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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:419) om
resekostnadsersättning vid sjukresor

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1
Landsting och kommuner
Landsting och kommuner
som inte tillhör något landsting som inte tillhör något landsting
(sjukvårdshuvudmän) skall, i (sjukvårdshuvudmän) skall, i
fråga om personer som omfattas fråga om personer som omfattas
av sjukförsäkringen enligt lagen av lagen (2007:000) om statlig
(1962:381) om allmän försäk- ersättning för sjukvård m.m.,
ring, lämna ersättning för rese- lämna ersättning för resekostkostnader
nader
1. i samband med öppen
1. i samband med öppen
hälso- och sjukvård som anord- hälso- och sjukvård som anordnas av staten, ett landsting eller nas av staten, ett landsting eller
en kommun som inte ingår i ett en kommun som inte ingår i ett
landsting eller i samband med landsting eller i samband med
sjukhusvård enligt 2 kap. 4 § sjukhusvård enligt 16 § lagen
lagen om allmän försäkring,
(2007:000) om statlig ersättning
för sjukvård m.m.,
2. i samband med rådgivning
2. i samband med rådgivning
enligt lagen (1974:525) om er- enligt 7 § lagen (2007:000) om
sättning för viss födelsekontrolle- statlig ersättning för sjukvård
rande verksamhet m. m.,
m.m.,
3. vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en
undersökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för
vissa läkarutlåtanden m. m.,
4. i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt handikappad,
5. i samband med tandvård
5. i samband med tandvård
som avses i 2 kap. 3 § lagen om som avses i 9−12 §§ lagen
(2007:000) om statlig ersättning
allmän försäkring,
för sjukvård m.m.,
1
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6. vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare
inom
studerandeorganisationernas hälsovård, för vilken statsbidrag
betalas ut av högskolestyrelse,
7. i samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem
som har tagits upp på förteckning som fastställs av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer,
8. vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart
samband med insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade,
9. vid besök för sjukvårdande behandling som ges med stöd av
bestämmelserna om den kommunala hälso och sjukvården i hälsooch sjukvårdslagen (1982:763),
10. vid besök för läkarvård eller annan sjukvårdande behandling
som ges med stöd av lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med
kommunal primärvård.
I fråga om resekostnader enligt första stycket 2 skall ersättning
lämnas även när rådgivningen bedrivs av organisationer med
Socialstyrelsens tillstånd.
För resekostnader som avses i första stycket 1 behöver ersättning lämnas endast om vården eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller förlossning.
Sjukvårdshuvudmännen skall också lämna ersättning för resekostnader vid vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och vid sjukgymnastik enligt lagen (1993:1652) om sjukgymnastikersättning.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §1
Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:
1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller
svenskt landsting;
2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan
anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting, i den mån inkomsten förvärvats genom
verksamhet här i riket;
3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i
egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande
organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk juridisk person,
oavsett var verksamheten utövats;
4. ersättning i form av
4. ersättning i form av
− pension, med undantag av
− pension, med undantag av
barnpension,
enligt
lagen barnpension, sjukersättning och
(1998:674) om inkomstgrundad aktivitetsersättning enligt socialålderspension, lagen (1998:702) försäkringsbalken till den del det
om
garantipension,
lagen totala beloppet av uppburna
(2000:461) om efterlevandepen- ersättningar för varje kalendersion och efterlevandestöd till barn månad överstiger en tolftedel av
och lagen (2000:462) om in- 0,67 prisbasbelopp,
− annan ersättning enligt
förande av lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efter- socialförsäkringsbalken, samt
levandestöd till barn samt sjuk− ersättning till enskild enligt
ersättning och aktivitetsersättning lagen (2007:000) om statlig
enligt lagen (1962:381) om all- ersättning för sjukvård m.m.;
män försäkring till den del det
totala beloppet av uppburna
ersättningar för varje kalendermånad överstiger en tolftedel av
1
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0,67 prisbasbelopp,
− barnpension enligt lagen om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, samt
− annan ersättning enligt lagen
om allmän försäkring;
5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska
staten, svensk kommun eller svenskt landsting;
6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än
tjänstepensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket
bedriven försäkringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av ett svenskt pensionssparinstitut eller av ett
utländskt instituts filial i Sverige enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande;
7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring samt annan
pension eller förmån, om förmån utgår från Sverige på grund av
förutvarande tjänst och den tidigare verksamheten huvudsakligen
utövats här;
8. ersättning enligt lagen
8. ersättning enligt lagen
(1954:243) om yrkesskadeför- (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen (1976:380) säkring eller annan författning,
om arbetsskadeförsäkring och som utgått till någon vid sjuklagen (1989:225) om ersättning dom eller olycksfall i arbete eller
till smittbärare samt enligt annan på grund av militärtjänstgöring;
lag eller författning, som utgått
till någon vid sjukdom eller
olycksfall i arbete eller på grund
av militärtjänstgöring eller i fall
som avses i lagen (1977:265) om
statligt personskadeskydd eller
lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän;
9. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;
10. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket
förvärvad inkomst av tjänst;
11. återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen
(2000:980), egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering, i
den mån avdrag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses
i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) och som satts ned
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genom ändrad debitering i den mån avdrag har medgetts för
avgifterna och dessa inte hänför sig till näringsverksamhet;
12. sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen.
Som inkomst enligt första stycket 1-3 anses också förskott på
sådan inkomst.
Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i svenskt företag eller vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses
utövad här i riket även om den enskilde inom ramen för verksamheten
− gör tjänsteresor utomlands, eller
− utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att
tiden för arbetet där uppgår till högst hälften av den enskildes
totala arbetstid i verksamheten under varje tremånadersperiod.
Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig
enligt inkomstskattelagen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser
tillämpas i fråga om förmåner som avser tid före ikraftträdandet.
Vad som sägs i 5 § första stycket 4 om pension enligt socialförsäkringsbalken tillämpas också på pension enligt 7 kap. lagen
(2007:000) om införande av socialförsäkringsbalken.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1991:591) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. skall ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §1
Från skatteplikt enligt denna lag undantas
1. frivilliga betalningar som gatumusikanter och liknande får,
2. inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fast driftställe i Sverige,
3. inkomst av royalty eller periodiskt utgående avgift för utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar,
4. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av
bestämmelse i dubbelbeskattningsavtal,
5. vederlag för nödvändig resa eller transport samt förmån av
kost och logi i samband med inkomsternas förvärvande eller för
styrkta kostnader härför,
6. ersättning i annan form än
6. ersättning i annan form än
kontanter och därmed likställt kontanter och därmed likställt
vederlag, om det sammanlagda vederlag, om det sammanlagda
värdet från en utbetalare under värdet från en utbetalare under
en redovisningsperiod uppgår en redovisningsperiod uppgår
till högst 0,03 basbelopp enligt till högst 0,03 prisbasbelopp enlagen (1962:381) om allmän för- ligt socialförsäkringsbalken, avsäkring, avrundat till närmaste rundat till närmaste hundratal
hundratal kronor,
kronor,
7. inkomster enligt 7 § andra stycket, om arrangören i allt väsentligt motsvarar en sådan ideell förening som avses i 7 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) och skattskyldighet enligt den lagen
inte hade förelegat för inkomsterna om arrangören hade varit en
sådan förening.
Vid tillämpning av första stycket 3 skall ersättning från ljudradio
eller television anses som inkomst av royalty eller periodvis ut-

1
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gående avgift till den del den inte avser förstagångssändning från
sändare här i riket.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1110) om
kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1
För en elev som har rätt till
För en elev som har rätt till
studiehjälp enligt studiestöds- studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), skall den lagen (1999:1395), skall den
kommun som enligt 1 kap. 15 § kommun som enligt 1 kap. 15 §
skollagen (1985:1100) är elevens skollagen (1985:1100) är elevens
ansvara
för
hemkommun,
ansvara
för hemkommun,
elevens kostnader för dagliga elevens kostnader för dagliga
resor mellan bostaden och sko- resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana lan. Ansvaret gäller för sådana
resor där färdvägen är minst sex resor där färdvägen är minst sex
kilometer. Stödet skall ges kon- kilometer. Stödet skall ges kontant eller på annat lämpligt sätt tant eller på annat lämpligt sätt
enligt kommunens bestämman- enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är de. Om stödet ges kontant är
kommunen inte skyldig att utge kommunen inte skyldig att utge
högre ersättning än vad som högre ersättning än vad som
motsvarar 1/30 av basbeloppet motsvarar 1/30 av prisbasenligt lagen (1962:381) om all- beloppet enligt socialförsäkringsmän försäkring för varje hel balken för varje hel kalenderkalendermånad som eleven har månad som eleven har kostnakostnader för resor mellan der för resor mellan bostaden
och skolan.
bostaden och skolan.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1488) om
handläggning av vissa ersättningar till den som
tjänstgör inom totalförsvaret

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret
skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §1
I fråga om familjebidrag och
I fråga om familjebidrag och
dagpenning tillämpas 20 kap. dagpenning tillämpas H 10 kap.
10−13 §§ om omprövning och 2−23 §§ socialförsäkringsbalken
ändring av beslut samt om över- om omprövning och ändring av
klagande i lagen (1962:381) om beslut samt om överklagande.
allmän försäkring.
Beträffande familjebidrag tillBeträffande familjebidrag tilllämpas dessutom följande bestäm- lämpas dessutom följande bestämmelser i lagen om allmän försäkring melser i socialförsäkringsbalken
− 20 kap. 2 a § om förord− H 4 kap. 12 § om preskripnande till dess slutligt beslut tion,
kan fattas,
− 20 kap. 3 § tredje stycket om
− H 5 kap. 2, 3, 11 och 15 §§
indragning eller nedsättning av om återbetalningsskyldighet,
ersättning,
− 20 kap. 4 § om återbetal− H 5 kap. 10 § och H 9 kap.
ningsskyldighet,
2 och 3 §§ om förordnande till
dess slutligt beslut kan fattas,
− 20 kap. 5 § om preskription,
− H 7 kap. 13, 14, 29, 30, 45,
46 och 48 §§ om skyldighet att
lämna uppgifter.
− 20 kap. 8 § första−tredje
− H 7 kap. 49 och 50 §§ om
styckena och 9 § om skyldighet indragning eller nedsättning av
att lämna uppgifter,
ersättning,
− 20 kap. 8 § fjärde stycket om
utredningsåtgärder.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
1
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Förslag till
lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Härigenom föreskrivs att 6 och 9 §§ lönegarantilagen (1992:497)
skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §1
Den som är berättigad till
Den som är berättigad till
underhåll har rätt till garanti- underhåll har rätt till garantibelopp för underhållsbidrag som belopp för underhållsbidrag som
har innehållits genom utmätning har innehållits genom utmätning
av lön. Försäkringskassan har av lön. Försäkringskassan har
inte rätt till garantibelopp för inte rätt till garantibelopp för
underhållsstöd som har lämnats underhållsstöd som har lämnats
enligt lagen (1996:1030) om enligt socialförsäkringsbalken.
underhållsstöd.
9 §2
Betalning enligt garantin lämBetalning enligt garantin lämnas för varje arbetstagare med nas för varje arbetstagare med
ett belopp som motsvarar högst ett belopp som motsvarar högst
fyra gånger det vid tiden för fyra gånger det vid tiden för
konkursbeslutet gällande pris- konkursbeslutet gällande prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § basbeloppet enligt socialförsäklagen (1962:381) om allmän för- ringsbalken. För fordran på lön
säkring. För fordran på lön eller eller annan ersättning gäller
annan ersättning gäller garantin garantin för en sammanlagd anför en sammanlagd anställnings- ställningstid om högst åtta
tid om högst åtta månader. månader. Betalning för fordran
Betalning för fordran som avser som avser ersättning för särersättning för särskilda kostna- skilda kostnader lämnas framför
der lämnas framför annan ford- annan fordran.
ran.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1
2
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot
vissa semesterlönekostnader

Härigenom föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1
En arbetsgivare kan försäkra
En arbetsgivare kan försäkra
sig hos Försäkringskassan för sig hos Försäkringskassan för
kostnader för den del av en kostnader för den del av en
arbetstagares semesterlön som arbetstagares semesterlön som
grundar sig på frånvaro enligt grundar sig på frånvaro enligt
17 § semesterlagen (1977:480) 17 § semesterlagen (1977:480)
om de sammanlagda lönekost- om de sammanlagda lönekostnaderna under ett kalenderår naderna under ett kalenderår
inte beräknas överstiga 90 gånger inte beräknas överstiga 90 gånger
det för året gällande prisbas- det för året gällande prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen beloppet enligt socialförsäkrings(1962:381) om allmän försäk- balken. Vid beräkningen bortses
ring. Vid beräkningen bortses från avgifter enligt socialavgiftsfrån avgifter enligt socialavgifts- lagen (2000:980) och lagen
lagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löne(1994:1920) om allmän löne- avgift samt från skatt enligt
avgift samt från skatt enligt lagen (1990:659) om särskild
lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvslöneskatt på vissa förvärvs- inkomster.
inkomster.
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter rörande villkoren
för försäkringen.
3 §2
I fråga om försäkringskassans
I fråga om Försäkringskassans
handläggning av ärenden enligt handläggning av ärenden enligt
denna lag tillämpas följande denna lag tillämpas följande
föreskrifter i lagen (1962:381) föreskrifter i socialförsäkringsom allmän försäkring:
balken:
1
2

Senaste lydelse 2004:825.
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H 4 kap. 9−11 §§ om förbud
mot utmätning och om överlåtelse,
H 4 kap. 12 § om preskription,
H 5 kap. 2, 3, 11 och 15 §§ om
återbetalningsskyldighet,
H 5 kap. 10 § och H 9 kap.
2 och 3 §§ om förordnande till
dess slutligt beslut kan fattas,
20 kap. 8 och 9 §§ om uppH 7 kap. 13, 14, 29, 30, 45, 46
giftsskyldighet,
och 48 §§ om uppgiftsskyldighet,
20 kap. 9 a § om undantag
H 7 kap. 37, 38 och 40 §§ om
från sekretess.
undantag från sekretess.

20 kap. 2 a § om provisoriskt
beslut,
20 kap. 4 § om återbetalningsskyldighet,
20 kap. 5 § om preskription,
20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse,

4 §3
De föreskrifter om omprövDe föreskrifter om omprövning och ändring av Försäk- ning och ändring av Försäkringskassans beslut som finns i ringskassans beslut som finns i
2 kap. 10 och 10 a §§ lagen H 10 kap. 4 och 6−10 §§ social(1962:381) om allmän försäkring försäkringsbalken skall också
skall också tillämpas på beslut tillämpas på beslut enligt denna
enligt denna lag.
lag.
Föreskrifterna i 20 kap.
Föreskrifterna i H 10 kap.
11−13 §§ samma lag om över- 11−23 §§ samma balk om överklagande av Försäkringskassans klagande av Försäkringskassans
eller domstols beslut skall också eller domstols beslut skall också
tillämpas på beslut enligt denna tillämpas på beslut enligt denna
lag, om beslutet innebär att lag, om beslutet innebär att
arbetsgivaren inte får teckna arbetsgivaren inte får teckna
försäkring.
försäkring.
I övrigt får Försäkringskassans beslut enligt denna lag inte överklagas.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

3
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1993:320) om
byggfelsförsäkring

Härigenom föreskrivs att 6 a § lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6a§
En byggfelsförsäkring får innehålla villkor om att ägaren skall
svara för en viss självrisk.
I fråga om småhus får självI fråga om småhus får självrisken för en byggfelsförsäkring risken för en byggfelsförsäkring
uppgå till högst ett halvt uppgå till högst ett halvt
prisbasbelopp
enligt
lagen prisbasbelopp enligt socialför(1962:381) om allmän försäkring säkringsbalken för varje fel eller
för varje fel eller skada. Den skada.
Den
sammanlagda
sammanlagda självrisken för självrisken för flera fel eller
flera fel eller skador får inte skador får inte överstiga ett och
överstiga ett och ett halvt pris- ett halvt prisbasbelopp. I förbasbelopp. I försäkringsvill- säkringsvillkoren får dock förekoren får dock föreskrivas att skrivas att fel eller skador som
fel eller skador som kostar kostar mindre än 0,2 prisbasmindre än 0,2 prisbasbelopp att belopp att åtgärda inte ersätts.
åtgärda inte ersätts.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1

Lagen omtryckt 2004:552.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1993:332) om avgiftsfria
sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade

Härigenom föreskrivs att 1, 3 och 5 §§ lagen (1993:332) om
avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna lag tillämpas på en person som vid behandling av honom
eller henne inom den svenska hälso- och sjukvården har fått infektion av hiv (humant immunbristvirus) genom smitta vid användning av blod eller blodprodukter.
Lagen tillämpas även på den som fått infektion av hiv genom
smitta av en sådan person, om de är eller varit gifta med varandra
eller sammanbott med varandra under äktenskapsliknande förhållanden och om smittan ägt rum innan den först smittade fått
kännedom om sin infektion.
Förmåner enligt lagen ersätts
Förmåner enligt lagen ersätts
av sjukförsäkringen enligt lagen av Försäkringskassan.
(1962:381) om allmän försäkring.
3§
Patientavgift skall inte tas ut
Patientavgift skall inte tas ut
av en smittad person som får av en smittad person som får
tandvård som ersätts enligt 2 kap. tandvård som ersätts enligt 9 §
3 § första stycket lagen (1962:381) lagen (2007:000) om statlig erom allmän försäkring.
sättning för sjukvård m.m.
5§
I lagen (1988:1465) om ersättI C 28 kap. socialförsäkringsning och ledighet för närstående- balken finns bestämmelser om
vård finns bestämmelser om rätt rätt till ersättning och ledighet
till ersättning och ledighet för för en närstående som vårdar en
en närstående som vårdar en smittad person.
smittad person.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
947

Författningsförslag till följdändringar i andra lagar

60

SOU 2005:114

Förslag till
lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade

Härigenom föreskrivs att 9, 15, 18, 19 och 24 a §§ lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade skall ha
följande lydelse
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 §1
Insatserna för särskilt stöd och service är
1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på
särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor
med stora och varaktiga funktionshinder,
2. biträde av personlig assist2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till ent eller ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för sådan skäliga kostnader för sådan
assistans, till den del behovet av assistans, till den del behovet av
stöd inte täcks av beviljade stöd inte täcks av beviljade
assistanstimmar enligt lagen assistanstimmar enligt D 3 kap.
(1993:389) om assistansersätt- socialförsäkringsbalken,
ning,
3. ledsagarservice,
4. biträde av kontaktperson,
5. avlösarservice i hemmet,
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna
hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn
eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt
anpassad bostad för vuxna,
10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som
saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.
15 §
Till kommunens uppgifter hör att
1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka
deras behov av stöd och service är,
1
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2. verka för att personer som anges i 1 § får sina behov tillgodosedda,
3. informera om mål och medel för verksamheten enligt denna
lag,
4. medverka till att personer som anges i 1 § får tillgång till
arbete eller studier,
5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i 1 §,
6. anmäla till överförmynda6. anmäla till överförmyndaren dels när en person som om- ren dels när en person som omfattas av 1 § kan antas behöva fattas av 1 § kan antas behöva
förmyndare, förvaltare eller god förmyndare, förvaltare eller god
man, dels när ett förmyndar- man, dels när ett förmyndarskap, förvaltarskap eller god- skap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna upphöra, manskap bör kunna upphöra,
samt
7. samverka med organisa7. samverka med organisationer som företräder män- tioner som företräder människor med omfattande funk- niskor med omfattande funktionshinder.
tionshinder, samt
8. anmäla till Försäkringskassan när någon som har ansökt
om biträde av personlig assistent
eller ekonomiskt stöd till sådan
assistans enligt 9 § 2 kan antas ha
rätt till assistansersättning enligt
D 3 kap. socialförsäkringsbalken.
18 §2
Av dem som enligt beslut av
Av dem som enligt beslut av
Försäkringskassan är berättiga- Försäkringskassan är berättigade att få assistansersättning de att få assistansersättning
enligt lagen (1993:389) om enligt D 3 kap. socialförsäkringsassistansersättning får avgift för balken får avgift för personlig
personlig assistans tas ut inom assistans tas ut inom ramen för
ramen för sådan ersättning.
sådan ersättning.

2
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19 §3
Av dem som har hel allmän
Av dem som har hel ålderspension enligt lagen (1998:674) ålderspension, hel sjukersättning
om inkomstgrundad ålderspen- eller hel aktivitetsersättning ension eller hel garantipension en- ligt socialförsäkringsbalken eller
ligt lagen (1998:702) om garanti- som har annan inkomst av motpension eller hel sjukersättning svarande storlek får skäliga aveller hel aktivitetsersättning en- gifter för bostad, fritidsverkligt lagen (1962:381) om allmän samhet och kulturella aktiviteter
försäkring eller som har annan tas ut enligt de grunder som
inkomst av motsvarande storlek kommunen bestämmer. Avfår skäliga avgifter för bostad, gifterna får dock inte överstiga
självkostnader.
fritidsverksamhet och kulturella kommunens
aktiviteter tas ut enligt de Kommunen skall se till att den
grunder som kommunen be- enskilde får behålla tillräckliga
stämmer. Avgifterna får dock medel för sina personliga behov.
inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen skall se
till att den enskilde får behålla
tillräckliga medel för sina personliga behov.
24 a §4
Var och en som fullgör uppVar och en som fullgör uppgifter enligt denna lag skall vaka gifter enligt denna lag skall vaka
över att de personer som får över att de personer som får
insatser enligt lagen får gott insatser enligt lagen får gott
stöd och god service och lever stöd och god service och lever
under trygga förhållanden. Den under trygga förhållanden. Den
som uppmärksammar eller får som uppmärksammar eller får
kännedom om ett allvarligt kännedom om ett allvarligt
missförhållande som rör en missförhållande som rör en
enskild som får insats enligt enskild som får insats enligt
denna lag skall genast anmäla denna lag skall genast anmäla
detta till den eller de nämnder detta till den eller de nämnder
som avses i 22 §. Om inte miss- som avses i 22 §. Om inte missförhållandet avhjälps utan dröjs- förhållandet avhjälps utan dröjsmål, skall nämnden anmäla mål, skall nämnden anmäla
förhållandet till tillsynsmyndig- förhållandet till tillsynsmyndig3
4
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heten. Anmälningsskyldigheten heten. Anmälningsskyldigheten
gäller också den som handlägger gäller också den som handlägger
ärenden enligt denna lag eller ärenden enligt denna lag eller
lagen (1993:389) om assistans- D 3 kap. socialförsäkringsbalken.
ersättning.
Första stycket gäller även inom motsvarande yrkesmässigt
bedriven enskild verksamhet. Anmälan skall göras till den som är
ansvarig för verksamheten. Den ansvarige är skyldig att utan
dröjsmål avhjälpa missförhållandet eller anmäla detta till tillsynsmyndigheten.
Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett
barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag
för vissa försäkringsavtal

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1993:645) om tillämplig lag
för vissa försäkringsavtal skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §1
Lagen gäller inte återförsäkLagen gäller inte återförsäkring eller försäkring som avses i ring eller försäkring som avses i
lagen (1962:381) om allmän socialförsäkringsbalken,
lagen
försäkring, lagen (1998:674) om (1997:238) om arbetslöshetsförinkomstgrundad ålderspension, säkring eller lagen (1993:16) om
lagen (1997:238) om arbetslös- försäkring mot vissa semesterhetsförsäkring, lagen (1976:380) lönekostnader.
om arbetsskadeförsäkring, lagen
(1979:84) om delpensionsförsäkring, lagen (1991:1047) om
sjuklön eller lagen (1993:16) om
försäkring mot vissa semesterlönekostnader.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m. skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1
Under indrivningen gäller bestämmelserna i 7 kap. 14 §
utsökningsbalken om företrädesrätt vid utmätning av lön för böter
och viten samt för fordringar som påförts enligt bestämmelserna i
1. lagen (1972:435) om överlastavgift,
2. bilskrotningslagen (1975:343),
3. lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
4. lagen (1976:339) om saluvagnsskatt,
5. fordonsskattelagen (1988:327),
6. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta artister m.fl.,
7. lagen (1994:419) om brottsofferfond,
8. skattebetalningslagen (1997:483),
9. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,
10. lagen (1996:1030) om
10. B 12 kap. socialförsäkringsunderhållsstöd, eller
balken om betalningsskyldighet
för underhållsstöd, eller
11. lagen (2004:629) om trängselskatt.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1
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Förslag till
lag om ändring i lotterilagen (1994:1000)

