarigtutredningen alla ersättningar vidsäger att
nedsatt arbetsförmåga skall skattepliktiga enligt reglervara samma som
förvärvsinkomster. nuvarande pensions- och skattesystemI har
folkpensionärer lågmed eller medelhög pension skattefördel i formen

det särskilda gmndavdraget SGA. Eftersom SGA skall avskaffasav
måste grundskyddet höjas till högre bruttonivå för inkomstenatten
efter skatt skall nivå.nuvarandemotsvara
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ålderstigandeGarantinivån medbör öka

lev-inkomstförhållanden och dentill deGarantinivån relaterasbör
för dem iförekommandevanligtellernormalnadsstandard mot-ärsom

arbetsförmåga till följdnedsattdrabbadeåldrar intesvarande är avsom
långvarig ohälsa.av

grundnivå beståendetillämpasfolkpensionssystemnuvarandeI en -
Skatteregler i formpensionstillskott ochfolkpension, avgynnsammaav

oberoendeSGAfolkpensionärer ärförgrundavdragsärskilt somett -
allmännatill denkopplingenålder och genomsompersonensav

Så reglernatid. längeköpkraft överprisutvecklingen motsvarar samma
inteiförsäkringenin ikommerdebehålls oförändrade kan ungasom

äldre,med de bliri taktförbättringrealnågon bestämd attfram motse
grundnivå långsik-pensionssystemetsvisarerfarenheterna attäven om

politiska beslut.har förbättratstigt genom
ohälsoförsäkringenslåtautsträckningnågonirimligareDet är att

typisklevnadsstandarddenförhållande till ärgarantinivå isättas som
har drabbatsålder intemotsvarandeför dem igenomsnittligeller som

funktionshinder.ellersjukdomföljdarbetsförmåga tillnedsatt avav
hänvisade till ohäl-år blirfår de isådan utformningMed ungasomen

utsträckningi visslevnadsstandardgrundnivå sinsoförsäkringens se
jämnåriga har.eller henneshansfölja den som

ekono-bidrar till detfaktorersamverkandefinns flera attDet som
ända i 25-30-begränsatnormalthandlingsutrymmet ärmiska sett upp

gymnasie-studerarungdomarsamtligaPraktisktårsåldem. taget
och uni-högskolatillsedanandel fortsätterbetydandeochskolan en

måttlig materiell eko-ganskaoftastharstudentversitet. Som enman
arbetsmark-docksöker sigungdomarstandard. Somliganomisk ut

få fastsvårigheterdärtidigt,förhållandevis att ettstöternaden men
arbetsmarknadsersätt-tillhänvisadeVissabetalning.med bra ärjobb

förvärvsinkoms-genomsnittligaDesocialbidrag.ibland tillochning
inkomstut-den allmännarelativtlevnadsstandarden harochterna en

30-årsåldem. Därefterungefärtilltendensstigandevecklingen upp
framfastförvärvsinkomstemaförändringenrelativa realadenligger av

ålderspensione-åren tillframsista55-60-årsåldem. de allraFörtill
reala inkomsternagenomsnittligaminskar demedtill ochringen

absolut sett.
därförbörohälsoförsäkringennivån igaranterade startaDen en

ökadtakt medrealt iräknasnivå allraför delägre yngsta, uppmen
den allmännafölja delsbör denår.ungefär Därutöverålder till 30upp

denmån utvecklingennågonåtminstoneiprisutvecklingen, dels av
år längrebör intefyllda 30Efterinkomstutvecklingen.realaallmänna

pris- ochdå endastgarantinivån påverkasålder påverka. Självaökad av
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inkomstutvecklingen. sådanMed konstuktion blir visserligen be-en
gynnelsenivån förhållandevis måttlig eftersom låga inkomster detär

ocksånormala för andra ungdomar. I gengäld ökar köpkraften under
den period i livet då individens jämnåriga typiskt får standardför-sett
bättringar.

Garantinivån bör följa med löneutvecklingen

Garantinivån bör principiella skäl följa uppåtmed i takt medav
standardförbättringar hos dem förvärvsarbetar. Om befolkningen isom

får högre levnadsstandard till följd allmän inkomsttillväxtstort av en
svårtbör sjuka eller funktionshindrade med nedsatt arbets-personer

förmåga få del förbättringen. åstadkommaFör detta krävsatt attav en
viss löpande s.k. inkomstindexering grundskyddet byggs in i syste-av

sådanEn konstruktion nödvändig för kunna upprätthållaär denmet. att
karaktär försäkringsersättning bör gälla för grundskyddet iav som en
allmän ohälsoförsäluing. Eftersom de tidigt i livet blir beroendesom av
grundskyddet för sin försörjning ofta kommer uppbära försäk-att
ringsersättningen mångaunder år det dessa har allraär mest attsom
vinna få del den tillväxt på siktatt ta väntas ägaav som rum .En löpande anpassning ohälsoförsäkringens garantinivå till in-av
komstutvecklingen bland dem arbetar innebär därför medvetensom en
omfördelning förmåntill för dem kommer in i försäkringen tidigt isom
livet. Det svaghet i det nuvarandeär denna intesystemet atten grupp
kan fram någon automatisk inkomstökning i takt med demot attse
yrkssaktiva får standardförbättringar. Så länge den grundnivånreala
ligger stilla kommer i denna under sitt liv levaattpersoner grupp vuxna

standard de kommer in på.i försäkringen Andrasamma som perso-
åldersgruppi går miste sin försörjningsförmåganer samma som om

först äldre kommer iin försäkringen efter under kortare ellerattsom en
längre tid ha kunnat förvärvsarbeta därmedoch dragits nytta steg-av en
rad allmän inkornstnivå i samhället. När denna kommer insenare grupp
i försäkringen i allmänhet medelålders eller något äldre får desom en
inkomstrelaterad ersättning grundad förvärvsarbete i ekonomien

förhållandevismed hög real inkornstnivå. Ju lönetillväxt de harmer av
tagit del innan inträdet i ohälsoförsäkringen desto blir denstörreav re-
lativa skillnaden mellan deras inkomstrelaterade ersättning och den
realt oförändrade garantinivån för åldersgruppdem i harsamma som
haft sin ersättning långunder år.följd Med nuvarande regleren av
kommer de kom in i försäkringen vid varje framtidaattsom som unga
tidpunkt ha de lägsta ersättningarna bland samtliga långvarigt arbetso-
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relativadethela tidenökarvid tillväxtochåldersgruppi sinförrnögna
ålder.nytillträdda iårgångvarjeavståndet till samma

ålder, följastigandemedgarantinivån ökaSammanfattningsvis bör
med deni taktutsträckning ökanågonioch dessutomprisutvecklingen

nuvarandemedJämförtförvärvsaktiva.deblandlönetillväxtenreala
ikommerför demförbättringförslagetinnebär somsystem en

finansieras1997:166SOUiförslagEnligti livet.tidigtförsäkringen
åriersättningfår sin mot-demförförbättringar enavungasom

för demersättningeninkomstrelateradei denåterhållsamhetsvarande
pensionering.ålderssintid innankortareförtidspensionfår sin ensom

utformningGarantinivåns10.3.2

inkomstrelateradlågharförslag: PersonerUtredningens ensom
fåsådan, skallsaknarhelt ett ut-ellerhabiliteringspenning, ensom

åldersberoendetillgarantibeloppfyllnadsbelopp benämnt enupp
nivån vidgaranteradeskall dengarantinivå. ogiftaFör personer

reducerade bas-2,00detikraftträdandet motsvarasystemetnyaav
för 20-basbeloppreducerade2,05l9-åringar,år förbelopp per

så vidare21-åringar ochförbasbeloppreduceradeåringar, 2,1 upp
års ålder.29vidbasbeloppreduceradetill 2,50

nivån 89garanterade procentdenskallgifta avFör varapersoner
ålder.motsvarandeogifta inivån för

pension.utländskreducerasskallGarantibeloppet av
årGarantinivån justerasräknasårligen tGarantinivån skall om.

KPIprislägetallmännai detförändringentillförhållandeidels
iförändringenrealamed halvaår delsjuni t-l,ochår t-2junimellan

förslagenligt detskallså deninkomstnivån mätasallmännaden som
Vidålderspensionssystemet.reforrneradeför detlämnatsharsom

ålder justerasyrkesaktivibefolkningenförrealinkornsterfallande
prisut-allmännadentillförhållandeigarantinivån dock enbart

vecklingen.

helt saknarellerersättninginkomstrelateradlågharDe somensom -
tillgarantibelopp,utfyllnadsbelopp benämntfåskallsådan uppetten -

garantinivå.åldersberoendeen
uppåtutsträckningföreslås vissiGarantinivåns reala värde anpassas

förvärvsarbetar.bland demökarstandardenallmännadennär som
föreslåsårGarantinivångarantinivån sjunka.kunna tinteSamtidigt bör

det allmännaiförändringenhelatill delsförhållandeidärför justeras
årt-2 ochjunimellanKPIkonsumentprisindexmedprisläget mätt
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realinkomstförändringen bland i förvärvsak-år dels halvat-1, personer
förslag har lämnats förså enligt detålder den skalltiv mätas somsom

realinkornsterålderspensionssystemet. Vid sjunkandereformeradedet
nivån förhållandejusteras endast iskall dockbland de förvärvsaktiva

återdärefterprisnivån. sedan realinkomstemaallmänna Närtill den
realinkomstemagarantinivån inledas förststiger skall höjningen närav

nått nivå före sänkningen.åter samma som
nivån detvid ikraftträdandetden garanteradeogifta skallFör av nya

år l9-åringar;förbasbeloppreducerade2,00motsvarasystemet per
20-åringar; reducerade basbelopp2,10basbelopp förreducerade2,05

basbelopp vidtill 2,50 reducerade 29så vidare21-åringar ochför upp
ålder.oberoendeåldrar skall den densammaålder. högreårs I avvara

alltså garantinivån bruttoålderökad kommerberoendeEnbart
långtidssjukpenning eller habi-blir beviljadenskild individför somen

årålder följd 10 öka medårs undervidliteringspenning 19 att en av
Till detta kommer de ökningari reala25sammantaget procent termer.

inkomstläget.förändringar i det allmännakan föranledes avsom
6Garantinivån l9-åring knappt 000 kronorför motsvarar peren

efter skatten dragenmånad 500 kronorföre skatt och cirka 4 äratt
år ersättningen29års prisläge.1998 För är motsvararen person som

kronoroch cirka 5 500500 kronor brutto7närmare netto.
förslagetinnebär högre grund-Vid genomsnittlig kommunalskatt en

med nuvarande grund-nivå år jämföri åldrarna och äldre27 manom
nivå före-kommunalskatt kommer denskydd efter skatt. Oavsett som

nettonivå.från års ålder innebära högre Islås grundskyddet 29för en
år blir beviljadnivån iåldrar blir lägre. En som ungapersonyngre

någotgrundnivån får alltsåpålångtids- habiliteringspenningeller en
års ålder. Därefter blir ersättningen högrelägre ersättning fram till 27

Vid inkomst-år med nuvarande regler.tiden fram till 64 jämförthela
garantinivån öka i för-kommerökningar bland de förvärvarbetande att

grundnivå.hållande till nuvarande
pensionsornrådetersättningsnivåemaår inomSedan beräknas1993

två s.k. reducerat basbelopp.utifrån basbeloppet minskat med procent
Åtgärden svenska ekonomin behövde stabili-motiverades med denatt

års vårproposi-ekonomiskai akut statsfinansiellt läge. I 1998ettseras
svenska eko-regeringen dention 1997/982150 konstaterarprop. att

föreslås ersättningsnivåema inomDärförnomin har stabiliserats.nu
utifrånpensionsornrådet år basbeloppet minskat med1999 beräknas en

utifrånår fulla basbeloppet. Regeringensoch fr.o.m. 2000 detprocent
1997/98:FiU120, rskrförslag har antagits riksdagen bet.av

såledeskan konstatera ersättnings-1997/982318, 319. Utredningen att
nivåerna pensionsornrådet år kommer beräknasinom fr.o.m. 2000 att
utifrån ersättningsnivåema i dendet fulla basbeloppet. förslagnaDe

SOU6 1998:106
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påberäknasohälsoförsäkringen börgarantinivån inomåldersberoende
sätt.samma

nivån ogifta.för89gifta börGarantinivån för utgöra procent av
nuvarande grund-gäller iefter skattdenrelationDenna motsvarar som

också mellanrelationenfolkpensioneringen. Dennivå inom motsvarar
ålderspensionsys-reformeradegarantinivån i detoch ogifta inomgifta

till skatt.här med hänsynäventemet,
utländsk pension.föreslås reducerasGarantibeloppet av

Ålderspensionsrätt10.4

utformningenvidAvvägningar10.4.l av

ålderspensionsrätt

enskilde under dendenenbart kompenserainteOhälsoförsäkringen bör
den utsträckningålderspensionshänseende iockså iaktiva tiden, utan

möjligheternafunktionshindret begränsarellersjukdomen attsom
i för-sådan pension. inslagtill Dettatjäna inaktiva tidenunder den rätt

ålderspensions-refonneradedetmedi ochblir viktigaresäkringen att
ålderspensionenStorlekenlivsinkomstprincipen.påbyggersystemet

in-förvärvsinkomster m.fl.desamtligaprincip bestämmasskall i av
ålder. den ak-yrkesaktiv Underiinindividen har tjänatkomster som

ålderspensionsrättenskildedentillgodoräknastiva tiden motsva-en
pensionsgrundande inkomsterna.intjänadede18,5rande procent av

igarantipensionockså finnasskaDet systemet.en
bestå-har drabbatsutgångspunktEn är att avsompersonerannan

skaskäl intemedicinskaarbetsförmågannedsättningende avav
ålderspensionshånseendei änsituationeller bättreikomma sämreen

Därförarbeta.fortsättahade kunnatfallet deskulle ha varit attomsom
pensionsgrundandeinkomstenregel hela den utgörabör antagnasom

utgåendedenendastförtidspension. Ominkomstrelateradvidinkomst
förgrundskulleantagandeinkomstenpå utgöraförmånen 65 procent av

inkomstrelate-vidårliga pensionsrättendenålderspensionsrätten skulle
hade blivitmed vadjämförtlägreförtidspension bli 35rad procent som

gått förlorad.hadearbetsfönnågan intefallet om
relativt be-utgår underhabiliteringssjukpenningEftersom enen

ålderspen-kompensation ifullbehovtid finns integränsas samma av
ersättningsnivån högreprocentuelladensionshänseende. Dessutom är

Därförmed 65jämfört ärförtidspension: 80vid procent.än procent
också mellanskillnadenålderspensionsrättbehovet mindre uppav

inkomsten.dentill 100 antagnaprocent av
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inkomstbortfallsperspektiv också på garantinivånlinje medI ett
naturligt ålderspensionsrätt till-ohälsoförsäkringen skainom detär att

på garantibelopp.godoräknas utbetalda

ålderspensionsrättUtformning10.4.2 av

Såväl habiliteringspenningförslag: inkomstrelateradUtredningens
habiliteringspenning skall pensions-garantibelopp vid utgörasom

inkomst.grundande

långtidssjukpenningvid ska1997:166 föreslogs ersättningenI SOU att
lågtidssjukpenningålderspension." skall dengrunda till Vidrätt en-

årligen ålderspensionsrätttillgodoräknas motsvarandeskilde en
såvälerhållen ersättning. ska gälla för inkomst-18,5 Dettaprocent av

garantibelopp.relaterad ersättning som
föreslås förmotsvarande konstruktion dem kommerEn även attsom

habiliteringspenning.omfattas av
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Bostadsstöd1 1

befolkningenaktiva11.1 Den

Siktet skallskall präglas aktivitet.habiliteringspenningmedTiden av
funk-det mellan olikapå arbetslivet,inställt även grupper avomvara

otvivelaktigt finns mycketolika individeroch mellantionshindrade
då naturligtlyckas. Detförutsättningarnaskillnader i är attattstora

befolk-jämställs med den aktivahabiliteringspenningmedpersoner
framstår bostadsbidraget enligt lagendet generellaningen. Därför

det naturliga bostadsstödet. Detbostadsbidrag1993:737 ärom som
aktiva befolkningen. Konsekvensenutformat för dendet stöd ärsom

erhållaskall kunna bo-habiliteringspenning inte detblir de haratt som
bl.a. förtidspensionärer hartill pensionärer BTPstadstillägg rättsom

1997:166parallell till hur utredningen i SOUfinnstill. Här resone-en
långtidssjukpenning.medrade beträffande personer

dåZO-årsåldem de beviljas habilite-ikommerMerparten att vara
låga ålder och sitt funktionshindergrund sinringspenning och av

bygga försäk-förvärvsarbetehaft möjlighetinte ettatt egetgenom upp
grundskyddet i försäk-därför omfattasringsskydd. De kommer att av

tryggad ekonomi vid sidanGrundskyddet syftar tillringen. att avge en
boendekostnaden.

särskilt bostadsstödkrävs11.2 Det ett

förotillräckligt dennaDet generella bostadsbidraget är grupp

hushållbarnfamiljer till barnBostadsbidraget riktar sig till samt utan
år. för stödja främst barn-Reglerna utformade29 är attt.o.m.upp

på bostadskostnaden ochfamiljer. Storleken bostadsbidrag berorett
På tillrad andra faktorer. olika hänsyn densätt tar systemet extraen

försörjningsbörda det innebär ha bam. Bidraget därtill inkomst-äratt
prövat.

allt generella bostadsbidragetAv döma skulle det knappastatt
kunna bidrag till boendet skulle det möjligt förgöraettge som ensam-
stående garantinivå efterfrågaföräldrar med habiliteringspenningens att
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bostadbidragetdet generellakanFörmodligenbostad.god varaen
två medmedfamiljerockså för vissatilltagetknappt vuxna varav en

garantinivå.habiliteringspenningens
kompletterande bo-behovfinnasför sigdärför i ochkanDet av

någon för-åtminstoneellerföräldernsbarnfamiljer därstadsstöd för av
Samtidigt finnsohälsoförsälcringen.fråninkomster kommeräldrarnas

från ohälso-ersättningharnågra skäl fördet knappast att personer som
skall kunna haförsörjningsbördaharförsäkringen och stor ensom

sådanajämfört medsin familjsig ochbostadsstandard förhögre perso-
inkomstnivå i formlikaförsörjningsbörda ochhar lika avmenner som

nivån pådifferentieraanledningdärför intefinnsarbetsinkomst. Det att
ellerbarn tilltill antaletmed hänsynohälsoförsälcringenigrundskyddet

barn-detförsörjningsbörda. Omindikatornågon attansesannan
ekonomiskt stödhögrebehöverlåga överlaginkomstermedfamiljer

generella bostads-detexempelvisförfrågan lösas inombör ramen
bidragssystemet.

