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Författningsförslag 4−104

Förslag till
lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1927:77) om försäkringsavtal skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1
Denna lag äger tillämpning på avtal, varigenom försäkring
meddelas av någon som driver försäkringsrörelse.
Lagen gäller inte återförsäkLagen gäller inte återförsäkring eller försäkring som avses i ring eller försäkring som avses i
lagen (1962:381) om allmän för- socialförsäkringsbalken,
lagen
säkring, 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.
Lagen tillämpas inte på försäkringar som avses i konsumentförsäkringslagen (1980:38). I förhållande till annan än försäkringstagaren tillämpas dock 25, 54−58, 86−88, 95 och 96 samt 122 och
123 §§ även i fråga om sådana försäkringar. Vid tillämpningen av
dessa bestämmelser gäller även 3 § första stycket.

1

Senaste lydelse 1998:688.
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Lagen tillämpas inte heller på trafikförsäkringar i den mån annat
följer av trafikskadelagen (1975:1410) eller på patientförsäkringar i
den mån annat följer av patientskadelagen (1996:799).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 d § och 49 kap. 12 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
3 d §1
I tvistemål där förlikning om
I tvistemål där förlikning om
saken är tillåten skall tingsrätten saken är tillåten skall tingsrätten
alltid bestå av en lagfaren alltid bestå av en lagfaren
domare, om värdet av vad som domare, om värdet av vad som
yrkas uppenbart inte överstiger yrkas uppenbart inte överstiger
hälften av basbeloppet enligt hälften av prisbasbeloppet enligt
lagen (1962:381) om allmän socialförsäkringsbalken.
försäkring.
Första stycket gäller inte, om en part första gången han skall föra
talan i målet yrkar att allmänna regler skall tillämpas och därvid gör
sannolikt att den bakomliggande tvisten rör ett högre värde eller att
utgången annars är av synnerlig betydelse för bedömningen av
andra föreliggande rättsförhållanden. Har talan väckts genom ansökan om betalningsföreläggande, skall den part som begär att
målet överlämnas till tingsrätt senast i samband därmed framställa
yrkande som nyss sagts.
Med värde enligt första stycket avses det värde som kan antas
gälla vid tiden för talans väckande. Har talan väckts genom ansökan
om betalningsföreläggande eller handräckning eller som enskilt
anspråk i brottmål, avses värdet vid rättens beslut att tvisten skall
handläggas som tvistemål. Vid bedömningen skall hänsyn inte tas
till rättegångskostnaderna.
49 kap.
12 §2
I tvistemål där förlikning om
I tvistemål där förlikning om
saken är tillåten krävs pröv- saken är tillåten krävs prövningstillstånd för att hovrätten ningstillstånd för att hovrätten
skall pröva tingsrättens dom skall pröva tingsrättens dom
1
2