Härigenom föreskrivs att 8 § lotterilagen (1994:1000) skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8§
Med basbelopp avses i denna
Med basbelopp avses i denna
lag basbelopp enligt lagen lag prisbasbeloppet enligt social(1962:381) om allmän försäk- försäkringsbalken.
ring.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 2 §, 3 kap. 3 §, 5 kap. 1 och 2 §§,
6 kap. 1 §, 7 kap. 4 §, 8 kap. 4 §, 9 kap. 1, 5 och 6 §§, 10 kap. 3 §,
11 kap. 5 §, 12 kap. 5 §, 13 kap. 6, 9-11 och 16 §§ och 14 kap.
1−4 §§ skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
2§
Talmannen är berättigad till
Talmannen är berättigad till
extra kostnadsersättning för extra kostnadsersättning för
månad med 5 procent av bas- månad med 5 procent av basbeloppet enligt lagen (1962:381) beloppet enligt socialförsäkringsom allmän försäkring.
balken.
3 kap.
3§
Ledamotsarvode och tilläggsLedamotsarvode och tilläggsarvode anses som inkomst av arvode anses som inkomst av
anställning
enligt
lagen anställning enligt socialförsäk(1962:381) om allmän försäkring ringsbalken. Ledamot anses däroch lagen (1991:1047) om sjuk- vid som arbetstagare.
lön. Ledamot anses därvid som
arbetstagare.
5 kap.
1 §1
En ledamot har rätt till traktamente enligt andra-sjätte styckena
om förutsättningarna för avdrag för ökade levnadskostnader är
uppfyllda enligt 12 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229).
Dagtraktamente vid flerDagtraktamente vid flerdygnsförrättning i Sverige be- dygnsförrättning i Sverige betalas för varje hel dag som tagits talas för varje hel dag som tagits
i anspråk för förrättningen med i anspråk för förrättningen med
ett belopp som motsvarar en ett belopp som motsvarar en
etthundratjugondel av prisbas- etthundratjugondel av prisbas1
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beloppet enligt lagen (1962:381) beloppet enligt socialförsäkom allmän försäkring avrundat ringsbalken avrundat till närtill närmaste tiotal kronor. Har maste tiotal kronor. Har förrättförrättning påbörjats kl. 12.00 ning påbörjats kl. 12.00 eller
eller senare avresedagen eller senare avresedagen eller avavslutats kl. 19.00 eller tidigare slutats kl. 19.00 eller tidigare
hemresedagen betalas halvt dag- hemresedagen betalas halvt dagtraktamente.
traktamente.
Har ledamot som har rätt till dagtraktamente tillhandahållits
kostförmån skall traktamentet reduceras med hänsyn härtill, såvida
inte förmånen avser kost på allmänna transportmedel vid tjänsteresa och kosten obligatoriskt ingår i priset för transporten.
Ersättning för logikostnad i Sverige (nattraktamente) betalas
med belopp motsvarande visad kostnad upp till ett högsta belopp
per månad som riksdagsförvaltningen bestämmer. Vid särskild
tjänsteförrättning i Sverige mer än fem mil från bostaden och
Riksdagshuset betalas dock ersättning för faktisk logikostnad som
föranleds av förrättningen. Ersättning för sådan faktisk logikostnad
betalas också vid konferens med utskott, delegation, kommitté
eller liknande inom riksdagen samt vid konferens med partigrupp i
riksdagen utan hinder av att förrättningen ägt rum inom fem mil
från bostaden och Riksdagshuset.
Den som inte har haft några utgifter för logi eller inte styrker
logikostnader får ersättning för hel natt med hälften av maximibeloppet enligt 12 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229). Sådan
ersättning betalas inte när resenären tillbringat natten på tåg, fartyg
eller flygplan och inte heller då fri logi tillhandahållits av en myndighet, ett trafikföretag eller motsvarande.
Vid flerdygnsförrättning utomlands betalas ersättning för ökade
levnadskostnader enligt de villkor och med de belopp som gäller
för tjänstemän inom riksdagsförvaltningen.
2 §2
En ledamot som uppfyller
En ledamot som uppfyller
förutsättningarna i 1 § för rätt förutsättningarna i 1 § för rätt
till traktamente, utom såvitt till traktamente, utom såvitt
avser kravet på övernattning på avser kravet på övernattning på
förrättningsorten, har rätt till förrättningsorten, har rätt till
förrättningstillägg vid endags- förrättningstillägg vid endags2
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förrättningar i Sverige mer än förrättningar i Sverige mer än
fem mil från bostaden, om för- fem mil från bostaden, om förrättningen varar mer än fyra rättningen varar mer än fyra
timmar. Förrättningstillägg be- timmar. Förrättningstillägg betalas med ett belopp som mot- talas med ett belopp som motsvarar en tvåhundrasjuttio- svarar en tvåhundrasjuttiofemtedel av prisbasbeloppet femtedel av prisbasbeloppet
enligt lagen (1962:381) om enligt socialförsäkringsbalken avallmän försäkring avrundat till rundat till närmaste tiotal
närmaste tiotal kronor.
kronor.
Har ledamot som har rätt till förrättningstillägg tillhandahållits
kostförmån skall förrättningstillägget reduceras med hänsyn härtill,
såvida inte förmånen avser kost på allmänna transportmedel vid
tjänsteresa och kosten obligatoriskt ingår i priset för transporten.
6 kap.
1 §3
En ledamot är berättigad till
En ledamot är berättigad till
kostnadsersättning. Kostnads- kostnadsersättning. Kostnadsersättningen för månad utgör ersättningen för månad utgör
9,5 procent av basbeloppet en- 9,5 procent av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän ligt socialförsäkringsbalken.
försäkring.
Vice talmännen är berättigade
Vice talmännen är berättigade
till extra kostnadsersättning för till extra kostnadsersättning för
månad med 5 procent av bas- månad med 5 procent av basbeloppet enligt lagen (1962:381) beloppet enligt socialförsäkringsom allmän försäkring.
balken.
7 kap.
4§
Underlaget för egenpensionsUnderlaget för egenpensionsförmånerna beräknas med ut- förmånerna beräknas med utgångspunkt från det pensions- gångspunkt från det pensionsgrundande arvodet för de grundande arvodet för de
kalenderår en ledamot innehaft kalenderår en ledamot innehaft
uppdraget under en femårs- uppdraget under en femårsperiod närmast före avgångsåret. period närmast före avgångsåret.
Det pensionsgrundande arvodet Det pensionsgrundande arvodet
3
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för de fyra första kalenderåren för de fyra första kalenderåren
räknas därvid om till nivån för räknas därvid om till nivån för
det sista kalenderåret före det sista kalenderåret före
avgångsåret med hjälp av bas- avgångsåret med hjälp av basbeloppet enligt lagen (1962:381) beloppet enligt socialförsäkringsom allmän försäkring. Medeltalet balken. Medeltalet av de framav de framräknade beloppen räknade beloppen utgör underutgör underlaget för egenpen- laget för egenpensionsförmånersionsförmånerna.
na.
Kan en ledamot inte tillgodoräknas pensionsgrundande arvode
för fem kalenderår, utgör underlaget för egenpensionsförmånerna
medeltalet av beloppen för de hela kalenderår som kan tillgodoräknas.
Kan endast ett helt kalenderår tillgodoräknas, utgör underlaget
för egenpensionsförmånerna det pensionsgrundande arvodet för
det året.
Kan inte helt kalenderår tillgodoräknas, utgör underlaget för
egenpensionsförmånerna det genomsnittliga pensionsgrundande
arvodet för de hela kalendermånader som kan tillgodoräknas multiplicerat med tolv.
8 kap.
4 §4
Ålderspension utgör tidsfaktorn multiplicerad med
1. 11,5 procent av underlaget
1. 11,5 procent av underlaget
för
egenpensionsförmånerna för
egenpensionsförmånerna
upp till och med 7,5 gånger bas- upp till och med 7,5 gånger basbeloppet enligt lagen (1962:381) beloppet enligt socialförsäkringsom allmän försäkring,
balken,
2. 65 procent av den del av underlaget som överstiger 7,5 basbelopp men inte 20 basbelopp samt
3. 32,5 procent av den del av underlaget som överstiger 20 basbelopp men inte 30 basbelopp.

4
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9 kap.
1 §5
Rätt till sjukpension föreRätt till sjukpension föreligger för en ledamot som från- ligger för en ledamot som frånträder sitt uppdrag och får hel träder sitt uppdrag och får hel
sjukersättning eller hel akti- sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt lagen vitetsersättning enligt socialför(1962:381) om allmän försäk- säkringsbalken.
ring.
5 §6
Sjukpension utgör tidsfaktorn multiplicerad med
1. 21 procent av den del av
1. 21 procent av den del av
underlaget för egenpensions- underlaget för egenpensionsförmånerna som inte överstiger förmånerna som inte överstiger
7,5 basbelopp enligt lagen 7,5 basbelopp enligt socialför(1962:381) om allmän försäk- säkringsbalken,
ring,
2. 81 procent av den del av underlaget som överstiger 7,5 men
inte 20 basbelopp samt
3. 40,5 procent av den del av underlaget som överstiger 20 men
inte 30 basbelopp.
6 §7
Sjukpension skall på ett
Sjukpension skall på ett
underlag för egenpensionsför- underlag för egenpensionsförmåner upp till 7,5 basbelopp måner upp till 7,5 basbelopp
enligt lagen (1962:381) om all- enligt
socialförsäkringsbalken
män försäkring minskas med minskas med sådan ersättning
sådan ersättning enligt lagen enligt C 22−25 kap. balken som
(1976:380) om arbetsskadeför- avser samma inkomstbortfall.
säkring som avser samma in- Betalas ej hel sjukpension,
komstbortfall. Betalas ej hel minskas avdraget i motsvarande
sjukpension, minskas avdraget i mån.
motsvarande mån.

5
6
7

Senaste lydelse 2002:202.
Senaste lydelse 1997:1067.
Senaste lydelse 2001:1000.

959

Författningsförslag till följdändringar i andra lagar

SOU 2005:114

10 kap.
3 §8
Egenlivränta utgör tidsfaktorn multiplicerad med
1. 9,5 procent av underlaget
1. 9,5 procent av underlaget
för
egenpensionsförmånerna för
egenpensionsförmånerna
upp till 7,5 gånger basbeloppet upp till 7,5 gånger basbeloppet
enligt lagen (1962:381) om all- enligt socialförsäkringsbalken,
män försäkring,
2. 61,5 procent av den del av underlaget för egenpensionsförmånerna som överstiger 7,5 men inte 20 basbelopp samt
3. 30,75 procent av den del av underlaget som överstiger 20 men
inte 30 basbelopp.
11 kap.
5§
Beräkningsgrunden för efterBeräkningsgrunden för efterlevandepension för år utgör för levandepension för år utgör för
en efterlevande ett belopp mot- en efterlevande ett belopp motsvarande 1,2 basbelopp enligt svarande 1,2 basbelopp enligt
lagen (1962:381) om allmän för- socialförsäkringsbalken och för
säkring och för varje berättigad varje berättigad därutöver ett
därutöver ett belopp motsvaran- belopp motsvarande 0,5 basde 0,5 basbelopp.
belopp.
12 kap.
5 §9
Kompletterande efterlevandepension beräknas med utgångspunkt från ett normalbelopp. Normalbeloppet utgör
1. 32,5 procent av den del av
1. 32,5 procent av den del av
underlaget för egenpensionsför- underlaget för egenpensionsförmåner som överstiger 7,5 bas- måner som överstiger 7,5 basbelopp enligt lagen (1962:381) belopp enligt socialförsäkringsom allmän försäkring men inte balken men inte 20 basbelopp
20 basbelopp samt
samt
2. 16,25 procent av den del av underlaget för egenpensionsförmåner som överstiger 20 men inte 30 basbelopp.

8
9

Senaste lydelse 1997:1067.
Senaste lydelse 1997:1067.
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Beräkningsgrunden för kompletterande efterlevandepension är
för år i procent av normalbeloppet för
1. make 100 procent,
2. make och ett barn 130 procent,
3. make och två barn 150 procent och för varje barn därutöver
10 procent,
4. ett barn 75 procent,
5. två barn 110 procent,
6. tre barn 135 procent,
7. fyra barn 150 procent och för varje barn därutöver 10 procent.
Underlaget för kompletterande efterlevandepension utgör beloppet enligt andra stycket multiplicerat med tidsfaktorn.
Kompletterande efterlevandepension betalas av underlaget
1. till make 100 procent,
2. till ett barn 75 procent,
3. till make och barn, 75 procent till maken och återstoden i lika
delar till barnen,
4. till barn, underlaget i lika delar.
13 kap.
6 §10
Riksdagsförvaltningen får beRiksdagsförvaltningen får bevilja inkomstgaranti till en vilja inkomstgaranti till en
ledamot som har frånträtt sitt ledamot som har frånträtt sitt
uppdrag och får partiell sjuk- uppdrag och får partiell sjukersättning eller partiell akti- ersättning eller partiell aktivivitetsersättning enligt lagen tetsersättning enligt socialför(1962:381) om allmän försäk- säkringsbalken.
ring.
9 §11
Inkomstgarantin
minskas
Inkomstgarantin
minskas
med vad ledamoten får i form av med vad ledamoten får i form av
sjukersättning och aktivitets- sjukersättning och aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) ersättning enligt socialförsäkom allmän försäkring under den ringsbalken under den tid intid inkomstgarantin betalas.
komstgarantin betalas.

10
11

Senaste lydelse 2002:202.
Senaste lydelse 2002:202.

961

Författningsförslag till följdändringar i andra lagar

SOU 2005:114

10 §12
Inkomstgarantin minskas också, på sätt som framgår av 11 §,
med följande inkomster.
1. inkomst som är pensions1. inkomst som är pensionsgrundande enligt 2 kap. lagen grundande enligt E 7 kap. social(1998:674) om inkomstgrundad försäkringsbalken,
ålderspension,
2. sådan inkomst av anställning eller uppdrag utomlands som
inte beskattas i Sverige,
3. kompletterande delpension,
4. pension och livränta i andra fall än som avses i 9 §.
11 §13
Minskningen skall utgöra den
Minskningen skall utgöra den
procentandel, 80 33, som anges procentandel, 80 33, som anges
för varje särskilt fall i 8 § av den för varje särskilt fall i 8 § av den
sammanlagda inkomst enligt sammanlagda inkomst enligt
10 § som per år överstiger ett 10 § som per år överstiger ett
basbelopp enligt lagen (1962:381) basbelopp enligt socialförsäkom allmän försäkring.
ringsbalken.
16 §
Efterlevandeskyddet betalas
Efterlevandeskyddet betalas
för år med ett belopp mot- för år med ett belopp motsvarande 0,5 basbelopp enligt svarande 0,5 basbelopp enligt
lagen (1962:381) om allmän socialförsäkringsbalken för varje
försäkring för varje barn.
barn.
14 kap.
1 §14
Fastställd ålderspension, sjukFastställd ålderspension, sjukpension och kompletterande pension och kompletterande
efterlevandepension anknyts till efterlevandepension anknyts till
basbeloppet enligt 1 kap. 6 § basbeloppet enligt socialförsäklagen (1962:381) om allmän för- ringsbalken och omräknas vid
säkring och omräknas vid förändring av detta.
förändring av detta.

12
13
14

Senaste lydelse 1998:699.
Senaste lydelse 1996:305.
Senaste lydelse 1997:1067.
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2 §15
Den fastställda egenlivräntan
Den fastställda egenlivräntan
anknyts till det basbelopp som anknyts till det basbelopp enenligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) ligt socialförsäkringsbalken som
om allmän försäkring gäller för gäller för året före det år då
året före det år då egenlivräntan egenlivräntan börjar utbetalas
börjar utbetalas och omräknas och omräknas vid förändring av
vid förändring av detta.
detta.
3 §16
För den som varit ledamot i
För den som varit ledamot i
minst sex år anknyts den fast- minst sex år anknyts den fastställda inkomstgarantin till det ställda inkomstgarantin till det
basbelopp som enligt 1 kap. 6 § basbelopp enligt socialförsäklagen (1962:381) om allmän för- ringsbalken som gäller för avsäkring gäller för avgångsåret gångsåret och omräknas vid föroch omräknas vid förändring av ändring av detta.
detta.
4 §17
Med basbelopp i 2 kap. 9 §,
Med basbelopp i 2 kap. 9 §,
8 kap. 4 §, 9 kap. 5 §, 10 kap. 8 kap. 4 §, 9 kap. 5 §, 10 kap.
3 §, 12 kap. 5 § och 13 kap. 8 § 3 §, 12 kap. 5 § och 13 kap. 8 §
avses det förhöjda prisbas- avses det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen beloppet enligt socialförsäkrings(1962:381) om allmän försäk- balken.
ring.
Om inte annat sägs i första
Om inte annat sägs i första
stycket avses med basbelopp i stycket avses med basbelopp i
denna lag prisbasbeloppet enligt denna lag prisbasbeloppet enligt
1 kap. 6 § lagen om allmän för- socialförsäkringsbalken.
säkring.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

15
16
17

Senaste lydelse 1997:1067.
Senaste lydelse 1997:1067.
Senaste lydelse 1998:551.
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Förslag till
lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 4 § och 6 kap. 5 § stiftelselagen
(1994:1220) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
4 §1
Minst en revisor skall vara auktoriserad eller godkänd revisor,
om stiftelsen enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att
upprätta årsredovisning.
Minst en revisor skall vara auktoriserad revisor eller godkänd
revisor som avlagt revisorsexamen, om
1. nettovärdet av stiftelsens
1. nettovärdet av stiftelsens
tillgångar
enligt
balansräk- tillgångar
enligt
balansräkningarna för de två senaste ningarna för de två senaste
räkenskapsåren överstiger ett räkenskapsåren överstiger ett
gränsbelopp som motsvarar gränsbelopp som motsvarar
1 000 gånger det prisbasbelopp 1 000 gånger det prisbasbelopp
enligt lagen (1962:381) om all- enligt
socialförsäkringsbalken
män försäkring som gällde under som gällde under den sista
den sista månaden av respektive månaden av respektive räkenräkenskapsår, eller
skapsår, eller
2. antalet anställda i stiftelsen under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200.
Bestämmelserna i andra stycket gäller även för moderstiftelse i
en koncern om
1. nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt koncernbalansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren överstiger det
gränsbelopp som anges i andra stycket 1,
2. antalet anställda hos koncernföretagen under den tid som
anges i 1 i medeltal har överstigit 200, eller
3. moderstiftelsen inte upprättar koncernredovisning och nettovärdet av koncernföretagens tillgångar, enligt balansräkningar för
koncernföretagens två senaste räkenskapsår, på moderstiftelsens
balansdag överstiger det gränsbelopp som anges i andra stycket 1.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan i
fall som avses i andra och tredje styckena besluta att det i stället för
1

Senaste lydelse 2001:887.
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en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som avlagt
revisorsexamen får utses en viss annan godkänd revisor. Ett sådant
beslut gäller i högst fem år.
6 kap.
5 §2
Styrelsen eller förvaltaren får besluta om att förbruka stiftelsens
tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett
ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, om
1. stiftelsen bildades för mer än 50 år sedan,
2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste
fem åren,
3. värdet av tillgångarna,
3. värdet av tillgångarna,
värderade med tillämpning av värderade med tillämpning av
3 kap. 3 §, vid utgången av de 3 kap. 3 §, vid utgången av de
tre senaste räkenskapsåren har tre senaste räkenskapsåren har
understigit det då gällande understigit det då gällande
prisbasbeloppet enligt lagen prisbasbeloppet enligt socialför(1962:381) om allmän försäk- säkringsbalken, samt
ring, samt
4. stiftelsen saknar skulder.
Bestämmelserna i 4 § tillämpas på beslut enligt första stycket.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2

Senaste lydelse 1999:1106.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän
pensionsavgift

Härigenom föreskrivs att 3, 4 och 6 §§ lagen (1994:1744) om
allmän pensionsavgift skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §1
Avgiften beräknas dels på
Avgiften beräknas dels på
sådan inkomst av anställning sådan inkomst av anställning
som avses i 2 kap. lagen som avses i E 7 kap. social(1998:674) om inkomstgrundad försäkringsbalken, dels på sådan
ålderspension, dels på sådan in- inkomst av annat förvärvsarbete
komst av annat förvärvsarbete som avses i samma kapitel om
som avses i 2 kap. nämnda lag den enskilde är skattskyldig för
om den enskilde är skattskyldig inkomsten enligt inkomstför inkomsten enligt inkomst- skattelagen (1999:1229). Inskattelagen (1999:1229). In- komst av anställning och inkomst av anställning och in- komst av annat förvärvsarbete
komst av annat förvärvsarbete skall därvid var för sig avrundas
skall därvid var för sig avrundas till närmast lägre hundratal krotill närmast lägre hundratal kro- nor.
nor.
Vid beräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för
kostnader som arbetstagaren har haft i arbetet i den utsträckning
kostnaderna, minskade med erhållen kostnadsersättning, överstiger
ettusen kronor.
Vid beräkning av avgiften
Vid beräkning av avgiften
bortses från inkomst av anställ- bortses från inkomst av anställning och inkomst av annat ning och inkomst av annat
förvärvsarbete till den del sum- förvärvsarbete till den del summan av inkomsterna överstiger man av inkomsterna överstiger
8,07 gånger det för året gällan- 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt de inkomstbasbeloppet enligt
1 kap. 6 § lagen om inkomst- E 6 kap. 26 och 27 §§ socialgrundad ålderspension. Därvid försäkringsbalken. Därvid skall i
skall i första hand bortses från första hand bortses från ininkomst av annat förvärvsarbete. komst av annat förvärvsarbete.
1

Senaste lydelse 2001:1117.
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Avgiften avrundas till närmast hela hundratal kronor. Avgift som
slutar på 50 kronor avrundas till närmast lägre hundratal kronor.
4 §2
Avgift skall inte betalas av
Avgift skall inte betalas av
den som har sådana inkomster den som har sådana inkomster
som avses i 3 §, om inkomsterna som avses i 3 §, om inkomsterna
understiger 42,3 procent av det understiger 42,3 procent av det
för året gällande prisbasbeloppet för året gällande prisbasbeloppet
enligt lagen (1962:381) om all- enligt socialförsäkringsbalken.
män försäkring.
Avgift skall inte heller betalas
Avgift skall inte heller betalas
på sådan inkomstrelaterad sjuk- på sådan inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad ersättning eller inkomstrelaterad
aktivitetsersättning som anges i aktivitetsersättning som anges i
2 kap. 5 § 17 lagen (1998:674) E 7 kap. 13 § 4 socialförsäkringsom inkomstgrundad ålderspen- balken.
sion.
6 §3
Avgiften används till finanAvgiften används till finansiering av försäkringen för siering av försäkringen för ininkomstpension och tilläggs- komstgrundad ålderspension i
pension enligt lagen (1998:674) form av inkomstpension och
om inkomstgrundad ålderspen- tilläggspension enligt socialförsion och tilläggspension i form av säkringsbalken.
ålderspension
enligt
lagen
(1962:381) om allmän försäkring.
Avgiften förs till Första-Fjärde AP-fonderna för förvaltning
enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2
3

Senaste lydelse 2002:978.
Senaste lydelse 2000:196.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 2 och 10 §§ lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 kap.
2§
Bestämmelser om rätt till
Bestämmelser om rätt till
ersättning för personskada finns ersättning för personskada finns
i lagen (1977:265) om statligt i C 24 och F 14 kap. socialpersonskadeskydd och lagen försäkringsbalken och i lagen
(1977:266) om statlig ersättning (1977:266) om statlig ersättning
vid ideell skada m. m.
vid ideell skada m. m.
10 §1
Den utbildningsansvariga mynDen utbildningsansvariga myndighetens ansvar enligt 6 och dighetens ansvar enligt 6 och
7 §§ innebär ingen inskränkning 7 §§ innebär ingen inskränkning
i det ansvar som den skadades i det ansvar som den skadades
arbetsgivare har enligt 2 kap. arbetsgivare har enligt 2 kap.
och 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen och 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen
(1977:1160) samt 22 kap. lagen (1977:1160) samt C 11 och
(1962:381) om allmän försäk- 12 kap. socialförsäkringsbalken.
ring.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1

Senaste lydelse 2002:276.
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Förslag till
lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Härigenom föreskrivs att 5, 6, 8 och 10 §§ föräldraledighetslagen
(1995:584) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5§
En förälder har rätt till hel ledighet för vård av barn till dess
barnet är 18 månader oavsett om föräldern får föräldrapenning eller
inte.
En förälder har därutöver rätt
En förälder har därutöver rätt
till hel ledighet medan föräldern till hel ledighet medan föräldern
får hel föräldrapenning enligt får hel föräldrapenning enligt
4 kap. lagen (1962:381) om all- B 5 kap. socialförsäkringsbalken.
män försäkring.
För en arbetstagare som har adopterat ett barn eller tagit emot
ett barn i avsikt att adoptera det skall tiden 18 månader i stället
räknas från den tidpunkt då arbetstagaren fått barnet i sin vård. Är
det fråga om adoption av arbetstagarens makes barn eller av eget
barn, har arbetstagaren inte rätt till ledighet utöver vad som skulle
ha gällt om adoptionen inte hade ägt rum. Rätten till ledighet för
adoptivföräldrar upphör när barnet fyllt åtta år eller vid den senare
tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret.
Kvalifikationstid i anställningen krävs enligt 9 §.
6 §1
Under den tid då en förälder
Under den tid då en förälder
får tre fjärdedels, halv, en fjärde- får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldra- dels eller en åttondels föräldrapenning enligt 4 kap. lagen penning enligt B 5 kap. 9 §
(1962:381) om allmän försäkring socialförsäkringsbalken har förhar föräldern rätt till förkort- äldern rätt till förkortning av
ning av normal arbetstid med tre normal arbetstid med tre fjärdefjärdedelar, hälften, en fjärdedel delar, hälften, en fjärdedel rerespektive en åttondel.
spektive en åttondel.
Kvalifikationstid i anställningen krävs enligt 9 §.

1

Senaste lydelse 2001:143.
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8 §2
Under den tid då en arbetsUnder den tid då en arbetstagare får tillfällig föräldrapen- tagare får tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10, 10 a, 10 b, ning enligt B 6 kap. socialförsäk11 eller 11 a § lagen (1962:381) ringsbalken har arbetstagaren
om allmän försäkring har arbets- rätt till ledighet.
tagaren rätt till ledighet.
En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie
vårdaren blivit sjuk eller smittad har rätt till ledighet även om
föräldern inte har rätt till tillfällig föräldrapenning på grund av att
barnet är yngre än 240 dagar.
10 §
Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje
kalenderår. Om en ledighetsperiod löper över ett årsskifte, skall
den anses höra till det kalenderår då ledigheten påbörjades.
Trots denna begränsning får
Trots denna begränsning får
en ledighet delas upp när det en ledighet delas upp när det
gäller antingen ledighet med till- gäller antingen ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m. en- fällig föräldrapenning m.m. enligt 8 § eller ledighet för för- ligt 8 § eller ledighet för
äldrautbildning m.m. enligt föräldrautbildning m.m. enligt
4 kap. 4 § andra stycket lagen B 5 kap. 6 och 7 §§ socialför(1962:381) om allmän försäk- säkringsbalken.
ring.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2

Senaste lydelse 2004:1251.
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Förslag till
lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § och 7 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
1 §1
En årsredovisning skall bestå av
1. en balansräkning,
2. en resultaträkning,
3. noter, och
4. en förvaltningsberättelse.
I följande fall skall det i årsredovisningen även ingå en finansieringsanalys:
1. företaget bedriver närings1. företaget bedriver näringsverksamhet och nettovärdet av verksamhet och nettovärdet av
tillgångarna i företaget enligt tillgångarna i företaget enligt
balansräkningarna för de två balansräkningarna för de två
senaste räkenskapsåren över- senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som mot- stiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger det prisbas- svarar 1 000 gånger det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) belopp enligt socialförsäkringsom allmän försäkring som gällde balken som gällde under den
under den sista månaden av sista månaden av respektive
räkenskapsår,
respektive räkenskapsår,
2. antalet anställda hos företaget har under de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 200, eller
3. företagets aktier eller skuldebrev är noterade vid en börs eller
auktoriserad marknadsplats.