åldernbostadsbidrag de iHushåll ha tillbarn kan ärrättutan om
mått-möjlighet till betydligtår. innebär dockReglerna18-29 etten

bostadsbidraghushåll med detsådana jämförtbidrag tillligare som
inkomstprövning bo-få. följd reglernakan Tillbarnfamiljer avomav

med ersättning i20-åring barnexempelvisskullestadsbidraget utanen
fåhabiliteringspenningen kunnagarantinivån iden föreslagnaform av

månad.kronor Denpå hundramaximaltbostadsstöd ettett en-perpar
bostadskostnaden.helapraktisktfå bäraskulle självskilde taget
något äldreålder skulleökadgarantinivån stiger medGenom att perso-

alls.få något bostadsbidrag Enkunnahabiliteringspenning intemedner
förgarantinivån konstrueradhållbar eftersom ärsådan situation inteär

boendet.ekonomi vid sidantryggadatt avge en
ekonomisk möjlighetintefunktionshindradeOm gespersoneryngre

allvarligtkommaefterfråga bostad kan det utgöra ettattatt en egen
viktig för allafrån föräldrarnahinder för den frigörelseprocess ärsom

så be-lämpligt meddet intefrigörelsesynpunktUrungdomar. är ett
ekonomiska skälfunktionshindradebostadsstödgränsat att avyngre

normaltvadlängrekvar i föräldrahemmethänvisas till bo än äratt som
ålder.i motsvarandeför andra

bostädertill kostsammarehänvisadeVissa funktionshindrade är
normaltän

någon särskildgruppbostad elleriVissa funktionshindrade bor annan
de lägenheterbetydligt dyrarenormaltboendeforrn. Dessa änär sett

Hyresnivåema ligger20-30-årsåldem vanligtvis borisom personer
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månad i bostadsbe-flera det ordinarieofta kronor högre äntusen per
bostadsbidragssystemet inteståndet. Reglerna generellai det är anpas-

mångahyresnivå funktionshindrade hän-sade efter den högre ärsom
visade till.

någonfunktionshindrade bor i särskild boende-faktumDet vissaatt
inom bostadsstödssyste-särskilda reglerform understryker behovet av

habiliteringspenning. Visserligen finns det i vissaför medmet personer
tillbostadsstöd riktar sig bl.a.kompletterandekommuner gruppensom

mycket olikheterEftersom det dock finnsfunktionshindrade. stora
heltäckande lösning hänvisa tillemellan det intekommunerna är atten

också hävdas princi-kankompletterande kommunala Detsystem.
bostadsstöd finns blandpiella grunder de särskilda behovatt somav

arbetsförmåga till följd funktions-med nedsatt storaavyngre personer
generellt riks-huvudsak bör tillgodoses inom för ochhinder i ettramen

täckande system.
mångapåpekas också för pensionärerkan BTP-systemetDet att

förhållande hyresnivåemagånger till i de särskilda bo-otillräckligt iär
kompletterande särskilda bostads-endefonnema. finns dock detHär

kan ytterligare bidrag till bo-tillägget till pensionärer SBTP gesom
uppfyllda.vissa förutsättningarendet ärom

Frågan bostadsstöd bör utredas11.3 om

vidare

särskilt bostadsstöd för medUtredningens förslag: Ett personer
levnadsnivåtill skälighabiliteringspenning utfyllnadi form uppav

tidigare har föreslagitsutredas. Lösningen denbör bör motsvara som
för långtidssjukpenning.för medpersoner

det bör införas särskiltSOU 1997:166 konstaterade utredningenI ettatt
habostadsstöd för möjligt för sjukskrivnadetgöra attatt personer en

också långtidssjukpenning. hänvisningbostad under tid med Medbra
frågantill tidsbrist och komplicerad och kräver omfattande över-äratt

något förslagväganden lade dock inte utredningen fram konkret i
lösningdenna del. Utredningen förordade emellertid liknande deten

särskilda bostadstillägget till pensionärer SBTP.
levnadsnivå,den enskilde skäligSBTP stödär ett garanterar ensom

lägstanivå föri princip motsvarande schabloniserad och kostnaderen
skälig bostad. SBTP till pensionärer efter avdrag för skä-utgesen som

boendekostnader når tillliga har inkomster inte viss fast-som upp en
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utfyllnadsbelopputgår i formlägstanivå. Ersättningen ettställd uppav
inkomstnivån.till den lägsta

behovetbeträffandeslutsatstillkommerUtredningen avsammanu
ha-försörjning i formharbostadsstöd försärskilt avett sompersoner

reglernautformanågra skäl förintefinnsbiliteringspenning. Det att
eller ha-långtidssjukpenningharberoendeannorlunda personenom

förreglernautforrrmingenälva ettbörbiliteringspenning. Tvärtom av
bl.a.ersättningsformema,tvåför deidentisktbostadsstödsärskilt vara

densamma.försörjningsersättningenpå ärnivåneftersom
bostadsstöd försärskiltfråganförordades1661997: ettSOUI att om

utredningenbehandlas inombörlångtidssjukpenningmed ompersoner
tillbostadstillägginkomstprövningförsystemetöversyn avaven
harBTP-utredningenutredningenDen1997:25.Spensionärer m.m.

förutsättningEn1997:50.dir.BTPförreglernai uppdrag överatt se
refonne-detreglerna förtillskallreglerarbetetför är att anpassasnya

förtids-bl.a.regler förtillålderspensionssystemet, ävenrade nyamen
uppfattning lämp-Förtidspensionsutredningensenligtpension. Det är

frånersättningmedtillbostadsstödförreglernaligt personeratt
för BTP-inomsammanhang,iohälsoförsäkringen övervägs ett ramen

lämnadirektivenligt sinaskallBTP-utredningenarbete.utredningens
1999.den lförslagsina senast mars
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Vårdbidrag och12

handikappersättning

åldersgräns inomHöjd12.1
får vissaohälsoförsäkringen

Vårdbidrag ochförkonsekvenser

handikappersättning
fråntill försörjningsstödåldersgränsen förföreslåskapitel 6 rättI att

långvarigt nedsatt arbets-medicinska skälohälsoförsälcringen vid en av
åldersgräns i16 år, dvs. denfrån nuvarandefömiåga skall höjas som

Sådan ersättningsjukbidrag.förtidspension ochtillgäller fördag rätt
i ställetlångtidssjukpenning,habiliteringspenning ellerskall, i form av

år dåhalvårsskiftet den försäkradedetfrån och medförstkunna utges
år.fyller 19

utgångspunkt arbetet angivitsfördirektiv harutredningensI som en
få ersättning förskall kunnastuderandefunktionshindradeatt unga

funktionshindret i övrigtuppstår grundmerkostnader menavsom
studerande.andraekonomiska villkorskall ha somsamma

åldersgränsen förhöjaförslagetFrågan vilka konsekvenser attär om
fåårår fyller 19 börungdomenhalvårsskiftet detförsörjningstödet till

socialförsäk-finnsi dag inommerkostnadsersättningarför de som
ringen.

naturligtvis inte önskvärtmåste slås fast detInledningsvis är attatt
ekonomiskthelt och fulltmerkostnadsersättningamahöjninggenom av

försörjningsstödet höjs. Huvudan-åldersgränsen förförkompensera att
och sjukafunktionshindradeförsörjningenför den dagligasvaret av

fråga barn ochprecis i andraoch skallbarn ungdomar ung-som om
åvila föräldrabalkens regler.alltid föräldrarna enligtdomar

ellerförsörjningsstöd förtidspensionbeviljaGrunden för ettatt som
förmågamedicinska skäl saknarförsäkradesjukbidrag denär attatt av

merkostnader till följdeller hon harförvärvsarbeta och inte hanatt av
bör inte försörjningsstödformell mening kan ochfunktionshinder. Iett

utbytbara storheter.merkostnadsersättningaroch ses som
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från det faktum isammanhang inte bortsesdettakan dock iDet att
sjukbidrag för barn ochochförtidspensioninnebärnuvarande system

fall faktisktfamiljer i vissaoch derasfunktionshindermedungdomar
tilluppkommitmerkostnadertäckamöjlighetenendaden attsett som

funk-hand kostnader föri förstagällerfunktionshindret. Detföljd av
olikahar fyllt 16och ungdomartionshindrade barn som avmensom

andrahandikappersättning deberättigade tillinteanledningar samtär
uppståkan för föräldrarfunktionshindrettill följdmerkostnader avsom
uppfattning detutredningensenligtmedförsådana Dettatill barn. att

försörjningsstödet till funktions-åldersgränsen förhöjningvid aven
anpassningmåste ske vissnödvändighetmedhindrade ungdomar aven

funktionshindrade ochmerkostnadsersättning tillfördagens system
anhöriga.deras

stå ändra handikappersätt-mellanhuvudsakligendåtordeValet att
såväl lägre högrevidkanså ersättning ävenningen utgesatt en som en

åldersgränsenhöjaellergäller idagmerkostnadsnivå vadän attsom
förälder funktions-tilldag endastvårdbidraget, iför utges varsensom

år.fyllt 16hindrade barn inte
inte berörd faktor beaktas,måste hittillsdocksammanhangetI en

föräldrar till funktions-det befogade intressetnämligen ersättaattav
efter detskervård- tillsynsinsatser,barn för och ävenhindrade attsom

alternativetväljatillgodoses bör16 år. Skall dettabarnet fyllt attman
vårdbidrag.åldersgränsen förhöja

Även justering handikappersätt-andra skäl kan intevissa avenav
fram iutvecklas längrealternativ. Dettalika braningen ettanses vara

avsnitt.detta

Vårdbidrag,reglerNuvarande12.2 om

vissa andrahandikappersättning och
funktionshindradestöd till

Vårdbidrag

folkpensionsfönnånsärskildVårdbidrag reglerenligt nuvarandeär en
försäkring kan till för-allmänenligt lagen 1962:381 utges enomsom
år på grund sjuk-16 barnetvård barn inte fylltälder för avomav som

något funktionshinder iellerpsykisk utvecklingsstörningdom, ärannat
månader.vård Vid be-under minstbehov särskild tillsyn och sexav

Vårdbidrag och vid beräkningentill föreliggerdönmingen rätt avav om
uppkommersådana merkostnaderersättning skall beaktasäven som

januarihandikapp. Sedan den l 1998grund barnets sjukdom ellerav
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Vårdbidrag i det fall dågäller enbart föreliggerkan beviljas detävenatt
behov merkostnader.ersättning förav

det gäller Vårdbidrag likställs förälderNär till medrätten personen
stadigvarande med förälder till barnetsarmnanbor ensom om personen

har eller har eller har haft barngift eller varit gift med föräldern medär
tillståndsocialnämndens tagitföräldern den medsamt emot ettsom

vård syfte adoptera lagenutländskt barn för och fostran i det. Avatt
registrerat partnerskap följer registrerat partnerskap1994:1117 attom

det bedömajämställas med äktenskap gällerskall när att partnerom en
Vårdbidrag.likställas förälder vid bedömning tillskall med rättav

vårdnadshavaresärskilt förordnad eller denDäremot har tar emotsom
och servicefamiljehem enligt lagen 1993:387 stödbarn iett ett om

eller socialtjänstlagen 1980:620till vissa funktionshindrade LSS
likställts med förälder.inte

årtill Vårdbidrag 1964 särskild form in-Rätten infördes som en av
år16 och grundvaliditetsersättning till dem under avsom var som

sjukdom eller för avsevärd tid och i avsevärd omfatt-funktionshinder
vård. Bakgrundenning vari behov särskild tillsyn och till ersätt-attav

för föräldrar ekonomiska skälningsfonnen infördes att avvar oron
lämna handikappade barn tillskulle kunna känna sig tvingade sittatt

ansågs familjervård det kunna förutsättasinstitution. Generellt att
merkostnader och hadehandikappade barn förorsakadesmed störreen
handikapp. Ersättningenarbetsbörda familjer med barnän utan var av-

mån för den ökade belastningenviss föräldrarnasedd i kompenseraatt
materiellt hänseende bättre sörja förunderlätta för dem ioch attatt

barnen.
År frånvårdbidraget invaliditetsersättningen tillsärskildes1974 ett

vårdarfristående förälder barnet, ibidrag tillkommer den somsom
ocksåVårdbidragetsjälvt. blev därmedstället för tidigare barnetsom

förrnånsberättigade. Alltsedan desspensionsgrundande för den utges
förVårdbidrag ersättning till försäkrad föräldersjälvständigsom en

vård år grund sjukdom, psykiskbam under 16 barnet ut-av om av
månader be-handikapp under minst 6 ivecklingsstörning eller ärannat

alltsåvård. Vårdbidragethov särskild tillsyn eller är attavsett varaav
funktionshind-ekonomiskt stöd underlättar för föräldrar medett som

vårdkunna barnet den tillsyn, ochrade eller sjuka barn i hemmetatt ge
skall kunna utvecklasstöd i olika former krävs för barnetattsom

vårdarbetebästa kan ersättning för det för-Detsätt. ses som som en
älder utför kompensation delför det inkomst-ävenmen som en en av

omvårdnadbortfall barnets behov kan medföra föräldersom av om en
avståmåste från förvärvsarbete 1981/82:216 11 f och 27.se prop. s.

vårdinsatsertill ersättning vid förutsätter dock det för-Rätten äratt
äldern faktiskt utför insatserna.som
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prisbasbeloppet kan,uppgår 250Vårdbidrag tillHelt procent av men
fönnån, höjvård grundar till heltillsyn och rättenbart behovet asavom

merkost-ersättning förbasbeloppetmaximalt 69med procent somav
merkost-omfattningvårdbehovetsochAllt efter tillsyns-nader. samt

halv ellerhel, fjärdedels,Vårdbidragstorlek kannademas treutges som
förmån.fjärdedelsen

bidraget be-merkostnader skallendast förbidrag skallOm utges
beroendeprisbasbeloppet,36ellertill 62,5 procentstämmas procent av

storlek.merkostnademas
berättigadehinder denBidraget ograverat utanutges sam-omav

uppbär pension.tidigt
år, detminstskall dockbidragBehovet omprövas vartannat omav

mellanrum.omprövning med längreskäl förinte finns
har föreslagitsålderspensionssystemetreforrneringen attInom av

följd grund-handikappersättningen,vårdbidraget liksom attavsom
och särskilt grundav-pensionstillskottfolkpension,i formskyddet av

skallgarantipension,skallreformeradei det ersättasdrag systemet av
självständiga för-tillnuvarande reglerbehållas enligt göras ommen

regleras i lagff.1997/98:l52 128måner se en ny omsoms.prop.
Vårdbidrag.handikappersättning och

skatteplik-kommunalskattelagen 1928:370Vårdbidrag enligtär
vårdbidragetdelför den ersätt-tigt, dock med undantag utgörsomav

merkostnader.ning för

Handikappersättning

fönnån, delssjälvständigdelsidagHandikappersättning utges ensom
till ersättningförförutsättning ärtill pension. En rätttillägg attsom

vård-har, liksomår. Handikappersättning16försäkrade har fylltden
och in-invaliditetsersättningbestämmelsernasitt ibidrag, omursprung

1962:381tillkomsten lageninfördes vidvaliditetstillägg omavsom
behovde särskildamotiveradesErsättningamaallmän försäkring. av

på höjda levnadskost-svårt grundinvalidiserade harde är avsomsom
ochnormal levnadsföringmöjligheter tillförsämradenader och att

pensionsförmånema.tillgodosågs generelladedessa behov inte genom
till handikappersätt-alltidfunktionshindrade harVissa rättgrupper av

hörselskadade.ning, nämligen blinda, döva och gravt
merkostnadsersättningHandikappersättning i principär som en-en

fåttavsevärd tid har sintill den förligt nuvarande regler utges som
sådan han eller honfunktionsfönnåga omfattningnedsatt i att

tidskrävande hjälpdagliga livföring behövera i sin annan,avmera
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hjälpbehöver fortlöpandeförvärvsarbetakunnaförb att av annan
eller

funk-på nedsattagrund sinmerutgifterbetydandeövrigt haric av
tionsförmåga.

den handi-handikappersättningtillbedömningen vägsVid rättenav
merutgifter tilleller hennesmed hanskappades hjälpbehov samman

fak-behovetibeaktasHjälpbehovethandikappet.följd termer avavav
försäkrades behov.tillgodose denvårdare förtidsåtgång förtisk atten

försäkrade lämnastill den sätt änhjälpenOm annat sam-genom
Riksförsäkrings-rekommenderaranhörig,hjälpförsorg,hällets t.ex. av
lagen allmänHandikappersättning enligtrådallmännai sittverket om

vid bedömningenförsäkringskassan1991:4AFLförsäkring att av
ochtidsåtgången för hjälpinsatsentillhänsynhjälpbehovet atttar

Riksför-merutgift.vårdaren beaktasinteersättning tilleventuell som
rådet hjälpbe-i det allmännavidaresäkringsverket rekommenderar att

tidskrävande hjälpinsatsenskallhovet motsvararommeraanses som
uppgår, påberoendeHandikappersättningentvå timmar dag.minst per

till 69, 53 ellermerkostnademas omfattning,respektivehjälpbehovets
hjälpbehovsammanvägningprisbasbeloppet. En36 ettprocent avav

15merutgifterochtimme dagomkring procentmotsvararsomperen
medhandikappersättninginnebärakanprisbasbeloppet attav

motiverat.prisbasbeloppet36 ärprocent av
skattepliktig.inteErsättningen är

den försäkradehandikappersättning skallBehov omprövas närav
samordningsregler i dagålderpension.förtids- eller Detillerkänns som

ellertill förtids-handikappersättningeninnebärgäller attatt anpassas
dessutomblind skerfråga denålderspension I ärutges. en au-somom

denErsättning tillersättningen.storlekentomatisk förändring av
ålderspension tillförtids- ellerföreuppgår för tidsblindärsom

36därefter tilloch för tidprisbasbeloppet69 procentprocent avav
prisbasbeloppet.

funktionshindradetillstödAssistansersättning och annat

År svåramedrättighetslagstiftning förtillkom1994 personernyen
service tillstöd ochtvå 1993:387funktionshinder. lagar, lagenI om

1993:389 assistanser-och lagenfunktionshindrade LSSvissa om
till vissa insatser,funktionshindradesreglerassättning, LASS rätt

led i han-Lagstiftningen utgjordetill assisstans.bl.a. personligrätt ett
sååstadkomma jämlikasyftedikapprefonnen, övergripande är attvars
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omfattande funktionshindermedmänniskormellanmöjligtvillkor som
människor.andraoch

personliginskriven i LSS. Medfinnsassistanstill personligRätten
situationeri olikastödutformatpersonligtassistans ett som gesavses

tillskall knutetStödetbegränsat antalett personenvarapersoner.av
och hjälp kan lämnas istödnågon verksamhet. Omvissinte tilloch

enskildedenanordnas detochpersonlig assistans sättform somav
möjlig-funktionshindrade mycket godaenskildedenbästfinner ges

livssituation.sininflytandesjälvbestämmande ochtill överheter egen
bistånd social-ålder enligtockså ansökaenskilde kanDen oavsett om ipersonlig assistans.kan utfonnas1980:620,tjänstlagen somsom

Ipersonlig assi-för insatsenbasansvarenligt LSSharKommunen ett
basansvarår. Med kommunensfyllt 65den inteförstans avsessom 5

itillhandahållandeombesörjastå bereddalltid skalldennabl.a. attatt av
enskilda skallekonomiskt bidrag förpersonlig assistans eller attatt ge

denna be-kommunenordna insatsenkunna sätt änannat omgenom
veckotimmar.genomsnittligtunderstiga 20räknas

assistansersättning regleras i LASS.kallasstatliga stödDet som
Assistansersättningbidrag.enskilde i formlämnas till denStödet av
har del kost-assistans. Statenför personligför kostnaderutges aven

då assi-situationer behovetpersonlig assistans iförnadsansvaret av
överstiger 20 timmar igrundläggande behovenmed deför hjälpstans

för det antal timmarkostnadernafallveckan. dessaI ersätter staten som
ersättningsberättigade bosatt skalldär denöverstiger 20. Kommunen är 1
timmarna. iför de första 20kostnadernaersätta

själv anställa ellerenskildeassistansersättningen kan denMed en
ellerersättning anlita kommunenellerpersonliga assistenterflera mot

enskilde önskar hadenför dessa. Omarbetsgivareannat somorgan
assistent,personlighushållsgemenskap mednågon ihan lever somsom

ellerordnas kommunensmåste assistansenhan begära ettatt genom
fristående försorg.organs

Vårdbidragåldersgräns och förförHöjd12.3

handikappersättning

Vårdbidragtill för föräldrarförslag: NuvarandeUtredningens rätt
år gälla äldre bam ochtill bam till 16 utsträcks till ävenatt ung-upp

halvårsskiftet år år.det de fyller 19domar, dock längst till
VårdbidragtillVid handläggning ansökan rätt som avserav en om

år blivit myndig skallhar fyllt 18 ochtid efter det ungdomatt en
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tillfälle sig ansökanförsäkringskassan bereda den överatt yttraunge
obehövligt.kan uppenbartdet inte ansesom

enligt 9 kap. § 1 c lagenhandikappersättning 2tillRätt st
skall,för täckande merutgifterförsäkring1962:381 allmän avom

halvårsskiftet årålder till detfrån års framtiden 16under en
stadigvarande borår, föreligga för denfyller inteförsäkrad 19 som

någon dem.båda eller med Däremotmed föräldrarnatillsammans av
alltjämt kunnaoberoende bosättninghandikappersättningskall av

behöver tidskrävandedagliga livsföringi sintill denutges merasom
behöverförvärvsarbetaför kunnaellerhjälp attannanav

fortlöpande hjälp arman.av
fråga förtidspension böridag gäller imed vadlikhetI omsom

samband med beslutihandikappersättningtill omprövasrätten om
långtidssjukpenning.habiliteringspenning eller

frånlångvarigtåldersgräns försörjningsstödtillförHöjd rätt
ohälsoförsäkringen

långsedan tid tillbakaspelar i dag ochförsäkringenden allmännaInom
betydande roll. kansextonårsgränsen Den sägas grän-representeraen

och försäkringsskydd tilltill stöd för barnmellan försäkringsskyddsen
förtidspensiondetta tillför En konsekvensstöd är rättattavvuxna.