Senaste lydelse 1991:847.
Senaste lydelse 1994:1034.
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eller beslut i mål som handlagts eller beslut i mål som handlagts
av en lagfaren domare enligt av en lagfaren domare enligt
1 kap. 3 d § första stycket och i 1 kap. 3 d § första stycket och i
annat mål där det värde som annat mål där det värde som
sägs i 1 kap. 3 d § tredje stycket sägs i 1 kap. 3 d § tredje stycket
uppenbart inte överstiger bas- uppenbart inte överstiger prisbeloppet enligt lagen (1962:381) basbeloppet enligt socialförsäkom allmän försäkring.
ringsbalken.
Prövningstillstånd behövs inte om överklagandet avser
1. ett avgörande i mål som skall handläggas av tingsrätt i särskild
sammansättning,
2. ett beslut som rör någon annan än en part eller en intervenient,
3. ett beslut genom vilket tingsrätten ogillat jäv mot en domare,
eller
4. ett beslut genom vilket en missnöjesanmälan eller en ansökan
om återvinning eller ett överklagande avvisats.
I fråga om meddelade prövningstillstånd skall 54 kap. 11 § tredje
stycket tillämpas.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 2 a och 3 §§, 12 kap. 16 §,
13 kap. 2 och 9 §§ och 16 kap. 11 § i föräldrabalken1 skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
2 a §2
En förälder som är återbetalEn förälder som är betalningsningsskyldig
enligt
lagen skyldig för underhållsstöd enligt
(1996:1030) om underhållsstöd socialförsäkringsbalken anses ha
anses ha fullgjort sin underhålls- fullgjort sin underhållsskyldigskyldighet intill det belopp som het intill det belopp som lämnas
lämnas i underhållsstöd till i underhållsstöd till barnet.
barnet.
3§
När underhållsbidrag bestäms enligt 2 § får den bidragsskyldige
förbehålla sig ett belopp för eget eller annans underhåll enligt andra
fjärde styckena.
Förbehållsbelopp för den
Förbehållsbelopp för den
bidragsskyldiges eget underhåll bidragsskyldiges eget underhåll
innefattar alla vanliga levnads- innefattar alla vanliga levnadsBostadskostnaden
kostnader.
Bostadskostnaden kostnader.
beräknas för sig efter vad som är beräknas för sig efter vad som är
skäligt. De andra levnadskost- skäligt. De andra levnadskostnaderna beräknas med ledning naderna beräknas med ledning
av ett normalbelopp. För år av ett normalbelopp. För år
räknat utgör normalbeloppet räknat utgör normalbeloppet
120 procent av gällande bas- 120 procent av gällande prisbelopp enligt lagen (1962:381) basbelopp enligt socialförsäkringsbalken.
om allmän försäkring.
Om det finns särskilda skäl
Om det finns särskilda skäl
får ett belopp förbehållas för får ett belopp förbehållas för
underhåll åt make som den underhåll åt make som den
bidragsskyldige varaktigt bor bidragsskyldige varaktigt bor
1
2

Lagen omtryckt 1995:974.
Senaste lydelse 1996:1031.
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tillsammans med. Med make
jämställs annan som den bidragsskyldige varaktigt bor tillsammans med, om de har barn
gemensamt. Förbehållsbeloppet
bestäms enligt andra stycket.
Normalbeloppet utgör dock
60 procent av basbeloppet.
Oberoende av vad som annars
gäller om en förälders underhållsskyldighet mot två eller
flera barn får den bidragsskyldige för underhåll åt varje
hemmavarande barn förbehålla
sig ett belopp som, tillsammans
med vad som utges till barnet av
den andra föräldern eller för
dennas räkning, för år utgör
40 procent av gällande basbelopp. Rätten kan dock bestämma ett annat förbehållsbelopp
om det föranleds av omständigheterna i det särskilda fallet.
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tillsammans med. Med make
jämställs annan som den bidragsskyldige varaktigt bor tillsammans med, om de har barn
gemensamt. Förbehållsbeloppet
bestäms enligt andra stycket.
Normalbeloppet utgör dock
60 procent av prisbasbeloppet.
Oberoende av vad som annars
gäller om en förälders underhållsskyldighet mot två eller
flera barn får den bidragsskyldige för underhåll åt varje
hemmavarande barn förbehålla
sig ett belopp som, tillsammans
med vad som utges till barnet av
den andra föräldern eller för
dennas räkning, för år utgör
40 procent av gällande prisbasbelopp. Rätten kan dock bestämma ett annat förbehållsbelopp om det föranleds av
omständigheterna i det särskilda
fallet.