1

Senaste lydelse 1999:1112.
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7 kap.
4 §2
Koncernredovisningen skall bestå av
1. en koncernbalansräkning,
2. en koncernresultaträkning,
3. noter, och
4. en förvaltningsberättelse.
I följande fall skall det i koncernredovisningen även ingå en
finansieringsanalys:
1. något av koncernföretagen
1. något av koncernföretagen
bedriver näringsverksamhet och bedriver näringsverksamhet och
nettovärdet av koncernföre- nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt koncern- tagens tillgångar enligt koncernbalansräkningar för de två balansräkningar för de två
senaste räkenskapsåren över- senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som mot- stiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger det prisbas- svarar 1 000 gånger det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) belopp enligt socialförsäkringsom allmän försäkring som gällde balken som gällde under den
under den sista månaden av sista månaden av respektive
räkenskapsår, eller
respektive räkenskapsår, eller
2. antalet anställda hos koncernföretagen har under de två
senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 200, eller
3. moderföretagets aktier eller skuldebrev är noterade vid en börs
eller auktoriserad marknadsplats.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2

Senaste lydelse 1999:1112.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
1 §1
Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkringsföretag avses försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag som omfattas av försäkringsrörelselagen (1982:713) samt
understödsföreningar som omfattas av lagen (1972:262) om understödsföreningar. Vid tillämpningen av denna lag skall en understödsförening anses som ett livförsäkringsföretag.
Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. skall tillämpas
på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen
förvaltar andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller
utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk
förening vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande
består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.
Från denna lag får medges
Från denna lag får medges
undantag för sådana försäk- undantag för sådana försäkringsföretag som får undantas ringsföretag som får undantas
från försäkringsrörelselagen en- från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 10 § samma lag. ligt 1 kap. 10 § samma lag.
Undantag får även medges för Undantag får även medges för
understödsföreningar som med- understödsföreningar som meddelar kapitalförsäkring för döds- delar kapitalförsäkring för dödsfall, om försäkringsförmånerna fall, om försäkringsförmånerna
uppgår till belopp som inte uppgår till belopp som inte
överstiger ett prisbasbelopp en- överstiger ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän ligt socialförsäkringsbalken som
försäkring som gällde under den gällde under den sista månaden
sista månaden av respektive av respektive räkenskapsår eller
räkenskapsår eller utgår som utgår som naturaförmån. Detnaturaförmån. Detsamma gäller samma gäller för understöds1

Senaste lydelse 1999:1114.
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för understödsföreningar som föreningar som meddelar annan
meddelar annan livförsäkring, livförsäkring, om stadgarna
om stadgarna medger uttaxering medger uttaxering eller nedeller nedsättning av förmåner sättning av förmåner och
storlek
och premieinkomstens storlek premieinkomstens
normalt inte överstiger 500 000 normalt inte överstiger 500 000
Frågor
om
sådana
euro.
Frågor
om
sådana euro.
prövas
av
undantag
prövas
av undantag
Ärenden
Finansinspektionen.
Ärenden Finansinspektionen.
som är av principiell betydelse som är av principiell betydelse
eller av synnerlig vikt prövas eller av synnerlig vikt prövas
dock av regeringen.
dock av regeringen.
För sådana företag som medgivits undantag från denna lag skall i
stället sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra
stycket gälla.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m.
till Sveriges företrädare i Europaparlamentet

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 och 4 §§, 3 kap. 5 §, 4 kap. 4 §,
5 kap. 1, 5 och 6 §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 7 §, 9 kap. 6, 9−11
och 16 §§, 10 kap. 1−4 §§ lagen (1996:304) om arvode m.m. till
Sveriges företrädare i Europaparlamentet skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
3§
Företrädararvode anses som
Företrädararvode anses som
inkomst av anställning enligt inkomst av anställning enligt
lagen (1962:381) om allmän för- socialförsäkringsbalken. Företräsäkring och lagen (1991:1047) dare anses därvid som arbetsom sjuklön. Företrädare anses tagare.
därvid som arbetstagare.
4 §1
Om en företrädare är frånvarande eller har beviljats ledighet från
sitt uppdrag i Europaparlamentet under mer än femton dagar i följd
av annat skäl än offentligt uppdrag, militärtjänstgöring, sjukdom,
vård av barn eller annat förhållande som omfattas av bestämmelserna om rätt till ledighet för arbetstagare hos riksdagen görs
avdrag från arvodet med två tredjedelar från och med den sextonde
dagen.
Om en företrädare är frånvarande eller har beviljats ledighet från
sitt uppdrag i Europaparlamentet på grund av sjukdom, görs avdrag
för samma tid från arvodet i enlighet med de bestämmelser om
sjukavdrag som gäller för arbetstagare hos riksdagen. Avdraget
skall dock beräknas på grundval av arvodet delat med antalet kalenderdagar i månaden.
Om en företrädare får förOm en företrädare får föräldrapenning eller tillfällig för- äldrapenning eller tillfällig föräldrapenning och för samma tid äldrapenning enligt socialförsäkfår företrädararvode skall arvo- ringsbalken och för samma tid
det minskas i enlighet med de får företrädararvode skall arvobestämmelser som gäller för det minskas i enlighet med de
1
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arbetstagare hos riksdagen.

bestämmelser som gäller för
arbetstagare hos riksdagen.

3 kap.
5§
Det pensiongrundande arvoDet pensiongrundande arvodet beräknas för de kalenderår det beräknas för de kalenderår
en företrädare eller riksdags- en företrädare eller riksdagsledamot innehaft uppdraget ledamot innehaft uppdraget
under en femårsperiod närmast under en femårsperiod närmast
före avgångsåret. Det pensions- före avgångsåret. Det pensionsgrundande arvodet för de fyra grundande arvodet för de fyra
första kalenderåren räknas där- första kalenderåren räknas därvid om till nivån för det sista vid om till nivån för det sista
kalenderåret före avgångsåret kalenderåret före avgångsåret
med hjälp av basbeloppet enligt med hjälp av basbeloppet enligt
lagen (1962:381) om allmän för- socialförsäkringsbalken. Medelsäkring. Medeltalet av de fram- talet av de framräknade beräknade beloppen utgör under- loppen utgör underlaget för
laget för egenpensionsförmåner- egenpensionsförmånerna.
na.
Kan en företrädare eller en riksdagsledamot inte tillgodoräknas
pensionsgrundande arvode för fem kalenderår, är underlaget för
egenpensionsförmånerna medeltalet av beloppen för de hela kalenderår som kan tillgodoräknas.
Kan endast ett helt kalenderår tillgodoräknas, är underlaget för
egenpensionsförmånerna det pensionsgrundande arvodet för det
året.
Kan inte ett helt kalenderår tillgodoräknas, är underlaget för
egenpensionsförmånerna det genomsnittliga pensionsgrundande
arvodet för de hela kalendermånader som kan tillgodoräknas multiplicerat med tolv.
4 kap.
4 §2
Ålderspension utgör den sammanlagda summan av det belopp
som erhålls när tidsfaktorn multipliceras med
1. 11.5 procent av underlaget
1. 11.5 procent av underlaget
för egenpensionsförmånerna upp för egenpensionsförmånerna upp
2

Senaste lydelse 1997:1066.
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till och med 7,5 gånger bas- till och med 7,5 gånger basbeloppet enligt lagen (1962:381) beloppet enligt socialförsäkringsom allmän försäkring,
balken,
2. 65 procent av den del av underlaget som överstiger 7,5 men
inte 20 basbelopp samt
3. 32,5 procent av den del av underlaget som överstiger 20 men
inte 30 basbelopp.
Hur tidsfaktorn och underlaget beräknas anges i 3 kap. 2−6 §§.
5 kap.
1 §3
Rätt till sjukpension föreRätt till sjukpension föreligger för en företrädare eller en ligger för en företrädare eller en
riksdagsledamot, som tidigare riksdagsledamot, som tidigare
varit företrädare, som frånträder varit företrädare, som frånträder
sitt uppdrag och har hel sjuk- sitt uppdrag och har hel sjukersättning eller hel aktivitets- ersättning eller hel aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) ersättning enligt socialförsäkom allmän försäkring.
ringsbalken.
5 §4
Sjukpensionens storlek utgör den sammanlagda summan av det
belopp som erhålls när tidsfaktorn multipliceras med
1. 21 procent av den del av
1. 21 procent av den del av
underlaget för egenpensions- underlaget för egenpensionsförmånerna som inte överstiger förmånerna som inte överstiger
7,5 basbelopp enligt lagen 7,5 basbelopp enligt socialförsäk(1962:381) om allmän försäk- ringsbalken,
ring,
2. 81 procent av den del av underlaget som överstiger 7,5 men
inte 20 basbelopp samt
3. 40,5 procent av den del av underlaget som överstiger 20 men
inte 30 basbelopp.
Hur tidsfaktorn och underlaget beräknas anges i 3 kap. 2−6 §§.

3
4

Senaste lydelse 2002:203.
Senaste lydelse 1997:1066.
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6 §5
Sjukpensionen skall på ett
Sjukpensionen skall på ett
underlag för egenpensions- underlag för egenpensionsförmåner upp till 7,5 basbelopp förmåner upp till 7,5 basbelopp
socialförsäkringsbalken
enligt lagen (1962:381) om all- enligt
män försäkring minskas med minskas med sådan ersättning
sådan ersättning enligt lagen för arbetsskada enligt socialför(1976:380) om arbetsskadeför- säkringsbalken som avser samma
säkring som avser samma in- inkomstbortfall. Betalas ej hel
komstbortfall. Betalas ej hel sjukpension, minskas avdraget i
sjukpension, minskas avdraget i motsvarande mån.
motsvarande mån.
Har en företrädare eller en riksdagsledamot som tidigare varit
företrädare fått sjukpension från Europaparlamentet skall sjukpension som lämnas enligt denna lag reduceras i motsvarande mån.
Reducering skall endast göras när sjukpensionen från Europaparlamentet avser samma sjukperiod.
6 kap.
3 §6
Egenlivränta utgör den sammanlagda summan av det belopp som
erhålls när tidsfaktorn multipliceras med
1. 9,5 procent av underlaget
1. 9,5 procent av underlaget
för egenpensionsförmånerna upp för egenpensionsförmånerna upp
till 7,5 gånger basbeloppet enligt till 7,5 gånger basbeloppet enligt
lagen (1962:381) om allmän för- socialförsäkringsbalken,
säkring,
2. 61,5 procent av den del av underlaget för egenpensionsförmånerna som överstiger 7,5 men inte 20 basbelopp samt
3. 30,75 procent av den del av underlaget för egenpensionsförmånerna som överstiger 20 men inte 30 basbelopp.
Hur tidsfaktorn och underlaget bestäms anges i 3 kap. 2−5 och
7 §§.
7 kap.
5§
Beräkningsgrunden för efterBeräkningsgrunden för efterlevandepension är för en efter- levandepension är för en efterlevande ett belopp per år mot- levande ett belopp per år mot5
6

Senaste lydelse 2001:1001.
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svarande 1,2 basbelopp enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring och för varje annan
berättigad därutöver ett belopp
motsvarande 0,5 basbelopp.

svarande 1,2 basbelopp enligt
socialförsäkringsbalken och för
varje annan berättigad därutöver
ett belopp motsvarande 0,5 basbelopp.

8 kap.
7 §7
Normalbeloppet utgör
1. 32,5 procent av den del av
1. 32,5 procent av den del av
underlaget för egenpensionsför- underlaget för egenpensionsförmåner som överstiger 7,5 bas- måner som överstiger 7,5 basbelopp enligt lagen (1962:381) belopp enligt socialförsäkringsom allmän försäkring men inte balken men inte 20 basbelopp
20 basbelopp samt
samt
2. 16,25 procent av den del av underlaget för egenpensionsförmåner som överstiger 20 men inte 30 basbelopp.
Beräkningsgrunden för kompletterande efterlevandepension är
för år i procent av normalbeloppet för
1. make 100 procent,
2. make och ett barn 130 procent,
3. make och två barn 150 procent och för varje barn därutöver
10 procent,
4. ett barn 75 procent,
5. två barn 110 procent,
6. tre barn 135 procent,
7. fyra barn 150 procent och för varje barn därutöver 10 procent.
9 kap.
6 §8
Riksdagsförvaltningen får beRiksdagsförvaltningen får bevilja inkomstgaranti till en före- vilja inkomstgaranti till en företrädare eller riksdagsledamot trädare eller riksdagsledamot
som har frånträtt sitt uppdrag som har frånträtt sitt uppdrag
och har partiell sjukersättning och har partiell sjukersättning
eller partiell aktivitetsersättning eller partiell aktivitetsersättning
enligt lagen (1962:381) om all- enligt socialförsäkringsbalken.
män försäkring.
7
8

Senaste lydelse 1997:1066.
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9 §9
Inkomstgarantin
minskas
Inkomstgarantin
minskas
med vad företrädaren eller riks- med vad företrädaren eller riksdagsledamoten får i form av dagsledamoten får i form av
sjukersättning och aktivitetser- sjukersättning och aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) sättning enligt socialförsäkringsom allmän försäkring under den balken under den tid inkomsttid inkomstgarantin betalas.
garantin betalas.
10 §10
Inkomstgarantin minskas också, på sätt som framgår av 11 §,
med följande inkomster,
1. inkomst som är pensions1. inkomst som är pensionsgrundande enligt 2 kap. lagen grundande enligt E 7 kap. social(1998:674) om inkomstgrundad försäkringsbalken,
ålderspension,
2. sådan inkomst av anställning eller uppdrag utomlands som
inte beskattas i Sverige,
3. kompletterande delpension och
4. pension och livränta i andra fall än som avses i 9 §.
11 §
Minskningen skall utgöra den
Minskningen skall utgöra den
procentandel, 80 33, som anges procentandel, 80 33, som anges
för varje särskilt fall i 8 § av för varje särskilt fall i 8 § av
sammanlagda
inkomst
den
sammanlagda
inkomst den
enligt 10 § som per år överstiger enligt 10 § som per år överstiger
ett basbelopp enligt lagen ett basbelopp enligt socialför(1962:381) om allmän försäk- säkringsbalken.
ring.
16 §
Efterlevandeskydd betalas per
Efterlevandeskydd betalas per
år med ett belopp motsvarande år med ett belopp motsvarande
0,5 basbelopp enligt lagen 0,5 basbelopp enligt socialförsäk(1962:381) om allmän försäkring ringsbalken för varje barn.
för varje barn.

9
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10 kap.
1 §11
Fastställd ålderspension, sjukFastställd ålderspension, sjukpension och kompletterande pension och kompletterande
efterlevandepension relateras till efterlevandepension relateras till
basbeloppet enligt 1 kap. 6 § basbeloppet enligt socialförsäklagen (1962:381) om allmän för- ringsbalken och omräknas vid
säkring och omräknas vid för- förändring av detta.
ändring av detta.
2 §12
Den fastställda egenlivräntan
Den fastställda egenlivräntan
relateras till det basbelopp som relateras till det basbelopp enenligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) ligt socialförsäkringsbalken som
om allmän försäkring gäller för gäller för året före det år då
året före det år då egenlivräntan egenlivräntan börjar utbetalas
börjar utbetalas och omräknas och omräknas vid förändring av
vid förändring av detta.
detta.
3 §13
För den som varit företrädare
För den som varit företrädare
eller riksdagsledamot i samman- eller riksdagsledamot i sammanlagt minst sex hela år relateras lagt minst sex hela år relateras
den fastställda inkomstgarantin den fastställda inkomstgarantin
till det basbelopp som enligt till det basbelopp enligt social1 kap. 6 § lagen (1962:381) om försäkringsbalken som gäller för
allmän försäkring gäller för avgångsåret och omräknas vid
avgångsåret och omräknas vid förändring av detta.
förändring av detta.
4 §14
Med basbelopp i 4 kap. 4 §,
Med basbelopp i 4 kap. 4 §,
5 kap. 5 §, 6 kap. 3 §, 8 kap. 7 § 5 kap. 5 §, 6 kap. 3 §, 8 kap. 7 §
och 9 kap. 8 § avses det förhöjda och 9 kap. 8 § avses det förhöjda
prisbasbeloppet i 1 kap. 6 § prisbasbeloppet enligt socialförlagen (1962:381) om allmän säkringsbalken.
försäkring.
11

Senaste lydelse 1997:1066.
Senaste lydelse 1997:1066.
13
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14
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Om inte annat sägs i första
Om inte annat sägs i första
stycket avses med basbelopp i stycket avses med basbelopp i
denna lag prisbasbeloppet enligt denna lag prisbasbeloppet enligt
1 kap. 6 § lagen om allmän socialförsäkringsbalken.
försäkring.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i patientskadelagen (1996:799)

Härigenom föreskrivs att 9, 10 och 16 §§ patientskadelagen
(1996:799) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9§
När patientskadeersättning
När patientskadeersättning
bestäms avräknas ett belopp om bestäms avräknas ett belopp om
en tjugondedel av det basbelopp en tjugondedel av det prisbasenligt lagen (1962:381) om all- belopp enligt socialförsäkringsmän försäkring som gäller när balken som gäller när ersättersättningen bestäms.
ningen bestäms.
10 §
Patientskadeersättning är för
Patientskadeersättning är för
varje skadehändelse begränsad varje skadehändelse begränsad
till högst 1 000 gånger det bas- till högst 1 000 gånger det prisbelopp enligt lagen (1962:381) basbelopp enligt socialförsäkom allmän försäkring som gäller ringsbalken som gäller när ernär ersättningen bestäms. För sättningen bestäms. För varje
varje skadad patient lämnas skadad patient lämnas dock för
dock för varje skadehändelse varje skadehändelse patientpatientskadeersättning
med skadeersättning med högst 200
högst 200 gånger detta bas- gånger detta basbelopp.
belopp.
De belopp som anges i första stycket innefattar inte ränta eller
ersättning för rättegångskostnader.
16 §
Patientförsäkringsföreningen har rätt till gottgörelse (patientförsäkringsavgift) av vårdgivare för den tid vårdgivaren saknat
försäkring enligt denna lag.
Patientförsäkringsavgift får
Patientförsäkringsavgift får
högst tas ut med ett belopp som högst tas ut med ett belopp som
för år räknat motsvarar femton för år räknat motsvarar femton
procent av det basbelopp enligt procent av det prisbasbelopp enlagen (1962:381) om allmän för- ligt socialförsäkringsbalken som
säkring som gäller när avgiften gäller när avgiften bestäms. Om
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bestäms. Om det belopp som
motsvarar två gånger den årliga
försäkringspremie som gäller
för vårdgivare i motsvarande
kategori när avgiften bestäms är
högre, får avgiften i stället
beräknas på grundval av detta
belopp.

SOU 2005:114

det belopp som motsvarar två
gånger den årliga försäkringspremie som gäller för vårdgivare
i motsvarande kategori när avgiften bestäms är högre, får
avgiften i stället beräknas på
grundval av detta belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av
riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska
intressen

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (1996:810) om registrering
av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse
10 §1
Registret skall innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och
valkrets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om
registrering.
För varje ledamot skall följande uppgifter registreras:
Art av åtagande eller ekonoUppgifter som skall registremiskt intresse
ras
Bolagets, föreningens eller
1. Innehav av aktier i ett
aktiebolag, andel i ett handels- den utländska juridiska persobolag eller en ekonomisk för- nens namn.
ening utom bostadsrättsförening samt andel i en motsvarande utländsk juridisk person, om värdet av aktierna eller
andelen beträffande varje bolag
eller förening eller motsvarande
juridiska person vid anmälningstillfället överstiger två basbelopp
enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring. Med aktier
jämställs sådana finansiella instrument som berättigar till förvärv
av aktier.
2. Ägande, helt eller delvis,
av
näringsfastighet
enligt
2 kap. 14 § inkomstskattelagen
(1999:1229).
1

Fastighetens beteckning.

Senaste lydelse 2000:1063.
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3. Avlönad anställning som
Befattningens art samt arbetsinte är av endast tillfällig karak- givarens namn.
tär.
Avtalets art och arbetsgiva4. Avtal av ekonomisk karaktär med tidigare arbetsgivare, rens namn.
såsom avtal om löne- eller pensionsförmån eller annan förmån
som utgår under tid som omfattas av uppdraget som riksdagsledamot.
5. Avtal av ekonomisk karakAvtalets art och arbetsgivatär med en arbetsgivare eller rens eller uppdragsgivarens
uppdragsgivare, även om avtalet namn.
får effekt först efter det att
uppdraget som riksdagsledamot
har upphört.
6. Inkomstbringande självArten av verksamhet samt i
ständig verksamhet som bedrivs förekommande fall namnet på
vid sidan av uppdraget som den juridiska person i vilken
riksdagsledamot.
verksamheten bedrivs.
7. Styrelseuppdrag och uppUppdragets art samt fördrag som bolagets, revisor i eningens eller den utländska
aktiebolag, handelsbolag, eko- juridiska personens namn.
nomisk förening eller motsvarande utländsk juridisk person.
8. Styrelseuppdrag och uppUppdragets art samt stifdrag som föreningens, revisor i telsens eller den utländska jurien ideell förening som har till diska personens namn.
syfte att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen, i en stiftelse som bedriver rörelse eller
annan ekonomisk verksamhet
eller i en motsvarande utländsk
juridisk person.
9. Statligt, primärkommunalt
Uppdragets art och uppdragsoch landstingskommunalt upp- givarens namn.
drag som inte är av endast
tillfällig karaktär.
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10. Stadigvarande materiell
Arten av förmån samt den
förmån samt sekreterar- eller som har bekostat den.
utredningshjälp som inte har
betalats av ledamoten själv och
som har anknytning till uppdraget som riksdagsledamot.
Föreslagen lydelse
10 §2
Registret skall innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och
valkrets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om registrering.
För varje ledamot skall följande uppgifter registreras:
Art av åtagande eller ekonoUppgifter som skall registremiskt intresse
ras
Bolagets, föreningens eller
1. Innehav av aktier i ett
aktiebolag, andel i ett handels- den utländska juridiska perbolag eller en ekonomisk för- sonens namn.
ening utom bostadsrättsförening samt andel i en motsvarande utländsk juridisk person, om värdet av aktierna eller
andelen beträffande varje bolag
eller förening eller motsvarande
juridiska person vid anmälningstillfället överstiger två prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken. Med aktier jämställs
sådana finansiella instrument
som berättigar till förvärv av
aktier.
2. Ägande, helt eller delvis,
av
näringsfastighet
enligt
2 kap. 14 § inkomstskattelagen
(1999:1229).

2

Fastighetens beteckning.

Senaste lydelse 2000:1063.
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3. Avlönad anställning som
Befattningens art samt arbetsinte är av endast tillfällig karak- givarens namn.
tär.
4. Avtal av ekonomisk karakAvtalets art och arbetsgivatär med tidigare arbetsgivare, rens namn.
såsom avtal om löne- eller pensionsförmån eller annan förmån
som utgår under tid som omfattas av uppdraget som riksdagsledamot.
5. Avtal av ekonomisk karakAvtalets art och arbetsgivatär med en arbetsgivare eller rens eller uppdragsgivarens
uppdragsgivare, även om avtalet namn.
får effekt först efter det att
uppdraget som riksdagsledamot
har upphört.
6. Inkomstbringande självArten av verksamhet samt i
ständig verksamhet som bedrivs förekommande fall namnet på
vid sidan av uppdraget som riks- den juridiska person i vilken
dagsledamot.
verksamheten bedrivs.
7. Styrelseuppdrag och uppUppdragets art samt fördrag som bolagets, revisor i eningens eller den utländska
aktiebolag, handelsbolag, eko- juridiska personens namn.
nomisk förening eller motsvarande utländsk juridisk person.
8. Styrelseuppdrag och uppUppdragets art samt stifteldrag som föreningens, revisor i sens eller den utländska jurien ideell förening som har till diska personens namn.
syfte att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen, i en stiftelse som bedriver rörelse eller
annan ekonomisk verksamhet
eller i en motsvarande utländsk
juridisk person.
9. Statligt, primärkommunalt
Uppdragets art och uppdragsoch landstingskommunalt upp- givarens namn.
drag som inte är av endast
tillfällig karaktär.
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10. Stadigvarande materiell
Arten av förmån samt den
förmån samt sekreterar- eller som har bekostat den.
utredningshjälp som inte har
betalats av ledamoten själv och
som har anknytning till uppdraget som riksdagsledamot.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till lag
om ändring i lagen (1996:1152) om handel med
läkemedel m.m.

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1996:1152) om handel med
läkemedel m.m. skall ha följande lydelse.