ålder.16 års upphörvid Dessutomsjukbidrag kan föreliggaeller som
16 år.barnet fyllerVårdbidrag till föräldrartill närnämnts rättenovan

handikappersättning.fåstället barnetDärefter kan i
inneburit det finns skälemellertidharsamhällsutvecklingen attatt

generelltdennaåldersgräns ohälsoförsäkringen. Det kaninomöverse
utbildnings-till följdfråga idag främststarkt i densättassett avom -

och utbildningerfarenhetökade kravenväsendets utbyggnad och de
livetnaturlig mellanpå arbetsmarknaden kan gränsutgörasägas en-

tillmöjligheternafastalivetbarn och tarsom vuxen om mansom
linje medmått på inträdet i vuxenlivet. Iförsörjning ettegen som

också åldersgränsen för försörjningsstödetföreslåsutvecklingdenna att
ålder dåår,till cirka 19 dvs. denohälsoförsäkringen skall höjasinom

framstår ungdom kan för-mening realistiskti generelldet att ensom
långsiktigtsörja sig arbete.egetgenom
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föroch ökat inflytandesjälvständighetUtveckling ökadmot unga

utsträckning tidigare kom-idock allmänt änSamtidigt har störreman
leva själv-förunderlättasamhället skallbetona ettmit attattatt unga

till makt,verklig möjlighetskall haliv ochständigt att personerunga
vidarevardag isåväl sinioch delaktighetinflytande ett pers-somegen

myndighetsåldem föräldra-iden allmännamed detta harlinjepektiv. I
år sedan 1974 till 18år ochfrån till 20år 1969 21förstbalken sänkts;

år.

tillstöd alltsamhälletsriktashos barnfunktionshinderVid mer
familjen

fri-ungdomars behovuppmärksammatsdessutomPå harolika sätt av
funktions-ungdomar medinsatserfrån och dehemmetgörelse som

acceptabel situation.uppnåförkan behövahinder att en
för denärståendes behov insatserfråga deangränsande attEn är av
godoch ungdomarbarnenfunktionshindradeskall kunna de en om-ge

service skilda slagstöd ochfinnsvårdnad. En strävan att avgenom
hind-leva andra intefamiljerochdet möjligt för barn attgöra som som

vunnit in-tendensfunktionsnedsättningar. Ensjukdom eller somavras
för den ekono-visstsamhälletalltså ävenär även tarattsteg ansvar

funktionshindrade barn ochnärstående tillförsituationenmiska ung-
sådantsamhälletnaturligtmånga situationeridomar. Det tar ettattär

ifunktionshindermedbarn växerallra flestaDe numera uppansvar.
skolor hem-förskolor ochgår reguljärai närafamiljer ochsina egna

standardreglermedockså i linje FN:sutveckling liggerDenna ommet.
funktionsnedsättning,medmänniskorjämlikhet förochdelaktighet

bakom.sigregering ställtriksdag ochvilka Sveriges
utveckling ochtill dennaefterhandstöd harSamhällets anpassats
i vardagen.finns barnetandratill familjer ochriktas i dag närasom

längrekvar hemma änungdomar borfunkionshindradeVissa
normalt

grundut-studietakt avslutasbedrivs i normalgymnasiestudierVid som
år. funk-För vissaår den fyller 19regel under detbildningen i unge
den grundläggandetid, varfördock studierna längretionshindrade tar

Ävenlängre.års ålder och iblandpågårutbildningen till 20-21 ännu
mångafamiljs perspektivviktig detfrigörelseprocessen ärär enurom

funktionshindrad borgånger alternativetdet enda godtagbara att en ung
tillskolgången slutförs. Anledningarnahelakvar i hemmet till dess att
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personligmedbostäderbristexempelflera. Ett ärkandetta vara
beroendefunktionshinder. Ettmedlämpade förservice personerunga

kvarstå många planockså ävenkanföräldrarochungdommellan en
krävamyndighetsåldern. kanDettadenefter det passerat enatt unge

innan denberördaför allaförberedelserövergångstid och störrelängre
verksamhet,dagligbostad,i sinplattformfinner person-ett egenunge

i föräldrahemmetkvarboungdomförBehovetassistans attlig enm.m.
Andraomvårdnadsbehov.särskiltutifrånpåkallatocksåkan ettvara

ingereller hennehonomhandförälderlösningar än taratt omen
funktionshinder. Be-vid vissatrygghettillräckligkanske inte typer av

starktnaturligtvisskälolikavarierartrygghetdetta slaghovet avavav
individer.olikamellan

föräldrarollenStöd i

ochsituationemaberördai deutförföräldrarnavårdinsatserDe nusom
ibetydelse för denmycketgenerelltfall harliknande storandra sett en

olikadärföroch bördevården ochförlängdatid ungaomsorgen om
samhället.stödjassätt av

socialförsäk-ersättning inomekonomiskförsidanVid systemetav
tillföräldrartillsyftarverksamheterocksåpågår attringen gesom

kanVerksamhetföräldrarollen.stödfunktionshindrade barn somett
medföräldrar till barnutbildning förellerföräldrastödbetecknas som

habilite-landstingetsinomframför alltidagbedrivsfunktionshinder
råd ocherbjudsLSSomfattasderingsverksarnhet. För avsomgrupper

bamhälsovården, PBU/BUP,ocksålag,enligt dennastöd genommen
funktions-medbarnharfamiljerkanskolanochbarnomsorgen som
hemtjänstmed bl.a.medverkarSocialtjänstenfå viktigt stöd.hinder ett

avlösarservice.och
metoder iinnehåll ochutvecklabehovdockfinnsDet attstortett av

betänkandei sittföräldrautbildning harUtredningenföräldrastödet. om
Socialstyrelsenföreslagitbl.a.föräldraskapeti1997:161 Stöd attSOU

stödjafölja ochlandstingochsamråd med kommuneriuppdragfår i att
medbarnföräldrar medförföräldrastödmodeller förutvecklingen av

föräldrastöd.formerolikautvärderafunktionshinder samt att av

16-efter barnetsvårdande föräldrarna äveninsatserBehov avav
årsdag

vårdande insatserbehovbetydandemånga fall föreliggaikanDet ett av
år.fyllt 16barnlång efter dettidföräldrarnafrån även att
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också vårdnadshavarna särskiltåläggerFöräldrabalkens regler ett
förhållanden och för barnets behovför barnets personliga att avansvar

år.tillgodoses intill det fyller 18omvårdnad, och tillsyn desstrygghet
mångasituationföräldrarnas ekonomiska iSamtidigt naturligtvisutgör

tillgodose alla de behovinsatserfall hinder för attett avgenom egna
funktionshindrat bam kan ha eftersomvård och tillsyn ett mansom

för sin försörjning.förvärvsinkomster Detvanligtvis beroendeär av
sådana dåföräldrarna i situationernaturligtkan därför tyckas attvara

avstå fråntvingas förvärvsarbetebarnets funktionshinderde till följd av
från samhället för sina insatser. Ivårda viss ersättningbarnetför att ges

år.fyllertill dess barnet 18gäller detta för tiden framfallvart
beviljasvårdbehov eller ungdomaromfattande kan bamVid er-mer

enligt lagen 1993:389för personlig assistanssättning för kostnad om
nå-försäkrad själv har lämnat tillBetalningassistansersättning. som en

hushållsgemenskap med räknas dock inteeller hon lever ihangon som
Är exempelvis förälderersättningsberättigande kostnad. en an-som en

juridisk kan dock tilleller någonställd kommunen rättpersonannanav
fall denne personlig assistentföreligga i detassistansersättning äräven
föräldrahemmet. tillbor kvar i Ersättningbarn och barnetsitt eget

dock vid mindrevårdinsatser bör kunnaföräldrar för ävenutges om-
för till assistansersättning.vad krävsfattande insatser rättän som

Även handikappersättning i deras nuvarandebestämmelserna ut-om
möjligheter förälderoch för sig vissaformning innebär i ersättaatt en

dock inte någon reellvårdande Ersättningen kanför insatser. utgöra
avstått från förvärvsarbete förkompensation för förälder attatt en

vårda funktionshindrat barn.ett

halvårsskiftetåldersgränsen Vårdbidrag detför tillEn höjning av
år årfyller 19den unge

ersättning direkt tillVårdbidraget pensionsgrundandeär utgessomen
vården faktiskt kan inne-den faktiskt utför den aktuella och somsom

ersättning sigbära möjlighet till försörjning för denne. Denna teren
frågaalternativet i de fall detdärför det naturliga ärmest om er-som

l6-årsgränsvårdar Nuvarandesättning till föräldrar sina bam. försom
Vårdbidrag gäller oberoende utred-till bör därför höjas. Dettarätt av

åldergränsenningens förslag höjning för försörjningstödet.om av
åldergränsenhöjning förOvan redovisade rättresonemang om av

Vårdbidrag utgångspunkttill har huvudsakligen haft sin endast i intres-
vård-kunna för deras och tillsynsinsat-kompensera föräldrarset attav

påtaladesför sina barn. Inledningsvis i detta avsnitt dock be-ävenser
hovet i viss utsträckning kunna kompensera för det bortfallattav av en
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ålders-uppstår vid höjningmerkostnadertäckamöjlighet att en avsom
Även ifrån ohälsoförsäkringen.försörjningsstödför tillrättgränsen

alternativbättrevårdbidraget änframstår dock attfalldetta ettsom
handikappersättningen. Förutomtill enbartoch ungdomarhänvisa barn

handikapp-ersättningtillmöjligheterbättre änvårdbidraget innebäratt
lägstaunderstiger detmerkostnadergällerdetersättningen när som

utgå handikappersätt-ikanbelopphögstarespektive detbelopp som
stöd tillekonomisktgällerdetockså bättre lämpatdetning när attär ge
såledesVårdbidraget innebärfunktionshindrat bam.medfamilj etten

till följdföräldrarkostnader förmöjlighet ettersättaävenatt aven
så-föråldersgränsennaturligtdärförfunktionshinder. Det är attbarns

höjs.merkostnadsersättningvårdinsatserförersättningenväl som
ålderfrågan vilkentillgällerdettänkbaraaltemativ närFlera är om

på-hardet dockfinnsGenerelltskall kunnaVårdbidrag settutges. som
Vårdbidrag utsträckstillskäl förstarkamycket rättenpekats attovan

års ålder.fall 18till i vart
förknip-förmån intimtvårdbidraget ärhävdakan ärMan att somen

reglerföräldrabalkensenligtvårdnadsansvarsärskildamed detpad som
års ålder.myndigt vid 18blirbarnettill dessframåvilar föräldrarna att

mening intei formellkanålder vid vilken sägasdenDet är personen
ålder det föräldrarnasvid dennaSåledes detbam.längre är somvara

skulleupphör.omvårdnad Dettaför barnetsformella m.m.ansvar
dåupphöra barnetvårdbidrag skulletillförtalakunna rättensägas att

Å formellaföräldrarnasinnebär inteår. sidanandra18fyller ansvar
omvårdnadenfaktiskamåste stå för denpersonligendevidare attutan

skulle dessutomutgångspunktsådan rättenVäljertillsynen.och man en
då funk-ålder de flestaupphöra vidvårdinsatserförersättningtill en

andra ungdomarutsträckningoch iungdomar äventionshindrade stor
påpekats iharföräldrarna och,bor kvar hosalltjallt ämt ovan,trots som

från föräldrar-vårdinsatserkvarstående behovhamånga fall kan ett av
någon ersättning för. Enutgåsådant fall inte kansida det isomnas

berättigadeinteungdomardesådant val ärföljd är attett somannan av
merkostna-någon ersättning för defåkanhandikappersättning intetill

sådanaIdag kanfunktionshinder.följd sittåsamkas tilldeder avsom
för-beviljasungdomarnatäckasmerkostnader i praktiken attgenom

inte variti och för sigdettasjukbidrag,tidspension eller även av-om
försörjningsstöd.bevilja demsikten med ettatt

tillvårdbidraget knyteråldergränsen föralternativEtt är attannat an
frånförsörjningsstödtillåldersgränsen förhöjningden rättenav
utgåVårdbidrag kanföreslås. innebärDetohälsoförsäkringen attsom

år. På så vis undvikerår fyller 19halvårsskiftet ungdomentill det man
få de merkost-möjligheternaiuppstår tidsmässigt glappdet attettatt
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hennes familjeller intenader för ungdomen och hans ersättssom av
handikappersättningen täckta.

dendock i merkostnadsersättningViss komplikation liggerEn att
funktionshindrades kostnaderutgår itill täckande den ungeavsom

århan eller fylltsådant efter det hon har 18fall till föräldrarna attutges
utgårmerkostnadsersättning till föräldern ochoch blivit myndig. Att en

stå i konflikt med frigörelseprocessentill den själv kan tyckasinte unge
Ååldern uppnå.i den bör andraoch självständighet ungdomarden som

förhållandena liknar den faktiska si-sådan lösningsidan innebär atten
ålderi motsvarandeså alla övriga ungdomartutionen för gott som

i allmänhet be-själva inte förvärvsarbetardessa i de fall deeftersom är
åtskillnad mellanförsörjning.föräldrarna för sin Enroende ersätt-av

för merkostnader respektivevårdinsatser och ersättningning för upp-
olika iför merkostnader tillersättningdelning annatsompersonerav

innebära vissa problem. Detnödvändig skulle dessutomfall skulle vara
svårigheter med hänförauppstå innebärsituationertorde kunna attsom

merkostnadsersättning skalltill antingen denviss merkostnad somen
till den merkostnadsersättning beviljasellertill denutges somunge

Även aspekter kan det ligga fördelar i detandraföräldern. att sam-ur
vårdinsatser och merkostnader förförlade behovet ersättning enav

naturligtvis också såärende. Detfamilj kan hanteras i och ärett samma
föreligger skyldighetförhållandet förälder och barndet i mellanatt en

tillhandahålla de insatser och möjligheterföräldern denför att unge
alltså förhållandetskall detvårdbidraget praktikenomfattar. I attsom

går misteinte leda till denersättningen till föräldern attutges unge om
fåttha vid lösning.någon ersättning han eller hon skulle en annansom

föräldern.Vårdbidraget föreslås sin helhet tilldärför i utges
påverkarnaturligtvis indirekt denVårdbidragEftersom beslutett om

skyldig be-levnadsförhållanden försäkringskassanbör attvaraunges
tilltillfälle sig ansökanreda henne eller honom rättöveryttraatt omen

eller hon blivit myndigVårdbidrag tid efter det hanatt omavsersom
obehövligt.det inte kan uppenbartanses

Åldersgränsen handikappersättning samtidigtför till börrätt
halvårsskiftet år årfyller 19höjas till i normala fall det personen

Vårdbidrag halvårsskiftet åråldersgränsen till det denhöjning förEn av
Vårdbidragår till och handikappet-fyller 19 innebär dock rättattunge

16 år, kunnasättning, kan till försäkrad fyllt skulleutges somsom
ersättningsformer sammanfallerföreligga parallellt dessa närtrots att

tilldet gäller Vilka merkostnader kan grunda ersättning. I prin-rättsom
cip alla de merkostnader grunda till handikappersättningkan rättsom
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form skattefri merkost-Vårdbidrag iockså kunnabör ersättas avgenom
medbakgrund ochdennamerkostnadsersättning. Motnadsdel eller

till handi-ställningstagandet börredovisade rätttill dethänsyn ovan
från års16under tidenföreliggaintemerkostnaderkappersättning för

år för denfyller 19försäkradårhalvårsskiftet detålder fram till somen
någoneller medbåda föräldrarnamedtillsammansstadigvarande bor

dem.av
vårdasför barnregler intenuvarandeenligtVårdbidrag lämnas som

fråndrift bidrageller tilltillhörinstitution utgespå staten varssomen
pågåberäknasVården kanlandstingskommunellerkommunstaten, om

vårdas utanförgäller barnetreglerMotsvarandemånader.minst omsex
vårdasfallibarnetellerförsorgdess annatinstitutionen omgenom

landstingskommunellerkommun ärochinstitutionutanför staten,
då barnetVårdbidrag inteinnebärvården. Dettahuvudman för utgesatt

eller liknande,habiliteringsklinikersjukhus,tid vistasunder längre
1993:387eller lagen1980:620socialtjänstlagenenligtfamiljehem

särskildfunktionshindrade, bostad medtill vissaoch servicestödom
stöd och1993:387enligt lagenungdombarn ochservice för ser-om

till statligi anslutningelevhemfunktionshindrade,vissatillvice spe-
boendemöjlig-eller olikaspecialpedagogiskacialskola, resurscenter

till s.k.kanriksgyrrmasier. Däremotvid rättelevernaerbjudsheter som
uppfyllda föri övrigtförutsättningarnaferievårdbidrag föreligga ärom

Vårdbidrag.tillrätt
årelev under 18skall1991:481folkbokföringslagenEnligt somen

hosföräldrar bosattmedhemvist tillsammansegentligasittha anses
skolgången regelmässigtföljdhon tillellerhanföräldrarna även avom

elevengäller efter detställe. Dettadygnsvilasintillbringar attannat
gymnasieskolagenomgår grund- ellerår så eller honlänge hanfyllt 18

till änd-heller ledaintevistelseutbildning. Enmotsvarandeeller anses
sjukvård,institution förvård vidföranledsrad bosättning den enavom

enligtenligt vadperiodersådanaUndervård somsom,ungaav m.m.
vistelsegrundföreliggerVårdbidrag intetillredovisats, rätt avovan

inteungdomenelleremellertid barnetbörpå institution ansesm.m.
bedömningenvidföräldrarna rättnågonhosstadigvarande bosatt avav

folkbokfördungdomenellerbarnet ärtill handikappersättning även om
föräldrarna.hos

handikappersättningtillbedömningdet gällerNär rätt somav
dagligafunktionshinder i sintill följdpå försäkradgrundas att aven

såsjälvklartdettidskrävande hjälplivsföring behöver ärannanavmera
Vårdbidrag måstemedoch Vilkaförälderde insatser ersättsgöratt en

så ellerbarnsmånga fallSamtidigt det ibeaktas. kan att ett envara
skäl intelivsföringen olikadagligahjälp i denungdoms behov avav

tillgodoses i mindreendast kanföräldrarna ellertillgodoseskan om-av
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påHandikappersättning bör därför kunna den grundenfattning. utges
tillsammans med förälder. Det be-borför det falläven yngre personen

förälders insatser vilkasådant fall täckshjälp ihov engenomav som
till handikappet-naturligtvis inte berättigaVårdbidrag skallmedersätts

sättning.
förföreligga för denhandikappersättning kantillRätt även attsom

hjälp ifortlöpande Detförvärvsarbeta behöverkunna ärav annan.
ligger vid sidan vadfråga behov hjälpinsatsersådana fall avsomom av
Vårdbidrag. sådanttillvid bedömning Ettidag beaktas rättavsom

handikappersättningtillgodosesdärför kunnahjälpbehov bör genom
Vårdbidrag.oberoende förekomsten avav

fråga förtidspension böridag gäller imed vadlikhetI omsom
beslut ha-i samband medhandikappersättningtill omprövasrätten om

långtidssjukpenning.biliteringspenning eller
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överklagandeochbeslut,Ansökan,13

habiliteringspenningbeslut omav

Ansökan13.1

kunna beviljasHabiliteringspenning skallförslag:Utredningens
skall dock habilite-fallfrån försäkrade. I vissadenansökanefter

undertecknatsansökan harefterbeviljaskunnaringspenning att en
två trovärdigaellerförvaltare personer.avav

förutsättningAnsökan en

från denefter ansökanbeviljas endastkunnaHabiliteringspenning bör
tillbör inte kunnaFörsäkringskassan pröva rättenenskilde personen.

har dennaförsäkringskassanSkälet tillpå initiativ.ersättning atteget
framför alltförtidspension/sjukbidragdet gäller ärmöjlighet attnär

i formdagersättninguppbäraskall fortsättainte av exem-enpersoner
ellerarbetsförmåga varaktigtbedömssjukpenning deraspelvis varaom

minst fjärdedel.medtid nedsattavsevärdför en
ellerhinder för honomfunktionshinderde fall utgörI ettpersonens

under-ansökan kunnabörhabiliteringspenningansökahenne att om
för-vältrovärdigatvåförvaltare eller ärtecknas personer somavav

föreslås således reglerdelförhållanden. dennasökandens Imedtrogna
föreskrifteri RFV:senligt 1-2vadmedöverensstämmer somsom

beträffande ansökangällerpension1977:3 ansökanRFFS omom om
förtidspension.

på försäkradeinformation till deKrav

habiliteringspenningansökan förskall finnasVillkoret det attatt en
till deinformationsinsatserkravskall kunna beviljas ställer stora

ersättning. förstahands-för till Ettkan aktuella rättvaragrupper som
åligger försäkringskassan. Framfördenna informationför attansvar ge

långtids-betalateller tidigare harfall inte betalarallt i de ututman
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dock beroendekassankommerVårdbidragsjukpenning eller att avvara
ha-Eftersommyndigheter eller organisationer.från andrainformation

årtidigast juli detbeviljas den 1föreslås kunnabiliteringspenning per-
då fortfarande torde studera,år, och flertaletfyller 19 personersonen

från kom-åtgärder eller insatserarbetsmarknadspolitiskasigägna
också infonnations-visstsjukvården, vilarocheller hälso- ettmun

Handikapprörelsenorganisation.myndighet och ärrespektiveansvar
sammanhanget.härinforrnationskanal i detockså viktigen

Beslut13.2

föreslås fatta beslutSocialförsäkringsnärnndförslag:Utredningens
habiliteringspenning.beviljandei ärenden avom

försäkadfrån tidpunkt denbeviljas denbörHabiliteringspenning
skallersättning. Ersättningentillförförutsättningarnauppfyller rätt

förhållande tilltillbaka imånaderför högstbeviljaskunna tre an-
sökningsmånaden.

arbetsförmåga skalllångvarigt nedsattvidHabiliteringspenning
månadmånaden före denlängstdocktills vidare,beviljas t.o.m. som

år.försäkrade fyller 30den
skolgång funktions-till följd sittförlängdFörsäkrade har avsom

utgångenhabiliteringspenningbeviljasskall kunnahinder t.o.m. av
dock längstavslutas,bedömsmånad studiernai vilkenden t.o.m.