12 kap.
16 §
Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare har rätt till ett
skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har
varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande.
Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren. Överförmyndaren bestämmer dessutom i vad mån
arvode och ersättning för utgifter skall betalas med medel som
tillhör den enskilde.
Om inte särskilda skäl förOm inte särskilda skäl föranleder något annat, skall arvode anleder något annat, skall arvode
och ersättning för utgifter be- och ersättning för utgifter betalas med den enskildes medel talas med den enskildes medel
i den mån hans eller hennes i den mån hans eller hennes
beräknade inkomst under det beräknade inkomst under det
år när uppdraget utförs eller år när uppdraget utförs eller
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hans eller hennes tillgångar hans eller hennes tillgångar
under samma år överstiger två under samma år överstiger två
gånger basbeloppet enligt lagen gånger prisbasbeloppet enligt
(1962:381) om allmän försäk- socialförsäkringsbalken.
ring.
Arvode och ersättning för utgifter som avser vård av någons rätt
i oskiftat dödsbo skall betalas med dödsboets medel, om inte
särskilda skäl föranleder något annat.
Arvode och ersättning för utgifter som inte skall betalas med den
enskildes eller dödsboets medel skall betalas av kommunen.
13 kap.
2§
När värdet på en omyndigs
När värdet på en omyndigs
tillgångar, som skall förvaltas av tillgångar, som skall förvaltas av
föräldrarna, genom arv, gåva, föräldrarna, genom arv, gåva,
värdestegring eller på något värdestegring eller på något
annat sätt har kommit att annat sätt har kommit att
överstiga åtta gånger gällande överstiga åtta gånger gällande
basbelopp
enligt
lagen prisbasbelopp enligt socialförsäk(1962:381) om allmän försäk- ringsbalken, tillämpas bestämring, tillämpas bestämmelserna i melserna i 3−7 §§ för förvalt3−7 §§ för förvaltningen.
ningen.
Dessa bestämmelser gäller även egendom som, under villkor om
att förvaltningen av den skall stå under överförmyndarens kontroll
(särskild överförmyndarkontroll), har tillfallit den omyndige
1. genom arv eller testamente,
2. genom gåva, under förutsättning att givaren skriftligen har
anmält gåvan till överförmyndaren, eller
3. genom förmånstagarförordnande vid försäkring med anledning av dödsfall eller vid pensionssparande enligt lagen (1993:931)
om individuellt pensionssparande.
Med egendom som anges i andra stycket jämställs egendom som
har trätt i stället för sådan egendom samt avkastning av egendomen.
9§
Överförmyndaren skall besluta
Överförmyndaren skall besluta
att bestämmelserna i 4−7 §§ inte att bestämmelserna i 4−7 §§ inte
längre skall tillämpas, om värdet längre skall tillämpas, om värdet
på den omyndiges tillgångar har på den omyndiges tillgångar har
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kommit att sjunka till ett belopp kommit att sjunka till ett belopp
som understiger fyra gånger som understiger fyra gånger
gällande basbelopp enligt lagen gällande prisbasbelopp enligt
(1962:381) om allmän försäkring socialförsäkringsbalken och det
och det inte finns särskild inte finns särskild anledning att
anledning att låta kontrollen låta kontrollen fortgå.
fortgå.
Ett beslut enligt första stycket gäller inte egendom som har
tillfallit den omyndige under villkor om särskild överförmyndarkontroll.
Om det med hänsyn till föräldrarnas och den omyndiges förhållanden eller i övrigt finns särskilda skäl, får överförmyndaren
helt eller delvis medge undantag från 3−8 §§.
16 kap.
11 §3
När en omyndig på grund av
När en omyndig på grund av
arv eller testamente har fått arv eller testamente har fått
pengar till ett värde över- pengar till ett värde överstigande två gånger gällande stigande två gånger gällande
prisbasbelopp
enligt
lagen prisbasbelopp enligt socialför(1962:381) om allmän försäkring säkringsbalken eller med villkor
eller med villkor om särskild om särskild överförmyndaröverförmyndarkontroll,
skall kontroll, skall den som omden som ombesörjer utbetal- besörjer utbetalningen från
ningen från dödsboet för den dödsboet för den omyndiges
omyndiges räkning sätta in räkning sätta in medlen hos
medlen hos bank eller kredit- bank eller kreditmarknadsföremarknadsföretag, med uppgift tag, med uppgift om att medlen
om att medlen inte får tas ut inte får tas ut utan överförutan överförmyndarens till- myndarens tillstånd.
stånd.
Vad som nu sagts om skyldighet att betala till bank eller
kreditmarknadsföretag skall även gälla försäkringsgivare vid utbetalning av försäkringsbelopp som den omyndige har rätt till samt
pensionssparinstitut vid utbetalning enligt lagen (1993:931) om
individuellt pensionssparande. Om betalningen avser en periodisk
förmån, gäller skyldigheten att betala till bank eller kreditmarknadsföretag endast när den första utbetalningen görs.
3