5§
Detaljhandel med läkemedel,
Detaljhandel med läkemedel,
avseende försäljning till en sjuk- avseende försäljning till en sjukvårdshuvudman, till ett sjukhus vårdshuvudman, till ett sjukhus
för vilket finns ett vårdavtal för vilket finns ett vårdavtal
med en sjukvårdshuvudman med en sjukvårdshuvudman
eller till ett sjukhus vid vilket eller till ett sjukhus vid vilket
ersättning för sjukhusvård läm- ersättning för sjukhusvård lämnas enligt 2 kap. 4 § lagen nas enligt 16 § lagen (2007:000)
(1962:381) om allmän försäk- om statlig ersättning för sjukvård
ring, får bedrivas av den som har m.m., får bedrivas av den som
tillstånd till partihandel med har tillstånd till partihandel med
läkemedel. Detsamma gäller för läkemedel. Detsamma gäller för
försäljning av vacciner och försäljning av vacciner och
serum till andra sjukvårdsinrätt- serum till andra sjukvårdsinrättningar eller till läkare eller vete- ningar eller till läkare eller veterinärer.
rinärer.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring

Härigenom föreskrivs att 13 a, 16, 17, 20 och 69 §§ lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13 a §1
I den mån det behövs för att
I den mån det behövs för att
uppfylla arbetsvillkoret jämställs uppfylla arbetsvillkoret jämställs
med förvärvsarbete även tid då med förvärvsarbete även tid då
den sökande har fullgjort tjänst- den sökande har fullgjort tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) göring enligt lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt eller fått om totalförsvarsplikt eller fått
föräldrapenningförmån
enligt föräldrapenningsförmån
enligt
lagen (1962:381) om allmän för- socialförsäkringsbalken, dock tillsäkring, dock tillsammans under sammans under högst två kalenhögst två kalendermånader.
dermånader.
Vid tillämpning, i fall som
Vid tillämpning, i fall som
avses i första stycket, av 12 § avses i första stycket, av 12 §
första stycket 2 skall minst 300 första stycket 2 skall minst 300
av de där angivna 450 timmarna av de där angivna 450 timmarna
avse förvärvsarbete under minst avse förvärvsarbete under minst
4 kalendermånader som har ut- 4 kalendermånader som har utförts med minst 45 timmar förts med minst 45 timmar
under var och en av dessa måna- under var och en av dessa månader. Under var och en av de der. Under var och en av de
återstående högst 2 månaderna återstående högst 2 månaderna
skall sökanden ha utfört för- skall sökanden ha utfört förvärvsarbete, fullgjort tjänst- värvsarbete, fullgjort tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) göring enligt lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt eller fått om totalförsvarsplikt eller fått
enligt
föräldrapenningförmån
enligt föräldrapenningsförmån
lagen (1962:381) om allmän för- socialförsäkringsbalken under tid
säkring under tid som motsvarar som motsvarar minst 45 timmar.
minst 45 timmar.

1

Senaste lydelse 2000:1460.
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16 §2
När ramtid skall bestämmas enligt 12 § räknas inte den tid då
den sökande varit hindrad att arbeta på grund av
1. styrkt sjukdom,
2. avslutad heltidsutbildning som den sökande har avslutat efter
fyllda 25 år eller som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på heltid i minst 5 månader,
3. tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall,
4. frihetsberövande på kriminalvårdens område,
5. vård av eget barn som inte har fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år efter barnets ankomst i familjen,
6. beslut enligt smittskyddslagen (2004:168) eller livsmedelslagen (1971:511) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
livsmedelslagen,
7. utlandsvistelse till följd av att den sökande följt med sin make
eller maka vid dennes arbete i utlandet under förutsättning att
makens eller makans arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att
lönen utbetalas från Sverige, varvid med make eller maka jämställs
person med vilken den sökande sammanbor under förhållanden
som liknar makars, eller
8. vård av närstående när hel
8. vård av närstående när hel
ersättning lämnats enligt lagen närståendepenning lämnats en(1988:1465) om ersättning och ligt C 28 kap. socialförsäkringsledighet för närståendevård.
balken.
Första stycket 6 gäller dock inte när fråga är om hälsokontroll
vid inresa enligt 3 kap. 8 § eller avspärrning enligt 3 kap. 10 § smittskyddslagen.
17 §3
När ramtid skall bestämmas enligt 12 § räknas inte heller tid då
den sökande
1. fått föräldrapenningförmån
1. fått föräldrapenningsförmån
enligt lagen (1962:381) om all- enligt socialförsäkringsbalken,
män försäkring,
2. varit hindrad att arbeta på grund av tjänstgöring enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt,
3. varit hindrad att arbeta på grund av deltagande i arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning inom ramen för ett
2
3

Senaste lydelse 2004:880.
Senaste lydelse 2003:330.

992

SOU 2005:114

Författningsförslag till följdändringar i andra lagar

arbetsmarknadspolitiskt program, arbetspraktik, ungdomsgarantin,
datortekverksamhet, arbetslivsinriktad rehabilitering eller projekt
med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt förordningen
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,
4. varit hindrad att arbeta på grund av utbildning för vilken
rekryteringsbidrag lämnas enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande, eller
5. varit hindrad att arbeta på grund av deltagande i verksamhet
där ersättning enligt 3 a § har lämnats,
6. utfört förvärvsarbete som arbetsgivaren finansierat med särskilt anställningsstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, eller
7. utfört förvärvsarbete som bedrivits med stöd av bestämmelserna om stöd till start av näringsverksamhet enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.
Tid som enligt 13 a § har jämställts med förvärvsarbete skall
dock räknas in i ramtiden.
20 §
För all dagpenning gäller följande.
− Dagpenningen lämnas i form av ett belopp som beräknas per
dag.
− Summan under en kalendervecka av antalet ersatta och arbetade dagar samt karens- och avstängningsdagar får uppgå till högst
fem.
− Dagpenningen får inte lämnas för lördag eller söndag, om inte
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medger
undantag.
− Dagpenningen får inte läm− Dagpenningen får inte lämnas för tid under vilken den nas för tid under vilken den
sökande får föräldrapenning en- sökande får föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän ligt socialförsäkringsbalken.
försäkring.
− Dagpenning som understiger 10 kronor per dag betalas inte ut
och brutet krontal jämnas ut till närmaste högre krontal.
69 §
När det gäller minskning av
När det gäller minskning av
vissa ersättningar med utgiven vissa ersättningar med utgiven
dagpenning gäller föreskrifterna dagpenning gäller föreskrifterna
i 17 kap. 1 § lagen (1962:381) i H 4 kap. 2 § socialförsäkrings-
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om allmän försäkring och 6 kap. balken.
7 § andra stycket lagen
(1976:380) om arbetsskadeförsäkring.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

994

SOU 2005:114

SOU 2005:114

76

Författningsförslag till följdändringar i andra lagar

Förslag till
lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 3 §, 8 kap. 4 §, 16 kap. 12 §,
22 kap. 1 och 12 §§ skattebetalningslagen (1997:483) skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
3 §1
Skatteavdrag skall inte göras, om
1. ersättningen är mindre än 100 kronor,
2. det kan antas att det som utbetalaren kommer att betala ut till
mottagaren under inkomståret inte uppgår till 1 000 kronor,
3. utbetalarens sammanlagda ersättning för arbete till
mottagaren understiger 10 000 kronor under inkomståret och
a) utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo,
b) ersättningen inte utgör utgift i en av utbetalaren bedriven
näringsverksamhet,
c) utbetalaren och mottagac) utbetalaren och mottagaren inte har träffat en sådan ren inte har träffat en sådan
överenskommelse som avses i överenskommelse som avses i
3 kap. 2 a § andra stycket 2 d C 6 kap. 13 § 4 socialförsäkringslagen (1962:381) om allmän för- balken, samt
säkring, samt
d) det inte är fråga om sådan ersättning för arbete som avses i
12 kap. 16 § föräldrabalken,
4. ersättningen betalas ut till
4. ersättningen betalas ut till
en idrottsutövare av en sådan en idrottsutövare av en sådan
ideell förening som avses i ideell förening som avses i
7 kap. 7 § första stycket in- 7 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) komstskattelagen (1999:1229)
och som har till huvudsakligt och som har till huvudsakligt
syfte att främja idrottslig verk- syfte att främja idrottslig verksamhet och ersättningen under samhet och ersättningen under
inkomståret understiger ett inkomståret understiger ett
halvt prisbasbelopp enligt lagen halvt prisbasbelopp enligt socialom allmän försäkring,
försäkringsbalken,
1

Senaste lydelse 1999:1300.
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5. ersättningen betalas ut av ett handelsbolag till en delägare i
bolaget,
6. ersättningen är familjebidrag till någon som tjänstgör inom
totalförsvaret, eller
7. ersättningen är sjukpenning eller annan ersättning som avses i
15 kap. 8 § inkomstskattelagen till mottagare som debiterats
preliminär skatt för inkomståret.
8 kap.
4 §2
Skatteavdrag skall, om inte
Skatteavdrag skall, om inte
annat följer av 9 §, göras enligt annat följer av 9 §, göras enligt
särskilda skattetabeller från särskilda skattetabeller från
sjukpenning och annan ersätt- sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30 ning som avses i 11 kap. 24, 30
och 31 §§ samt 15 kap. 8 § in- och 31 §§ samt 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), komstskattelagen (1999:1229),
med undantag för vårdbidrag med undantag för vårdbidrag
enligt lagen (1998:703) om enligt B 15 kap. socialförsäkhandikappersättning och vård- ringsbalken.
bidrag.
De särskilda skattetabellerna
De särskilda skattetabellerna
skall för olika sjukpenninggrun- skall för olika sjukpenninggrundande inkomster enligt 3 kap. dande inkomster enligt C 6 kap.
lagen (1962:381) om allmän för- socialförsäkringsbalken ange det
säkring ange det skatteavdrag skatteavdrag som skall göras
som skall göras från en viss från en viss ersättning uttryckt i
ersättning uttryckt i procent. procent. I övrigt gäller bestämI övrigt gäller bestämmelserna i melserna i 3 §.
3 §.
16 kap.
12 §3
Vid beräkning av pensionsrätt
Vid beräkning av pensionsrätt
pensionspoäng
enligt
och pensionspoäng enligt 4 kap. och
lagen (1998:674) om inkomst- E 9 kap. socialförsäkringsbalken
grundad ålderspension skall be- skall beräkningen av hur stor del
räkningen av hur stor del av av ålderspensionsavgiften och
ålderspensionsavgiften och den den allmänna pensionsavgiften
2
3

Senaste lydelse 2000:794.
Senaste lydelse 2998:681.
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allmänna pensionsavgiften som som den skattskyldige har
den skattskyldige har betalat betalat göras enligt följande.
göras enligt följande.
Om betald preliminär skatt är minst lika stor som den slutliga
skatten anses avgifterna vara till fullo betalda. Om betald preliminär skatt understiger den slutliga skatten anses så stor del av det
betalda beloppet avse avgifter som motsvarar avgifternas andel av
den slutliga skatten. Samtliga betalningar som görs under inkomståret och fram till tidpunkten för debitering av slutlig skatt enligt
det grundläggande beslutet om sådan skatt skall beaktas.
Belopp som betalas efter den debitering som avses i andra
stycket men före utgången av juni månad året efter taxeringsåret
anses som betalning av obetalda avgifter till samma kvotdel som de
obetalda avgifterna utgör av den skattskyldiges sammanlagda skuld
vid den tidpunkt då betalningen görs. Detsamma gäller om avgifterna debiterats på ett annat sätt än genom ett grundläggande
beslut om slutlig skatt i fråga om belopp som betalas före utgången
av fjärde månaden efter den månad då skatten debiterades.
Om avgifterna för visst inkomstår sätts ned anses det belopp
som har betalats ändå vara det som räknats fram enligt andra och
tredje styckena.
Avgifter som inte har betalats enligt tredje stycket tas inte ut.
22 kap.
1 §4
Skatteverkets beslut får, utom i de fall som avses i 2 §, överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige. Skatteverkets
beslut i fråga om återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt
enligt 18 kap. 4 b § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
av den som ansökt om sådan återbetalning. Beslut som myndighet
fattat enligt 13 kap. 1 § överklagas hos regeringen. Skatteverkets
beslut får, utom i de fall som avses i tredje stycket, överklagas
också av det allmänna ombudet hos Skatteverket.
Om det är den skattskyldige som överklagar, skall Skatteverket
vara den skattskyldiges motpart sedan handlingarna i målet överlämnats till länsrätten. Om även det allmänna ombudet hos Skatteverket överklagar, tillämpas dock bestämmelserna i 2 § lagen
(2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket.

4

Senaste lydelse 2004:1157.
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Skatteverkets beslut om avgiftsunderlag för egenavgifter
får överklagas också av Försäkringskassan. Vad som sägs i
denna lag om överklagande av
det allmänna ombudet skall då i
stället gälla Försäkringskassan.
Vid sådant överklagande gäller
dessutom 13 kap. 22 § första
stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

SOU 2005:114

Skatteverkets beslut om avgiftsunderlag för egenavgifter
får överklagas också av Försäkringskassan. Vad som sägs i
denna lag om överklagande av
det allmänna ombudet skall då i
stället gälla Försäkringskassan.
Vid sådant överklagande gäller
dessutom H 10 kap. 44 och
45 §§ socialförsäkringsbalken.

12 §5
I fråga om överklagande av
I fråga om överklagande av
länsrättens eller kammarrättens länsrättens eller kammarrättens
beslut om avgiftsunderlag för beslut om avgiftsunderlag för
egenavgifter gäller 13 kap. 22 § egenavgifter gäller H 10 kap.
första och tredje styckena lagen 44 och 45 §§ socialförsäkrings(1998:674) om inkomstgrundad balken.
ålderspension.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser i
8 kap. 4 § och 16 kap. 12 § tillämpas på förmåner som avser tid före
ikraftträdandet.

5

Senaste lydelse 1998:681.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares verksamhet i Sverige

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 1 och 2 §§ lagen (1998:293) om
utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige skall ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
1 §1
En försäkringsgivare från tredje land skall som säkerhet för
direkt försäkringsrörelse i Sverige deponera värdehandlingar i en
bank eller ett kreditmarknadsföretag på det sätt och under de
villkor som Finansinspektionen bestämmer. Depositionen skall
bestå av sådana värdehandlingar som Finansinspektionen har godtagit som säkerhet.
Innan koncession söks i
Innan koncession söks i
Sverige skall försäkringsgivaren Sverige skall försäkringsgivaren
deponera värdehandlingar till ett deponera värdehandlingar till ett
värde som motsvarar 300 gånger värde som motsvarar 300 gånger
det prisbasbelopp enligt lagen det prisbasbelopp enligt social(1962:381) om allmän försäkring försäkringsbalken som gällde då
som gällde då ansökningen om ansökningen om koncession
koncession lämnades in till lämnades in till FinansinspekFinansinspektionen.
tionen.
2§
Medan verksamheten pågår skall depositionen
1. för skadeförsäkring inom
1. för skadeförsäkring inom
åtta månader efter utgången av åtta månader efter utgången av
varje räkenskapsår uppgå till ett varje räkenskapsår uppgå till ett
belopp som motsvarar brutto- belopp som motsvarar bruttopremieinkomsten under räken- premieinkomsten under räkenskapsåret, dock lägst till ett skapsåret, dock lägst till ett
belopp som motsvarar 300 belopp som motsvarar 300
gånger det basbelopp enligt lagen gånger det prisbasbelopp enligt
om allmän försäkring som gällde socialförsäkringsbalken som gällvid räkenskapsårets utgång,
de vid räkenskapsårets utgång,
1

Senaste lydelse 2004:436.
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2. för livförsäkring varje
räkenskapsår uppgå till ett belopp som motsvarar 300 gånger
det basbelopp enligt lagen om
allmän försäkring som gällde vid
räkenskapsårets utgång.

SOU 2005:114

2. för livförsäkring varje
räkenskapsår uppgå till ett belopp som motsvarar 300 gånger
det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken som gällde vid
räkenskapsårets utgång.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift
dels att 6 § skall upphöra att gälla,
dels att 1−5 och 8−10 §§ skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Statlig ålderspensionsavgift skall för varje år betalas av staten
enligt denna lag.
Avgift betalas endast för förAvgift betalas endast för persäkrade enligt lagen (1998:674) soner som är försäkrade för
om inkomstgrundad ålderspen- inkomstgrundad
ålderspension
sion som uppfyller förutsätt- enligt A 6 kap. 6 § 8 socialningarna för tillgodoräknande försäkringsbalken och som uppav pensionsrätt för inkomst- fyller förutsättningarna för tillpension eller av pensionspoäng. godoräknande av pensionsrätt
för inkomstpension eller av
pensionspoäng.
2 §1
Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av
1. sjukpenning, rehabilite1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt lagen ringspenning och arbetsskade(1962:381) om allmän försäkring sjukpenning enligt socialförsäksamt sjukpenning eller särskild ringsbalken eller motsvarande
arbetsskadeersättning enligt lagen ersättning som utgetts enligt
(1976:380) om arbetsskadeför- balken eller annan författning
säkring eller motsvarande ersätt- eller på grund av regeringens
ning som utgetts enligt annan förordnande, i den utsträckning
författning eller på grund av ersättningen trätt i stället för en
regeringens förordnande, i den försäkrads inkomst av anställutsträckning ersättningen trätt i ning enligt E 7 kap. 8−10 §§
stället för en försäkrads inkomst socialförsäkringsbalken eller inav anställning enligt 2 kap. 3 § komst av annat förvärvsarbete
lagen (1998:674) om inkomst- enligt E 7 kap. 14 § 1−3 samma
1

Senaste lydelse 2004:839.
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grundad ålderspension eller inkomst av annat förvärvsarbete
enligt 2 kap. 6 § första stycket
1−3 nämnda lag,
2. föräldrapenningförmåner
enligt lagen om allmän försäkring,
3. ersättning enligt lagen
(1988:1465) om ersättning och
ledighet för närståendevård,
4. ersättning enligt 20 § lagen
(1991:1047) om sjuklön,

SOU 2005:114

balk,

2. föräldrapenningsförmåner
enligt socialförsäkringsbalken,
3. närståendepenning enligt
socialförsäkringsbalken,

4. ersättning från Försäkringskassan i form av sjuklönegaranti
enligt C 4 kap. 6 § socialförsäkringsbalken,
5. livränta enligt 4 kap. lagen
5. livränta enligt C 22–25 kap
om arbetsskadeförsäkring eller socialförsäkringsbalken,
motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av den
lagen,
6. delpension enligt lagen
(1979:84) om delpensionsförsäkring,
7. vårdbidrag enligt lagen
7. vårdbidrag enligt socialför(1998:703) om handikappersätt- säkringsbalken, i den utsträckning och vårdbidrag, i den ut- ning bidraget inte är ersättning
sträckning bidraget inte är för merkostnader,
ersättning för merkostnader,
8. dagpenning från arbetslöshetskassa,
10. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
11. utbildningsbidrag för doktorander,
14. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa
föräldrar (TUFF),
15. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, samt
16. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i
den utsträckning som regeringen så föreskriver.
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3 §2
Avgift beräknas inte på erAvgift beräknas inte på ersättning enligt 2 § om ersätt- sättning enligt 2 § om ersättningen tillsammans med annan ningen tillsammans med annan
inkomst av anställning och inkomst av anställning och
inkomst av annat förvärvsarbete inkomst av annat förvärvsarbete
understiger 42,3 procent av det understiger 42,3 procent av det
för året gällande prisbasbeloppet för året gällande prisbasbeloppet
enligt 1 kap. 6 § lagen enligt socialförsäkringsbalken.
(1962:381) om allmän försäkring.
4 §3
Vid beräkning av avgift på
Vid beräkning av avgift på
ersättning enligt 2 § skall det ersättning enligt 2 § skall det
bortses från en försäkrads in- bortses från en försäkrads inkomster som överstiger 8,07 komster som överstiger 8,07
gånger det för året gällan- gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt de inkomstbasbeloppet enligt
1 kap. 6 § lagen (1998:674) om E 6 kap. 26 och 27 §§ socialinkomstgrundad ålderspension i försäkringsbalken i följande ordföljande ordning:
ning:
1. ersättningar enligt 2 § 1 som utgör inkomst av annat förvärvsarbete,
2. annan inkomst av annat förvärvsarbete,
3. ersättningar enligt 2 § som utgör inkomst av anställning,
4. annan inkomst av anställning.
5 §4
Avgiften utgör 18,5 procent
Avgiften utgör 18,5 procent
av sådana pensionsgrundande av sådana pensionsgrundande
belopp som fastställs enligt belopp som fastställs enligt
3 kap. lagen (1998:674) om in- E 8 kap. socialförsäkringsbalken
komstgrundad ålderspension och och sådan inkomstrelaterad
sådan inkomstrelaterad sjuk- sjukersättning och inkomstrelaersättning och inkomstrelaterad terad aktivitetsersättning som
aktivitetsersättning som anges i anges i E 7 kap. 13 § 4 samma
2 kap. 5 § 17 samma lag.
balk.
2
3
4

Senaste lydelse 2002:979.
Senaste lydelse 2001:1118.
Senaste lydelse 2001:494.
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8 §5
Fördelningen av avgiften skall
Fördelningen av avgiften skall
göras enligt följande. Den andel göras enligt följande. Den andel
som beräknas motsvara pen- som beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension för sionsrätt för premiepension för
samma år förs till Riksgälds- samma år förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning kontoret för tillfällig förvaltning
enligt 8 kap. 1 § första stycket enligt E 12 kap. 15 och 16 §§
Återlagen (1998:674) om inkomst- socialförsäkringsbalken.
grundad ålderspension. Åter- stoden förs, efter avstämning
stoden förs, efter avstämning gentemot Riksgäldskontoret engentemot
Riksgäldskontoret ligt 9 §, till Första-Fjärde APenligt 9 §, till Första-Fjärde AP- fonderna för förvaltning enligt
fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna
lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).
pensionsfonder (AP-fonder).
Regeringen skall för varje år fastställa andelarna efter förslag från
Försäkringskassan.
9 §6
Slutlig avstämning av avgifterna skall göras året efter fastställelseåret. Den skillnad som framkommer mellan beräknade
belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året
skall regleras gentemot Riksgäldskontoret i samband med en kommande preliminär överföring och gentemot Första-Fjärde APfonderna i samband med att storleken på de preliminära avgifterna
bestäms. Det belopp som skall regleras gentemot Riksgäldskontoret beräknas med tillägg av sådan avkastning som avses i
8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension och det belopp som skall regleras gentemot FörstaFjärde AP-fonderna med sådan ränta som anges i 19 kap. 3 §
skattebetalningslagen (1997:483).
Med fastställelseår avses detMed fastställelseår avses detsamma som enligt 1 kap. 8 § samma som enligt E 1 kap. 5 §
första stycket lagen om inkomst- socialförsäkringsbalken.
grundad ålderspension.

5
6

Senaste lydelse 2004:839.
Senaste lydelse 2002:317.
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10 §
Avgiften används till finanAvgiften används till finansiering av försäkringen för in- siering av försäkringen för inkomstgrundad
ålderspension komstgrundad
ålderspension
enligt lagen (1998:674) om in- enligt socialförsäkringsbalken.
komstgrundad ålderspension.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten

Härigenom föreskrivs att 1 och 10 §§ samt rubriken närmast före
10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
I denna lag finns vissa beI denna lag finns vissa bestämmelser om Premiepensions- stämmelser om Premiepensionsmyndighetens tillämpning av myndighetens tillämpning av
försäkringsrörelse- och redovis- försäkringsrörelse- och redovisningsregler. I lagen finns också ningsregler. I lagen finns också
bestämmelser om det närmare bestämmelser om tillsyn över
innehållet i Finansinspektionens myndigheten. De grundläggantillsyn över myndigheten. De de bestämmelserna om Premieuppgrundläggande bestämmelserna pensionsmyndighetens
om
Premiepensionsmyndig- gifter finns i socialförsäkringshetens uppgifter finns i lagen balken.
(1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension.
Innehållet i Finansinspektionens Tillsyn m.m.
tillsyn m.m.
10 §1
Följande bestämmelser i förPremiepensionsmyndigheten
säkringsrörelselagen (1982:713) skall stå under tillsyn av Finansskall gälla för Finansinspek- inspektionen. Följande bestämtionens tillsyn över Premiepen- melser i försäkringsrörelselagen
sionsmyndigheten enligt 15 kap. (1982:713) skall gälla för till2 § lagen (1998:674) om in- synen:
komstgrundad ålderspension:
− 19 kap. 3 § om skyldighet för styrelsen och vissa befattningshavare att lämna upplysningar till inspektionen,
− 19 kap. 8 § om rätt för inspektionen att sammankalla ett försäkringsbolags styrelse,
1

Senast lydelse 2003:512.
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− 19 kap. 9 § om skyldighet för styrelsen och verkställande
direktören att hålla försäkringsbolagets räkenskapsmaterial m.m.
tillgängligt för granskning,
− 19 kap. 10 § om skyldighet för vissa andra personer att lämna
upplysningar m.m. till inspektionen,
− 19 kap. 11 § första, andra och sjätte styckena om rätt för inspektionen att meddela erinringar och förelägganden att vidta
rättelser,
− 19 kap. 13 § om överklagande av inspektionens beslut, och
− 19 kap. 15 § om avgifter för att bekosta inspektionens verksamhet.
Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket
skall myndigheten anses som ett försäkringsbolag. Vad som sägs
om försäkringsbolagets verkställande direktör skall avse myndighetens chef.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 3, 5 och 8 §§ lagen (1998:812)
med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet skall ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
3§
För vattenkraftverk och vattenregleringar är avgiften för varje
avgiftsenhet, om verksamheten tillhör
klass 1: 0,5 promille av basbeloppet,
klass 2: 1 promille av basbeloppet,
klass 3: 1,5 promille av basbeloppet,
klass 4: 2 promille av basbeloppet.
För vattenöverledningar och vattentäkter är avgiften för varje
avgiftsenhet, om verksamheten tillhör
klass 1: 5 procent av basbeloppet,
klass 2: 10 procent av basbeloppet,
klass 3: 15 procent av basbeloppet,
klass 4: 20 procent av basbeloppet.
Med basbeloppet avses det
Med basbeloppet avses det
basbelopp som har bestämts en- prisbasbelopp som har bestämts
ligt lagen (1962:381) om allmän enligt socialförsäkringsbalken för
försäkring för det år som av- det år som avgiften avser.
giften avser.
Vid inplacering i avgiftsklass skall det tas hänsyn till de mindre
eller större förändringar i vattenförhållandena samt de mindre eller
större olägenheter eller fördelar för bygden som vattenverksamheten eller anläggningar för denna medför.
5§
Miljödomstolen eller länsstyrelsen får, om det är lämpligare, i
stället för att meddela villkor enligt 11 kap. 8 § miljöbalken ålägga
tillståndshavaren att betala en särskild avgift för främjande av fisket
i det vatten som berörs av vattenverksamheten eller inom något
angränsande vattenområde. Avgiften kan fastställas som en engångsavgift eller som en årlig avgift.