år.fyller 30försäkrademånad vilken denimånaden före den
från tidpunkt denbeviljas denkunnaskallHabiliteringspenning

fördock intetill ersättning,villkoren föruppfyllerförsäkrade rätt
ansökningsmånaden.månader företid tillbakalängre än tre

socialförsäkringsnänm-skallförsäkradefrån denEfter ansökan
habi-tillbeslutakunnaförutsättningar rättenunder vissaden attom

upphöra.literingspenning skall
tillprövninginledaskall kunna rättenFörsäkringskassan aven

underförsäkradedenFörutsättningenhabiliteringspenning. är att en
kansådana aktivitetersigunderlåtitharlängre tid ägnaatt som

till utvecklingmöjligheterhennestill hans ellerbidra tasattantas
till sigha nekatskall dessutomförsäkrade ägnatillvara. Den att

rim-har erbjudit ochfaktisktolika myndigheteraktiviteter somsom
skallprövningpositiv utveckling. Enleda tillborde kunnaligen en

indragningersättningen. Enindragningleda tillkunnaytterst aven
defortsättningsvis inaktiv ochindividenförutsätter äräven attatt

hon rimligensådant han ellerslagerbjudsaktivitet är attavsom
utvecklingsmöjligheter.sinamedverka till tillvaraborde att ta
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socialförsäkringsnämndiBeslut

be-beslut i alla ärendenfatta rörSocialförsäkringsnämnden bör som
habiliteringspenning.viljande av

habiliteringspenning torde i allmänhetbeviljandebeslutEtt avom
habiliteringspen-beslutbedönming. Ettinslaginnehålla ett stort omav

inte minstindividen,betydelse fördessutom hakommerning storatt
habiliteringspenningbesluttrygghet. Ettekonomiskadennesför om

kommer be-denindividen, eftersomförbetydelseha attkan storanses
möj-innebäraoch dessutomlång tidregelunder storatalas ut ensom

bibehållen ersättning.medaktivitettillligheter

månaderRetroaktivt i högst tre

tidpunkt individfrån denbeviljasbörHabiliteringspenning upp-en
ersättning.tillförförutsättningarnafyller rätt

förekommakommabakgrund det kanBland attattattmotannat av
habiliteringspenning kunnainformation i tid börfårförsäkrad inteen

inte habilite-ansökningsmånaden. Dock börtid föreför vissbeviljas
månadertid tillbakaför längrebeviljas änringspenningen kunna tre

tillämpas viddenregelansökningsmånaden. Dennaföre motsvarar som
förtidspension.beviljandeansökan och av

längstvidare, dockbeviljas tillsskall t.0.m.Habiliteringspenning
ålderårs29

år denjuli dettidigast den 1beviljasskall kunnaHabiliteringspenning
docktills vidare,skall beviljasår. Ersättningenförsäkrade fyller 19

år.försäkrade fyller 30månad denmånaden före denlängst t.0.m. som
två vidfall, delsbeviljas ikunnaHabiliteringspenning skall aven

med förekomstarbetsförmåga i föreningnedsattmedicinska skäl helt
betydandeförorsakarfunktionshindervaraktigtochett stort somav

följd funk-dels vid tillhuvudregeln,svårigheter livsföringeni aven
skolgång.tionshinder förlängd

skolgång för tid studiernaersättningen denbeviljasVid förlängd
pågåberäknas

till ersättning upphör iskolgång naturligtförlängd detVid rättenär att
ersättning förutsätter iavslutas. tilltill studierna Rättenanslutning att

ersättning under studieavbrotttillprincip studerar. Rättatt personen
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skall i princip gälla i fall avbrottet kortvarigtendast de eller föror-är
sakas medicinska skäl.av

skolgångHabiliteringspenning förlängd börunder därför beviljas
utgångentill månad vilken studierna bedömsden i avslutas, dockav

månaden månad år.längst före den den försäkrade fyller 30t.0.m. som

arbetsförmåga ersättningenVid nedsatt beviljas tills vidare

på arbetsfömiågaHabiliteringspenning grund nedsatt skall beviljasav
vidare. beslut habiliteringspenning kommer därförtills Ett i principom

från årgälla den tidpunkt den beviljas, tidigast den 1 juli detatt perso-
år, månaden månadföre den år.fyller 19 fyller 30t.0.m.nen personen

Då upphör till habiliteringspenning eftersom ersättningen för-rätten är
årbehållen 29 ellerärpersoner som yngre.

Då ingångentill habiliteringspenning upphör vid denrätten av
månad årde fyller 30 kan dock vissa fortfarande ha medi-personer av

arbetsförmågacinska skäl helt eller delvis nedsatt och därmed vara
berättigade frånfortsatt till ersättning ohälsoförsäkringen i form av an-
långtidssjukpenningtingen eller förtidspension beroende på varaktig-
arbetsförmågenedsättningen.heten i inte riskera någonFör att att en-

skild individ skall miste ekonomisk ersättning bör försäk-om en
ringskassan ha skyldighet tid informerai god den enskildeatt atten om

till förmånen kommer fyllda år.upphöra vid 30 de fallIrätten att per-
långtidssjukpenninginte själv lämnar ansökanin ellersonen en om

förtidspension bör försäkringskassan initiativ inleda pröv-eget en
så månadning till ersättning i god tid före den fyllerrättenav personen

år uppstå något å30 det inte skall behöva tidsmässigt glapp mellanatt
å långtidssjukpen-sidan habiliteringspenningen andra sidanochena en

ning eller förtidspension.en

Under vissa förutsättningar skall det kunna beslutas rätten tillatt
habiliteringspenning skall upphöra.

Utredningen har skall kunna sigäven övervägt avsägaom en person
till habiliteringspenning månadföre den han eller hon fyllerrätten 30

år. bakgrundMot den trygghet ligger i med habi-systemeten. av som
literingspenning utredningen bedömningen det endast kangör röraatt
sig fåtal fall där initiativ kommer vilja avståett eget attom personer
från ersättningen. Det skulle dock kunna förekomma, exempelvis om

framgångsrik påmedicinering eller blirsätten person genom annan
återställdhelt påoch kan träda in arbetsmarknaden. ellerHan hon kan
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skäl helt lämna försäk-psykologiska önskadå praktiska eller attav
avräkningssyste-inom föroch försörja sig självringen attutan ramen

försäkringskassantillbehövahabiliteringspenningeni rapporteramet
förvärvsinkomstema.omfattningen av

önskarexempel kantänkbartEtt attannat av-en person somvara
inte ställerhan eller honmotiveringenmedsig ersättningen attsäga

ställer under tid medförsäkringenpåkrav aktivitetde er-somupp
indragning, kanbesluteventuelltsättning. I stället för invänta ettatt om

med försäk-kontakteninitiativ till brytaviljasjälv atttapersonen
ringen.

påtvingasskall ersätt-allmänt tveksamtDet är attsett enpersonen
ovanståendebådainte vill ha. Isighan eller honning uppgersom

enskilde indi-till denskäl hänsynsåledes finnaskan detexempel att ta
tillmötesgåaktuelltdockvilja. börvidens Det att personensvaraegen

30föreförstnämnda fallet. Omönskemål främst i det personenegna
själv,kan försörja sigarbetsförmåga ochuppnår helårs ålder attutan

kan detfrån ohälsoförsäkringen,långvarig ersättningberoende avvara
uppnåtts.hahabiliteringspenningensyftet med sägasfrämsta

Många funktions-självförsörjande.villallmänhetUngdomar i vara
själva och inteförsörja sighelst kunnavill allrahindrade ungdomar

från Samti-socialförsäkringen.ersättningberoendebehöva vara av en
ledahabiliteringspenningen kommaindrakan beslutdigt attattett om

hänvisadorganisation blirellermyndighetnågontill att taatt annan
fallet detsistnämndaförsörjning. I det ärför individensöver ansvaret
ersättningensigönskanindividensosannolikt avsägahellerinte attatt

grunder.medicinskakan ha
skall kunnahabiliteringspenningsåledes inte självklartDet är att en

siguttryckligen önskarförsäkrade avsägadenupphöra attäven om
skall kunnaförsäkradedenföreslår utredningenförmånen. Därför att

utgå. Socialför-skallinte längrehabiliteringspenningenansöka attom
Socialförsäkrings-sådan ansökan.dåskallsäkringsnänmden pröva en

upphöraskallersättningentillskall beslutanämnden rättenattom
möjligheterindividens saknarskälsåvida inte finnsdet attattatt tro
alltså tillupphörsådant beslutEfter rättenförsörja sig sätt. ettannat

få habilite-åter önskartillfällevidförmånen. individenOm ett senare
Social-ansökan.lämna ineller honringspenning skall han en ny

tilldå prövningförsäkringsnämnden skall rättengöra aven ny
ersättning

har knappastförvärvsinkomstertillfälligahar endastEn person som
sådana fallskall upphöra. Iersättningtillskäl ansöka rättenatt attom

ersättningenmed reduceringskall det i kapitel 8 föreslagna systemet av
det vid ansökantillämpas. Omintjänade arbetsinkomster attomenav
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fråganupphöra endast tillfälliga in-till ersättningen skall ärrätten om
således bevilja ansökan.bör inte nämndenkomster

habiliteringspenningenundantagsfall skall kunna dras inI yttersta

utgångspunkt förslaget införa habiliteringspenning förviktig förEn att
svårt funktionshindrade ersättningsperioden skallär attyngre personer

individens utvecklingsmöjligheterpräglas aktivitet leder till attav som
motivation har visat sig oftatillvara. Den enskildestas vara av-egen

nå framgångför utsikterna i ärenden med rehabiliteringgörande att
individen själv vilken eller vilkahabilitering. Därför skalleller avgöra

aktuella.aktiviteter blirsom
någradet bör ställas krav individkapitel diskuteradesI 8 enom

sådanasig aktiviteter kanhabiliteringspenningmed ägnaatt som
hennes möjligheter till utveckling till-till hans ellerbidra tasattantas

någonbör finnas form aktivitetskravkonstaterades detDet att avvara.
den skulleaktivitet hos enskilde kunnaden enskilde. kravEtt

verkligen erbjuda de insaster ochförmå myndigheteransvariga att ge
eller behöverhabilitering han hon och hardet stöd till individens som

Någon skyldighet för individen försöka tillvaratill. formrätt att taav
också betydelse legitirnitetsskäl.sina utvecklingsmöjligheter är avav

också ohälsoförsäkringen ställerkan andra skäl rimligtDet attvaraav
på habiliteringspenning. konstateradesvissa krav dem har Detsom

också undantagsfall kommer finnas anledning fördet endast i attatt
mån blirindividen. I den det aktu-försäkringskassan ställa kravatt

aktuellt främst kommuner-i stället förellt ställa krav torde detatt vara
na.

skyldighetssida inom habilite-står alldeles klartSamtidigt det att en
absolutmåste undanskymd roll i Idenringspenningen inta systemet.en

individens motivation ochdelen fallen detövervägande är egnaegenav
positivthabiliteringen skall leda tillval kommer avgöra ettattsom om

genomgåendepå sigresultat. krav henne eller honomEtt ägnaatt
förordar hotar därför möjlighe-aktiviteter ansvariga myndighetersom

nå framgång.attterna
kan bli aktuellt inom ohälsoförsäkringen allmäntDet är ettsom

formulerat på med hänsyn till sina förutsättningarkrav individen att
försöka tillvara sina möjligheter till utveckling. I normalfallet kanta
det däremot inte bli fråga individens val, handet äratt styra utanom
eller frånhon själv med eventuellt stöd andra myndigheter avgörsom
hur tiden med habiliteringspenning skall utnyttjas.

En indragning ersättningen den enda sanktionärav som
försäkringskassan till. Möjligheterna förkan socialförsäkrings-ta
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bör dock bli starktindragning ersättningenbeslutanämnden att avom
begränsade.

underlåtit siglängre tid harden försäkrade under ägnaOm atten
möjlig-till hans eller hennesbidrakansådana aktiviteter attantassom

försäkringskassan kunna inledatillvara börtill utvecklingheter tas en
förutsättningytterligarehabiliteringspenning. Enprövning tillrättenav

försäkrade dessutominledas denprövning skall kunnaför är attatt en
erbjudna aktivitetermyndigheterolikasigtillnekar ägnaatt somav

prövningutveckling. Innanpositivleda tillborde kunnarimligen enen
sig för med indi-försäkringskassan hördock naturligtdetinleds är att

kan ñn-pågår någon aktivitet. Detdet inteorsakerna tillviden attom
period inaktiv.underindividenskäl förgiltiga att varaennas

leda till beslutersättning skalltillprövning ettFör rättenatt aven
vissa förutsätt-in krävsskall drashabiliteringspenning attattom en
individenindragningGrunden föruppfyllda. ärningar utanattär en

frånavstårhan eller honinaktiv ochegentliga skäl fortsätter attatt vara
bidra till hans eller hen-skulle kunnaaktivitetsådana erbjudna attsom

tillvara.utvecklingmöjligheter till tasnes
socialförsäkringsnämndenförmöjligheternaförslag blirEnligt detta

mycket starkt begränsade.ersättningenindragningbeslutaatt avom
idärmed intebedömning torde det änutredningensEnligt annat yttersta

habiliteringspenning.indragningakuellt medundantagsfall bli enaven

Överklagande beslut13.3 av

ärendebeslut iSocialförsäkringsnämndensförslag:Utredningens
förvalt-till allmänöverklagasskall kunnahabiliteringspenningom

Riksförsäk-ochförsäkringskassanenskilde,Både denningsdomstol.
överkla-Reglerna förbesluten.föreslås överklagaringsverket kunna
beslut iöverklagandegäller förföreslås desammagande avsomvara

kap. i AFL.enligt 20förtidspensionärenden om

skapasaknades anledningdet166 konstateradesSOU 1997:I attatt nya
långtidssjukpen-införandetmed anledningöverklaganderegler avav

be-vid överklagandeAFL gällerenligt 20 kap.ning. reglerDe avsom
habilite-gälla för beslutförtidspension skalltillslut ävenrätt omom

ringspenning.
habiliteringspenningbeslut i ärendeSocialförsäkringsnänmdens om

Bådeförvaltningsdomstol.till allmänsåledes kunna överklagasskall
föreslåsRiksförsäkringsverketochförsäkringskassanden enskilde,

besluten.kunna överklaga
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Ikraftträdande14

Inledning14. 1

1997:189 har1997:166 och SOUSOUbetänkandenade tidigare ut-I
långvarigtvidför ersättningföreslagitredningen systemett nyttatt

kraft tidigast denkan träda iväsentligtarbetsförmåga i alltnedsatt
1997:166 föreslogs dockförslagen i SOUjanuari 2001. Ett1 par av

januari 1999.redan den 1införaskunna
ikraftträdandetid-talar föromständigheterfinns radDet ensomen

Även sig värdei och förår det2001. ärpunkt tidigast att ett nyttavom
enligt utred-så möjligt detigångkan komma ärsnartsystem som

möjligt med ikraftt-praktisktintebedömningningens tidigare ett
ärtidigast 2001.trädande förrän

harförtidspension,Reformerad1997/982111propositionI m.m.
lång-ersättning vidförföreslagit reformeratregeringen systemettatt

januari 2001.kraft den 1arbetsförmåga skall träda ivarigt nedsatt
frågor börpå finns flerauppfattningen detBland grundas attannat som

ställning be-regeringenberedning innanföremål fortsattbli för tar
till behovethänvisasträffande dessa. I övrigt ett nyttatt anpassaav

ålderspensions-reformeradedet föreslagnaförtidspensionssystem till
regeringens förslag.antagitRiksdagen harsystemet.

gi-1997:189 har1997:166 och SOUSOUVissa remissvarenav
träda ibestämmelsema inte bördestöd uppfattningenvit att nya

Riksförsäkringsverketbekräftarår Bland2001.kraft förrän attannat
övergång årtillsamband mediomprogrammeringenproblemen med

förslagdelar utredningensikraftträdandet de2000 gör att somavav
tidigast denkan skei ADB-systemetnyprogarnmeringförutsätter

januari 2001.1
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år 2001Ikraftträdande14.2

ersättningförförslagförslag: DetUtredningens ett nytt systernom
m.fl förslagarbetsförmåga förlångvarigt nedsattvid personeryngre

kraft denskall träda ibetänkandei dettapresenterassom
januari 2001.1

redovisade be-ifrån tidigaredenskälingafinnerUtredningen att
Så-ikraftträdandetidpunkt förbeträffande nytt system.ettdömningen

remissinstan-ställningstaganderiksdagensochregeringensväl som
ikraftträdan-tidigastedenår 2001bekräftar äruppfattning attsemas

ilämnasOckså de förslagmöjlig.praktisktdetidpunkt är somsom
januari 2001.den 1träda i kraftföreslås därförbetänkandedetta

långvarigt nedsattvidersättningförheltDärmed kan nytt systemett
tidpunkt.ochkraft vidarbetsförmåga träda i sammaen
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Övergångsbestämmelser15

Tidigare förslag15.1 om

Övergångsbestämmelser
vidtill för ersättninglämnades förslag166I SOU 1997: nytt systemett

långtidssjukpen-arbetsförmåga. medEttlångvarigt nedsatt nytt system
väsentligt träda i kraft denföreslogs i alltförtidspensionochning
omfattande reglering hurPå punkter krävsflerajanuari 2001.1 aven

till.det föreslagna skallövergången från nuvarande tilldet systemet
Övergångsbestämmelser lämnades i SOU 1997:189. DärFörslag om

utgångspunk-principiella och generellaockså för antalredogjordes ett
övergången frånfå regleringligga till grund förbör ettter avensom

utgångspunktgrundläggandetill Enbefintligt är attsystem ett nytt. er-
föreslagna ikraftträdan-beviljats före detsättningar har systemetssom

bibehållas oförändrade.så långt i principde möjligt bör
förslag hurytterligaredetta betänknade lämnasI ett nytt systemom

ihuvudsakligentillkommande förslagen berörbör Deut. personerse
Även föreslås kraft denår. förslag träda iåldersgruppen dessa19-29

bestämmelserdet behovLiksom tidigare finnsjanuari 2001.1 av som
från nuvarande till det föreslagnaövergången detreglerar systemet.

betänkande föranlederlämnas i dettavissa de förslagEndast av som
På några där det i och förÖvergångsbestämmelser. punkterbehov av

från före-övergången det nuvarande till detsig behövs regleringen av
dei avgörande delar hanterasfullt ellerslagna kan detta utsystemet av

exempel den ytterligare1997:189. Ettförslag lämnades i SOU ärsom
frånförtidspension, iåldersgränsen för tillhöjningen den nedre rättav

år.år föreslagna flera skältill 30 AvSOU 1997:166 föreslagna 19 nu
för vid det före-beviljad förtidspensionbör redan en person somen