Senaste lydelse 2004:422.
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När utbetalning enligt första eller andra stycket görs, skall den
som ombesörjer utbetalningen genast göra anmälan till förmyndaren och överförmyndaren. En sådan anmälan skall också
göras om en omyndig på grund av arv eller testamente har fått
värdehandlingar till ett värde som överstiger i första stycket nämnt
belopp eller med villkor om att värdehandlingarna skall stå under
särskild överförmyndarkontroll.
Vad som föreskrivs i första−tredje styckena gäller inte vid
utbetalning av medel som den omyndige får förvalta själv. Andra
och tredje styckena gäller inte heller om utbetalning görs från
försäkring som tagits inom ramen för en rörelse.
Bestämmelserna i denna paragraf gäller också vid betalning eller
utgivande av värdehandlingar till någon för vilken det har förordnats god man med uppgift att förvalta egendom eller för vilken
det har förordnats förvaltare.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297)1
skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 kap.
1 §2
Bestämmelserna om flygräddningstjänst finns i lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor.
Ett luftfartygs ägare eller
Ett luftfartygs ägare eller
innehavare och de som tjänstgör innehavare och de som tjänstgör
på luftfartyg eller vid flygplatser på luftfartyg eller vid flygplatser
eller andra anläggningar för eller andra anläggningar för
luftfarten är skyldiga att delta i luftfarten är skyldiga att delta i
flygräddningstjänsten.
Rege- flygräddningstjänsten.
Regeringen meddelar bestämmelser ringen meddelar bestämmelser
om ersättning av allmänna om ersättning av allmänna
medel för deltagandet. I fråga medel för deltagandet. I fråga
om ersättning vid personskador om ersättning vid personskador
gäller lagen (1977:265) om stat- gäller C 24 och F 14 kap. socialligt personskadeskydd och lagen försäkringsbalken samt lagen
(1977:266) om statlig ersättning (1977:266) om statlig ersättning
vid ideell skada m. m.
vid ideell skada m. m.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1
2

Lagen omtryckt 1986:166.
Senaste lydelse 2003:782.
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Förslag till
lag om ändring i ärvdabalken

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 1 § och 19 kap. 14 § ärvdabalken1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
1 §2
Var arvlåtaren gift, skall kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande
maken. Efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den
efterlevande makens bröstarvinge, gäller dock att makens rätt till
kvarlåtenskapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om
arvingen har avstått från sin rätt i enlighet med vad som anges i 9 §.
Den efterlevande maken har
Den efterlevande maken har
alltid rätt att ur kvarlåtenskapen alltid rätt att ur kvarlåtenskapen
efter den avlidna maken, så långt efter den avlidna maken, så långt
kvarlåtenskapen räcker, få egen- kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den dom till så stort värde att den
tillsammans med egendom som tillsammans med egendom som
den efterlevande maken erhöll den efterlevande maken erhöll
vid bodelningen eller som utgör vid bodelningen eller som utgör
den makens enskilda egendom den makens enskilda egendom
motsvarar fyra gånger det bas- motsvarar fyra gånger det prisbelopp enligt lagen (1962:381) basbelopp enligt socialförsäkom allmän försäkring som gäller ringsbalken som gäller vid tiden
vid tiden för dödsfallet. Ett för dödsfallet. Ett testamente av
testamente av den avlidna den avlidna maken är utan
maken är utan verkan i den mån verkan i den mån förordnandet
förordnandet inkräktar på den inkräktar på den rätt för den
rätt för den efterlevande maken efterlevande maken som avses i
som avses i detta stycke.
detta stycke.