1008

SOU 2005:114

Beloppet av årlig avgift beräknas så, att det av miljödomstolen eller länsstyrelsen fastställda avgiftsbeloppet multipliceras med det tal som anger
förhållandet mellan basbeloppet
enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring för det år då
avgiften skall betalas och basbeloppet för det år då avgiften
fastställdes.
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Beloppet av årlig avgift beräknas så, att det av miljödomstolen eller länsstyrelsen fastställda avgiftsbeloppet multipliceras med det tal som anger
förhållandet mellan prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken för det år då avgiften
skall betalas och prisbasbeloppet
för det år då avgiften fastställdes.

8§
För vattenkraftverk och vattenregleringar är avgiften för varje
avgiftsenhet, om verksamheten tillhör
klass 1: 0,05 promille av basbeloppet,
klass 2: 0,1 promille av basbeloppet,
klass 3: 0,15 promille av basbeloppet,
klass 4: 0,2 promille av basbeloppet.
För vattenöverledningar och vattentäkter är avgiften för varje
avgiftsenhet, om verksamheten tillhör
klass 1: 1 procent av basbeloppet,
klass 2: 5 procent av basbeloppet,
klass 3: 10 procent av basbeloppet,
klass 4: 15 procent av basbeloppet.
Med basbeloppet avses det
Med basbeloppet avses det
basbelopp som har bestämts en- prisbasbelopp som har bestämts
ligt lagen (1962:381) om allmän enligt socialförsäkringsbalken för
försäkring för det år som av- det år som avgiften avser.
giften avser.
Vid inplacering i avgiftsklass skall hänsyn tas till
− den omfattning i vilken fisk och fiske förekommer i det vattenområde som berörs av vattenverksamheten eller anläggningar för
denna,
− den utsträckning i vilken vattenförhållandena och fisket påverkas av vattenverksamheten eller anläggningar för denna, och
− omfattningen av de förpliktelser som verksamhetsutövaren har
ålagts enligt 5 § eller i villkor enligt 11 kap. 8 § miljöbalken.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1998:813) om införande av
lagen med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1998:813) om införande av
lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9§
Om någon är skyldig att beOm någon är skyldig att betala årlig avgift enligt 2 kap. 8 § tala årlig avgift enligt 2 kap. 8 §
eller 10 § eller 4 kap. 14 § eller 10 § eller 4 kap. 14 §
vattenlagen (1918:523) eller vattenlagen (1918:523) eller
motsvarande äldre lag skall av- motsvarande äldre lag skall avgiften utan särskilt beslut räknas giften utan särskilt beslut räknas
om årligen i förhållande till den om årligen i förhållande till den
ändring av basbeloppet enligt ändring av prisbasbeloppet enligt
lagen (1962:381) om allmän socialförsäkringsbalken som har
försäkring som har skett mellan skett mellan avgiftsåret och året
avgiftsåret och året innan dess.
innan dess.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till
steriliserade i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 3 a § lagen (1999:332) om ersättning
till steriliserade i vissa fall skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 a §1
För den som har fått ersättning enligt denna lag skall tillgångar uppgående till ett belopp om etthundrasjuttiofemtusen
(175 000) kr anses som förmögenhet och inte beaktas vid tilllämpning av
1. 16 och 17 §§ lagen
1. bestämmelserna i G 10 kap.
(2001:761) om bostadstillägg till 10−14 §§ socialförsäkringsbalken
pensionärer m.fl.,
om bostadstillägg,
2. 5 § lagen (1993:737) om
2. bestämmelserna i G 5 kap.
bostadsbidrag,
6−8 §§ socialförsäkringsbalken
om bostadsbidrag,
3. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453),
4. 26 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), samt
5. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1

Senaste lydelse 2001:764.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1999:568) om
utlandssstyrkan inom Försvarsmakten

Härigenom föreskrivs att 5 och 10 §§ lagen (1999:568) om
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §1
Vid tjänstgöring utomlands
Vid tjänstgöring utomlands
bestämmelserna
om
gäller lagen (1976:380) om gäller
arbetsskadeförsäkring från det att arbetsskadeförsäkring i socialförden första färden till tjänst- säkringsbalken från det att den
göringsplatsen påbörjas till det första färden till tjänstgöringsatt den sista färden från tjänst- platsen påbörjas till det att den
göringsplatsen avslutas. Skada sista färden från tjänstgöringssom inträffar under denna tid platsen avslutas. Skada som
skall anses som arbetsskada, om inträffar under denna tid skall
övervägande skäl talar för det. anses som arbetsskada, om överSkador som inträffar under vägande skäl talar för det. Skasemester eller motsvarande dor som inträffar under semesledighet utom tjänstgörings- ter eller motsvarande ledighet
landet skall omfattas av lagens utom tjänstgöringslandet skall
skydd endast om det finns sär- omfattas av lagens skydd endast
om det finns särskilda skäl.
skilda skäl.
Vid prövning av om den som
Vid prövning av om den som
tjänstgör i utlandsstyrkan drab- tjänstgör i utlandsstyrkan drabbats av en arbetsskada skall bats av en arbetsskada skall
bevisreglerna i 7 och 8 §§ lagen bevisreglerna för statligt person(1977:265) om statligt person- skadeskydd i C 24 kap. 4−6 §§
skadeskydd tillämpas för den tid socialförsäkringsbalken tillämpas
som avses i första stycket, om för den tid som avses i första
det är förmånligare för den en- stycket, om det är förmånligare
skilde än en tillämpning av mot- för den enskilde än en tillämpsvarande regler i lagen om ning av motsvarande regler om
arbetsskadeförsäkring.
arbetsskadeförsäkring.

1

Senaste lydelse 2003:170.
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Vid tillämpning av lagen om
Vid tillämpning av bestämarbetsskadeförsäkring utgör liv- melserna om arbetsskadeförsäkränteunderlaget minst sju pris- ring utgör livränteunderlaget
basbelopp.
minst sju prisbasbelopp.
10 §
Försvarsmaktens ansvar enFörsvarsmaktens ansvar enligt 6 och 7 §§ innebär ingen ligt 6 och 7 §§ innebär ingen
inskränkning i det ansvar som inskränkning i det ansvar som
den skadades arbetsgivare har den skadades arbetsgivare har
enligt 2 kap. och 3 kap. 2 a § enligt 2 kap. och 3 kap. 2 a §
arbetsmiljölagen
(1977:1160) arbetsmiljölagen
(1977:1160)
samt 22 kap. lagen (1962:381) samt C 12 kap. socialförsäkringsom allmän försäkring.
balken.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 § och 2 kap. 2 och 3 §§ bokföringslagen (1999:1078) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
2§

I denna lag betyder
1. företag: en fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt denna lag,
2. bokslutsföretag: företag som tillhör någon eller några av följande kategorier
a) aktiebolag,
b) ekonomiska föreningar,
c) handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare,
d) företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag,
e) stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt denna lag,
f) företag som är moderföretag i en koncern,
g) företag i vilka den årliga
g) företag i vilka den årliga
nettoomsättningen normalt upp- nettoomsättningen normalt uppgår till mer än ett belopp mot- går till mer än ett belopp motsvarande tjugo prisbasbelopp svarande tjugo prisbasbelopp
enligt lagen (1962:381) om enligt
socialförsäkringsbalken
allmän försäkring som gällde som gällde under den sista
under den sista månaden av månaden av räkenskapsåret.
räkenskapsåret.
3. verksamhet: näringsverksamhet eller annan verksamhet som
omfattas av bokföringsskyldighet enligt denna lag,
4. moderföretag: företag som utgör moderföretag enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554),
5. koncern: vad som utgör koncern enligt definitionen i 1 kap.4 §
årsredovisningslagen,
6. bokföringspost: varje enskild notering i grundbokföringen
eller huvudbokföringen,
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7. affärshändelser: alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets
ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till
och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat,
8. verifikation: de uppgifter som dokumenterar en affärshändelse
eller en vidtagen justering i bokföringen,
9. räkenskapsinformation:
a) sådana sammanställningar av uppgifter som avses i
− 4 kap. 3 § (balansräkning),
− 5 kap. 1 § (grundbokföring och huvudbokföring),
− 5 kap. 4 § (sidoordnad bokföring),
− 5 kap. 6 § (verifikation),
− 5 kap. 7 § (handling m.m. som en verifikation hänvisar till),
− 5 kap. 11§ (systemdokumentation och behandlingshistorik),
− 6 kap. 2 § (årsredovisning),
− 6 kap. 4 § (årsbokslut),
− 6 kap. 5 § (noter till balansräkning och resultaträkning),samt
− 6 kap. 11 § (specifikation av balansräkningspost).
b) avtal och andra handlingar av särskild betydelse för att belysa
verksamhetens ekonomiska förhållanden, samt
c) sådana uppgifter i övrigt som är av betydelse för att det skall
gå att följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling i
bokföringen.
Trots bestämmelsen i första stycket 2 g skall en bokföringsskyldig fysisk person inte anses som bokslutsföretag om han eller hon
med stöd av 4 kap. 4 § andra stycket har olika bokföringar och
nettoomsättningen enligt varje enskild bokföring normalt inte
uppgår till mer än tjugo prisbasbelopp.
2 kap.
2 §1
Följande juridiska personer är bokföringsskyldiga i den utsträckning som anges i andra−fjärde styckena:
1. ideella föreningar,
2. registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska
delar av sådana samfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund,
3. samfällighetsföreningar enligt 17 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
1

Senaste lydelse 2000:598.
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4. viltvårdsområdesföreningar enligt 1 § lagen (2000:592) om
viltvårdsområden,
5. fiskevårdsområdesföreningar enligt 1 § lagen (1981:533) om
fiskevårdsområden.
Juridiska personer som anges
Juridiska personer som anges
i första stycket är bokförings- i första stycket är bokföringsskyldiga, om värdet av till- skyldiga, om värdet av tillgångarna, beräknat enligt 4 §, gångarna, beräknat enligt 4 §,
överstiger ett gränsbelopp som överstiger ett gränsbelopp som
motsvarar trettio prisbasbelopp motsvarar trettio prisbasbelopp
enligt lagen (1962:381) om enligt socialförsäkringsbalken.
allmän försäkring.
Bokföringsskyldigheten inträder
1. från och med tidpunkten för den juridiska personens bildande,
om tillgångarna då överstiger det angivna gränsbeloppet, eller
2. från och med det kalenderår vid vars ingång värdet av tillgångarna överstiger gränsbeloppet.
Bokföringsskyldigheten enligt andra stycket upphör, om tillgångarnas värde vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har
varit lägre än det angivna gränsbeloppet.
Om den juridiska personen bedriver näringsverksamhet eller är
moderföretag i en koncern, är den bokföringsskyldig även om
förutsättningarna enligt andra stycket inte är uppfyllda.
3§
Stiftelser är bokföringsskylStiftelser är bokföringsskyldiga, om värdet av tillgångarna, diga, om värdet av tillgångarna,
beräknat enligt 4 §, överstiger beräknat enligt 4 §, överstiger
ett gränsbelopp som motsvarar ett gränsbelopp som motsvarar
tio prisbasbelopp enligt lagen tio prisbasbelopp enligt social(1962:381) om allmän försäk- försäkringsbalken.
ring.
Bokföringsskyldigheten inträder
1. från och med tidpunkten för stiftelsens bildande, om tillgångarna då överstiger det angivna gränsbeloppet, eller
2. från och med det kalenderår vid vars ingång värdet av tillgångarna överstiger gränsbeloppet.
Bokföringsskyldigheten enligt första stycket upphör, om tillgångarnas värde vid utgången av de tre senaste åren har varit lägre
än det angivna gränsbeloppet.
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Följande stiftelser är dock bokföringsskyldiga även om förutsättningarna enligt första stycket inte är uppfyllda:
1. stiftelser som bedriver näringsverksamhet,
2. stiftelser som är moderstiftelser,
3. insamlingsstiftelser enligt 11 kap. 1 § stiftelselagen
(1994:1220),
4. kollektivavtalsstiftelser enligt 11 kap. 3 § samma lag,
5. stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en
kommun eller ett landsting,
6. pensionsstiftelser enligt 9 § lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.,
7. personalstiftelser enligt 27 § samma lag.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Härigenom föreskrivs att 13 § revisionslagen (1999:1079) skall
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13 §1
Minst en revisor skall vara auktoriserad revisor eller godkänd
revisor som avlagt revisorsexamen, om
1. nettovärdet av företagets
1. nettovärdet av företagets
tillgångar enligt balansräkningar- tillgångar enligt balansräkningarna för de två senaste räken- na för de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gräns- skapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 belopp som motsvarar 1 000
gånger det prisbasbelopp enligt gånger det prisbasbelopp enligt
lagen (1962:381) om allmän för- socialförsäkringsbalken som gällsäkring som gällde under den de under den sista månaden av
sista månaden av respektive respektive räkenskapsår, eller
räkenskapsår, eller
2. antalet anställda hos företaget under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1

Senaste lydelse 2001:888.
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Förslag till
lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 27 §, 8 kap. 9-11, 16, 19 och
21 §§, 9 kap. 7 §, 10 kap. 5 §, 11 kap. 30-32, 37, 40 och 41 §§,
12 kap. 36 §, 15 kap. 8 §, 16 kap. 22, 24 och 30 §§, 28 kap. 9 §,
43 kap. 14 § samt 58 kap. 10 och 24 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
27 §
Med prisbasbelopp avses det
Med prisbasbelopp avses det
prisbasbelopp som enligt 1 kap. prisbasbelopp enligt socialför6 § lagen (1962:381) om allmän säkringsbalken som gällde för
försäkring gällde för året före året före taxeringsåret.
taxeringsåret.
8 kap.
9 §1
Följande bidrag enligt socialFöljande bidrag är skattefria:
− allmänt barnbidrag enligt försäkringsbalken är skattefria:
− barnbidrag,
lagen (1947:529) om allmänt barnbidrag,
− underhållsstöd,
− förlängt barnbidrag enligt
− adoptionsbidrag, och
− efterlevandestöd.
lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag,
− bidrag enligt lagen (1988:1463)
om bidrag vid adoption av utländska barn,
− underhållsstöd enligt lagen
(1996:1030) om underhållsstöd,
och
− efterlevandestöd till barn enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.

1

Senaste lydelse 2002:213.
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10 §2
Följande bidrag är skattefria:
− bostadsbidrag enligt lagen
− bostadsbidrag och bostads(1993:737) om bostadsbidrag,
tillägg enligt socialförsäkrings− bostadstillägg enligt lagen balken, och
(2001:761) om bostadstillägg till
pensionärer m.fl., och
− kommunalt bostadstillägg till handikappade.
11 §3
Bistånd enligt socialtjänstBistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen lagen (2001:453), äldreförsörj(2001:853) om äldreförsörj- ningsstöd enligt socialförsäkningsstöd och liknande ersätt- ringsbalken och liknande ersättningar är skattefria.
ningar är skattefria.
16 §4
Handikappersättning enligt
Handikappersättning enligt
lagen (1998:703) om handikapp- socialförsäkringsbalken och erersättning och vårdbidrag och sättning för merutgifter för
ersättning för merutgifter för resor enligt C 8 kap 5 § samma
resor enligt 3 kap. 7 a § lagen balk är skattefria.
(1962:381) om allmän försäkring
är skattefria.
19 §
Assistansersättningar enligt
Assistansersättningar
enligt
lagen (1993:389) om assistans- socialförsäkringsbalken och ekoersättning och ekonomiskt stöd nomiskt stöd till utgifter för
till utgifter för personlig assi- personlig assistans enligt lagen
stans enligt lagen (1993:387) om (1993:387) om stöd och service
stöd och service till vissa funk- till vissa funktionshindrade är
tionshindrade är skattefria.
skattefria.

2
3
4

Senaste lydelse 2001:766.
Senaste lydelse 2001:857.
Senaste lydelse 2000:797.
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21 §5
Ersättningar från FörsäkErsättningar från Försäkringskassan till arbetsgivare som ringskassan till arbetsgivare som
enligt 3 kap. 16 § andra eller enligt C 8 kap. 48 § andra stycket
tredje stycket lagen (1962:381) eller 49 och 50 §§ socialförsäkom allmän försäkring har rätt att ringsbalken har rätt att få arbetsfå arbetstagares sjukpenning tagares sjukpenning från Förfrån Försäkringskassan är skatte- säkringskassan är skattefria, om
fria, om lönen till arbetstagaren lönen till arbetstagaren och
och andra utgifter för denne andra utgifter för denne inte
inte skall dras av.
skall dras av.
9 kap.
7 §6
Följande räntor och avgifter får inte dras av:
− räntor enligt 4 kap. 1 § studiestödslagen (1999:1395),
− avgifter enligt 22 § tredje
− räntor enligt B 12 kap. 37 §
stycket lagen (1993:737) om socialförsäkringsbalken, och
bostadsbidrag, och
− avgifter enligt G 6 kap. 8 §
− räntor enligt 36 § lagen socialförsäkringsbalken.
(1996:1030) om underhållsstöd.
10 kap.
5 §7
Med pension avses ersättningar som betalas ut
1. som allmän ålderspension,
1.
som
inkomstgrundad
ålderspension och premiepen- efterlevandepension och premiesion till efterlevande enligt lagen pension till efterlevande enligt
(1998:674) om inkomstgrundad socialförsäkringsbalken,
ålderspension,
2. som garantipension enligt
lagen (1998:702) om garantipension,
3. som efterlevandepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,

5
6
7

Senaste lydelse 2004:790.
Senaste lydelse 2001:359.
Senaste lydelse 2002:213.
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4. på grund av tidigare tjänst
2. på grund av tidigare tjänst
på annat sätt än genom försäk- på annat sätt än genom försäkring, eller
ring, eller
5. på grund av pensionsför3. på grund av pensionssäkring eller återköp av sådan försäkring eller återköp av sådan
försäkring.
försäkring.
Med pension avses också ersättningar som betalas ut från pensionssparkonto
1. till pensionsspararen,
2. till förmånstagare på grund av förmånstagarförordnande,
3. till den som fått rätten till pension genom bodelning,
4. till make eller bröstarvinge på grund av att ett förmånstagarförordnande jämkats, eller
5. vid återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken.
I 58 kap. finns ytterligare bestämmelser om pensionsförsäkringar
och pensionssparkonton.
11 kap.
30 §8
Följande ersättningar i samband med sjukdom m.m. skall tas upp
om de grundar sig på förvärvsinkomst på grund av tjänst:
1. sjukpenning och rehabi1.
sjukpenning,
rehabiliteringspenning enligt lagen literingspenning och smittbärar(1962:381) om allmän försäk- penning enligt socialförsäkringsring,
balken,
2. sjukpenning enligt lagen
2. sjukpenning enligt lagen
(1954:243) om yrkesskadeför- (1954:243) om yrkesskadeförsäkring, lagen (1976:380) om säkring,
arbetsskadeförsäkring,
lagen
(1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977:267)
om krigsskadeersättning till sjömän,
3. ersättning enligt 20 § lagen
3. ersättning vid tvist om sjuk(1991:1047) om sjuklön,
lön enligt C 4 kap. 6 § socialförsäkringsbalken, och
4. smittbärarpenning enligt
lagen (1989:225) om ersättning
till smittbärare, och
8

Senaste lydelse 2002:213.
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5. ersättningar enligt andra
lagar eller författningar vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller
i samband med militärtjänstgöring.
Även sjukersättning och aktivitetsersättning enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring
skall tas upp.
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4. ersättningar enligt andra
lagar eller författningar vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller
i samband med militärtjänstgöring.
Även sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken skall tas upp.

31 §9
Följande ersättningar i samFöljande ersättningar enligt
band med vård skall tas upp:
socialförsäkringsbalken i samband med vård skall tas upp:
1.
föräldrapenningförmåner
1. föräldrapenningsförmåner,
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,
2. ersättningar enligt lagen
2. närståendepenning, och
(1988:1465) om ersättning och
ledighet för närståendevård, och
3. vårdbidrag enligt lagen
3. vårdbidrag.
(1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.
Vårdbidrag skall dock inte tas upp till den del det utgör ersättning för merutgifter.
32 §
Särskilt pensionstillägg enligt
Särskilt pensionstillägg enligt
lagen (1990:773) om särskilt E 21 kap. socialförsäkringsbalken
pensionstillägg till ålderspension skall inte tas upp.
för långvarig vård av sjukt och
handikappat barn skall inte tas
upp.
37 §
Följande gäller för livräntor
Följande gäller för livräntor
vid sjukdom eller olycksfall på vid sjukdom eller olycksfall på
grund av försäkringar som inte grund av försäkringar som inte
har tecknats i samband med har tecknats i samband med
9

Senaste lydelse 2001:908.
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tjänst och inte heller är trafik- tjänst och inte heller är trafikförsäkring, ansvarsförsäkring, försäkring, ansvarsförsäkring,
obligatorisk försäkring enligt obligatorisk försäkring enligt
lagen (1954:243) om yrkes- lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller försäkring skadeförsäkring eller arbetsenligt lagen (1976:380) om skadeförsäkring enligt socialarbetsskadeförsäkring. Som in- försäkringsbalken. Som intäkt
täkt skall den del av livräntans skall den del av livräntans bebelopp tas upp som framgår av lopp tas upp som framgår av
följande tabell, nämligen om följande tabell, nämligen om
livräntetagaren under beskatt- livräntetagaren under beskattningsåret fyllt:
ningsåret fyllt:
högst 35 år
80 %
36 till och med 47 år 70 %
48 " " "
56 år 60 %
57 " " "
63 år 50 %
64 " " "
69 år 40 %
70 " " "
76 år 30 %
77 " " "
86 år 20 %
minst 87 år
10 %
Andra livräntor på grund av personskada än sådana som avses i
första stycket skall tas upp till den del de avser ersättning för förlorad inkomst som skulle ha tagits upp som intäkt eller för förlorat
underhåll.
40 §10
Barnpension enligt lagen
Barnpension enligt socialför(2000:461) om efterlevandepen- säkringsbalken skall bara tas upp
sion och efterlevandestöd till barn till den del pensionen för varje
skall bara tas upp till den del månad överstiger en tolftedel av
pensionen för varje månad över- 40 procent av prisbasbeloppet
stiger en tolftedel av 40 procent eller, vid pension efter båda
av prisbasbeloppet eller, vid föräldrarna, 80 procent av prispension efter båda föräldrarna, basbeloppet.
Efterlevandeliv80 procent av prisbasbeloppet. ränta skall inte tas upp till den
Efterlevandelivränta skall inte del livräntan enligt F 12 kap.
tas upp till den del livräntan 3−6 §§ balken medfört minskenligt 7 kap. 10 och 11 §§ lagen ning av efterlevandestöd och
om
efterlevandepension
och sådan del av barnpensionen som
10

Senaste lydelse 2002:213.
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efterlevandestöd till barn med- inte skall tas upp.
fört minskning av efterlevandestöd till barn och sådan del av
barnpensionen som inte skall tas
upp.
41 §
Ersättning som betalas ut på
Ersättning som betalas ut på
annat sätt än i form av pension annat sätt än i form av pension
eller livränta från arbetsgivare eller livränta från arbetsgivare
när denne står självrisk enligt när denne står självrisk enligt
lagen (1954:243) om yrkes- lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring
eller
lagen skadeförsäkring eller enligt
(1976:380) om arbetsskadeför- C 23 kap. 6 § socialförsäkringssäkring behandlas på samma sätt balken behandlas på samma sätt
som försäkringsersättningar en- som försäkringsersättningar enligt sistnämnda lag.
ligt sistnämnda lag.
12 kap
36 §
Debiterade egenavgifter skall dras av till den del de avser
inkomster i inkomstslaget tjänst. Om avgifterna sätts ned, skall
motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget det beskattningsår då
debiteringen ändras.
Vidare skall ett avdrag göras för egenavgifterna för beskattningsåret med högst 25 procent av ett underlag som beräknas enligt
tredje stycket. Avdraget skall dock vara högst 20 procent om den
skattskyldige antingen vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år eller
då inte fyllt 65 år men under hela året fått hel ålderspension eller
dött under året. Avdraget skall återföras till beskattning det
följande beskattningsåret.
Underlaget utgörs av sådana
Underlaget utgörs av sådana
intäkter i inkomstslaget tjänst intäkter i inkomstslaget tjänst
som enligt 2 kap. 6 § lagen som enligt E 7 kap. 14 och 20 §§
(1998:674) om inkomstgrundad socialförsäkringsbalken är inålderspension är inkomst av komst av annat förvärvsarbete,
annat förvärvsarbete, minskade minskade med andra kostnader
med andra kostnader som skall som skall dras av från dessa
dras av från dessa intäkter än intäkter än sådant avdrag som
sådant avdrag som avses i andra avses i andra stycket och med
stycket och med sjuk- och reha- sjuk- och rehabiliteringspenning
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biliteringspenning och liknade och liknade ersättningar som
ersättningar som avses i 2 kap. avses i 14 § 4 i samma kapitel.
6 § första stycket 4 i den nämnda
lagen.
15 kap.
8§
Följande ersättningar i samband med sjukdom m.m. skall tas
upp, om de grundar sig på förvärvsinkomst på grund av näringsverksamhet:
1. sjukpenning och rehabi1. sjukpenning, rehabiliteliteringspenning enligt lagen ringspenning och smittbärarpen(1962:381) om allmän försäk- ning enligt socialförsäkringsring,
balken och
2. sjukpenning enligt lagen
2. sjukpenning enligt lagen
(1954:243) om yrkesskadeför- (1954:243) om yrkesskadeförsäkring, lagen (1976:380) om säkring.
arbetsskadeförsäkring,
lagen
(1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977:267)
om krigsskadeersättning till sjömän, och
3. smittbärarpenning enligt
lagen (1989:225) om ersättning
till smittbärare.
16 kap.
22 §11
Utgifter för sådan hälso- och
Utgifter för sådan hälso- och
sjukvård i Sverige som inte är sjukvård i Sverige som inte är
offentligt finansierad får inte offentligt finansierad får inte
dras av. Utgifterna skall dock dras av. Utgifterna skall dock
dras av om de avser en anställd, dras av om de avser en anställd,
en enskild näringsidkare eller en en enskild näringsidkare eller en
delägare i ett svenskt handels- delägare i ett svenskt handelsbolag som inte omfattas av den bolag som inte omfattas av den
offentligt finansierade vården offentligt finansierade vården
enligt lagen (1962:381) om all- enligt lagen (2007:000) om statmän försäkring eller någon lig ersättning för sjukvård m.m.
11