årår eller löpa vidareikraftträdande 2001 29slagna ärsystemets yngre
ålder. övergångsbestämmelsema iårs29 Utövert.0.m.

omvandling ersättningen i formSOU främst teknisk1997:189 en av-
och till inkomstrelaterad förtids-folkpension, pensionstillskott ATPav

sådanapension och garantibelopp krävs ingen ytterligare reglering av-
fåockså kunde drafall. och för sig önskvärt dennaDet i att gruppvore

förhållningssättoch utformade till ak-det föreslagna generöstnytta av

SOU7 1998:106
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habiliteringspenning förpräglar förslagettivitet personer yngreomsom
olämpligt automatiskt förarättsäkerhetsskäl det dockår.30 Av är attän

habiliteringspenningen. tänkbar lösningEntillhela dennaöver grupp
få frånbyta för-ansökeri stället föra över attatt ompersoner somvore

åstadkomma sådan lös-habiliteringspenning. Förtidspension till att en
tekniskt mycket komplicerademellertid krävasskulle detning setten

detta godtagbartinte hellervarförersättningen, äromräkning ettav
habiliteringspenningens aktivadockUtredningen hoppasalternativ. att

förtidspensionärer underockså påfår genomslagvisstkaraktär yngre
finnasdet kommerövergångssperiodtioårigaden att personersom

föreslagnabeviljad före detförtidspensionår med30 syste-änyngre
år 2001.ikraftträdandemets

dockbetänkande kräveri dettatillkommande förslagendeVissa av
då de höjdasig främstÖvergångsbestämmelser. Detsärskilda rör om

för-handikappersättning. DessutomochVårdbidragföräldersgränsema
åldersgränshöjd nedreföreslagettidigarejusteringen detanleder omav
övergångs-modifieringförsörjningsstödlångvarigttillför rätt en av en

i SOU 1997:189.föreslogsbestärmnelse som

ÖvergångsbestämmelserTilkommande15.2

i dettaförslagenanledningmed av

betänkande

långvarigt försörjningsstödåldersgräns tillför rättJusterad nedre

vid införandetsjukbidragharförslag:Utredningens En somperson
nårårunder detta inteochjanuari 2001den lett nytt system somav

han ellerfå förlängtsjukbidragetårs ålder skall kunnatill 19 omupp
dock ald-sådan förlängning kanövrigt. Enuppfyller villkoren ihon
år.år fyller 19detden 1 julilängre tid tillrig än personenavse

år lägsta16sjukbidragssystemförtidspensions- och ärI nuvarande
åristället 191997:166 föreslogsSOUålder till ersättning. Iför rätt

från ohälsoförsäk-ersättninglångvarigålder för tilllägsta rättsom
långtidssjukpenningochavskaffassjukbidragetsamtidigtringen, som

åldersgränsnedre skulleförslagetinförs. Samtidigt att omangavs
arbetet.kunna i det fortsattaomprövas

förslagetföreslås justering det tidigaredetta betänknadeI omaven
föreslås långvarigt19-årsgämsfaståldersgräns. stället förnedre I atten

långtidssjukpenningfrån ohälsoförsäkringen i formförsörjningsstöd av
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juli detbetalas tidigast den 1skall kunnahabiliteringspenningeller ut
marginell betydelsehar endastår. Förändringenfyllerår individen 19

aktuellavid detfödelseårgång år i genomsnitt19visseftersom ären
född hand-åretunder visshalvårsskiftet. Beroende ärnär en person

några månader.någon ellerår minusåldern plus19lar det om
övergångsbestämmelse för hantera1997:189 föreslogsSOUI atten

det förslagnainförandetvid ärför demsituationen systemetavsom
in-sjukbidrag vidharsjukbidrag. Denår har19 ochän somsomyngre

få dettaskall kunnaår då sjukbidraget löperoch under 19förandet utär
på ersättningenStorlekenuppfyllda.för dettakriteriernaförlängt ärom

sådan förlängning kan docknuvarande regler. Enenligtskall beräknas
år.fyller 19till desstidlängrealdrig än personenavse

19-årsgränsen harföreslagna omprövatstidigaredenEftersom nu
övergångsbestämmelsentidigaredenjusteringmindrekrävs omaven

vid införandetsjukbidragharDensjukbidragstagare. ett avsomunga
nårårdetta inteoch underjanuari 2001den 1systemnytt uppett som

eller hon iförlängt hanfå sjukbidragetålderårs skall kunnatill 19 om
aldrig avseförlängning kan docksådanvillkoren.uppfyller Enövrigt

år.år fyller 19till den juli detlängre tid 1än personen

åldersgränsen handikappersättningtillför rättnedreHöjd

beviljad handi-börförslag: InriktningenUtredningens attvara en
låg grundtillvillkorenligt deskall löpa vidarekappersättning som

beviljandet.för

förmån, delssjälvständigdelsi dagHandikappersättning utges som en
till ersättningförutsättning för ärtill pension. Entillägg rätt attsom

be-handikappersättning kantillår.fyllt 16 Rättenförsäkrade harden
tid.till vissgränsas en

till handi-föreliggaföreslås inte skalldetbetänkande rättI detta att
års ålder tillfrån 16 framunder tidenmerkostnaderkappersättning för

föreslåsår. gälla iår fyller 19 Dettahalvårsskiftet det nor-en person
stadigvarande borungdomarnaför den majoritetmalfalet, dvs. somav

någonmed dem. Däremotbåda föräldrarna ellermedtillsammans av
få handikapper-alltjämt kunnabosättningoberoendeskall aven person

också andra förutsättningarfrån års ålder vissa16 ärsättning upp-om
fyllda.

harförsituationenregler kan hanterakrävsDet personer somsom
ljanuarideninförandethandikappersättning vid systemett nyttav

ålder.når till års Vissaår 19under detta inte2001 och avuppsom
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dessa kan ha handikappersättning vid sidan förtidspension ellerav en
sjukbidrag, kan ha ersättningen självständigmedan andraett som en

förmån.
inriktningen bör till beviljad handi-Den allmänna rättenattvara en

skall för vid ikraftträdandetkappersättning inte dras in sompersoner av
åldersgränsen.föreslagna nedre be-den Enänärett nytt system yngre

förmån villkor lågviljad bör i princip löpa vidare enligt de tillsom
grund för beviljandet.

handikappersättning vid införandet det före-harPersoner avsom
når årsår till ålder böroch under detta inte 19slagna systemet uppsom

denna enligt beslutet löper vidaretill ersättningha kvar rätten utanom
föreslåstill handikappersättningviss tid.begränsning till Rättenenen

eventuellt beslut habilite-i samband meddock omprövas ett om
långtidssjukpenning.ringspenning eller

till viss tidtill handikappersättning begränsadOm ärrätten som en
vidare till den beslutade tidpunkten. Om därmedbör ersättningen löpa

århandikappersättning upphör före den 1 juli dettillrätten personen
år tillfyller 19 bör eventuell prövning ersättningrätt görasny aven

enligt de föreslagna reglerna.nya

åldersgräns långvarigt försörjningsstöd och förHöjd för tillrätt
Vårdbidrag

Vårdbidrag barn eller ungdom börUtredningens förslag: för ett en
utgå ungdomen har förtidspensioninte samtidigt barnet ellersom

eller sjukbidrag.

frånlångvarigt försörjningsstöd ohälso-föreslåsI detta betänkande att
årjuli individenförsäkringen skall kunna betalas tidigast den l detut

ålderår, års nuvarandefyller istället för tidigast vid 16 i19 system.
föreslås Vårdbidrag tillSamtidigt nuvarande till för föräldrar barnrätt

år gälla äldre barn och ungdomar,till 16 utsträckas till ävenattupp
halvårsskiftet år år.dock längst till det de fyller 19

ikraftträdandet föreslagna januariVid det den l 2001systemetav
kommer det finnas har förtidspension eller ettpersoner som en

år når-upp års ålder.sjukbidrag detta inte till 19 börunder Detsommen
också Vårdbidragundvikas det skall kunna beviljas för föräldrar tillatt

sådana föreslås Vårdbidragbarn eller Därför förungdomar. barnatt ett
utgåeller samtidigtungdom inte skall kunna barnet elleren som

ungdomen har förtidspension eller sjukbidrag.
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Finansiering16

Inledning16. l

skallsjukbidragetföreslagitutredningen1997:166 harI SOU att av-
skall in-långtidssjukpenning,ersättningsform,ochskaffas att en ny

medskall föraslångtidssjukpenningochFörtidspensionföras. samman
Föräld-försäkringsgren.tillsjukpenningförförsäkring gemensamen

från sjukförsäk-sjukvård avförasskalltillersättningochraförsäkring
ordning.särskildfinansieras iochringen

skall finan-ersättningarinkomstrelateradeohälsoförsälcringensAlla
ochför anställdaarbetsgivaravgifteri formsocialavgiftermedsieras av

garanteradetill denUtfyllnadnäringsidkare.egenavgifter för upp
skattemedel.med allmännagrundnivån finansierasskall

långvarigtersättning vidförtillsamlade förslagetDet systemnytt
åtminstone kortnågot utgiftersänktaarbetsförmåga innebärnedsatt

förhållanden. finnsDetnuvarandeförhållande tillmedellång sikt ioch
kanförsäkringenfinansiering,ytterligarebehovsåledes inget utanav

avgiftsuttagochoförändrat skatte-förinom utanfinansieras ettramen
utgifterna.totala offentligadesin andelökarohälsoförsäkringenatt av

avgifts-nivå knappt 8sjukförsäkringsavgift procentEn aven om
ålderspen-inklusiveförhållanden ochvid dagensskulle,underlaget

inkomstrelaterad inkornstersätt-finansieraräcka försionsreformen, att
förinomavgift kanpå sjukdom. Denna ettgrundning uttas ramenav

såvälgarantipensioner inomförutsattavgiftsuttagtotaltoförändrat att
sjukvårdtillersättningdeltillsammanförtidspensionålders- en avsom

skattemedel.allmännafinansieras med



106SOU 1998:Finansiering194

habiliteringspenningFinansiering16.2 av

finan-habiliteringspenningInkomstrelateradUtredningens förslag:
arbetsgivaravgifter för anställdai formsocialavgiftersieras med av
Utfyllnad till dennäringsidkare.egenavgifter föroch garante-upp

skattemedel.grundnivån finansieras med allmännarade
sjukpen-försäkring förmedHabiliteringspenning förs samman

för-förtidspension tillochlångtidssjukpenningning, gemensamen
ohälsoförsäkringen.säkringsgren,

föreslås identiskthabiliteringspenningvidErsättningssystemet vara
långtidssjukpenning.skall gälla förföreslagitshartidigaremed det som

försäk-habiliteringspenningen förs mednaturligtDet är att samman
förtidspension tillochlångtidssjukpenningsjukpenning,ring för en
Därmed det lika-ohälsoförsäkringen.försäkringsgren, ärgemensam

enligtfinansierashabiliteringspenningendeles naturligt att samma mo-
ohälsoförsäkringen. Inkomstrelate-fönnånsslag inomdell övrigasom

socialavgifter ifinansieras meddärförhabiliteringspenning skallrad
Utfyllnad till den garanteradeegenavgift.ocharbetsgivar-form uppav

skattemedel.med allmännagrundnivån skall finansieras
får presenterade1997:166 deförhållande till förslagen i SOUI nu

ohälsoför-förfinansiella konsekvensernågra påtagligainteförslagen
kvarstår tidigare bedömningenDärmed denhelhet.säkringen attsom

avgifts-nivå knappt 8sjukförsäkringsavgift procent avomenen
ersättninginkomstrelateradfinansiera allförunderlaget skulle räcka att

tillstånd.sjukdom jämställdamedpå grund sjukdom ellerav
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förslagenKonsekvenser17 av

effekterFinansiella17.1

dettaförslagen ieffektensamlade17.1.1 Den av
betänkande

litenföreffekterdirektaMarginella gruppen

svårt funktionshind-huvudsakligenberörbetänkandei dettaFörslagen
i detlitenår. Dessaåldrarna 19-29 utgörirade gruppenpersoner

samhället.svenska
föroch sjukbidragförtidspensioner000år nybeviljas cirka 2Varje

000-tidpunkt det 12år. vissVid är30änär enyngrepersoner som
sjuk-förtidspension ochår har19-29åldrarnai00013 sompersoner

Åldersgruppen samtligacirkaår för19-29 procentbidrag. tre avsvarar
tvåungefär systemetsfönnånstagare, och procentrepresenterar av

räknatutgiftersigdet grovtutgifter. Sammantaget rörsamlade om
storleks-perspektivet dessaår. iDetmiljard kronor är1knappt avper

förslagutredningenskonsekvensernafinansielladeordningar avsom
skall ses.

år16-64andelen i heladockbörDet poängteras att som engruppen
ålder betydligtårs30 störreförtidspension före ärsingång beviljatshar

års nybe-1997Beräknatantyder.uppgifterovanståendevadän
cirka 15uppskattateoretisktkan procentviljandemönster att avman

sinbeviljadeblivithakommerframtideniförtidspensionäreralla att
år.förmån fyllda 30före

reglertillde förslagkapiteldettaframgår fram ilängreDet att nya
några påtagliga finan-bedöms habetänkandet inteipresenterassom

denförhållande tillperspektivet ii det korta ut-konsekvensersiella
emellertid1997:166 innebar. Deti SOU ärgiftsnivå förslagensom

detberäknaexaktförkrävsfå underlagsvårt fram attatt mersom
Därförförslagen.för vissaekonomiska utfallet presenteras upp-av

kvalita-huvudsakmed ikonsekvensernaekonomiskadeskattningar av
bedönmingar.tiva

förändringprincip ingeninnebär iföreslagnaDet systemet av an-
ohälsoförsäk-frånförsörjningsstödbeviljaskantalet ettpersoner som
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nuvarande förtidspensions- och sjukbidragssystemringen. Precis som
långtidssjukpenningmed och för-och det tidigare föreslagna systemet

får långvarigt arbetsförmågamed nedsatttidspension aven person me-
stårförsörjningsersättning i proportion tilldicinska skäl gradenen som

arbetsförmågan.nedsättningen avav
ekonomiska ersättningen -försörjnings-heller vad gäller denInte

någrabostadsstöd innebär föreslagetålderspensionsrätt ochstöd, -
skillnader.väsentliga

hållerPå sig ohälsoförsäkringen inom de finansielladet hela taget
166 innebar. innebär i sini SOU 1997: Dettaförslagen tur enramar som

utgiftsnivå med nuvarande förtidspensions- och sjuk-något lägre än
bidragssystem.

förslag dem beroendesamlade ärUtredningens avgynnar som
lång tidförsäkringen under en

Även inte några påtagligasåledes förslagen i detta betänkande harom
ohälsoförsäkringen helhet utredningensfinansiella effekter harsom

1997:166,förslag, inklusive dem lämnades SOU betydel-samlade som
för beroendesefulla ekonomiska konsekvenser ärpersoner som av

långunder tid.systemet
garantinivån förhållandelöpande uppräkningen i till halvaDen av

förvärvsaktiva förbättring i för-reallönetillväxten bland de utgör en
hållande den kommer in försäk-till nuvarande för isystem grupp som

år.sedan kvar under följdringen och stannar en avsom unga som
garantinivånålderstrappan de riktigt kanVidare innebär i att unga

ålderstandardförbättring takt med ökadfram ytterligare iemotse en
års ålder.29t.o.m.upp

Positiva ekonomiska och andra effekter tydligt och generöstettav
förhållningssätt till aktivitet

Utredningen det i gradävertygad föreslagna högreär att systemetom
nuvarande förtidspensions- sjukbidragssystem vissaoch kanän ge av

i de aktuella åldrarna förutsättningar påde krävs för attpersonerna som
sikt kunna försörja sig själva eller delvis. Därförhelt kan i ettman mer
långsiktigt perspektiv med minskningräkna viss behovet för-en av av

frånsörjningsstöd i första hand ohälsoförsäkringen. En ökad förvärvs-
frekvens ocksåinnebär ökade materiella värden och skatteintäkter för

totaltsamhället Till detta skall detläggas läggersett. att systemetnya
grunden för positiv utveckling det gäller livsinnehållet för denären en-
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emellertid intekan detRealistisktberörs.individerna settskilda som
fall.enskiltvarjesituation iförändradradikaltbliväntas en
betydanderegeliår innebäriförtidspensioneringEn sam-unga

till dessframohälsoförsäkringenfrånutbetalningarna perso-mantagna
mycketandellitenRedanålderspensionär.år blir65 ochfyller ennen

ohälsoförsäk-därför begränsahabiliteringsfall kanframgångsrika
lyckad habilite-Ompåtagligt.utgifterringens engenompersonen

år med35självförsörjande kanår kan bli motringsperiod i uppunga
dettapenningvärdedagensIundvikas. motsvararförtidspension pen-

kronor.miljonercirka 3,3sionsutbetalningar
också posi-radtillkommersjälvförsörjninggradökadVid enaven

möjligtintedet dockHärindividerna. attenskilda ärför deeffektertiva
till eko-omvandlaskaneffektersådanautsträckningvilkenibedöma

förutsätterutvecklingpositiv atteftersombl.a.värden,nomiska en
meningsfulltdärför inteuppstår. Deteffekter ärdynamiskas.k.vissa

dockutredningen är över-effektdensiffrorförsöka sätta somatt
vilkenifaktorosäkeruppstå sikt. En är ut-kommertygad attom

behovtillgodose dekanverkligeninstanserolikasamhälletssträckning
svåraste funk-med dehos definnsstödochaktiviteter ungasomav

tionshindren.

ersättningmedAntalet personer

år30tillersättning änförföreslagnaDet yngresystemet personer
för-beviljaskanantaletförändring ettprincip ingeniinnebär somav

habilite-års ålder finns30ohälsoförsäkringen. Förefrånsörjningsstöd
demlångtidssjukpenning förpartiellellerhelringspenning eller som

iFörslagenskäl.medicinskaarbetsförmåganedsattlångvarigthar av
beviljaskundesituationmotsvarandeidetinnebar1997:166SOU att

långtidssjukpenning.förtidspension ellerpartiellhel eller
hosaktivitetprincip förutsättaoch itillFörslagen uppmuntraattom

detleda tillkunnaskulleersättningmedenskilde under tid attden upp-
uppfattaskanförsäkringen. Detin idrivkraftertillkommandestår vissa

reglerhabiliteringspenningens generösafå delfördelaktigt att avsom
skalldenersättningsforrndennamed äravsiktenälva attaktivitet.om

denochmöjligt,aktivitetså mycket attplattform för utansomenge
långtidssjukpen-Ocksåtrygghet.ekonomiskariskerar sinenskilde

efter-avseende,i dettaattraktivbetraktaskan kommaningen att som
aktivitet,olikasigkanvissa situationerindividen i ägna typer avsom

ersättningen.riskerastudier, attutant.ex.
försäk-idrivkrafter ineventuellatroligtemellertid inteDet attär

medindividerantalökning ersätt-innebärakommerringen att aven

SOU1998:106X
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ning. Det huvudsakliga skälet kriterierna för till ersättningär rättatt
arbetsförmågan långvarigtoförändrat skall grundas nedsattäratt av

medicinska skäl. föreslagna kriterierna för till habiliteringspen-De rätt
ocksåning innebär det tillkommer villkor, nämligenatt ett att personen

har och varaktigt funktionshinder förorsakar betydandestortett som
Övrigasvårigheter långvarigti livsföringen. sjuka inte likaärsom men

långtidssjukpenningsvårt funktionshindrade får till de inte kanrätt om
arbeta.

hållaheller torde eventuell drivkraft sig kvar i försäk-Inte atten
få någottid kunna spelrum och inverkanringen längre än avsett an-

generelltmed ersättning. Med de utökade möjlig-talet settpersoner
ocksåaktivitet följer nämligen ökad skyldighet för-heterna till atten

utvecklingsmöjligheter. gäller isöka tillvara sina Detta synnerhetta
också månlångtidssjukpenning, i viss vid habilite-under tid med men

långtidssjukpenningen vidkommande betonasringspenning. För och
och rehabiliteringen.stärks effektiviteten i habiliteringen Grunden i

arbetsförmågadet alltid den kortaste tillutgörs är vägensystemet attav
skall väljas. tydligt individens val och motivation iGenom sättaattsom

uppnå arbetsförmågadå inomhan eller hon bedöms inte kunnacentrum
habiliteringen rehabiliteringen,rimlig tid ökar effektiviteten i och

vilket i slutändan innebär ersättningsperiodema kan kortas i vissaatt
fall.

