Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner
till totalförsvarspliktiga;

SFS 2004:967
Utkom från trycket
den 23 november 2004

utfärdad den 11 november 2004.
Regeringen föreskriver att 10 kap. 5 §, 11 kap. 1, 3, 4 och 6–9 §§ samt
13 kap. 1 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
skall ha följande lydelse.

10 kap.
5 § Om den försäkrade är arbetsoförmögen och arbetsoförmågan förelåg
när försäkringsskyddet enligt 3 § upphörde, fortsätter försäkringsskyddet att
gälla så länge arbetsoförmågan består. Arbetsoförmågan skall styrkas genom
intyg från Försäkringskassan eller läkare. Statens tjänstepensions- och
grupplivnämnd får dock medge försäkringsskydd även om sådant intyg inte
visats upp.

11 kap.
1 § Enligt lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till
den som tjänstgör inom totalförsvaret handhar Försäkringskassan frågor om
dagpenning.
Dagpenning betalas ut genom Försäkringskassan.
3 § En totalförsvarspliktig som är berättigad till dagpenning skall till Försäkringskassan senast dagen före inryckningsdagen anmäla sådan ändring i
sina inkomstförhållanden som påverkar dagpenningens storlek.
4 § Enligt lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till
den som tjänstgör inom totalförsvaret handhar Försäkringskassan frågor om
familjebidrag.
Familjebidrag betalas ut genom Försäkringskassan.
6 § En bidragsberättigad som tar emot familjebidrag skall omedelbart
lämna Försäkringskassan upplysningar om nya omständigheter av betydelse
för rätten till bidrag.
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7 §1 Skatteverket, Totalförsvarets pliktverk eller, efter överenskommelse
med verket, statliga myndigheter, kommuner, landsting, bolag, föreningar,
samfälligheter, stiftelser, registrerade trossamfund och organisatoriska delar
av sådana samfund samt andra enskilda skall lämna de uppgifter som behövs
för bedömning av rätten till familjebidrag till Försäkringskassan.
8 §2 Familjebidrag betalas ut månadsvis till den totalförsvarspliktige. Familjebidrag som skall lämnas för del av månad betalas ut med ett belopp per
dag som motsvarar en trettiondel av månadsbeloppet. Bidrag avrundas uppåt
till helt krontal. Bidrag som understiger 100 kronor i månaden betalas inte
ut.
Om underhållsstöd enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd lämnas
för barn för vilket familjepenning har beviljats, skall familjepenning som
motsvarar fastställd återbetalningsskyldighet betalas för den bidragsberättigades räkning till Försäkringskassan.
9 § Familjebidrag får endast om det finns särskilda skäl lämnas för den tid
som ligger längre tillbaka än 30 dagar före den dag då ansökan kom in till
Försäkringskassan.

13 kap.
1 §3 Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av 8 kap. lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt och denna förordning meddelas i fråga
om
1. bestämmande och utbetalning av dagpenning och familjebidrag av Försäkringskassan efter hörande av Totalförsvarets pliktverk, Försvarsmakten
och Krisberedskapsmyndigheten,
2. hälso- och sjukvård samt tandvård av Totalförsvarets pliktverk efter hörande av Socialstyrelsen, Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten,
3. bestämmande och utbetalning av dagersättning, utbildningspremie,
högskoleprov, resor, förplägnad, inkvartering, beklädnadsersättning, ekonomiskt stöd, begravningshjälp och statlig riskgaranti, av Totalförsvarets pliktverk efter hörande av Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten och Statens räddningsverk samt i fråga om rehabilitering även efter hörande av Försäkringskassan.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
På regeringens vägnar
LENI BJÖRKLUND
Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)
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