Senaste lydelse 2003:1194.
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annan svensk författning.

eller någon annan svensk författning.
Utgifter för hälso- och sjukvård och läkemedel utomlands skall
dras av om de uppkommit vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands.
24 §
Utgifter för arbetslivsinrikUtgifter för arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder skall tade rehabiliteringsåtgärder skall
dras av, om arbetsgivaren skall dras av, om arbetsgivaren skall
svara för dem enligt 22 kap. svara för dem enligt C 12 kap.
lagen (1962:381) om allmän för- socialförsäkringsbalken eller resäkring eller rehabiliteringen habiliteringen syftar till att den
syftar till att den anställde skall anställde skall kunna fortsätta
kunna fortsätta att förvärvs- att förvärvsarbeta. Avdrag för
arbeta. Avdrag för sådana ut- sådana utgifter skall också göras
gifter skall också göras av en av en enskild näringsidkare eller
enskild näringsidkare eller av en av en delägare i ett svenskt
delägare i ett svenskt handels- handelsbolag, om rehabilitebolag, om rehabiliteringen syf- ringen syftar till att han skall
tar till att han skall kunna kunna fortsätta sitt förvärvsfortsätta sitt förvärvsarbete. arbete. Även utgifter för föreÄven utgifter för förebyggande byggande behandling skall dras
behandling skall dras av, om av, om behandlingen har ett
behandlingen har ett sådant sådant syfte.
syfte.
30 §12
Avdrag enligt 29 § andra stycket skall beräknas på ett underlag
som motsvarar överskottet i näringsverksamheten före avdraget
minskat med
1. sjukpenning eller annan ersättning som avses i 15 kap. 8 §, och
2. inkomst som räknas som
2. inkomst som räknas som
inkomst av anställning enligt inkomst av anställning enligt
2 kap. 3−5, 15 och 16 §§ lagen E 7 kap. 8–13, 23 och 25 §§
(1998:674) om inkomstgrundad socialförsäkringsbalken.
ålderspension.
Avdraget får uppgå till högst 25 procent av underlaget. För
sådana inkomster eller skattskyldiga som avses i 2 § lagen
12
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(1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster får
dock avdraget uppgå till högst 20 procent.
28 kap.
9 §13
Om pensionsavtalet ger rätt
Om pensionsavtalet ger rätt
till sådan ålderspension som till sådan ålderspension som
avses i 8 § andra stycket utöver avses i 8 § andra stycket utöver
20 procent av den del av lönen 20 procent av den del av lönen
som inte överstiger 7,5 prisbas- som inte överstiger 7,5 prisbasbelopp, skall ett belopp som belopp, skall ett belopp som
motsvarar kostnaden för att motsvarar kostnaden för att
uppnå avtalad pensionsnivå ändå uppnå avtalad pensionsnivå ändå
dras av om den överskjutande dras av om den överskjutande
pensionen är avsedd att ersätta pensionen är avsedd att ersätta
ålderspension
tilläggspension enligt lagen inkomstgrundad
(1998:674) om inkomstgrundad enligt socialförsäkringsbalken.
ålderspension.
43 kap.
14 §
Löneunderlaget är den del av
Löneunderlaget är den del av
den sammanlagda ersättningen den sammanlagda ersättningen
som överstiger ett belopp som som överstiger ett belopp som
motsvarar tio gånger det pris- motsvarar tio gånger det prisbasbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen basbelopp enligt socialförsäk(1962:381) om allmän försäkring ringsbalken som gällde året före
som gällde året före beskatt- beskattningsåret.
Löneunderningsåret. Löneunderlaget för- laget fördelas med lika belopp
delas med lika belopp på andelar på andelar i företaget.
i företaget.
58 kap.
10 §14
Ålderspension får inte börja betalas ut innan den försäkrade
fyller 55 år.
Utbetalning får dock göras
Utbetalning får dock göras
tidigare om den försäkrade en- tidigare om den försäkrade enligt lagen (1962:381) om allmän ligt socialförsäkringsbalken har
13
14
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försäkring har fått rätt till sjuk- fått rätt till sjukersättning som
ersättning som inte är tidsbe- inte är tidsbegränsad. Om det i
gränsad. Om det i annat fall annat fall finns särskilda skäl, får
finns särskilda skäl, får Skatte- Skatteverket medge att penverket medge att pensionen får sionen får börja betalas ut innan
börja betalas ut innan den för- den försäkrade fyller 55 år.
säkrade fyller 55 år.
Förmånstagare får inte sättas in till annan ålderspensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring. Förmånstagare till sådan
försäkring skall vara den som var anställd när avtalet ingicks.
24 §15
Ålderspension får inte börja betalas ut innan pensionsspararen
fyller 55 år.
Utbetalning får dock göras
Utbetalning får dock göras
tidigare om pensionsspararen tidigare om pensionsspararen
enligt lagen (1962:381) om all- enligt socialförsäkringsbalken har
män försäkring har fått rätt till fått rätt till sjukersättning som
sjukersättning som inte är tids- inte är tidsbegränsad. Om det i
begränsad. Om det i annat fall annat fall finns särskilda skäl, får
finns särskilda skäl, får Skatte- Skatteverket medge att penverket medge att pensionen får sionen får börja betalas ut innan
börja betalas ut innan pensions- pensionsspararen fyller 55 år.
spararen fyller 55 år.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Vad som sägs i 9 kap. 7 § gäller även i fråga om avgifter enligt
22 § tredje stycket i den upphävda lagen (1993:737) om bostadsbidrag och räntor enligt 36 § i den upphävda lagen (1996:1030) om
underhållsstöd.
3. Vid tillämpning av 11 kap. 37 § likställs med arbetsskadeförsäkring enligt socialförsäkringsbalken motsvarande försäkring
enligt den upphävda lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.
4. Vad som sägs i 58 kap. 10 och 24 §§ om sjukersättning enligt
socialförsäkringsbalken gäller även i fråga om motsvarande ersättning enligt den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring.

15
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Förslag till
lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 § och 3 kap. 25 § studiestödslagen (1999:1395) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
3§
Med prisbasbelopp avses i
Med prisbasbelopp avses i
denna lag det prisbasbelopp som denna lag det prisbasbelopp som
fastställs enligt 1 kap. 6 § lagen fastställs enligt socialförsäkrings(1962:381) om allmän försäk- balken.
ring.
3 kap.
25 §1
Om inte något annat följer av föreskrifter som regeringen
meddelar får studiemedel inte lämnas eller tas emot för den tid för
vilken det lämnas
− studiehjälp enligt 2 kap.,
− aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
− utbildningsbidrag för doktorander,
− rekryteringsbidrag enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande, eller
− rehabiliteringsersättning en− rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän ligt socialförsäkringsbalken.
försäkring.
Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.
Studiemedel får inte lämnas för forskarutbildning om den studerande är eller har varit anställd som doktorand eller har eller har
haft utbildningsbidrag för doktorander.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonden)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 1 och 2 §§ lagen (2000:192) om
allmänna pensionsfonder (AP-fonder) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
1§
Sjunde AP-fonden förvaltar
Sjunde AP-fonden förvaltar
Premiesparfonden och Premie- Premiesparfonden och Premievalsfonden för de ändamål som valsfonden för de ändamål som
framgår av bestämmelserna om framgår av bestämmelserna om
premiepension i lagen (1998:674) premiepension i socialförsäkom inkomstgrundad ålderspen- ringsbalken. Förvaltningen skall
sion. Förvaltningen skall ske ske uteslutande i pensionsuteslutande i pensionsspararnas spararnas intresse.
intresse.
Sjunde AP-fonden får ur vardera av Premiesparfonden och
Premievalsfonden ta ut medel för de förvaltningskostnader som
uppkommit för respektive fond. Om kostnaderna avser både
Premiesparfonden och Premievalsfonden, skall de fördelas mellan
fonderna på ett skäligt sätt.
Sjunde AP-fonden skall ta emot medel till och betala ut medel
från Premiesparfonden och Premievalsfonden enligt de anvisningar
som Premiepensionsmyndigheten lämnar.
2 §1
Sjunde AP-fonden skall ingå
Sjunde AP-fonden skall ingå
samarbetsavtal enligt 8 kap. 3 § samarbetsavtal enligt E 12 kap.
första stycket 2 lagen (1998:674) 19 § 2 socialförsäkringsbalken
om inkomstgrundad ålderspen- med
Premiepensionsmyndigsion med Premiepensionsmyn- heten samt göra de åtaganden
digheten samt göra de åtagan- som anges i samma paragraf.
den som anges i samma stycke
3−6.

1
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Fondbestämmelserna för Premiesparfonden och Premievalsfonden får inte medge att medel delas ut till någon annan än
Premiepensionsmyndigheten. Sjunde AP-fonden får inte heller
genom Premiesparfonden eller Premievalsfonden utöva sådan
fondverksamhet som avser förvaltning av specialfonder enligt
6 kap. lagen (2004:46) om investeringsfonder.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 7 och 8 §§, 2 kap. 11, 15, 18 och
19 §§ och 3 kap. 10, 16 och 17 §§ socialavgiftslagen (2000:980) skall
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
7§
Arbete på fartyg anses som
Arbete på fartyg anses som
arbete i Sverige i samma ut- arbete i Sverige i samma utsträckning som enligt 2 kap. 8 § sträckning som enligt A 6 kap.
socialförsäkringslagen (1999:799). 3 § socialförsäkringsbalken.
8§
Arbete för en arbetsgivare
Arbete för en arbetsgivare
som utförs i ett annat land än som utförs i ett annat land än
det där arbetsgivaren bedriver det där arbetsgivaren bedriver
sin verksamhet anses som arbete sin verksamhet anses som arbete
i Sverige i samma utsträckning i Sverige i samma utsträckning
som enligt 2 kap. 9 § social- som enligt A 6 kap. 4 § socialförsäkringslagen (1999:799).
försäkringsbalken.
2 kap.
11 §1
Med ersättning för arbete likställs i denna lag
1. kostnadsersättning, utom sådan som enligt 8 kap. 19 eller 20 §
skattebetalningslagen (1997:483) skall undantas vid beräkning av
skatteavdrag,
2. garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497),
3. ersättning som utges till
3. ersättning för sjuklöneFörsäkringskassan enligt 24 § garanti som utges till Försäkförsta stycket lagen (1991:1047) ringskassan enligt C 4 kap. 9 §
om sjuklön, varvid ersättningen första stycket socialförsäkringsskall anses ha betalats ut till den balken, varvid ersättningen skall
person som sjuklönen avser,
anses ha betalats ut till den
person som sjuklönen avser,
1
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4. forskarstipendium från Europeiska gemenskaperna (Marie
Curie-stipendium), om stipendiet utges av en fysisk person bosatt i
Sverige eller av en svensk juridisk person, och
5. ersättning från semesterkassa.
15 §
En ersättning till en person
En ersättning till en person
vid sjukdom eller ledighet för vid sjukdom eller ledighet för
vård av barn eller med anledning vård av barn eller med anledning
av barns födelse är avgiftsfri, till av barns födelse är avgiftsfri, till
den del ersättningen motsvarar den del ersättningen motsvarar
sjukpenning,
föräldrapenning sjukpenning,
föräldrapenning
eller rehabiliteringspenning som eller rehabiliteringspenning som
arbetsgivare får uppbära enligt arbetsgivare får uppbära enligt
3 kap. 16 §, 4 kap. 18 § eller bestämmelserna i B 4 kap. 15 §,
22 kap. 12 § lagen (1962:381) C 8 kap. 48−53 §§ och C 13 kap.
om allmän försäkring.
12 § socialförsäkringsbalken.
18 §
En sådan ersättning från en
En sådan ersättning från en
vinstandelsstiftelse eller från vinstandelsstiftelse eller från
någon annan juridisk person någon annan juridisk person
med motsvarande ändamål, som med motsvarande ändamål, som
enligt 3 kap. 2 § andra stycket enligt C 6 kap. 21–23 §§ sociallagen (1962:381) om allmän för- försäkringsbalken inte skall besäkring inte skall beaktas vid aktas vid beräkningen av sjukberäkningen av sjukpenning- penninggrundande inkomst, är
grundande inkomst, är avgifts- avgiftsfri.
fri.
19 §
En ersättning till en idrottsEn ersättning till en idrottsutövare från en sådan ideell utövare från en sådan ideell
förening som avses i 7 kap. förening som avses i 7 kap.
7−13 §§ inkomstskattelagen 7−13 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229) och som har till (1999:1229) och som har till
huvudsakligt syfte att främja huvudsakligt syfte att främja
idrottslig verksamhet är avgifts- idrottslig verksamhet är avgiftsfri, om ersättningen från för- fri, om ersättningen från föreningen under året inte har upp- eningen under året inte har uppgått till ett halvt prisbasbelopp gått till ett halvt prisbasbelopp
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enligt lagen (1962:381) om all- enligt socialförsäkringsbalken.
män försäkring.
3 kap.
10 §
Sjukpenning och rehabiliteSjukpenning och rehabiliteringspenning
enligt
lagen ringspenning enligt socialförsäk(1962:381) om allmän försäkring ringsbalken är avgiftsfri.
är avgiftsfri.
Detta gäller också sjukpenning
Med sjukpenning avses också
enligt lagen (1976:380) om arbetsskadesjukpenning och motarbetsskadeförsäkring och mot- svarande ersättning som utges
svarande ersättning som utges enligt annan författning eller på
enligt annan författning eller på grund av regeringens förordgrund av regeringens förord- nande.
nande.
16 §2
Den som har haft hel allDen som har haft hel ålderspension enligt lagen (1998:674) män ålderspension enligt socialom inkomstgrundad ålderspen- försäkringsbalken hela året före
sion eller lagen (1998:702) om taxeringsåret skall bara betala
garantipension hela året före ålderspensionsavgiften. Detsamtaxeringsåret skall bara betala ma gäller den som har haft hel
ålderspensionsavgiften. Detsam- sjukersättning eller hel aktivima gäller den som har haft hel tetsersättning enligt samma balk
sjukersättning eller hel aktivi- någon del av året före taxetetsersättning
enligt
lagen ringsåret.
(1962:381) om allmän försäkring
någon del av året före taxeringsåret.
17 §
Den för vilken sjukpenDen för vilken sjukpenningförsäkring enligt 3 kap. 11 § ningförsäkring enligt C 8 kap.
lagen (1962:381) om allmän 23−25 §§ socialförsäkringsbalken
försäkring gäller med karenstid gäller med karenstid skall betala
skall betala sjukförsäkringsavgift sjukförsäkringsavgift efter en
efter en procentsats som be- procentsats som beräknas med
2
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räknas med hänsyn till hur hänsyn till hur karenstiden bekarenstiden bedöms påverka döms påverka försäkringens utförsäkringens utgifter.
gifter.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter

Härigenom föreskrivs att 3−6 och 10 §§ lagen (2000:981) om
fördelning av socialavgifter skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §1
Sjukförsäkringsavgifter skall
Sjukförsäkringsavgifter skall
finansiera kostnader för följande finansiera kostnader för följande
ersättningar som utges enligt ersättningar som utges enligt
lagen (1962:381) om allmän för- socialförsäkringsbalken
säkring
1. sjukpenning och andra er1. graviditetspenning enligt
sättningar enligt 3 kap.; för sjuk- B 3 kap. och sjukpenning m.m.
penning till den del den inte enligt C 8 kap.; för sjukpenning
finansieras genom avgifter enligt till den del den inte finansieras
lagen (2004:1237) om särskild genom avgifter enligt lagen
sjukförsäkringsavgift,
(2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift,
2. inkomstrelaterad sjuk2. inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad ersättning och inkomstrelateaktivitetsersättning enligt 8 kap., rad aktivitetsersättning enligt
och
C 16 kap., och
3. rehabiliteringspenning och
3. rehabiliteringspenning och
andra ersättningar enligt 22 kap. andra ersättningar enligt C 13 kap.
4 §2
Sjukförsäkringsavgifter skall också finansiera
1. Centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att
studielån som avser en sjukperiod inte behöver återbetalas enligt
studiestödslagen (1999:1395) eller bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen,
2. kostnader enligt lagen
2. kostnader för närstående(1988:1465) om ersättning och vård enligt C 28 kap. socialförledighet för närståendevård,
säkringsbalken,

1
2
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3. den allmänna försäkringens
3. sådana kostnader för sjuklön
kostnader enligt lagen (1991:1047) enligt C 3 och 4 kap. socialförom sjuklön,
säkringsbalken som betalas av
Försäkringskassan,
4. vissa av Försäkringskassans
4. vissa av Försäkringskassans
förvaltningskostnader och kost- förvaltningskostnader och kostnader för att delta i finansiell nader för att delta i finansiell
samordning inom rehabiliterings- samordning inom rehabiliteringsområdet enligt lagen (2003:1210) området enligt lagen (2003:1210)
om finansiell samordning av om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser, samt
rehabiliteringsinsatser,
5. sådana statliga ålders5. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen pensionsavgifter enligt lagen
(1998:676) om statlig ålderspen- (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas för för- sionsavgift som betalas för förmåner enligt 1 och 2 ovan samt måner enligt 1 och 2 ovan samt
3 §.
3 §, samt
6. rådgivning i födelsekontrollerande syfte m.m. enligt 7 §
lagen (2007:000) om statlig ersättning för sjukvård m.m. och
motsvarande verksamhet som bedrivs av staten.
5§
Föräldraförsäkringsavgifter skall finansiera
1.
föräldrapenningförmåner
1. föräldrapenningsförmåner
enligt 4 kap. lagen (1962:381) enligt socialförsäkringsbalken,
om allmän försäkring,
2. kostnader för administra2. kostnader för administration av föräldrapenningförmåner, tion av föräldrapenningsföroch
måner, och
3. sådana statliga ålders3. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen pensionsavgifter enligt lagen
(1998:676) om statlig ålderspen- (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas för för- sionsavgift som betalas för föräldrapenningförmåner.
äldrapenningsförmåner.
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6 §3
Den andel av influtna åldersDen andel av influtna ålderspensionsavgifter som beräknas pensionsavgifter som beräknas
utgöra avgifter för inkomster utgöra avgifter för inkomster
som överstiger 8,07 gånger det som överstiger 8,07 gånger det
för året gällande inkomstbas- för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen beloppet enligt E 6 kap. 26 §
(1998:674) om inkomstgrundad socialförsäkringsbalken skall föras
ålderspension skall föras till sta- till staten.
ten.
Den andel av avgifterna som
Den andel av avgifterna som
beräknas motsvara pensionsrätt beräknas motsvara pensionsrätt
för premiepension för samma år för premiepension för samma år
skall föras till Riksgäldskontoret skall föras till Riksgäldskontoret
för tillfällig förvaltning enligt för tillfällig förvaltning enligt
8 kap. 1 § första stycket lagen E 12 kap. 15 och 16 §§ social(1998:674) om inkomstgrundad försäkringsbalken.
ålderspension.
Återstoden av avgifterna skall föras till Första-Fjärde APfonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).
10 §
Arbetsskadeavgifter skall finansiera
1. ersättningar enligt lagen
1. ersättningar från arbets(1976:380) om arbetsskadeför- skadeförsäkringen
enligt
säkring,
C 21−23 kap. samt F 14 och
15 kap. socialförsäkringsbalken,
2. kostnader för administration av ersättningar enligt 1, och
3. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676)
om statlig ålderspensionsavgift som betalas på ersättningar enligt 1.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 6 §, 8 kap. 3 och 4 §§ och
10 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
6§
Den som deltar i praktik eller
Den som deltar i praktik eller
annan kompetenshöjande verk- annan kompetenshöjande verksamhet enligt 4 § skall därvid samhet enligt 4 § skall därvid
inte anses som arbetstagare. I inte anses som arbetstagare. I
den utsträckning den enskilde den utsträckning den enskilde
utför uppgifter som stämmer utför uppgifter som stämmer
överens med eller till sin art överens med eller till sin art
liknar sådant som vanligen liknar sådant som vanligen
utförs vid förvärvsarbete, skall utförs vid förvärvsarbete, skall
han eller hon dock likställas han eller hon dock likställas
med arbetstagare vid tillämp- med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1−9 §§, 3 kap. ning av 2 kap. 1−9 §§, 3 kap.
1−4 §§ och 7−14 §§, 4 kap. 1−4 §§ och 7−14 §§, 4 kap.
1−4 §§ och 8−10 §§ samt 1−4 §§ och 8−10 §§ samt
kap.
arbetsmiljölagen
7−9
kap.
arbetsmiljölagen 7−9
(1977:1160) och av lagen (1977:1160) och av bestämmel(1976:380) om arbetsskadeför- serna om arbetsskadeförsäkring i
socialförsäkringsbalken.
säkring.
8 kap.
3 §1
Med prisbasbelopp avses i
Med prisbasbelopp avses i
detta kapitel det prisbasbelopp detta kapitel det prisbasbelopp
som fastställs enligt 1 kap. 6 § som fastställs enligt socialförsäklagen (1962:381) om allmän för- ringsbalken.
säkring.

1

Senaste lydelse 2001:847.
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4 §2
Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan
antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad
med lika belopp per månad.
Inkomsten skall beräknas
Inkomsten skall beräknas
med tillämpning av 21 § första med tillämpning av G 10 kap.
stycket 1−3 och 5 lagen 29 § 1−3 och 5 socialförsäkrings(2001:761) om bostadstillägg till balken. Som inkomst skall även
pensionärer m.fl. Som inkomst räknas särskilt bostadstillägg
skall även räknas särskilt enligt G 10 kap. 26 § socialförbostadstillägg enligt 20 § samma säkringsbalken och bostadsbidrag
lag och bostadsbidrag enligt lagen enligt G 4–6 kap. samma balk.
(1993:737) om bostadsbidrag. En En kommun kan i sitt taxebeslut
kommun kan i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten skall
bestämma att inkomsten skall beräknas på ett sätt som är mer
beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den enskilde.
fördelaktigt för den enskilde.
I fråga om makar skall den enskildes inkomst anses utgöra
hälften av makarnas sammanlagda inkomster.
10 kap.
5§
Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller
föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum
− 1 kap. 4 § föräldrabalken,
− 2 kap. 1, 4-6, 8 och 9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet
enligt 9 § att besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en
påbörjad utredning,
− 3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,
− 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § andra stycket föräldrabalken,
− 6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare
i mål och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,
− 7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal
om att underhållsbidrag skall betalas för längre perioder än tre
månader,
− 11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.