17.1.2 Effekter enskilda förslagav

långvarigt arbetsförmåga årsErsättning först vid 19vid nedsatt
ålder

1997:166 år åldersgräns förI SOU föreslogs preliminärt 19 nedresom
långvarigt fråntill försörjningsstöd ohälsoförsäkringen. Förslageträtt

modifieras inträdesålder försäkringen halvårsskiftetLägsta till blirnu.
Ävenår år.det den försäkrade fyller med detta förslag kommer den19

åldersgränsen årnedre bli i genomsnitt, med spännvidd i19 detatt en
från år.individuella fallet till påverkas18% 191/2 Därmed inte ohälso-

försäkringens utgifter i förhållande till det tidigare förslaget.
tidigast från års ålderErsättning cirka 19 innebär dock utgifts-en

minskning jämfört med det nuvarande med 16-årsgräns.desssystemet
årligen åldrarnaIdag det drygt 500 i 16- år18 beviljasär personer som

förtidspension eller sjukbidrag. Sammantaget det 2 000-3 000är per-
åldrari dessa sådanahar ersättningar. Med det förslagetsoner som nya

kommer med sannolikhet flertalet fådessa i stället habilite-stor attav
ringspenning långtidssjukpenningeller vid cirka års ålder.19 Troligen
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från socialförsäkringen föreersättningmånga ändå uppbärakommer att
de flesta fall.Vårdbidrag idå sannoliktårs ålder, och19

skolgång till följdförlängdHabiliteringspenning vid av
funktionshinder

habiliteringspenningskallansökanoch efterår eller äldre19Vid cirka
studiegång förlängdhartill normalförhållandeibeviljas personer som

nuvarandedetfunktionshinder. Iförorsakad sittskolgång systemetav
hareleverfunktionshindradesamtliga,många, intedetär som enmen

denden tidunderohälsoförsäkringenfrån motsvararersättning som
skolgången.förlängda

merutgiften försvårt hurbedömamycketfalli detta storDet attär
många funktions-hurAvgörandebli.tänkaskan ärohälsoförsäkringen

frånförsörjningsstödharintenuvarandeihindrade elever systemsom
svårtsamtidigtstudietid. Detförlängdunder ärsocialförsäkringen att

andra samhällssekto-förslaget föreffektenfinansielladenuppskatta av
rer.

förekommer främstfunktionshinderföljdstudietid tillFörlängd av
specialskolan,grundsärskolan,gåttgår inomeller hareleverför som
hörselskadaderiksgymnasiema för döva,gymnasiesärskolan och

tillgång uppgiftertillhar inteUtredningenrörelsehindrade.och som
deblandfrån socialförsäkringenförsörjningsstödförekomstenvisar av

denbedörrmingengyrrmasiesärskolan,går på görelever attmensom
sjuk-eller heltförtidspensionhar helmajoritetenövervägandealldeles
habi-därmed förslagettordeutvecklingsstördabidrag. För omgruppen
någrainnebärastudier inteförlängdamedunder tidliteringspenning

ohälsoförsäkringen.förpåtagliga merutgifter
CentralaRiksförsäkringsverket ochgenomförde1995Hösten

ekonomiskadetkartläggningstudiestödsnämnden avgemensamen
funktionshindraderiksgymnasiema förvidtill elevernastödet ung-

underlag förbildadedrygt 530 eleversamtligalandet. Avdomar i som
för döva,riksgymnasietvidelevernahade 91 procentrapporten av

vidoch 51hörselskadaderiksgymnasiet för51 vid procentprocent
samtliga--totaltrörelsehindrade 73riksgymnasiema för procent av

förmån. Resterandehade helsamtligaeller sjukbidragförtidspension
skulleriksgynmasiema,elevercirka 150motsvarande27 procent,

ellerunderfå habiliteringspenningsåledes med den förslaget ett ettnya
från socialförsäk-ersättningårs studier inte motsvaras av enpar som

ringen i dag.
något för-i dag inte harpå riksgymnasiemaelevernaVissa somav
Förslagetstudiestöd.från socialförsäkringen har i ställetsörjningsstöd
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skolgångförlängd innebärhabiliteringspenning vid därför samtidigtom
någotfår lägre utgifter fördet studiesociala i första handsystemetatt

studiebidrag.
mån idag förekommer vissa funktionshindradeI den det att ung-

sina gynmasiestudier, eller studie-domar inte slutför exempelvis att
nå kunskapsnivån,nödvändigt för den avseddatiden kortare änär att

fårförändringförslaget komma innebära vissa finan-kan att en som
då träder ikraft kankonsekvenser. Omedelbart antalsiella systemet ett

år och inte harfunktionshindrade 30änär sompersoner som yngre -
frånnågotsjukbidrag eller försörjningsstödförtidspension eller annat

anspråk ersättning. Skulle dettakommasocialförsäkringen göraatt-
betrakta mycket positivt flerdet dockbli fallet är attatt som

fullföljer sina grundläggande studier,ungdomarfunktionshindrade
också innebäraså kan komma ökade utgifter fördet i falläven attom

försäkringen.

års ålder30Ingen förtidspension före

ålder.årsfå förtidspension före 30 PersonerIngen skall kunna som en-
blivit beviljade hel förtidspen-ligt förslaget i SOU 1997:166 skulle ha

långtids-få habiliteringspenning eller helsion i stället helkommer att
år blir i stället partiellsjukpenning. Partiell förtidspension före 30

långtidssjukpenning i det systemet.nya
försäkringen kommer saknaFlertalet kommer in i attsom ungasom

få ersättning i formdärförtidigare förvärvsinkornster. De kommer att
föreslåsgarantinivån. detsammaGrundskyddetden föreslagna varaav

långtidssjukpenning och för-1997:166 föreslagits föri SOU harsom
garantinivångarantinivån, indexeringentidspension. Själva överav

ålderspensionsrätt skall tillgodoräknas och bo-tiden, den ävensom
det habiliteringspenningblir helt identiskastadsstödet äroavsett om

förtidspen-långtidssjukpenning betalas Jämfört medeller ut. ensom
på garantinivå habiliteringspenning ersättnings-sion innebär sammaen

nivå, ålderspensionsrätt. skilda bostads-indexering Dock blir detoch
stöd.

också antalsmässigt betydligt mindreDet kommer förekommaatt en
några årföre inträdet försäkringen förvärvsarbetade underigrupp som

inkomstrelaterad Medoch därmed kvalificerade sig för ersättning.en
långtidssjuk-det tidigare förslaget skulle de ha kunnat bli beviljade hel

penning eller hel de detta betänkandeförtidspension. Med i förslagna
reglerna kan de inte beviljas förtidspension nedsättningen av ar-om
betsfönnågan års ålder, långtidssjuk-inträffar före 30 däremot helmen
penning habiliteringspenning. med tidigareeller Personer det för-som
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inkornstrelaterad för-partielli fonnfått ersättningskulle haslaget av
långtidssjukpenning.inkomstrelateradfår partielli ställettidspension

för ohälso-finansiellt jämtkommer detovanstående fall utI att
altema-habiliteringspenningbeviljasförsäkringen ompersonom en

i deErsättningen densammalångtidssjukpenning. ärvarithadetivet
fallen.bägge

finansiellbegränsadmyckettroligenvissdet blikanDäremot en --
inkomstrelateradfårmed detindividervissaeffekt systemetnyaom
inkornstrelateradföri ställetlångtidssjukpenningellerhabiliterings-

lång-habiliterings- ellernämligenregel kommerförtidspension. I en
förtidspen-motsvarandevadnågot högreblitidssjukpenning änatt en

ochHabiliterings-stället.ibeviljatssådan hadeblivithadesion om en
underlag80beräknaslångtidssjukpenningen ettprocent somavsom

debästainkornsthänseendetvå idegenomsnittet treavmotsvarar av
medel-65förtidspensionåren, medan procentmotsvarar avsenaste en

åren. mildareDetdefyra bästaunder deinkomsten senaste sexav
också medföra detarbetsmarknadsanknytning kanaktuell attpåkravet

in-ersättning. Ominkomstrelateradmedtillkommer enpersoner
ställetlångtidssjukpenning beviljas iellerhabiliterings-komstrelaterad

också effekteremellertiduppstårförtidspensionmotsvarande treför en
utgifter förtill lägrelång sikt lederrespektivemedelfristigkort,som

den in-bostadsstödbehovetminskasförstadetförsäkringen. För omav
överstigerlångtidssjukpenningenellerhabiliterings-kornstrelaterade

utbetalats. Förhadeförtidspensioninkomstrelateradeden annarssom
uppräk-lägrelångtidssjukpenningenochhabiliterings-andra hardet en

förtidspensionjämfört medprisindexering ut-tidenning somöver --
realadentill hälftenförhållandeiräknasprisindexeringenöver avupp

ålders-tredje blirdetFörarbetsinkomster.yrkesaktivasi detillväxten
långtidssjuk-ochhabiliterings-något vidlägrei princippensionsrätten

förtidspension.vidpenning än

års tidtill elvaHabiliteringspenning under upp

arbetsförmåga i principlångvarigt nedsattvidHabiliteringspenning
be-regelmässigtikommergrundutbildningavslutad attefter stort sett

frågadetblirår. längstfyllda 30 Somtillperioden framför helatalas ut
ålder.års Enår 29från 19år, cirkatid cirka elva t.o.m.avom en

medellångaochi det kortakommaså lång tid kanunderersättning att
alter-ohälsoförsälcringenförutgifterinnebära ökadeperspektivet om

hade blivittideftervarit vissahadenativet att enpersoner
samhällsstöd.någotfåtthadesjälvförsörjande eller annat
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Huvudsakligen dock sannolikhetenbegränsas för sådan situationen
kriterierna beviljasför kunna habiliteringspenning äratt attav

kriterierna för till förtidspension och sjukbidrag. Densträngare än rätt
fåkommer habiliteringspenning torde därför i den abso-attgrupp som

lut övervägande delen fallen idag ha samhälleligt försörj-även ettav
ningsstöd under period i livet. då fråganmotsvarande Det främstär om

frånsjukbidrag och förtidspension socialförsäkringen, i viss ut-men
ocksåsträckning ersättningar sambandi med arbetsmarknadspolitiska

åtgärder och studier. Iden mån det medför ökade utgiftersystemetnya
för ohälsoförsäkringen torde det därför samtidigt innebära lägre utgifter
för främst arbetsmarknadspolitiken det studiesocialaoch systemet.

Eftersom med habiliteringspenning innebär ochsystemet att en
ersättning kommer aktivitet kan ocksåatt utges oavsettsamma man

räkna vissa administrativa besparingar.med

Bostadsstöd

nuvarande förtidspensions- och sjukbidragssystem kanI fåen person
inkomstprövat bostadstillägg till pensionärer BTP. Iett

SOU 1997:166 föreslogs sjukbidraget avskaffas långtids-ochatt att
sjukpenning skall införas. uppskattningen de ekonomiskaI konsek-av

gjordes beräkningstelcniskt antagandeett attvenserna personer som
få långtidssjukpenningidag har sjukbidrag skulle i det systemetnya

och därmed inte berättigade till HälftenBTP. det beloppvara av som
årligen i BTP till sjukbidragstagare i nuvarande skulleutges system an-

tillvändas finansiering särskilt bostadsstöd till medett nyttav personer
långtidssjukpenning. Resterande belopp utgjorde besparingen i bo-en
stadsstödssystemet.

30-årsgränsEn för till förtidspension innebär minskaträtt att ett
antalet individer med förtidspension. Därmed blir det färreäven som
kan berättigade till BTP. Den tillkommande minskningen BTP-vara av
utgifter bör dock i sin helhet bidra till finansieringen särskiltett nyttav

långtidssjukpenningbostadsstöd till med och habiliterings-personer
penning.

återföraMotivet för hela beloppet till bostadsstödatt ärett nytt att
de i ohälsoförsäkringen i regel befinner sig i i väsentligaunga en avse-
enden annorlunda ekonomisk och social situation jämfört med äldre

långtidssjukpenning.med långtidssjukskrivningarflestaDepersoner
inträffar under begränsad tid mitt i eller i slutet yrkeslivet. Meden av
den föreslagna kompensationsnivån 80 blir det under sjukpe-procent
rioden inkomstbortfall 20 den ordinarie arbetsin-ett procent av
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svårbostadskostnaden kan bli bära.kan innebäravilket attkomsten, att
period.begränsadinkomstbortfallet underdockfallflertaletI envarar

arbetsförmåga dock sällankommerlångvarigt nedsattmedDe yngre
de normaltVidare kommerersättning.inkomstrelateradnågonhaatt

lågtalltförperioder. Ettbetydligt längreersättningen underhaattsett
långtidssjuka och funk-hotabostadsstöd skulle kunnatilltaget unga

socialt självstän-ekonomiskt ochlevamöjlighettionshindrades ettatt
långtidssjukpenningellerhabiliterings-tilltillskottdigt liv. Utan ett en

bo-försvårt kostnadenklaragrundnivå skulle detpå att en egenvara
betydligt kostsammarehänvisad till de sär-synnerhetstad, i ärmanom

anpassade bostäder.andraellerboendefonnemaskilda

Vårdbidragåldersgräns förHöjd

år16 före-tilltill barnföräldrarVårdbidrag förtillNuvarande rätt upp
dock längstungdomar,bam ochäldregällatillslås utsträckas ävenatt

utgifternainnebärår. Förslagetfyller 19år dehalvårsskiftet det atttill
Vårdbidrag ökar.för

Vårdbidragutgifterna förökadedesannoliktkommer mot-Delvis
ocksåkanskehandikappersättning ochutgifter förminskadesvaras av

de ökadehandikappförmåner. Dessutomandra ut-vissa motsvaras
långvarig försäk-utgifter förminskadeVårdbidragförgifterna av

Även något visdet inteohälsoförsäkringen.frånringsersättning om
helt ochVårdbidragföråldersgränsenhöjningönskvärtär att avgenom

försörjnings-åldersgränsen förförekonomiskt kompenserafullt att
formiinkomstbortfallersättningardet i daghöjs förekommerstödet att
Vård-ofta vid efterpraktikensjukbidrag iförtidspension och etttarav

barnet.bidrag för
Vårdbidrag förmångahursvårt uppskattamycketDet är att ung-

höjdamed denaktuella i ochår blikanåldrarna 16-19idomar som
tillföråldersgränsenden höjdamed rättkombinationåldersgränsen. I

arbetsförmåga kom-långvarigt nedsattVidinkornstbortfallsersättning
förhållande tillökade utgifter iinnebärafall knappastdet i Vart ommer

hade gjorts.sådana förändringaringa

individer ochEffekter för17.2 grupper

nivåpå individuellBegränsade effekter även

lämnas ide förslagbedömerframgått utredningenharDet attatt som
finansiella kon-några påtagligahabetänkande inte kommerdetta att
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jämfört med iförslagenohälsoförsäkringensekvenser för
huvudsak antaletgrundas i1997:166. BedömningenSOU ersätt-att

påverkasprincip inte deniningsberättigade samt attpersoner
bli densamma för ikommerekonomiska ersättningen stort settatt

frågankan blisamtidigt det inteinnebärsamtliga indivder. Detta att om
ekonomiska effekter för enskildakortsiktigabegränsadeänannat per-

och grupper.soner
saknas statistiska underlagockså framgått flera falldet iharDet att

effekternaeventuella ekonomiskaberäkna deför kunnakrävs attsom
för enskildakonsekvensernavarförhög precision,med även personer

resonemangsvis.måste åskådliggörasoch för grupper

Ålder och kön

få habiliteringspenningkommerflertaletDet attstora sompersoner
sjukbidrag eller förtids-istället ha haftreglerskulle med nuvarande

ersättningarunder perioder ha haftNågra emellertidskullepension.
samband med vissa arbets-exempelvis ifrån samhällssektorer,andra

åtgärder.marknadspolitiska
får habilite-andel demmycketSannolikt kommer stor somaven

ålder medföddaårs ha allvarligaredan vid cirka 19ringspenning att
orsaker till sina funktions-medicinskatidigt förvärvadeeller mycket

och sjukbidragstagareförtidspensionärerBland nuvarande ärhinder.
sådana och kommer in idiagnoserdel hartill övervägandedet män som

därför anledningfinnsmycket Detförsäkringen att tro attunga.som
från 19habiliteringspenning redanhakvinnor kommerfler änmän att

något äldre.års ålder eller som
förmågangårvuxenlivet misteOckså bit in i attompersoner som en

långvarigbli beviljadearbete kommerförsörja sig atteget engenom
från ohälsoförsäkringen. Enligt detinkomstbortfallsersättning mönster

detförtidspensions- och sjukbidragssystemråder nuvarandei ärsom
år.åldrarna Blandfår ersättning i 25-29sinfler kvinnor mänän som

någotohälsoförsäkringenträda i den föreslagnakommerdem attsom
långtidssjuk-ålder bli vanligare mednågra år års torde deteller före 30

går miste sinhabiliteringspenning.med Personerpenning än som om
svåra medi-25-30-årsåldem har vanligtvis mycketarbetsförmåga i

så funk-regel inte allvarligtandra problem,cinska och ärmen som
uppfylla villkoren för till habi-kommationshindrade de kan rättattatt

literingspenning.
fåändå kommer habilite-troligt fler kvinnorDet än mänär attatt

år, vissåldersgruppen 25-29 vilket skulle innebäraringspenning i en
kvinnor och med habiliteringspen-utjämning totalt antalet mänsett av
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emellertidFortfarande kommerår.19-29åldersgruppenining sanno-
habilite-i formersättninghakvinnornågot flerlikt män än att av

ringspenning.
långtids-ochhabiliteringspenningmedföreslagnaMed det systemet

in-falli flertaletår kommer19-29åldersgruppenisjukpenning en
inkomstrelate-vadnågot högrebli änkomstrelaterad ersättning att en

förtidspensionsmöjligheteninteblivitskulle haförtidspensionrad om
år. Jäm-åldersgränsen till 30höjningenmedförsvunnit i ochhade av
arbetsin-aktuellakravetförtidspensionför ärreglernamedfört

kvinnorersättningsnivån Fler vän-högre. än mänochmildarekomster
något ellerunderarbetatförst haefterförsäkringeniinkomma atttas

drakankvinnortroligen främst nyttadärförblirår. Detnågra avsom
fulltikommatidkortarereglernaföreslagnade attmeddet tar uppatt
vis-arbetsmarknaden. Det ärnytillträddaförsäkringsskydd för unga

det härmånga individerhurpreciseramöjligtinteserligen att som
be-handladet börersättning,få högreviset kommer om enatt menen

gränsad grupp.

andrainomKonsekvenser17.3

samhällssektorer

läm-utredningenförslagmed detmålsättningenövergripandeDen som
prägladtillvaroförgrundenläggabetänkandei detta är avatt ennar

självför-ökad gradfalloch i bästasjälvständighetochaktivitet aven
funktionshindren. Genomsvårastemed de attförsörjning personer

levaelleraktiviteterspecifikasig ettattindividenstimulera ägnaatt
tillmöjligheterhenneseller ut-kan hansallmänhetiaktivt liv största

nuvarandeigånger bättremånga sätt änpåtillvaraveckling etttas
sjukskrivningar.långvarigaochsjukbidragförtidspension,medsystem

deskapakunnaohälsoförsäkringen förregler inom attkrävsDet nya
emellertidresultat. Detnå positiva ärkrävs förförutsättningar attsom

förbehövsverktygdehar attförsäkringskassanfrämstinte somsom
dethandså förstabehövs. I ärindividenbistå stödjaoch närkonkret
förbehövaskansamhällsinsatserstå för deskallandra somorgan som

får habilite-individenstånd. Eftersomtillskall kommaaktiviteternaatt
siginriktasamhällssektorerandrakanaktivitetringspenning oavsett

uppgifter.primärasina
ökadgrunden fördärför inte baraläggerföreslagnaDet systemet en

också tillbidrakanutvecklas, ut-individenförmöjlighet utanatt en
aktuelladenförsamhällssektorerolika ärinomveckling gynnsamsom

funktionshindrade.svårtungagruppen
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ökad ohälsoförsäkringens förhållningssättEn tydlighet i till aktivitet
kan leda till det i vissa fall uppmärksammas behov insatseratt ett av

kanske åtminstoneinte känt eller inte kan tillgodoses fullt iär utsom
dag. kan yrkesinriktade påbyggnadsutbild-Det sigrörat.ex. nyaom

ordinarieningar gymnasieutbildning för med fysiskaunga personer
funktionhinder eller utveckling metoder för särskilt tillgodoseatten av

långsiktigtbehovet habiliteringsinsatser i perspektiv för psykisktettav
sjuka.
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Kommittédirektiv

arbetsförmåganedsattlångvarigtvidErsättning

1997:9Dir.