1
2

Lagen omtryckt 1981:359.
Senaste lydelse 1987:231.
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19 kap.
14 §3
Till dödsboet hörande penTill dödsboet hörande penningmedel, som görs ränte- ningmedel, som görs räntebärande genom insättning i bärande genom insättning i
bank eller kreditmarknadsföre- bank eller kreditmarknadsföretag, skall sättas in i boets namn. tag, skall sättas in i boets namn.
Dödsboets egendom får inte Dödsboets egendom får inte
heller i övrigt sammanblandas heller i övrigt sammanblandas
med vad boutredningsmannen med vad boutredningsmannen
eller annan tillhör. Värdehand- eller annan tillhör. Värdehandlingar skall nedsättas i öppet lingar skall nedsättas i öppet
förvar i bank eller kreditmark- förvar i bank eller kreditmarknadsföretag, om det samman- nadsföretag, om det sammanlagda värdet överstiger ett be- lagda värdet överstiger ett belopp motsvarande två gånger lopp motsvarande två gånger
gällande prisbasbelopp enligt gällande prisbasbelopp enligt
lagen (1962:381) om allmän för- socialförsäkringsbalken.
säkring.
Utöver vad av 18 kap. 5 § föranledes må egendom ej förskottsvis
utgivas till delägare, med mindre det kan ske utan men för annan,
vars rätt är beroende av utredningen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

3

Senaste lydelse 2004:423.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt
till litterära och konstnärliga verk

Härigenom föreskrivs att 2 a kap. 26 j § lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk skall ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 a kap.
26 j §1
Om ett exemplar av ett konstverk som har överlåtits säljs vidare
inom upphovsrättens giltighetstid av en näringsidkare i hans
yrkesmässiga verksamhet, har upphovsmannen rätt till ersättning
av säljaren. Upphovsmannen har rätt till ersättning även i annat fall,
om försäljningen förmedlas av en näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. I ett sådant fall skall ersättningen betalas av
näringsidkaren. Ersättningen skall vara fem procent av försäljningspriset exklusive mervärdesskatt.
Upphovsmannen har dock inte rätt till ersättning,
1. om försäljningspriset exklu1. om försäljningspriset exklusive mervärdesskatt inte över- sive mervärdesskatt inte överstiger en tjugondel av bas- stiger en tjugondel av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) beloppet enligt socialförsäkringsom allmän försäkring,
balken,
2. om exemplaret av konstverket är ett alster av byggnadskonst
eller
3. om exemplaret av konstverket är ett alster av brukskonst som
har framställts i flera identiskt lika exemplar.
Rätten till ersättning är personlig och kan inte överlåtas. Efter
upphovsmannens död är, utan hinder av 10 kap. 3 § första stycket
äktenskapsbalken, föreskrifterna om bodelning, arv och testamente
tillämpliga på rätten.
Endast organisation som företräder ett flertal svenska upphovsmän på området har rätt att kräva in ersättningen. Organisationen
skall kräva in ersättningen och betala beloppet till den ersättningsberättigade, efter avdrag för skälig ersättning till organisationen för dess omkostnader. Om organisationen inte kräver den
ersättningsskyldige på ersättningen inom tre år efter utgången av
1

Senaste lydelse 1995:1273.
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det kalenderår då försäljningen ägde rum, är fordringen preskriberad.
Den som är ersättningsskyldig skall på begäran av organisationen
redovisa de ersättningsgrundande försäljningar som gjorts under de
tre närmast föregående kalenderåren.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1966:680) om ändring av
vissa underhållsbidrag