2

Senaste lydelse 2001:847.
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Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet att meddela
beslut i frågor som avses i 5 kap.
2 § denna lag eller att fullgöra
nämndens uppgifter enligt 5 §
lagen (1947:529) om allmänna
barnbidrag eller 17 § lagen
(1996:1030) om underhållsstöd.
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Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet att meddela
beslut i frågor som avses i 5 kap.
2 § denna lag eller att fullgöra
nämndens
uppgifter
enligt
B 9 kap. 14 § eller B 11 kap. 19 §
socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 och 4 §§, 3 kap. 1 § och
18 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
2§
I självdeklarationerna lämnas uppgifter till ledning för
1. egen taxering enligt taxeringslagen (1990:324),
2. taxering enligt taxeringslagen av delägare i svenska handelsbolag och medlemmar i europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
3. beslut om mervärdesskatt i fall som avses i 3 kap. 14 §,
4. bestämmande av underlag för egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),
5. bestämmande av underlag för skatt enligt lagen (1990:659) om
särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
6. bestämmande av underlag för avgift enligt lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift, samt
7. beräkning av pensionsgrun7. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen dande inkomst enligt E 7 kap.
(1998:674) om inkomstgrundad socialförsäkringsbalken.
ålderspension.
Bestämmelser om skyldighet att lämna självdeklaration finns i
2 kap.
4§
I kontrolluppgifterna lämnas uppgifter om andra än uppgiftslämnaren själv till ledning för
1. taxering enligt taxeringslagen (1990:324),
2. bestämmande av underlag för egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),
3. bestämmande av underlag för skatt enligt lagen (1990:659) om
särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
4. bestämmande av underlag för avgift enligt lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift,
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5. registrering av skatteavdrag enligt skattebetalningslagen
(1997:483),
6. beräkning av pensionsgrun6. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen dande inkomst enligt E 7 kap.
(1998:674) om inkomstgrundad socialförsäkringsbalken,
ålderspension,
7. beskattning enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta, samt
8. beskattning utomlands.
Bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgifter finns i
6−13 kap.
3 kap.
1 §1
En självdeklaration skall innehålla
1. nödvändiga identifikationsuppgifter,
2. uppgifter om de intäktsposter och kostnadsposter som skall
hänföras till respektive inkomstslag,
3. uppgifter om de allmänna avdrag som den skattskyldige har
rätt till,
4. uppgifter om den skattskyldiges tillgångar och skulder vid
beskattningsårets utgång under förutsättning att hans eller, om han
skall sambeskattas med någon, deras sammanlagda skattepliktiga
förmögenhet enligt lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt
överstiger fribeloppet enligt 19 § den lagen,
5. de uppgifter som behövs för beräkning av
a) fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
b) avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel,
c) särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
d) expansionsfondsskatt enligt 34 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229),
e) egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),
f) särskild löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
g) allmän löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
1

Senaste lydelse 2004:1144.
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h) pensionsgrundande inh) pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) komst enligt E 7 kap. socialom inkomstgrundad ålderspen- försäkringsbalken,
sion,
6. de uppgifter som behövs för att avgöra om en begränsat
skattskyldig uppfyller kraven för att erhålla allmänna avdrag enligt
62 kap. 5−8 §§, grundavdrag enligt 63 kap. eller skattereduktion
enligt 65 kap. 11 c § inkomstskattelagen (1999:1229), samt
7. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att fatta
riktiga taxerings- och beskattningsbeslut samt beslut om pensionsgrundande inkomst.
18 kap.
1§
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
föreskriva om undantag från skyldigheten att lämna en kontrolluppgift eller en förbindelse enligt en bestämmelse i 6−13 kap. om
1. undantaget inte kan antas komma att försvåra kontrollen av
att deklarationsskyldigheten har fullgjorts riktigt och fullständigt,
2. uppgiften saknar betydelse för beskattningen enligt lagen
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller
lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
artister m.fl.,
3. uppgiften saknar betydelse
3. uppgiften saknar betydelse
för beräkningen av pensions- för beräkningen av pensionsgrundande inkomst enligt lagen grundande
inkomst
enligt
(1998:674) om inkomstgrundad E 7 kap. socialförsäkringsbalken,
ålderspension, och
och
4. undantaget inte påverkar Sveriges åtaganden inom det internationella utbytet av information.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §1
Rätt till förmåner enligt denna lag har
1. den som är bosatt i Sverige, och
2. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i
Sverige vid sjukdom eller moderskap enligt vad som följer av rådets
förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare
eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.
Rätt till förmåner enligt 5 och 20 §§ med undantag för varor som
avses i 18 § andra punkten har även den som i annat fall, utan att
vara bosatt i Sverige, har anställning här.
Särskilda bestämmelser om
Särskilda bestämmelser om
kostnadsfria läkemedel gäller för kostnadsfria läkemedel gäller för
dem som får sjukhusvård som dem som får sjukhusvård som
avses i 5 § hälso- och sjukvårds- avses i 5 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller i 2 kap. lagen (1982:763) eller i 16 §
4 § lagen (1962:381) om allmän lagen (2007:000) om statlig erförsäkring samt för den som sättning för sjukvård m.m. samt
åtnjuter hemsjukvård som avses för den som åtnjuter hemsjuki 3 e eller 18 d § hälso- och sjuk- vård som avses i 3 e eller 18 d §
vårdslagen och för den som bor hälso- och sjukvårdslagen och
i sådan särskild boendeform för den som bor i sådan särskild
boendeform som avses i 18 d §
som avses i 18 d § samma lag.
samma lag.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1

Senaste lydelse 2002:1145.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av
värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska
gemenskaperna

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2002:125) om överföring
av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna att 2−5, 8, 9 och 13 §§ skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Det sammanlagda värdet av
Det sammanlagda värdet av
pensionsrätt för inkomstpen- pensionsrätt för inkomstpension, värdet av pensionsrätt för sion, värdet av pensionsrätt för
premiepension och värdet av premiepension och värdet av
rätt till tilläggspension (pen- rätt till tilläggspension (pensionsrättigheter
för
allmän sionsrättigheter
för
allmän
ålderspension)
enligt
lagen ålderspension) enligt avdelning
(1998:674) om inkomstgrundad E socialförsäkringsbalken skall på
ålderspension skall på begäran av begäran av den försäkrade föras
den försäkrade föras över till över till gemenskaperna. Till
gemenskaperna. Till grund för grund för beräkning av det beberäkning av det belopp som lopp som skall överföras skall de
skall överföras skall de pen- pensionsrättigheter läggas som
sionsrättigheter läggas som har har fastställts för den försäkrade
fastställts för den försäkrade till till och med det år då denne
och med det år då denne till- tillträdde tjänsten vid gementrädde tjänsten vid gemen- skaperna.
skaperna.
Överföringen innebär att de pensionsrättigheter för vilka värdet
överförs inte längre ger upphov till ålderspension enligt svensk lag
om inte rättigheterna senare återförs från gemenskaperna enligt vad
som föreskrivs i 8 §.
3§
Värdet av pensionsrätt för
Värdet av pensionsrätt för
inkomstpension skall utgöras av inkomstpension skall utgöras av
värdet av den försäkrades pen- värdet av den försäkrades pensionsbehållning enligt 5 kap. 2 § sionsbehållning enligt E 10 kap.
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lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
Vid beräkning av pensionsbehållningen skall hänsyn tas till
pensionsbehållning som avser
pensionsgrundande belopp för
plikttjänstgöring enligt 3 kap.
8 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, föräldrar till små barn enligt 3 kap.
10 § och studier enligt 3 kap. 24 §
samma lag, endast om det för
den försäkrade till och med det
år denne tillträdde tjänsten vid
gemenskaperna har fastställts
pensionsgrundande inkomster
enligt vad som anges i 5 kap.
13 § samma lag.
När överföring sker skall värdet av pensionsrätten räknas om
med hänsyn till eventuell förändring av inkomstindex enligt
1 kap. 5 § samma lag mellan det
år då den försäkrade tillträdde
tjänsten vid gemenskaperna och
året för överföringen.
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5–7 §§ socialförsäkringsbalken.
Vid beräkning av pensionsbehållningen skall hänsyn tas till
pensionsbehållning som avser
pensionsgrundande belopp för
plikttjänstgöring enligt E 8 kap.
15 § socialförsäkringsbalken, studier enligt E 8 kap. 17 § och
föräldrar till små barn enligt
E 8 kap. 19 och 20 §§ samma
balk, endast om det för den
försäkrade till och med det år
denne tillträdde tjänsten vid
gemenskaperna har fastställts
pensionsgrundande inkomster
enligt vad som anges i E 10 kap.
36−39 §§ samma balk.
När överföring sker skall värdet av pensionsrätten räknas om
med hänsyn till eventuell förändring av inkomstindex enligt
E 6 kap. 10–13 §§ socialförsäkringsbalken mellan det år då den
försäkrade tillträdde tjänsten vid
gemenskaperna och året för
överföringen.

4§
Värdet av rätt till tilläggsVärdet av rätt till tilläggspension som skall föras över för pension som skall föras över för
en försäkrad som är född år en försäkrad som är född år
1953 eller tidigare skall beräknas 1953 eller tidigare skall beräkenligt 6 kap. 2, 3, 8 och 17 §§ nas enligt E 11 kap 6, 8, 9 och
lagen (1998:674) om inkomst- 16 §§ socialförsäkringsbalken och
grundad
ålderspension
och 19−22 §§ i den upphävda lagen
19−22 §§ lagen (1998:675) om (1998:675) om införande av
införande av nämnda lag. Be- lagen (1998:674) om inkomstloppet skall därefter räknas om grundad ålderspension. Beloppet
enligt vad som anges i andra och skall därefter räknas om enligt
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tredje styckena denna paragraf.
Beloppet skall multipliceras
med ett delningstal. Som delningstal skall det delningstal
användas som enligt 5 kap. 12 §
förstnämnda lag gäller för beräkning av inkomstpension för
en försäkrad som fyller 65 år i
januari det år då den försäkrade
börjar sin anställning vid
gemenskaperna. Det framräknade beloppet skall därefter
diskonteras med en årlig förväntad avkastning på 1,6 procent
utifrån det antal år som återstår
från det år då den försäkrade
tillträdde tjänsten vid gemenskaperna till och med det år då
den försäkrade fyller 65 år.
Beloppet skall sedan multipliceras med 1,0 minus den procentuella genomsnittliga risken
för att personer i den försäkrades ålder inte uppnår 65 års
ålder. Risken skall beräknas med
ledning av senast utgiven officiell statistik avseende livslängden hos befolkningen i
Sverige.
När överföring sker skall det
värde som räknats fram enligt
andra stycket slutligen räknas
om med eventuell förändring av
prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 §
lagen (1962:381) om allmän försäkring mellan det år då den
försäkrade tillträdde tjänsten vid
gemenskaperna och året för
överföringen.
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vad som anges i andra och tredje
styckena denna paragraf.
Beloppet skall multipliceras
med ett delningstal. Som delningstal skall det delningstal
användas som enligt E 10 kap.
32−34 §§ socialförsäkringsbalken
gäller för beräkning av inkomstpension för en försäkrad som
fyller 65 år i januari det år då
den försäkrade börjar sin anställning vid gemenskaperna.
Det framräknade beloppet skall
därefter diskonteras med en
årlig förväntad avkastning på
1,6 procent utifrån det antal år
som återstår från det år då den
försäkrade tillträdde tjänsten vid
gemenskaperna till och med det
år då den försäkrade fyller 65 år.
Beloppet skall sedan multipliceras med 1,0 minus den procentuella genomsnittliga risken
för att personer i den försäkrades ålder inte uppnår 65 års
ålder. Risken skall beräknas med
ledning av senast utgiven officiell statistik avseende livslängden hos befolkningen i
Sverige.
När överföring sker skall det
värde som räknats fram enligt
andra stycket slutligen räknas
om med eventuell förändring av
prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken mellan det år då
den
försäkrade
tillträdde
tjänsten vid gemenskaperna och
året för överföringen.
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5 §1
Värdet av pensionsrätt för
Värdet av pensionsrätt för
premiepension skall utgöras av premiepension skall utgöras av
de tillgångar som motsvarar till- de tillgångar som motsvarar tillgodohavandet på den försäkra- godohavandet på den försäkrades premiepensionskonto enligt des premiepensionskonto enligt
7 kap. 4 § lagen (1998:674) om E 12 kap. 5 § socialförsäkringsinkomstgrundad ålderspension balken om inkomstgrundad
vid tidpunkten för inlösen av ålderspension vid tidpunkten
innehavet. Sådan inlösen skall för inlösen av innehavet. Sådan
ske snarast efter det att Premie- inlösen skall ske snarast efter
pensionsmyndigheten
under- det att Premiepensionsmyndigrättats om att en begäran om heten underrättats om att en
överföring kommit in till För- begäran om överföring kommit
in till Försäkringskassan.
säkringskassan.
Överföringen till gemenskaperna skall omfatta det värde som
anges i första stycket.
8 §2
En tjänsteman som slutar sin
En tjänsteman som slutar sin
anställning vid gemenskaperna anställning vid gemenskaperna
för att övergå till verksamhet för att övergå till verksamhet
som anställd eller egenföre- som anställd eller egenföretagare i Sverige kan få värdet av tagare i Sverige kan få värdet av
pensionsrätt som han eller hon pensionsrätt som han eller hon
är berättigad till inom gemen- är berättigad till inom gemenskaperna överfört till ett konto skaperna överfört till ett konto
hos Försäkringskassan. Värdet hos Försäkringskassan. Värdet
av pensionsrättigheter för all- av pensionsrättigheter för allmän ålderspension, beräknat män ålderspension, beräknat
enligt 9 §, som tidigare överförts enligt 9 §, som tidigare överförts
till gemenskaperna skall därvid till gemenskaperna skall därvid
på nytt ge upphov till allmän på nytt ge upphov till allmän
ålderspension enligt svensk lag. ålderspension enligt svensk lag.
Vid fastställandet av pensions- Vid fastställandet av pensionspoäng för tilläggspension och poäng för tilläggspension och
pensionsrätt för inkomstpen- pensionsrätt för inkomstpension och premiepension gäller sion och premiepension gäller
bestämmelserna
i
lagen bestämmelserna i avdelning
1
2

Senaste lydelse 2004:854.
Senaste lydelse 2004:854.
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(1998:674) om inkomstgrundad E socialförsäkringsbalken.
ålderspension.
9§
Värdet av de pensionsrättigheter för allmän ålderspension som
återförs till det allmänna pensionssystemet skall högst motsvara
värdet av de pensionsrättigheter för allmän ålderspension som
tidigare överförts till gemenskaperna.
För inkomstpension och preFör inkomstpension och premiepension skall värdet räknas miepension skall värdet räknas
om med hänsyn till föränd- om med hänsyn till förändringen av inkomstindex enligt ringen av inkomstindex enligt
1 kap. 5 § lagen (1998:674) om E 6 kap. 10–13 §§ socialförsäkinkomstgrundad ålderspension, ringsbalken, och för tilläggsoch för tilläggspension skall pension skall värdet räknas om
värdet räknas om med hänsyn med hänsyn till förändringen av
till förändringen av prisbas- prisbasbeloppet enligt socialbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen försäkringsbalken, allt mellan det
(1962:381) om allmän försäk- år då överföring till gemenring, allt mellan det år då skaperna skedde och året för
överföring till gemenskaperna återföringen från gemenskaperskedde och året för återföringen na.
från gemenskaperna.
13 §3
För Försäkringskassans beFör Försäkringskassans beslut i ärenden enligt denna lag slut i ärenden enligt denna lag
gäller i tilllämpliga delar följande gäller i tilllämpliga delar bebestämmelser om beslut om stämmelserna om omprövning
pension i lagen (1998:674) om och överklagande av beslut i
inkomstgrundad ålderspension
H 10 kap. socialförsäkringsbalken.
− 13 kap. 9 § första stycket
samt 10-13, 15 och 16 §§ om
omprövning, och

3

Senaste lydelse 2004:854.
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− 13 kap. 17−18 §§, 19 §
andra och tredje styckena, 20 och
21 §§, 22 a § samt 23 § om
överklagande.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2002:624) om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Härigenom föreskrivs att 11 och 14 §§ lagen (2002:624) om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 §
Rekryteringsbidrag får lämnas med ett belopp som för varje
vecka utgör
1. 4,39 eller 5,38 procent av
1. 4,39 eller 5,38 procent av
prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § prisbasbeloppet enligt socialförlagen (1962:381) om allmän för- säkringsbalken vid studier på
säkring vid studier på heltid,
heltid,
2. 3,29 eller 4,03 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst
75 procent men mindre än 100 procent av heltid,
3. 2,19 eller 2,69 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst
50 procent men mindre än 75 procent av heltid, och
4. 0,88 eller 1,08 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst
20 procent men mindre än 50 procent av heltid.
14 §
Om inte något annat följer av föreskrifter som regeringen meddelar, får rekryteringsbidrag inte lämnas eller tas emot för den tid
för vilken det lämnas
1. studiemedel enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395),
2. aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
3.
rehabiliteringsersättning
3.
rehabiliteringsersättning
enligt lagen (1962:381) om all- enligt
socialförsäkringsbalken,
män försäkring, eller
eller
4. bidrag till studerande vid korttidsstudier som får fördelas av
Landsorganisationen i Sverige eller Tjänstemännens Centralorganisation med stöd av lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde eller av Statens institut för särskilt utbildningsstöd.
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Rekryteringsbidrag får inte lämnas för den tid då den studerande
tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i sambolagen (2003:376)

Härigenom föreskrivs att 18 § sambolagen (2003:376) skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 §
Om en sambo avlider, gäller bestämmelserna om rätt att begära
bodelning och om rätt att överta bostad eller bohag endast till
förmån för den efterlevande sambon.
Om ett samboförhållande
Om ett samboförhållande
upphör till följd av att en sambo upphör till följd av att en sambo
avlider, har den efterlevande avlider, har den efterlevande
sambon rätt att vid fördelning sambon rätt att vid fördelning
av samboegendomen som sin av samboegendomen som sin
andel alltid få ut så mycket av andel alltid få ut så mycket av
den behållna egendomen efter den behållna egendomen efter
avdrag för skulder, i den mån avdrag för skulder, i den mån
den räcker, att det motsvarar två den räcker, att det motsvarar två
gånger det vid tiden för döds- gånger det vid tiden för dödsfallet gällande prisbasbeloppet fallet gällande prisbasbeloppet
enligt lagen (1962:381) om all- enligt socialförsäkringsbalken.
män försäkring.
Bestämmelserna i 15 kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken om förlust av
rätt till arv skall också gälla i fråga om rätten för den efterlevande
sambon att vid bodelning få del i den avlidnes egendom.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2003:491) om konsulärt
ekonomiskt bistånd

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2003:491) om konsulärt
ekonomiskt bistånd skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Vid tillämpning av denna lag
Vid tillämpning av denna lag
skall frågan om någon är bosatt i skall frågan om någon är bosatt i
Sverige avgöras enligt bestäm- Sverige avgöras enligt A 5 kap.
melserna om bosättning i Sverige socialförsäkringsbalken.
i 2 kap. socialförsäkringslagen
(1999:799).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 5 § lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
5§
I lagen (1977:265) om statligt
I C 24 och F 14 kap. socialpersonskadeskydd och lagen försäkringsbalken och i lagen
(1977:266) om statlig ersättning (1977:266) om statlig ersättning
vid ideell skada m.m. finns vid ideell skada m.m. finns bebestämmelser om ersättning vid stämmelser om ersättning vid
personskada till den som har personskada för den som har
medverkat i räddningstjänst en- medverkat i räddningstjänst enligt denna lag eller i övning i ligt denna lag eller i övning i
sådan tjänst.
sådan tjänst.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1057

Författningsförslag till följdändringar i andra lagar

99

SOU 2005:114

Förslag till
lag om ändring i lagen (2003:886) om
utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2003:886) om utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade skall ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
För varje kommun beräknas
För varje kommun beräknas
en standardkostnad för verk- en standardkostnad för verksamheter enligt 9 § 2−10 lagen samheter enligt 9 § 2−10 lagen
(1993:387) om stöd och service (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade samt till vissa funktionshindrade samt
för den ersättning varje kom- för den ersättning varje kommun betalar till försäkringskassan mun betalar till Försäkringsenligt 20 § lagen (1993:389) om kassan enligt D 3 kap. 21 §
assistansersättning.
socialförsäkringsbalken.
Med standardkostnad avses en för varje kommun beräknad teoretisk kostnad för de verksamheter och den ersättning som anges i
första stycket.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2003:887) om
utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2003:887) om
utjämningsbidrag till kommuner för kostnader enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
För varje kommun beräknas
För varje kommun beräknas
en standardkostnad för verk- en standardkostnad för verksamheter enligt 9 § 2−10 lagen samheter enligt 9 § 2−10 lagen
(1993:387) om stöd och service (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade samt till vissa funktionshindrade samt
för den ersättning varje kom- för den ersättning varje kommun betalar till försäkringskassan mun betalar till Försäkringsenligt 20 § lagen (1993:389) om kassan enligt D 3 kap. 21 §
assistansersättning.
socialförsäkringsbalken.
Med standardkostnad avses en för varje kommun beräknad teoretisk kostnad för de verksamheter och den ersättning som anges i
första stycket.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2003:1067) om särskild
bestämmelse om bostadsbidrag

Härigenom föreskrivs att lagen (2003:1067) om särskild
bestämmelse om bostadsbidrag skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Bostadsbidrag enligt lagen
(1993:737) om bostadsbidrag
lämnas med följande avvikelse.
Vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten enligt 4 §
skall studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395) ingå
med 80 procent.

Bostadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken
lämnas
med
följande avvikelse.
Vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten enligt
G 5 kap. 13 § socialförsäkringsbalken skall studiebidrag enligt
studiestödslagen
(1999:1395)
ingå med 80 procent.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168)
skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
3§
Kostnadsfrihet enligt 1 och 2 §§ gäller
1. den som enligt 2 kap.
1. den som enligt A 5 kap.
1−6 §§ socialförsäkringslagen socialförsäkringsbalken är bosatt
(1999:799) är bosatt i Sverige,
i Sverige,
2. den som utan att vara bosatt här har rätt till förmåner enligt
vad som följer av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den
14 juni 1971 om tilllämpningen av systemen för social trygghet när
anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom
gemenskapen, samt
3. utländska sjömän när det gäller undersökning, vård, behandling och läkemedel vid gonorré, klamydia och syfilis enligt en
internationell överenskommelse rörande vissa lättnader för sjömän
vid behandling för könssjukdom av den 1 december 1924.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2004:543) om samtjänst vid
medborgarkontor

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (2004:543) om samtjänst vid
medborgarkontor skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §1
En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal
enligt 5 § får i respektive statlig myndighets namn
1. i enklare fall bevilja eller
1. i enklare fall bevilja eller
besluta om ändrad storlek av besluta om ändrad storlek av
bostadstillägg
enligt
lagen bostadstillägg enligt G 8−11
(2001:761) om bostadstillägg till kap. socialförsäkringsbalken,
pensionärer m.fl.,
2. i enklare fall bevilja eller besluta om ändrad storlek av hustrutillägg enligt lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309)
om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension,
3. i enklare fall bevilja flyttningsbidrag i form av bidrag till
sökanderesor enligt förordningen (1994:7) om flyttningsbidrag
4. i enklare fall bevilja eller
4. i enklare fall bevilja eller
besluta om ändrad storlek av besluta om ändrad storlek av
äldreförsörjningsstöd
enligt äldreförsörjningsstöd
enligt
lagen (2001:853) om äldreför- E 22 kap. socialförsäkringsbalken.
sörjningsstöd.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1

Senaste lydelse 2004:860.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (2004:1237) om särskild
sjukförsäkringsavgift

Härigenom föreskrivs att 1−6 §§ lagen (2004:1237) om särskild
sjukförsäkringsavgift skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Denna lag innehåller bestämDenna lag innehåller bestämmelser om en särskild sjukför- melser om en särskild sjukförsäkringsavgift för medfinan- säkringsavgift för medfinansiering av kostnaderna för siering av kostnaderna för sjuksjukpenning enligt 3 kap. lagen penning enligt C 8 kap. socialför(1962:381) om allmän försäk- säkringsbalken.
ring.
2§
I denna lag avses med
arbetsgivare: den som enligt
lagen (1991:1047) om sjuklön är
skyldig att utge sjuklön till
arbetstagare,
arbetstagare: den som hos
arbetsgivaren har rätt till
sjuklön enligt lagen om sjuklön,

arbetsgivare: den som enligt
C 3 och 4 kap. socialförsäkringsbalken är skyldig att utge sjuklön till arbetstagare,
arbetstagare: den som hos
arbetsgivaren har rätt till sjuklön enligt C 3 och 4 kap.
socialförsäkringsbalken,
avgiftsår: det kalenderår under vilket avgift skall betalas.

3§
En arbetsgivare skall, med
En arbetsgivare skall, med
den begränsning som anges i den begränsning som anges i
8 §, betala en särskild sjuk- 8 §, betala en särskild sjukförsäkringsavgift när hel sjuk- försäkringsavgift när hel sjukpenning enligt 3 kap. 7 § lagen penning enligt C 8 kap. 2−4 §§
(1962:381) om allmän försäkring socialförsäkringsbalken har uthar utgetts till arbetstagare hos getts till arbetstagare hos arbetsarbetsgivaren.
givaren.
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4§
Underlaget för beräkningen
Underlaget för beräkningen
av den särskilda sjukförsäkrings- av den särskilda sjukförsäkringsavgiften är summan av hel avgiften är summan av hel sjuksjukpenning enligt 3 kap. 7 § penning enligt C 8 kap. 2−4 §§
lagen (1962:381) om allmän socialförsäkringsbalken som har
försäkring som har utgetts till utgetts till arbetstagare hos
arbetstagare hos arbetsgivaren arbetsgivaren under en kalenunder en kalendermånad, om dermånad, om inte annat sägs i
inte annat sägs i 5 och 6 §§.
5 och 6 §§.
Har sådan sjukpenning som legat till grund för beräkning enligt
första stycket utgetts med för högt belopp skall underlaget sänkas
så att det motsvarar vad som borde ha utgetts.
5§
I underlaget för beräkning
I underlaget för beräkning
enligt 4 § skall endast ingå så enligt 4 § skall endast ingå så
stor del av varje arbetstagares stor del av varje arbetstagares
sjukpenning som svarar mot den sjukpenning som svarar mot den
inkomst av anställning enligt 3 inkomst av anställning som
kap. 2 § lagen (1962:381) om arbetstagaren enligt C 6 kap. 7 §
allmän försäkring som arbets- socialförsäkringsbalken har hos
tagaren har hos arbetsgivaren.
arbetsgivaren.
6§
Om Försäkringskassan har
Om Försäkringskassan har
beviljat särskilt högriskskydd beviljat särskilt högriskskydd
för en arbetstagare enligt 13 § för en arbetstagare enligt
första stycket 2 eller andra stycket C 3 kap. 19 § 2 eller 20 §
lagen (1991:1047) om sjuklön, socialförsäkringsbalken,
skall
skall arbetstagarens sjukpen- arbetstagarens sjukpenning, för
ning, för den tid beslutet om den tid beslutet om höghögriskskydd gäller, inte med- riskskydd gäller, inte medräknas
räknas i underlaget beräknat i underlaget beräknat enligt 4 §.
enligt 4 §.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Författningskommentar till
följdändringar

8.1

Inledning

SFB medför behov av följdändringar i ett stort antal lagar. Vi har
därför gjort en omfattande sökning i SFS efter dels hänvisningar i
gällande författningar till nu gällande socialförsäkringslagar, dels
olika termer. I de flesta fall är det fråga om helt okomplicerade
anpassningar som inte behöver kommenteras närmare. Ibland innebär våra förslag till följdändringar emellertid tolkningar av gällande
rätt som det finns anledning att kommentera.

8.2

Lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelser

I 15 § femte stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser, lagförslag 11, anges att gottgörelse för avgift för allmän
tilläggspension får avse den del av avgiften som kan anses hänföra
sig till lön eller annan ersättning åt person vilken omfattas av
stiftelsens ändamål. Enligt E 3 kap. 3 § SFB utgör tilläggspension
och inkomstpension tillsammans inkomstgrundad ålderspension. Vi
kan inte finna något skäl till varför gottgörelse skall få göras endast
för avgift som hänför sig till tilläggspension men inte för inkomstpension. Vi föreslår därför att gottgörelse skall få ske för
avgift till försäkring för inkomstgrundad ålderspension.