16 januari 1997denregeringssarnmanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

ekonomiskförtillförslagutformaskallutredaresärskild systemettEn
skallarbetsförmåga. Dettanedsattlångvarigtvid systemersättning er-

skallUtredarensjukbidrag.förtidspension ochmeddagenssätta system
bl.a.

utgångs-medförmånsberälmingförprincipertillförslaglämna-
in-tidigarepå försäkradesdenskall baserasersättningpunkten att

komster,
tillkvalificerat sigintegrundnivå demförtillförslaglämna ensom-

sådan,lågendasttillellerinkomstbaserad ersättning en
arbetsförmågalångvarigt nedsattvidersättningtill hurställningta-

ålderspensionssystemet.reforrneradei detansluta till reglernaskall

Bakgrund

Utvecklingstendenser

arbetso-varaktigtblirdensyfteFörtidspensionering har till att somge
för in-ersättningtrygghetekonomisklångsiktigförmögen genomen

tidsbegränsadeocksåomfattarFörtidspensioneringenkomstbortfall.
arbetsförmågan förnedsattfårtill demvilkasjukbidrag utges av-som

varaktigt.tid intesevärd men
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förtidspensioneringen ökat ihardecenniernaUnder de senaste om-
1960-kontinuerligt sedanförtidspensionärer har ökatAntaletfattning.

År förvärvsaktivbefolkningen i1963 ungefär 3talet. procent avvar
År stigit till drygt 7hade andelenförtidspensionerade. 1993ålder

förtidspensionär sjunkitantalet sysselsattaSamtidigt harprocent. per
åren ochperiod. Under 1992underfrån till 9,624,5 sammapersoner

År nybeviljadeskraftigt. 1993förtidspensionärerökade antalet1993
vilketoch 000 kvinnor,000 32förtidspensioner 30drygt 62 000 män

åren har volym-1994 och 1995årssiffran hittills. Underhögstadenär
År förtidspensio-nybeviljades 2001995 39stabiliserats.utvecklingen

gången sedankvinnor och för första600600 och 2018 männer
demo-förtidspensionärer. Dentotala antaletminskade det1960-talet

emeller-arbetsmarknaden kansituationenochutvecklingengrafiska
förtidspensioneringen ifortsattinnebäraförväntastid pressen

framtiden.
påverkargenomförtsregelförändringarharUnder 1990-talet som

tvåjuli 1993 infördesförtidspensioneringen. Den 1utvecklingen inom
fjärdedelsfjärdedels ochnivåer förtidspensioneringen,inom treennya

förmån upphörde, finns kvarförmån. Nivån två tredjedels över-men
för-nivåerna har andelen partiellainfördesgångsvis. Sedan de nya

ökat. Samtidigt harförtidspensionemamåner de nybeviljadebland an-
oktober 1995förtidspension minskat. Den 1med heldelen pensionärer

beslutbeslutsunderlagen vidsyfte förbättrainfördes regler med attnya
tillhar kriterier förjanuari 1997förtidspension. Den 1 rättnyaom

arbets-vilka bl.a. innebärförtidspension införts,sjukpenning och att
utifrån renodlat medicinskaförmågans skall bedömasnedsättning mer

kriterier.
eller sjuk-beviljats förtidspensionovanligtDet är att personer som

övergår förrsjukbidragenåtergår tidsbegränsadebidrag i arbete. De
flerFöljden blirfall i förtidspension.i de allra flestaeller attensenare

grundfrån arbetsmarknadenmänniskor utestängspermanent av
ohälsa.

förvärvsaktivaförsörjningsbördan för deförtidspensionärer ochAntalet
finansie-förtidspensionssystemet och dessbli hotriskerar att ett mot

såsåväl individen,också viktigt för samhälletring. Det närär attsom
återgång i arbete.möjligt underlättaär en

ålderspensionssystemReformerat

reglernadel pensionssystemet ochFörtidspensioneringen i dagär en av
fönnånsberälming till vad gäller föri huvudsak knutnaför är som

ålderspensionssystemet med-ålderspensioneringen. Reformeringen av
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ochprinciperenligtberäknas attkommerålderspensionför att nyaatt
kommerfinansielltlagtekniskt attsåvälålderspensionssystemet som

dennaMotavskiltsocialförsäkringsgrenar system.från andrautgöra ett
inkomstberäkningförreglernanödvändigt överdetbakgrund attär se

arbetsfönnåga.nedsattlångvarigtersättning vidför

mânadsersättningidéskissarbetsskadekommitténsSjuk- och om

och arbets-Sjuk-harohälsavidförsäkringsskydd utrettsFrågan avom
arbetsskadebered-ochSjuk-tidigare1993:07Sskadekommittén

kommitténfick1995april20denregeringsbeslut nyaGenomningen.
bak-beredningen, motdirektiven1995:54. I attdir.direktiv angavs

skulle övervägaålderspensionsystemet,reformeringen engrund avav
arbetsfömiåga.långvarigt nedsattvidinkomstersättningförordningny

och reha-sjukdomvidförsäkringoch aktivallmänSlutbetänkandet En
Betänkandet har1996.julilämnades den 21996:113SOUbilitering

remissbehandlats.
direktivenmedenlighetikommittén attföreslårslutbetänkandetI

ohälso-allmänisjukbidrag integrerasochförtidspensionnuvarande en
ersättningsfomien ärför denarbetsnamnKommitténsförsäkring. nya

mânadsersättning.
450 dagarperiodunderföreslår närKommittén omatt enpersonen

skall365 dagar över-sammanlagtomfattatsjukperioder enhaft som
övergångBeslutmânadsersättning.tillsjukpenningfrångång ske om

någon be-innehållainteprincipskall imânadsersättningtilloch rätt
tillmöjligheternabyggervaraktighetsjukfallets re-dömning somav
frågankommitténdockskäl attadministrativaAvhabilitering. anser

bedörrmingen.med imåste finnasändåvaraktighetsjukfalletsom
be-framdenförsäkringskassan, när tarföreslår därförKommittén att

bedöm-skallmânadsersättning, göraberäkningförslutsunderlag enav
isjukpenninguppbära ytter-försäkrade kommerden attning omav

365 dagar.periodenefterdagar60minstligare om
ansökan.särskildefterkunnaföreslåsMånadsersättning även utges
minstytterligareförnedsatt ettdåmåste bedömasArbetsförmågan vara

ar.
inkornstrelateradförslagetenligtskallMânadsersättningen envara

visstunderinkomstförhållandenpå ettberäknasstorlekförmån vars
månadser-skallhuvudregelnEnligtinträffade.sjukfalletantal år innan

under fyraförvärvsinkornstemamedeltaletberäknassättning avav
inkomstår med lägstoch dethögstår medåren. Detde senastesex

altemativregel därocksåföreslårKommitténbeaktas.skall inte en
ålder beräknasårs16år fr.o.m.allaunderinkomsternamedeltalet av
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åren delen årdär femtedel inte beaktas. Den med ingenmen en av avser
eller lägst inkomst. förutsätter årsAltemativregeln änmer sex

fönnånligastförvärvsarbete. alternativ förDet den försäkradeärsom
månadsersättning.skall grunden för beräkning Den pensions-utgöra av

grundande inkomsten PGI skall användas beräkningsunderlagsom
frånkunna kompletteras med aktuellt underlag den försäk-men mer

föräldrapenning,rade. Perioder med sjukpenning, arbetslöshetsersätt-
vård två årning liksom barn inte fyllt och vämpliktstjänst-av som

utelämnasgöring skall enligt kommitténs förslag vid beräkningen.
föreslår kompensationsnivån månadsersätt-Kommittén vidare iatt

65ningen skall procent.vara
fördem inte kvalificerat sig inkomstbaserad ersättningFör som en

garantinivåföreslår kommittén det skall finnas motsvarande 2,1att en
basbelopp.

månadsersättninggäller den fortsatta till föreslårNär det rätten
målinriktatkommittén aktivt och rehabiliteringsarbete skallatt ett vara

månadsersättningför fortsatt till ochgrund beslutens varaktig-rätt att
utifrånhet varje individs situation. försäkringsadminist-Detprövas är

rationen skall dessa bedömningar och kommittén påpekargöra attsom
måstedet ställas ökade försäkringsadministrationenkrav för detta.

återgåttDen i arbete och sedan insjuknar igen skall enligt kom-som
månadsersättning,rnitténs förslag ha inte 30 dagar eller för-om mer

frånflutit det sjukperiod avslutats tills sjukperiod börjar.att en en ny
månadsersättningBeslut övergång till och beslut med anledningom

ansökan månadsersättning skall, liksom beslut fortsatt rättav om om
till ersättning, enligt kommitténs förslag fattas socialförsäkrings-av
nänmden.

åldern månadsersättninglägsta för till kom-Den skall enligträtt
år.mitténs förslag frånhöjas 16 till 18 Detta gäller endast rätten att

få månadsersättning.efter ansökan till Ungdomar mellan 16 och 18rätt
år förvärvsarbetar skall fortsättningsvis omfattas försäk-ävensom av

föreslår Vårdbidragringen. Kommittén samtidigt skall kunnaatt utges
år17 och handikappersättning fr.o.m. år.18t.o.m.

föreslårKommittén vidare försäkrad månadsersätt-uppbäratt en som
ning skall kunna arbete i rehabiliterande syfte. Kommitténpröva ett
föreslår nuvarande regler vilande förtidspension ochatt om anpassas

månadsersättningen.överförs till För försäkrade med månadsersättning
under vissa förhållanden har möjlighet arbeta i vissattsom gynsamma

begränsad utsträckning föreslår kommittén regler det möjligtgörsom
för dessa arbetsfönnåga. Månadsersättningenutnyttja denna skall iatt
dessa fall minskas med viss del inkomsten från sådana tidsbe-en av
gränsade eller oregelbundet återkommande arbeten. Kommittén före-
slår dock fribelopp innebär förvärvsinkomster tillett att ettsom upp
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65minskas.månadsersättningenskall godtasbasbelopphalvt attutan
minskaskallfribeloppetöverstigerförvärvsinkomsterprocent somav

månadsersättningen.

utredningsinsatserytterligareBehov av

intemånadsersättning ärförslagarbetsskadekornmitténsochSjuk- om
hellerfinnsdärför. Detbehövsutredningytterligareochfullständigt

förslag.kommitténsnågon dellagstiftning itillförslaginget av

Uppdraget

förUtgångspunkter systemett nytt

lång-vidersättningutformningtillförslagskall lämnaUtredaren av
dagensskallErsättningenarbetsförmåga. ersätta systemnedsattvarigt

månadsersättningprincipsjukbidrag. Denochförtidspensionmed om
rehabiliteringaktivmedskisseratarbetsskadekommitténochSjuk-som

regler förochåtergång i arbetetillåterkommande chansergersom
utformningvidutgångspunktenbörfrån sjukpenning utgöraövergång
någonocksåbör övervägaUtredarenersättningen.den meromnyaav

allvar-mycketförsäkrade medförutfonnasersättning skallpermanent
funktionsnedsättningar.invalidiserandeellersjukdomarliga

förmånsberäkningförPrinciper

vidförmånsberäkningförprincipertillförslaglämnaskallUtredaren
i dag,liksomskall,Ersättningenarbetsförmåga.långvarigt nedsatt vara

beräknasfalli dessabörErsättninginkomstbortfallsförsäkring.en
arbetsförmågan.nedsättningvid temporärgrunderandra än avmeren

försäkradesdenbaserasersättningenbörUtgångspunkten attvara
avspeglarinkomstbegreppbörDetinkomster.tidigare ett somvara

grundtillliggertidsperiodlängreinkomstförhållanden under somen
medSocialdepartementetsamråd medskeHärvid börberäkningen.för

budgetproposition prop.års1997iförslagenaviseradedeanledning av
iantagandeinkornstberäkningförreglerändrade1996/97:1 avom

förtidspension.beslutsamband med om
mångaarbetsförmåga inedsattlångvarigtersättning vidEftersom

föreslå indexe-hurår skall utredarenlång följdunderfall utges aven
in-behandlingenHärvid börutformas.skallersättningenringen avav

beaktas.ålderspensionssystemetreformeradedexeringsfrågan för det
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För dem inte kvalificerat sig för inkornstrelaterad ersättningsom en
låg sådaneller till endast det finnas grundnivå.skall Utredarenen en

nivåskall vad garanteradlämplig för dem inte haröverväga ärsom som
kvalificerat sig för inkomstbaserad ersättning i relation till densatten

nivån ålderspensionssystemet.lägsta garanterade i Utredaren skall sär-
skilt uppmärksamma för funktionshindradesituationen och andra

nytillträdande arbetsmarknaden, kan förväntast.ex.grupper, som
långuppbära ersättning helt eller delvis under mycket tid.

Utgångspunkten långvarigtskall all ersättning vid nedsattattvara ar-
betsförmåga skall skattepliktig.vara

Bostadstillägg

långvarigtFörsäkrade uppbär ersättning för nedsatt arbetsfönnågasom
skall berättigade till bostadstillägg BTP motsvarande sättvara som
gäller för pensionärer enligt dagens regler. Eftersom förtidspension er-

reglernabehöver för BTP i dettasätts ävenett nytt systemav anpassas
avseende. Utredaren skall lämna förslag vilka ändringar i reglerna

Utgångspunktenför BTP behöver skall därvidgöras. attsom vara nu-
varande så långtregler för BTP möjligt skall gälla.som

rehabilitering uppföljningAktiv och

arbetsförmågaRegler för ersättning vid långvarigt nedsatt skall utfor-
så de möjliggör aktiv rehabilitering och till akti-att uppmuntrarmas en

vitet. Härvid skall utredaren särskilt beakta arbete medel i rehabi-som
föreslåliteringen. Utredaren skall utforrrming regler för åter-även av

långvarigtkommande uppföljning under tid då ersättning vid nedsatt
arbetsförmåga skall dessaUtredaren i sammanhang uppmärk-utges.

den situation uppstår den försäkrade bosattnär är utom-samma som
lands ersättningnär utges.

Frågor med koppling till det reformerade ålderspensionssystemet,

m.m.

Utredaren skall ställning till långvarigthur ersättningen vid nedsattta
arbetsfönnåga skall ansluta till reglerna i det reformerade ålders-
pensionssystemet. Därvid skall hur och i vilken omfattningövervägas
ålderspensionsrätt skall tillgodoräknas sådanden uppbär ersätt-som
ning. Konsekvenserna ålderspensionensi form storlek för demav som

ålderspensioneringenperioden innan uppbär långvarigtersättning för
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förutgångspunktEn nyttanalyseras. ettskallarbetsförmåganedsatt
inkomstrelateradhögreiresulterarinteersättningenbör attsystem vara

Utredareninneburit.hadeyrkesarbetefortsattvadålderspension än
ålderspensionövergång tillförtidpunktvilkenbedömaskall dessutom

lämplig.ärsom
ersättninghurregler förförslagutformautredarenskallVidare om

arbetsskade-medsamordnasskallarbetsfönnåganedsattlångvarigtvid
förmåner.äldremotsvarandeochförsäkringen

förut-förändrakommerförslagenhur attockså belysaskallUtredaren
fö-ochpraxisochlagstiftningarbetsrättsligagällandeförsättningarna
vidersättningreglertilllagstiftningenanpassningreslå omnyaav

förslagenbelysaskallUtredarenarbetsförmåga. ävennedsattlångvarigt
privataförmåner ochavtalsbaseradekompletterandetillförhållandei

försäkringar.

konsekvenserInternationella

för-detkonsekvensernainternationelladeanalyseraskall avUtredaren
arbetsförmåganedsattlångvarigtvidersättningutformningtillslag av

nordiskai denreglernadelsbeaktasärskiltskallUtredarenlämnas.som
reglernadelstrygghet,social1972juni15 omdenkonventionen om
1408/71EEGförordningrådetsisamordning omoch nrexport

egenföre-anställda,trygghetsocial närförtillämpningen systemenav
ochgemenskapeninomflyttarfamiljemedlemmarderasellertagare
för-länmadedettillämpningförordningensanalyseradärvid även

slaget.

studerandefunktionshindradeÅldersgränsen tillersättningoch

möjligai största ut-angelägetdetungdomar attbeträffar ärVad
Utreda-arbetsmarknaden.utanförhanmardessaundvikasträckning att

tillföråldersgränsen rättnedredentillställningdärförskall ta omren
därvidochskall höjasarbetsförmåganedsattlångvarigtvidersättning

funktionshind-dels försådant förslag,konsekvensernaanalysera ettav
års16vidförvärvsarbetabörjarungdomardels förungdomar,rade som

nödvändigaföreslåsammanhangskall i detta anpass-Utredarenålder.
funktionshindrade.utgår tillersättningsforrnerövrigadeningar somav

försituationensammanhang överävenskall i dettaUtredaren se
i vissaungdomarFunktionshindrade ärstuderande.funktionshindrade

ochgymnasietbörjardegynmasiestuderande närandraäldrefall än
tid.ofta längrefunktionshinderderasgrundstudierderas tar av
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Vissa ungdomar funktionshinder,med de studerar vid de s.k.t.ex. som
riksgymnasiema, uppnåttkan därför årsha 23 ålder innan de slutfört
sina gyrrmasiestudier. Gynmasie-elever med funktionshinder uppbär i

såvälvissa fall förtidspension/sjukbidrag handikappersättningsom
under den tid de sinagenomför gymnasiestudier. Därutöver de be-är
rättigade till studiebidrag villkor andra gymnasieelever.samma som
Utredaren skall ställning till vilka regler i framtiden skall gällata som
för till långvarigtersättning vid nedsatt arbetsförmågarätt för funk-
tionshindrade studerande analys konsekvensernagörasamt en av av
sina förslag. Utgångspunkten för förslagen bör eleverna skallattvara
ha ersättning för de merkostnader uppstår grund funktions-som av
hindret, i övrigt ha ekonomiska villkor andra elever.men samma som

Regeringen i maj 1995 Riksförsäkringsverket och Centralagav
studiestödsnämnden i uppdrag kartlägga den ekono-att gemensamt
miska situationen för elever vid riksgynmasiema för döva, hörsel-

svårtskadade rörelsehindrade ungdomar. Myndigheterna lämnadesamt
i december 1995 redovisning uppdraget. Redovisningen skall ut-en av

underlag för utredaren.göra ett
I de delar förslagen ungdomar skall utredaren densenastsom avser

april1 1998 lämna särskild redovisning till regeringen.en

Finansiering

Ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga bör finansieras
likartat vid övrig försäkringsätt grund sjukdom. in-Densom av
komstrelaterade delen bör avgiftsfinansierad medan grundskyddetvara

finansierasbör med skatter statsbudgeten.över
Utfommingen det för ersättning långvarigtvidsystemetav nya

nedsatt arbetsförmåga får inte leda till ökade utgifter för detta system
föreller det reforrnerade ålderspensionssystemet jämfört med nu-

förhållanden.varande

övergångsregler

Utredaren skall lämna förslag till utformning övergångsregler förav
den ersättningsformen för delar denna, både vad gällersamtnya av

uppbär förtidspension/sjukbidrag den ersättnings-närpersoner som nya
formen införs och nytillkorrma, och därvid analysera effekten olikaav

såvällösningar för den enskilde individen samhällsekonomin.som
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uppläggningArbetets

månadser-tillidéskissdenbörarbeteutredarensförUnderlag vara
betän-i sittredovisadearbetsskadekommitténochSjuk-sättning som

rehabiliteringochsjukdomvidförsäkringaktivochallmänkande En
föitidspensionssystemreformerattillförslagdet1996:113SOU samt

Reforrneratbetänkandei sittredovisadePensionsarbetsgruppensom
1994:20.SOUpensionssystem

inommed arbetsgruppensamrådiarbetesittbedrivaskallUtredaren
Ut-ålderspensionsreformen,genomförandetförSocialdepartementet av

Utred-1995:08,Spersonkretssocialförsäkringensredningen om
1996:04Sefterlevandepensionförsystemetningen översyn avom

ochbidrags-inominkomstbegreppenUtredningen översyn avsamt om
1996:06.Ssocialförsäkringssystemen

kommittéersamtligatilldirektivregeringensbeaktaskallUtredaren
1994:23,dir.åtagandenoffentliga attutredare prövasärskildaoch att

redovisa1992:50,dir.konsekvenser attregionalpolitiskaredovisa
redovisaoch1994:124dir. attkonsekvenserjämställdhetspolitiska

dir.arbetetbrottsförebyggandeoch detbrottslighetenförkonsekvenser
1996:49.

delarde1997. Ioktoberden 31redovisasskallförslagUtredarens
april 1998den 1utredarenskallungdomar senastförslagen avsersom

regeringen.tillredovisningsärskildlämna en
Socialdepartementet





217Bilaga 21998:106SOU

tillutredningsförslag rättTidigare om

funktionshindradeförförtidspension unga

1950-taletredanuppmärksammadesFrågan
förtidspensiontillfunktionshindrade rättFrågan personersyngreom

isakkunniga1950-talet. De ut-börjanredan iuppmärksammades av
gjorde ifolkpensiontillanstaltsvårdades rättredningen om

förtidspension.tillsärskolelevers rättuttalande1951:47SOU ett om
skälsärskildaår fanns16 atteleverfråga överidetframhöllDe att om

sekundär-deskolgången vidunderpensionsutbetalningvarjeundvika
erhöllskolordessavideleverPensioneradesärskoloma.kommunala

omfattningipensionsstyrelsen somfrån attutanfickpengar samma
ñckpengar.föranslagtillgängligaanstaltemasbelastaeleverandra

isommarferiemaunderfolkpensionhela sineleverfick dessaVidare
in-dettamenadesakkunniga attDehem.sinaidå vistadesmån deden

sjukbidragellerinvalidpensionsökademfrestelse för attnebar en
utbild-genomgångeneftermöjligheterderas attstadiumså tidigt attett

sakkunnigaDebedömas.klartkundeinte an-sigförsörja ännuning
vidare:förde

stödmedbeviljatspensionsedanibland,sig avdetvisarpraktikenI
hanmedan ärpensionstagaren ännuläkarutlåtande,vederbörligt att

hemortenisomman/istelsenunderfönnårskolanvidinskriven att
förtids-deljordbruk. Föriarbetefullgott t.ex. enfullgöra nära nog in-bordeegentligenskolanlämnathaefterpensionerade attsom

invalidpen-indragasvårtvidaredet attkanfolkpensionneha vara
före-iblandsåsomsjukbidrag närförnyelseellersionen vägra av -

föredragahans atteller närmastepensionstagaren upp-kommer - pensionstagarenstillmedverkapå allvarframförpensionenbära att
för-defekt, utgörmedOmförvärvslivet.iinpassning sompersonen
vidslag,ifrågavarandeläroanstaltiintagningförutsättning av

sålundadettakanförtidspension,avsevärdinneharslutskolans en
tillanpassningochförvärvsarbeteiinträdehansföljdtillha att

hindras.ellerfördröjessamhällslivet
inne-anledningarnämndadetskullesynpunkterallmännaUr av nu

regel-folkpensiontilleleversdessa rättfördelbära stor omen genomgångenefterdesedanförstprövningunderkommamässigt
skolan.lämnatutbildning
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SÖEfter framställning från skolöverstyrelsen fick 1958 årsen
socialförsäkringskommitte regeringens uppdrag fråganutredaatt om
ändrade bestämmelser pension särskolelever. denIom m.m. prome-

SÖlågmoria till grund för konstateradeuppdraget förtidspen-attsom
sion hade sökts för 94,8 de elever vid särskoleintematprocent av som

år vårterminenshade fyllt 16 vid slut 1958. dessaAv ansökningar hade
88,6 beviljats, 0,6 avslagits medan 10,8 inteprocent procent procent

SÖhade slutbehandlats. Samtidigt konstaterade omkring 40att procent
så småningomsärskolelevema blev helt självförsörjande.av

dåvarandeI promemorian framhölls det otillfred-att systemet var
ställande psykologiskflera synpunkter. Ur och pedagogisk synvinkelur

det otillfredställande människa skulle bli bedömdattvar en ung som
innan finns tillräcklig sådansjälvförsörjande det grund för bedöm-en

SÖ vårdnadshavaren,ning. menade under förevändning yrkesut-att att
bildning kan denne eller dennes så fåförsorg, i icke fallges av genom

fåangelägen hem eleven såhan eller hon blir gammalnärattvar om -
år16 det kan bli aktuellt med pension.att-

Socialförsäkringskommittén föreslog i 1961:29SOU restrik-att en
praxistivare skulle införas i samband med genomförandet ett nyttav

invaliditetsbegrepp. Kommittén anförde följande:

På de skäl föregåenderedovisats i det ansluter sig socialförsäk-som
ringskommittén till uppfattningen förtidspension i regel inte böratt
utgå för särskoleelev under utbildningstiden denoch tidennärmaste

dåefter utskrivningen, han skall till arbetslivet. Metodenanpassas
åstadkomma sådan förändring förhållandei till vadatt en som nu

gäller bör emellertid kommitténsenligt mening inte iattvara pen-
sionslagstiftningen införa undantagsstadgande, varigenomett
särskoleelever frånuteslutes till förtidspension. Kommitténrätt an-

frågannämligen väsentligt spörsmål angående invali-äratt ettser
ditetsbedömningen. mycketEtt antal särskoleelever ärstort mot-
tagliga för undervisning och så småningomutbildning och blir i
stånd helt eller delvis försörja sig. Det emellertidäratt ytterst
vanskligt bedöma möjligheterna till eftermognad och arbetsför-att
måga, innan eleven avslutat den teoretiska och praktiska utbild-
ningen vid särskolan och försök gjorts införa honom i arbetslivet.att
Under denna tid föreligger i allmänhet inte möjligheter bedömaatt

sig invaliditetens grad eller varaktighet. Kommittén vill härvare
erinra det finnes del lider svårartadäven attom en personer, som av

fysisk invaliditet och denna kan deltaga i undervisningen itrotssom
gymnasium eller skola. Att dessa studerande förtidspen-annan ge

såsion årde fyllt 16 skulle i de flesta fall sig omotiverat,snart te
de inte skulle ha kunnat försörja sig för denäven händelse de dåom

hänvisats till arbetsmarknaden i stället för till fortsatt första utbild-
frågavarandening. Skolelever ålderi bör påbedömas sättsamma

sig den medicinska defekten psykisk eller fysiskärvare grava av
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förtidspen-egentligasåväl dengälleranförtkommittén härVad
pensionsfonnen.motsvarandetidsbegränsadedensionen som

SÖ ansåg kunnasigrernissinsatsema.kritikfick vissFörslaget aven
ikundeundantag görasföredraskulle ettatttillstyrka även manom

förslagetkonsekvensernaekonomiskaframhölls deDocklagen. som
ochskolornaföranhörigaderasochsärskolelevemafå samtförskulle

hävdadeutvecklingsstörda barnför attRiksförbundethuvudmän.deras
föreliggerdetintill dessvilabordepraxisändradfrågan meraenom

barnutvecklingsstördakategorierolikaför hurfullständig plan av
rehabilite-utbildningsbidrag,mediskall inpassaslämpligen systemett

socialförsäkringsfönnåner.ochringshjälp
avseendesigförändringnågontillledde inteFörslaget pen-vare

sid1962:90propositionIvissaförundantagsionsåldern eller grupper.
följande:29.1 Nilssonstatsrådet Torstenföredragandekonstaterade

angå-spörsmålspecielltberörtSocialförsäkringskommittén har ett
förordarkommittén störrei detinvaliditetsbedömningenende re-

förtidspensionbeviljandevidnärvarandeförstriktivitet än av
uttalande harsärskolor. Dettavideleverefterblivna, ärpsykiskt som

kom-skälförståelse deförhyserhåll. Jagkritik fleraväckt som
måste nämligen,uppfattning. Detsinstöd förtillandragitmittén

möj-bedömavanskligtframhåller, attkommittén ytterstvarasom
avslutatelevenarbetsförmåga, innanocheftermognadtilllighetema

försöksärskolan ochvidutbildningenpraktiskaochteoretiskaden
iföreliggertiddennaUnderarbetslivet.ihonomplaceragjorts att

och dessgradinvaliditetensbedömasmå möjligheterallmänhet att
uppkommaoftaemellertidmåstesvårigheterSammavaraktighet.

ändefektenmedicinska är artdenfall, däri de psy-annanäven av
bindaförhandförhållandensådanaunderAttefterblivenhet.kisk

handikappadevissförpraxisutvecklingen synesgrupp avenav
ocksåkanBetänkligheter motriktigt.lämpligt ellerknappast resas

kansäkerhetmed över-då ickelösning,sådanförorda manatt en
föraskulledenavseenden,i olikakonsekvenservilkablicka som

någraförordalägedagensberedd iintedärförmed sig. Jag attär
för be-grunderavvikandeövrigtiinvaliditetsbedömningenfrån

lämpligenfråga börfallen. Dennaberörda tagasi dedömningen nu
angå-vunnitserfarenhetbättresedansammanhang,i störreettupp

detförtidspension inomreglernatillämpningenende nya so-omav
cialförsäkringssystemet.
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Utredningsförslag under 1980-1990-talen

handikappkommitténs betänkandeI DsA 1984:12 poängteras att unga
människor med handikapp istället för förtidspension borde erbjudas
någon form ekonomisk trygghet möjliggör yrkesinriktadannan av som
rehabilitering. medicinskUtöver prövning före förtidspensionering,en
borde obligatorisk utredning arbetsprövningoch Dessutomgöras.en

försörjningsproblemenborde under prövningstiden lösas. Kommittén
handikappade ungdomars ekonomiskamenade trygghet skall säkrasatt

långsiktigapå främjar deras utveckling. Man betonadesättett som
bidragssystem befrämjar sysselsättning ställetvikten ha iatt ett somav

åldersgränspension. Kommittén föreslog höjd Vårdbidragför fören
och stödforrn benämnd grundstöd till handikappade.ungaen ny

Även rehabiliteringsberedningen fråganbehandlade lägsta ålderom
ansågtill förtidspension. SOUför I 1988:41 dock handi-rätt attman

åldersgräns Vårdbidragkappkommitténs förslag höjd för och detom en
grundstödet genomföras. Enligtinte borde beredningen skullenya

handikappkommitténs förslag innebära ekonomiskt situationsämreen
handikappadeför de ungdomarna jämfört med vad de har i förtids-

pension och grundstödet skulle begränsas till vissa grupper.
Beredningen utgångspunktenmenade för ersättning tillatt en unga

handikappade bör skalldenattvara

frikopplas från pensionssystemet, habiliterings- respektivevara re--
habiliteringsinriktad och ATP-grundande,
omfatta alla handikappade ungdomar oberoende handikappetnärav-
har inträtt och den handikappade tidigare har arbetat samtom
i såsomsamband med yrkesinriktad rehabilitering träning i reell-
miljö" kunna såhögre ersättning och rehabilite-sättge en vara
ringsmotiverande.

16-årsgränsenBeredningen föreslog höjning för till förtids-rättaven
pension och sjukbidrag år.till 25 I undantagsfall kan handikappet vara
så någondet otänkbart med form yrkesinriktad ha-ärgravt att av mera
bilitering Sådanaalternativt rehabilitering. ungdomar skulle fort-även

fåsättningsvis kunna förtidspension års ålder.redan vid 16
Handikappade årsungdomar mellan 16 och 25 ålder fåskulle reha-

biliteringsersättning rehabiliteringspenning och särskilt bidrag under
förutsättning rehabiliteringsåtgärdde deltar i och/eller arbets-att atten
fönnågan på grund handikappet varaktigt nedsatt.ärav

Gällande praxis till förtidspension och sjukbidrag till handi-rättom
kappade ungdomar skulle vägledande för vilka skulle ha rättvara som
till rehabiliteringsersättning. Undantag föreslogs dock för gruppen syn-
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utbild-Underhandikapp.andrahörselskadadeochdövaskadade, utan
densjukbidrag ellertillfrånundantas rättdennaskullening grupp
ochstudiestödskulleIställetrehabiliteringsersättningen.föreslagna

destudietiden. Förunderstödetnormaladethandikappersättning vara
bordeföräldrahemmet ettänstuderarungdomar ortannansom

utgå.kunnastudiestödkompletterande
föreslogrehabiliteringsberedningen attvarförtillOrsaken gruppen

tillfrånundantasskulle rättenhörselskadadeochsynskadade, döva re-
inhämtatshadeerfarenheterdebl.a.habiliteringsersättning somvar

hörsel-respektivedövaRiksgymnasiet förvidelevvårdsgruppenfrån
ersättnings-Örebro. de högamenadeElevvårdsgruppen attiskadade

handikappersätt-ochstudiebidragförtidspension,bådemednivåerna -
underhemresoroch friauppehälle stu-frittmedtillsammansning -
får heltElevernaeleverna.förproblempsykosocialaskapar endierna

tillledervilketvillkoren,ekonomiska attdeuppfattningorealistisk om
utbildning.avslutadefterboendesjälvständigtklarasvårtharde ettatt

försvåras, elever-elevernaträningochelevvårdsarbetePersonalens av
ochför dövaMöjlighetenminskararbetesökamotivation att m.m.nas

god. Avfå arbetegymnasieutbildningenefterhörselskadade envaratt
Örebro drygtframgickhade gjortigymnasieskolan attuppföljning som

Blindaslut.skolanstid eftervissarbetehadeeleverna80 procent enav
synkonsulenterspeciellahjälpmedsvårare situation,hade avmenen

hadessabedömdesåtgärder ävenarbetsmarknadspolitiskaolikaoch
få arbete.möjligheterbättre att

ungdomarhandikappadeövrigatillRehabiliteringsersättningen
handi-denstimuleraförtidspensionsnivån. För attföreslogs motsvara

rehabiliteringsåtgärder före-yrkesmässigaaktivadelta ikappade att
avtalsenligadenskullerehabiliteringspenningen motsvaraslogs att

arbetsupp-olikaochyrkestränar prövaraktivteller honhanlönen när
uppstår ikostnaderförbidragsärskiltskullegifter. Därutöver som

skulleintedetutbetalas. Förkunnarehabiliteringen attsamband med
rehabiliteringspen-beredningenföreslogöverkompensation attuppstå

studiehjälp,får iförsäkradedenbeloppmed detminskasskulleningen
vuxenstudiestöd.ellerkorttidsstödstudiemedel,

rehabilite-pensionsberedningenkonstaterade att1989:101SOUI
förmån iinförsdetförutsätterförslagringsberedningens att so-nyen

beredningenochdettatillMed hänsyn attcialförsäkringssystemet. av
bered-fannregeringskansliet,avslutad inomförslag intedessa var

några synpunkterframföralämpligtdå intedetningen attatt var
stånd-dennaförtidspension. Förtillföråldersgränsennedre rättden

ak-åldersgränsennedre ävendenändringocksåtaladepunkt att aven
spörsmåltillupphovfrågorprincipielladeltualiserar samt germeren

förmåner.socialaandravissabeträffandeföljdändringarbehovet avom
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Handikapputredningen framhöll i SOU 1991:46 det mycketäratt
förtidspensionering handikappade. Tillangeläget undvikaatt av unga

från rehabiliteringsberedningen föreslog dock årskillnad 25man som
ålder förtidspension sjukbidrag. Rehabi-lägsta för till ochabsolut rätt

handikappadeförslag till ersättning tillliteringsberedningens unga
till grund för ersättningssystem.borde dock i kunna ligga ett nyttstort

i psykiskaPsykiatriutredningen konstaterade SOU 1992:73 stör-att
slåsmänniskormedicinska orsaken tillningar den viktigasteär att ut

dominerande bland demPsykiskt stördatidigt i livet. utgör en grupp
under den period i livetfår förtidspension eller sjukbidrag när per-som

måste på utformningenställasSärskilda kravsonligheten forrnas. av
svåra funktionshinder,i livet drabbastidigtstödet för avpersoner som

bestående. särskiltinte bör Detfunktionshindretdär ärses sommen
utifrån de harpersonlighet utformasindividers inteviktigt dessa attatt

alltså så gårmåste individen inteutformashandikapp. Insatsema attett
funktionshindretbetraktar Detsjukroll ellerin i pennanent.somen

aktivtoch möjlighet leva livlångsiktiga målet rehabilitering att ettom
måste isättas centrum.

rehabiliterings-ersättningsformUtredningen föreslog att en ny -
komplement tillsocialförsäkringeninföras ibidrag skulle som-

ersättningen skulle särskiltförtidspension. Densjukbidrag och varanya
rehabilitering och intebör delta itillriktad somunga personer som

utgåenligtRehabiliteringsbidrag skulle förslagetuppbär sjukpenning.
förtidspension. Vidare bör densjukbidrag ochmed beloppsamma som

uppståkan denför de kostnaderberättiga till särskilt bidrag närsom
kunnaskall i första handrehabilitering. Ersättningenförsäkrade deltar i

någon arbetslivsinriktadformdeltar itill avges personer som
sådan rehabiliteringverksamhet förberederrehabilitering eller i som

också kunnahar. Ersättningen börvilken inriktning dennaoavsett
social rehabilitering inkl.genomgår medicinsk ellertill personer som

arbetslivsinriktadförberedautbildning denna kant.ex. enom anses
rehabilitering.

ansåg det lämpligt in-Utredningen sig inte kunna avgöra är attom
skall till-ovillkorligt den föreslagna ersättningenföra kravett att

någonförtidspension till vissi stället för sjukbidrag ellerlämpas upp
ellerålder. bedömningen dock sjukbidrag förtids-Den allmänna attvar

undantagsfall beviljas förpension inte i bör äränannat personer som
år.35änyngre

rehabilitering psykisktVidare framhöll följande vad gäller avman
störda:

Någon rehabiliteringsbidragdefinitiv tidsgräns för hur länge nor-
framgåttutgå tidigare detmalt skall kunna bör inte Somsättas. är

måste lång-psykiskt störda ivanligt rehabiliteringenatt ettsesav
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traditionellasiktigt stegvisa modellen för rehabi-perspektiv där den
alltsålitering vanligt förekommandeinte kan tillämpas. Det är att

pågåendemåste arbetslivsinriktad rehabilite-individen avbryta en
återgåring och eller längre tid till psykiatriskunder kortare t.ex. en

nuvarande fonnrehabilitering. rehabiliteringsersättningen i dessAtt
utgåår inte kan vid enbarti begränsad till denprincip är ett samt att

eller behandling, kan därför bety-medicinsk rehabilitering vara en
då måste övergå tillden försäkradedande komplikation eftersom

avslutad. beskrivnasjukbidrag rehabiliteringen inte Denärtrots att
komplikationen gäller särskilt hög grad för psykiskt störda,i men

också påtalats det gäller rehabiliteringsersättningenshar allmänt när
för ersättning bör kunnautformning. här föreslagna fonnenDen nya

från långsiktigt inriktadövergången kortsiktig tillgöra en meren
dramatisk i individens perspektiv.rehabilitering mindre

årarbetsskadekommittén SAK 181996:113 föreslog Sjuk- ochSOUI
förrnånsslagålder månadsersättning, detför tilllägsta rätt somsom

förtidspension och sjukbidrag. Kommitténnuvarandeföreslogs ersätta
följande motiv:angav

kommitténs mening funktions-Utgångspunkten bör enligt attvara
andra ungdomar sig studierhindrade ungdomar liksom ägnar

år.några år funktionshindrade ungdomarna börefter de fyllt 16 De
få sin försörjning det studie-liksom andra ungdomardärför genom

Någonförsörjningsskyldighet.och föräldrarnassociala stödet rätt
alltså dessa inte ha. Enligt kom-till månadsersättning bör grupper

istället det studiesociala stödetuppfattning bör i principmitténs
treårig, vilketi gymnasieskolan. Denna idaganvändas under tid är

månadsersättning skulleålder för tillinnebära lägstaskulle rättatt
förhållandetår. myndig-19 detta talar detkunna till Motsättas att

försörjningsskyldig-hetsåldem år. Vidare gäller föräldrarnas18är
år.tillgymnasietiden dock längst 21enligt föräldrabalken helahet

ungdomar hade formhelst allaKommittén skulle att sammase
åldersgrän-lägstagymnasietiden studiestöd. Denstöd under dvs.av

år.19månadsersättning skulle därmed kunnaför tillrätt varasen
införauppfattning olyckligtdock enligt kommitténsDet är ytter-att

ochåldersgräns. medverka till otydligheterligare kanDetta atten
föreslåruppstår. Kommittén därföravgränsningsproblem attnya

år.åldern månadsersättning tillden lägsta för till 18sätträtt
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