8.3

Skadeståndslagen (1972:207)

I 5 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207), lagförslag 18, finns huvudprincipen i svensk rätt i fråga om samordning mellan å ena sidan
skadestånd och å andra sidan socialförsäkringsförmåner och anställningsförmåner när de avser ersättning för samma förlust. Det
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är endast beträffande förmåner som lämnas med anledning av
inkomstförlust eller förlust av underhåll som samordning kan
komma i fråga enligt denna paragraf. Samordningen innebär att
skadeståndet i princip minskas med socialförsäkringsförmånen/anställningsförmånen. Principen kommer till uttryck även i 20 kap.
7 § AFL och 6 kap. 7 § LAF (jfr även prop. 1994/95:229 s. 18).
Det bör i detta sammanhang påpekas att det av gällande författningstext i 5 kap. 3 § SkL inte klart framgår om förmåner enligt
EPL omfattas av samordningsbestämmelsen. Bestämmelserna om
efterlevandepension fanns tidigare intagna i AFL eller i övergångsbestämmelser till den lagen. Efterlevandepensionsförmånerna omfattades då av samordningsbestämmelsen i 5 kap. 3 § SkL. Bestämmelsen ändrades dock inte i samband med att bestämmelserna om
efterlevandepension fördes över till EPL. Någon rimlig anledning
till att bestämmelserna om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn enligt EPL inte skall omfattas av regleringen i 5 kap.
3 § SkL står dock inte att finna. Underlåtenheten att ändra bestämmelsen framstår därför som ett förbiseende.
Vårt förslag till hur SFB skall konstrueras innebär att 5 kap. 3 §
SkL behöver ändras. De ändringar vi föreslår innebär att bestämmelsen anpassas till vilka socialförsäkringsförmåner som enligt vårt
förslag omfattas av SFB och den terminologi som vi använder i
SFB. Några materiella förändringar är, förutom såvitt avser efterlevandepension och efterlevandestöd, inte avsedda.

8.4

Sekretesslagen (1980:100)

Ändringarna i sekretesslagen (1980:100), lagförslag 31, innebär i
huvudsak endast följdändringar till SFB. När det gäller terminologin vill vi påpeka att hänvisningar i sekretesslagen till reglering i
annan lagstiftning normalt utformas så allmänt att de författningar
som nu finns skall kunna ändras eller ersättas utan att detta behöver sätta några spår i sekretesslagen (jfr prop. 1979/80: 2 Del A
s. 71–72). Mot denna bakgrund har i 7 kap. 7 § sekretesslagen uttrycket lagstiftningen om allmän försäkring, allmän pension, arbetsskadeförsäkring eller handikappersättning och vårdbidrag eller om
annan jämförbar ekonomisk förmån för enskild ersatts med lagstiftningen om socialförsäkring eller om annan jämförbar ekonomisk
förmån för enskild. Vi gör alltså ingen direkt hänvisning till SFB.
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Lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag
inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Av C 7 kap. 2 § SFB följer att sjukpenninggrundande inkomst som
huvudregel skall fastställas endast i samband med att den försäkrade begär att få en förmån som beräknas på grundval av hans eller
hennes sjukpenninggrundande inkomst. I 3 § samma kapitel anges
dock att Försäkringskassan på begäran av en försäkrad skall fastställa hans eller hennes sjukpenninggrundande inkomst även när
något ersättningsärende inte är aktuellt. Den situation som regleras
i 4 § lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ, lagförslag 47, utgör ett exempel
på när det finns anledning för Försäkringskassan att fastställa en
sjukpenninggrundande inkomst trots att inte något ersättningsärende enligt SFB är aktuellt.

8.6

Lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta

Ändringarna i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt förutomlands bosatta, lagförslag 52, innebär i huvudsak endast följdändringar till SFB. Liksom där har bestämmelser avseende pensioner
som nu regleras i EPLP förts över till övergångsbestämmelserna.

8.7

Lagen (1993:16) om försäkring mot vissa
semesterlönekostnader

I samband med en ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot
vissa semesterlönekostnader har en hänvisning i 4 § första stycket
denna lag blivit felaktig. Hänvisning görs således till 2 kap. 10 och
10 a §§ AFL i stället för rätteligen till 20 kap. 10 och 10 a §§ AFL
(jfr SFS 2004:825 och prop. 2003/04:152 s. 157). Vi har utformat
lagförslag 57 med utgångspunkt i den avsedda lydelsen.

8.8

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Enligt B 4 kap. 2 § SFB består föräldrapenningsförmåner av dels
föräldrapenning, dels tillfällig föräldrapenning. Den föreslagna terminologin föranleder att uttrycket föräldrapenningförmån enligt
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AFL i 13 a och 17 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
(ALF), lagförslag 75, ersätts av uttrycket föräldrapenningsförmån.
I den nuvarande lydelsen av 20 § ALF anges bl.a. att dagpenning
inte får lämnas för tid under vilken den sökande får föräldrapenning enligt AFL. Vi föreslår att uttrycket föräldrapenning enligt
AFL ersätts av föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken.
Skälet till detta är att det enligt B 6 kap. 2 § SFB krävs att den
försäkrade avstår från förvärvsarbete för att han eller hon skall
kunna få tillfällig föräldrapenning. Detta innebär att om den försäkrade får ersättning enligt ALF kan rätt till tillfällig föräldrapenning inte komma i fråga. Någon särskild bestämmelse härom
behövs inte.

8.9

Skattebetalningslagen (1997:483)

Ändringarna i skattebetalningslagen (1997:483), lagförslag 76, innebär i huvudsak endast följdändringar till SFB. Någon särskild
övergångsbestämmelse avseende 5 kap. 3 § har inte ansetts nödvändig då detta endast är en beskrivning av överenskommelsens
karaktär. Ändringarna i 22 kap. 12 § har samband även med inrättandet av Försäkringskassan, eftersom nuvarande lydelse inte
ändrats vid det tillfället.

8.10

Lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Ändringarna i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift,
lagförslag 78, avser till stor del endast följdändringar till SFB. I den
nuvarande lydelsen av 2 § 5 nämns livränta enligt 4 kap. lagen om
arbetsskadeförsäkring eller motsvarande livränta som bestäms med
tillämpning av den lagen. Livränta till den skadade regleras i balken
i C 22 och 23 kap. Dessa regler är också tillämpliga på ersättning
från personskadeskyddet och krigsskadeersättning i C 24 och
25 kap. Hänvisningen har därför ändrats till att avse livränta enligt
C 22–25 kap. SFB. Punkten 6 i samma paragraf har utelämnats
eftersom delpension inte längre lämnas när SFB skall träda i kraft. I
6 § finns vissa bestämmelser om beräkningen när en livränta till en
arbetsskadad har samordnats enligt 6 kap. 1 § LAF med efterlevandepension. För sådan samordning krävs att förmånerna avser
samma skada. I paragrafen fanns tidigare ytterligare samordnings-
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fall reglerade. Den samordningssituation som numera kvarstår i
paragrafen kan aldrig inträffa, eftersom livränta till den skadade och
efterlevandepension inte kan lämnas för samma tid på grund av
samma skada.

8.11

Lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om
Premiepensionsmyndigheten

SFB är enligt vårt förslag inriktad på materiella bestämmelser om
olika förmåner. Vi anser därför att bestämmelserna i 15 kap. 2 §
LIP om Finansinspektionens tillsyn över PPM bättre hör hemma i
PPML, lagförslag 79, än i SFB.

8.12

Inkomstskattelagen (1999:1229)

Ändringarna i inkomstskattelagen (1999:1229), lagförslag 86, innebär i huvudsak följdändringar till SFB. En fråga om en justering av
nuvarande lagtext har emellertid uppkommit såvitt avser 28 kap.
9 §. Enligt den paragrafen får avdrag för arbetsgivares pensionskostnader göras för en högre pension än i normalfallet om den
överskjutande pensionen är avsedd att ersätta tilläggspension enligt LIP. Bestämmelsen tillkom 1978 (prop. 1977/78:64, bet.
1977/78:SkU46, SFS 1978:187) och motiverades med bortfall av
pensionsförmåner vid exempelvis utlandstjänstgöring eller förtidspensionering. Ursprungligen hänvisades till tilläggspension enligt
AFL. Under de olika stegen i samband med reformeringen av
ålderspensionerna ändrades hänvisningen till att avse även LIP och
sedan togs hänvisningen till AFL bort. Såvitt vi har kunnat finna
diskuterades inte vid något av dessa tillfällen frågan om regeln
borde avse även de nya former av inkomstgrundad ålderspension
som infördes genom reformen. Något skäl till att regeln inte skulle
omfatta även de nya formerna har vi inte kunnat finna. Vi föreslår
därför att den i fortsättningen skall gälla all inkomstgrundad ålderspension. Det kan påpekas att de som får pension endast i form av
tilläggspension, födda 1937 eller tidigare, är minst 70 år gamla när
SFB träder i kraft. Bland dem som får såväl tilläggspension som
inkomstpension, födda 1938–1953, med minskad andel tilläggspension för varje årgång är de som får större delen av sin pension i
form av tilläggspension i 65–70-årsåldern. Det kan därför finnas
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anledning att överväga frågan tidigare än vad som är möjligt i anslutning till SFB.

8.13

Lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Ändringen i 4 § 3 lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,
lagförslag 90, innebär endast följdändring med anledning av förslaget till SFB.
I 4 § har även en ny punkt 6 lagts till som närmast motsvaras av
1 § lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande
verksamhet m.m. (LEF). Tillägget är en följdändring med anledning av förslaget till SEL och visar att sjukförsäkringsavgiften
finansierar även rådgivning enligt 7 § SEL eller motsvarande rådgivningsverksamhet som bedrivs av staten.
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Statens offentliga utredningar 2005
Kronologisk förteckning

1. Radio och TV i allmänhetens tjänst.
Riktlinjer för en ny tillståndsperiod.
Ku.
2. Radio och TV i allmänhetens tjänst.
Finansiering och skatter.
Ku.
3. Sveriges tillträde till 1995 års Unidroitkonvention om stulna eller olagligt
utförda kulturföremål. Ku.
4. Liberalisering, regler och marknader.
+ Bilagor. N.
5. Postmarknad i förändring. N.
6. Säkert inlåst?
En granskning av rymningarna från
Kumla, Hall, Norrtälje och Mariefred
2004. Ju.
7. Försvarsfastigheter – information till
riksdagen och effektiv lokalförsörjning.
Fi.
8. Behov av rörlig ledningsstödsresurs. Fö.
9. KRUT
Reformerat regelverk för handel med
försvarsmateriel. UD.
10. Handla för bättre klimat.
Från införande till utförande. M.
11. Välfärdsverksamhet för sjömän. N.
12. Bokpriskommissionens slutrapport.
Det skall vara billigt att köpa böcker
och tidskrifter. U.
13. Lördagsdistribution av dagstidningar. U.
14. Effektivare handläggning av anknytningsärenden. UD.
15. Familjeåterförening och fri rörlighet för
tredjelandsmedborgare. UD.
16. Reformerat system för insättningsgarantin. Fi.
17. Vem får jaga och fiska?
Rätt till jakt och fiske i lappmarkerna
och på renbetesfjällen. Jo.

18. Prospektansvar. Fi.
19. Beskattningen vid omstruktureringar
enligt fusionsdirektivet. Fi.
20. Konsumentskydd vid modemkapning.
Ju.
21. Vinstandelar. Fi.
22. Nya upphandlingsregler. Fi.
23. en BRASkatt? – beskattning av avfall
som förbränns. Fi.
24. Arbetslivsinriktad rehabilitering.
Framtida organisation för Arbetslivstjänster och Samhall Resurs AB. N.
25. Gränslös utmaning – alkoholpolitik
i ny tid. S.
26. Mobil med bil. Ett nytt synsätt på
bilstöd och färdtjänst. + Bilaga, lättläst
och Daisy. S.
27. Den svenska fiskerikontrollen – en utvärdering. Jo.
28. Dubbel bosättning för ökad rörlighet.
Fi.
29. Storstad i rörelse.
Kunskapsöversikt över utvärderingar av
storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal. Ju.
30. Lagen om byggfelsförsäkring.
En utvärdering. M.
31. Stödet till utbildningsvetenskaplig
forskning. U.
32. Regeringens stabsmyndigheter. Fi.
33. Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden.
M.
34. Socialtjänsten och den fria rörligheten.
S.
35. Krav på kassaregister Effektivare
utredning av ekobrott. Fi.
36. På väg mot ... En hållbar landsbygdsutveckling. Jo.
37. Tolkutbildning – nya former för nya
krav. U.

38. Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m. Ju.
39. Skog till nytta för alla? N.
40. Rätten till mitt språk
Förstärkt minoritetsskydd. Ju.
41. Bortom Vi och Dom.
Teoretiska reflektioner om makt,
integration och strukturell diskriminering. Ju.
42. Säker information. Förslag till
informationssäkerhetspolitik. Fö.
43. Vårdnad – Boende – Umgänge
Barnets bästa, föräldrars ansvar.
Del A + B. Ju.
44. Smiley: Hygien och redlighet i
livsmedelshanteringen. Jo.
45. Säkra förare på moped, snöskoter och
terränghjuling. N.
46. Bättre arbetslivsinriktad rehabilitering.
En fusion mellan Arbetslivstjänster och
Samhall Resurs AB. N.
47. Kärnavfall – barriärerna, biosfären och
samhället. M.
48. Ett utvecklat resurstilldelningssystem
för högskolans grundutbildning. U.
49. Unionsmedborgares rörlighet inom
EU. UD.
50. Arbetskraftsinvandring till Sverige
– befolkningsutveckling, arbetsmarknad
i förändring, internationell utblick. N.
51. Bilen, Biffen, Bostaden. Hållbara laster
– smartare konsumtion. Jo.
52. Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll – för en
högre och jämnare kvalitet. Jo.
53. Beskattning när tillgångar värderas
till verkligt värde. Fi.
54. Framtidens kriminalvård. Del 1+2. Ju.
55. Bättre inomhusmiljö. M.
56. Det blågula glashuset.
– strukturell diskriminering i Sverige. Ju.
57. Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt? + Bilagedel. Fi.
58. Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden. Ju.
59. Miljöbalken; miljökvalitetsnormer,
miljöorganisationerna i miljöprocessen
och avgifter. M.
60. Efter flodvågen – det första halvåret.
Fö.

61. Personuppgifter för samhällets behov.
Fi.
62. Anpassning av radio- och TV-lagen till
den digitala tekniken. U.
63. Tryggare leveranser. Fjärrvärme efter
konkurs. N.
64. en BRASkatt! – beskattning av avfall
somdeponeras. Fi.
65. Registerkontroll av personal vid hem
för vård eller boende som tar emot barn
eller unga. S.
66. Makt att forma samhället och sitt eget
liv – jämställdhetspolitiken mot nya
mål. + Forskarrapporter.
+ Sammanfattning N.
67. Energideklarationer.
Metoder, utformning, register och
expertkompetens. M.
68. Regionala stimulansåtgärder inom
skatteområdet. Fi.
69. Sverige inifrån.
Röster om etnisk diskriminering. Ju.
70. Polisens behov av stöd i samband med
terrorismbekämpning. Ju.
71. Informationssäkerhetspolitik.
Organisatoriska konsekvenser. Fö.
72. Alkolås – nyckel till nollvisionen. N.
73. Reformerad föräldraförsäkring.
Kärlek Omvårdnad Trygghet.
+ Bilagor. S.
74. Nytt djurhälsoregister – bättre nytta
och ökad säkerhet. Jo.
75. Hundgöra – att göra hundar som gör
nytta. Jo.
76. Fiskevårdens finansiering. Jo.
77. Får jag lov?
Om planering och byggande. Del 1+2.
M.
78. Etikprövningslagstiftningen – vissa
ändringsförslag. U.
79. Vem får jaga och fiska? Historia, folkrätt och miljö. Jo.
80. Uppdragsarkeologi i tiden. U.
81. Källan till en chans. Nationell
handlingsplan för den sociala barnoch ungdomsvården.
+ Särtryck: Mål och förslag.
+ Bilaga: Kunskapsöversikt. S.

82. Personer med tungt missbruk.
Stimulans till bättre vård och behandling. S.
83. Kärnavfall – kostnader och finansiering.
M.
84. En ny uppgifts- och ansvarsfördelning
mellan polis och åklagare. Ju.
85. Tillsyn på försäkringsområdet. Fi.
86. Ägaransvar vid trafikbrott. N.
87. Svårnavigerat? Premiepensionssparande
på rätt kurs. Fi.
88. Vräkning och hemlöshet – drabbar
också barn. S.
89. Bevakning av kollektivavtals efterlevnad. N.
90. Abort i Sverige. S.
91. Agenda för mångkultur.
Programförklaring och kalendarium för
Mångkulturåret 2006. U.
92. Styrningen av insatsförsvaret. Fö.
93. Stärkt konkurrenskraft och
sysselsättning i en ny geografi
– en samlad förvaltning med politisk
styrning. N.
94. Kunskap för biologisk mångfald
– inventera mera eller återvinn
kunskapen? M.
95. Nyttiggörande av högskoleuppfinningar. U.
96. En effektiv förvaltning för insatsförsvaret. Fö.
97. När en räcker. Mastdelning för miljön.
N.
98. Behörighet och ansvar inom djurens
hälso- och sjukvård. Jo.
99. Vissa företagsskattefrågor. Fi.
100. På den assistansberättigades uppdrag.
God kvalitet i personlig assistans –
ändamålsenlig användning av assistansersättning. S.
101. Utan timplan – för målinriktat lärande.
U.
102. Utan timplan – forskning och utvärdering. U.
103. Anhörigåterförening. UD.
104. Sverige och tsunamin – granskning och
förslag. Del 1 Huvudrapport. Del 2
Expertrapporter. Fi.

105. Stärkt rätt till heltidsanställning. N.
106. Partiell ledighet. N.
107. Förslag till strategisk handlingsplan för
Sveriges bidrag till den globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar. UD.
108. Betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort m.m. Ju.
109. Yrkesförarkompetens. N.
110. Jämförelsevis. Styrning och uppföljning
med nyckeltal i kommuner och landsting. Fi.
111. Föräldraansvar och åtgärder till skydd
för barn i internationella situationer –
1996 års Haagkonvention m.m. Ju.
112. Demokrati på svenska?
Om strukturell diskriminering och
politiskt deltagande. Ju.
113. Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer. M.
114. Socialförsäkringsbalk. Del 1-3. S.

Statens offentliga utredningar 2005
Systematisk förteckning

Justitiedepartementet

Säkert inlåst?
En granskning av rymningarna från
Kumla, Hall, Norrtälje och Mariefred
2004. [6]
Konsumentskydd vid modemkapning. [20]
Storstad i rörelse.
Kunskapsöversikt över utvärderingar av
storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal. [29]
Tillgång till elektronisk kommunikation i
brottsutredningar m.m. [38]
Rätten till mitt språk
Förstärkt minoritetsskydd. [40]
Bortom Vi och Dom.
Teoretiska reflektioner om makt,
integration och strukturell diskriminering. [41]
Vårdnad – Boende – Umgänge.
Barnets bästa, föräldrars ansvar.
Del A + B. [43]
Framtidens kriminalvård. Del 1+2. [54]
Det blågula glashuset.
– strukturell diskriminering i Sverige. [56]
Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden. [58]
Sverige inifrån.
Röster om etnisk diskriminering. [69]
Polisens behov av stöd i samband med
terrorismbekämpning. [70]
En ny uppgifts- och ansvarsfördelning
mellan polis och åklagare. [84]
Betalningsansvar vid obehörig användning
av kontokort m.m. [108]
Föräldraansvar och åtgärder till skydd
för barn i internationella situationer –
1996 års Haagkonvention m.m. [111]

Demokrati på svenska?
Om strukturell diskriminering och
politiskt deltagande. [112]
Utrikesdepartementet

KRUT
Reformerat regelverk för handel med
försvarsmateriel.[9]
Effektivare handläggning av anknytningsärenden. [14]
Familjeåterförening och fri rörlighet för
tredjelandsmedborgare. [15]
Unionsmedborgares rörlighet inom EU.
[49]
Anhörigåterförening. [103]
Förslag till strategisk handlingsplan för
Sveriges bidrag till den globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar. [107]
Försvarsdepartementet

Behov av rörlig ledningsstödsresurs. [8]
Säker information. Förslag till informationssäkerhetspolitik. [42]
Efter flodvågen – det första halvåret. [60]
Informationssäkerhetspolitik.
Organisatoriska konsekvenser. [71]
Styrningen av insatsförsvaret. [92]
En effektiv förvaltning för insatsförsvaret.
[96]
Socialdepartementet

Gränslös utmaning – alkoholpolitik i ny tid.
[25]
Mobil med bil. Ett nytt synsätt på bilstöd
och färdtjänst. + Bilaga, lättläst och
Daisy. [26]
Socialtjänsten och den fria rörligheten. [34]

Registerkontroll av personal vid hem
för vård eller boende som tar emot barn
eller unga. [65]
Reformerad föräldraförsäkring.
Kärlek Omvårdnad Trygghet.+ Bilagor.
[73]
Källan till en chans. Nationell
handlingsplan för den sociala barnoch ungdomsvården.
+ Särtryck: Mål och förslag.
+ Bilaga: Kunskapsöversikt. [81]
Personer med tungt missbruk.
Stimulans till bättre vård och behandling. [82]
Vräkning och hemlöshet – drabbar
också barn. [88]
Abort i Sverige. [90]
På den assistansberättigades uppdrag.
God kvalitet i personlig assistans –
ändamålsenlig användning av assistansersättning. [100]
Socialförsäkringsbalk. Del 1-3. [114]
Finansdepartementet

Försvarsfastigheter – information till
riksdagen och effektiv lokalförsörjning.
[7]
Reformerat system för insättningsgarantin. [16]
Prospektansvar. [18]
Beskattningen vid omstruktureringar enligt
fusionsdirektivet. [19]
Vinstandelar. [21]
Nya upphandlingsregler. [22]
en BRASkatt? – beskattning av avfall som
förbränns. [23]
Dubbel bosättning för ökad rörlighet. [28]
Regeringens stabsmyndigheter. [32]
Krav på kassaregister Effektivare utredning
av ekobrott. [35]
Beskattning när tillgångar värderas
till verkligt värde. [53]
Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt? + Bilagedel. [57]
Personuppgifter för samhällets behov. [61]
en BRASkatt! – beskattning av avfall som
deponeras. [64]
Regionala stimulansåtgärder inom skatteområdet. [68]
Tillsyn på försäkringsområdet. [85]

Svårnavigerat? Premiepensionssparande på
rätt kurs. [87]
Vissa företagsskattefrågor. [99]
Sverige och tsunamin – granskning och
förslag. Del 1 Huvudrapport. Del 2
Expertrapporter. [104]
Jämförelsevis. Styrning och uppföljning
med nyckeltal i kommuner och landsting. [110]
Utbildnings- och kulturdepartementet

Radio och TV i allmänhetens tjänst.
Riktlinjer för en ny tillståndsperiod. [1]
Radio och TV i allmänhetens tjänst.
Finansiering och skatter. [2]
Sveriges tillträde till 1995 års Unidroitkonvention om stulna eller olagligt
utförda kulturföremål. [3]
Bokpriskommissionens slutrapport.
Det skall vara billigt att köpa böcker och
tidskrifter. [12]
Lördagsdistribution av dagstidningar. [13]
Stödet till utbildningsvetenskaplig
forskning. [31]
Tolkutbildning – nya former för nya krav.
[37]
Ett utvecklat resurstilldelningssystem
för högskolans grundutbildning. [48]
Anpassning av radio- och TV-lagen till den
digitala tekniken. [62]
Etikprövningslagstiftningen – vissa
ändringsförslag. [78]
Uppdragsarkeologi i tiden. [80]
Agenda för mångkultur.
Programförklaring och kalendarium för
Mångkulturåret 2006. [91]
Nyttiggörande av högskoleuppfinningar.
[95]
Utan timplan – för målinriktat lärande.
[101]
Utan timplan – forskning och utvärdering.
[102]
Jordbruksdepartementet

Vem får jaga och fiska?
Rätt till jakt och fiske i lappmarkerna
och på renbetesfjällen. [17]
Den svenska fiskerikontrollen – en utvärdering. [27]

På väg mot ... En hållbar landsbygdsutveckling. [36]
Smiley: Hygien och redlighet i livsmedelshanteringen. [44]
Bilen, Biffen, Bostaden. Hållbara laster
– smartare konsumtion. [51]
Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskyddsoch foderkontroll – för en högre och
jämnare kvalitet. [52]
Nytt djurhälsoregister – bättre nytta
och ökad säkerhet. [74]
Hundgöra – att göra hundar som gör
nytta. [75]
Fiskevårdens finansiering. [76]
Vem får jaga och fiska? Historia, folkrätt
och miljö. [79]
Behörighet och ansvar inom djurens
hälso- och sjukvård. [98]
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Handla för bättre klimat.
Från införande till utförande. [10]
Lagen om byggfelsförsäkring.
En utvärdering. [30]
Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden. [33]
Kärnavfall – barriärerna, biosfären och
samhället. [47]
Bättre inomhusmiljö. [55]
Miljöbalken; miljökvalitetsnormer, miljöorganisationerna i miljöprocessen och
avgifter. [59]
Tryggare leveranser. Fjärrvärme efter
konkurs. [63]
Energideklarationer.
Metoder, utformning, register och
expertkompetens. [67]
Får jag lov?
Om planering och byggande. Del 1+2.
[77]
Kärnavfall – kostnader och finansiering. [83]
Kunskap för biologisk mångfald – inventera
mera eller återvinn kunskapen? [94]
Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer.
[113]
Näringsdepartementet

Liberalisering, regler och marknader. [4]
Postmarknad i förändring. [5]
Välfärdsverksamhet för sjömän. [11]

Arbetslivsinriktad rehabilitering.
Framtida organisation för Arbetslivstjänster och Samhall Resurs AB. [24]
Skog till nytta för alla? [39]
Säkra förare på moped, snöskoter och
terränghjuling. [45]
Bättre arbetslivsinriktad rehabilitering. En
fusion mellan Arbetslivstjänster och
Samhall Resurs AB. [46]
Arbetskraftsinvandring till Sverige
– befolkningsutveckling, arbetsmarknad
i förändring, internationell utblick. [50]
Makt att forma samhället och sitt eget
liv – jämställdhetspolitiken mot nya
mål. + Forskarrapporter.
+ Sammanfattning. [66]
Alkolås – nyckel till nollvisionen. [72]
Ägaransvar vid trafikbrott. [86]
Bevakning av kollektivavtals efterlevnad.
[89]
Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning
i en ny geografi – en samlad förvaltning
med politisk styrning. [93]
När en räcker. Mastdelning för miljön. [97]
Stärkt rätt till heltidsanställning. [105]
Partiell ledighet. [106]
Yrkesförarkompetens. [109]