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1966:680) om ändring av
vissa underhållsbidrag skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §1
Bidragsbelopp som höjts enBidragsbelopp som höjts enligt 2 § samt bidragsbelopp som ligt 2 § samt bidragsbelopp som
senast bestämts eller bestämmes senast bestämts eller bestämmes
efter utgången av år 1965 ändras efter utgången av år 1965 ändras
i anslutning till basbeloppet en- i anslutning till prisbasbeloppet
ligt lagen (1962:381) om allmän enligt socialförsäkringsbalken.
försäkring.
Ändring sker första gången den 1 april det år basbeloppet för
april månad med minst fem procent över- eller underskrider
basbeloppet för april 1966. Därefter sker ändring den 1 april varje
år basbeloppet för mars månad med minst fem procent över- eller
underskrider det basbelopp som låg till grund för senaste ändring,
om inte annat följer av tredje eller fjärde stycket. Bidragsbelopp
som år 1979 eller 1980 har bestämts under tiden januari−mars
ändras dock tidigast den 1 april året därpå.
År 1982 sker ändring den 1 mars, om basbeloppet för det året
med minst fem procent över- eller underskrider basbeloppet för
mars 1981 och annat inte följer av fjärde stycket. Under åren
1983−1986 sker ändring den 1 februari varje år basbeloppet med
minst fem procent över- eller underskrider det basbelopp som låg
till grund för senaste ändring, om inte annat följer av fjärde stycket.
Fr.o.m. år 1987 sker ändring den 1 februari varje år basbeloppet är
ändrat jämfört med föregående år, om inte annat följer av fjärde
stycket.
Bidragsbelopp som har bestämts under tiden januari−mars 1981
ändras tidigast den 1 mars 1982. Bidragsbelopp som har bestämts
under december 1981 eller januari eller februari 1982 ändras tidigast
den 1 februari 1983. Bidragsbelopp, som fr.o.m. november 1982 har
bestämts under november, december eller januari, ändras tidigast
1

Senaste lydelse 1986:1413.

867

Författningsförslag till följdändringar i andra lagar

SOU 2005:114

den 1 februari sedan ett år har förflutit efter det att beloppet
bestämdes.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.

Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m. skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 §1
Gottgörelse sker ur överskott på kapitalet. Sådant överskott
föreligger när pensionsstiftelses tillgångar, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 § stiftelselagen (1994:1220), överstiger den skuld
stiftelsen ådragit sig samt upplupen del av den utfästa pension, som
tryggas av stiftelsen, eller, om stiftelsen tryggar utfästelser enligt
allmän pensionsplan, pensionsreserven enligt denna.
För utgift, som avses i 14 § första stycket a) och som omfattas av
stiftelsens ändamål, äger arbetsgivaren gottgöra sig ur årets avkastning, även om stiftelsen saknar överskott på kapitalet.
Gottgörelse får avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under närmast föregående räkenskapsår.
Beräknar arbetsgivare vid taxering till beskattning sin inkomst
enligt bokföringsmässiga grunder, skall gottgörelse avse kostnad i
stället för utgift.
Gottgörelse för avgift till förGottgörelse för avgift till försäkring för allmän tilläggs- säkring för inkomstgrundad
pension får avse den del av av- ålderspension enligt avdelning
giften som kan anses hänföra sig E socialförsäkringsbalken får avse
till lön eller annan ersättning åt den del av avgiften som kan
person vilken omfattas av stif- anses hänföra sig till lön eller
telsens ändamål.
annan ersättning åt person
vilken omfattas av stiftelsens
ändamål.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1

Senaste lydelse 1999:1085.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till
vissa trafiklivräntor

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1967:663) om tillägg till
vissa trafiklivräntor1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9§
Indextillägg till trafiklivränta
Indextillägg till trafiklivränta
utgår den 1 januari varje år som utgår den 1 januari varje år som
prisbasbeloppet enligt lagen prisbasbeloppet enligt social(1962:381) om allmän försäkring försäkringsbalken för året överför året överskrider prisbas- skrider prisbasbeloppet för det
beloppet för det närmast före- närmast föregående år då indexgående år då indextillägg utgick. tillägg utgick.
Indextillägg utgår första gången den 1 januari det år närmast
efter det då livräntan fastställdes som prisbasbeloppet överskrider
prisbasbeloppet för fastställandeåret.
Indextillägg utgår med det procenttal som prisbasbeloppet har
ökat med. Brutet procenttal avrundas nedåt till två decimaler. Det
procenttal med vilket indextillägg skall utgå fastställs av regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1

Lagen omtryckt 2003:827.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1967:919) om värdesäkring
av yrkesskadelivräntor m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 och 5 §§ lagen (1967:919) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor m.m. skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Livräntan utgår med belopp
Livräntan utgår med belopp
motsvarande produkten av det motsvarande produkten av det
för varje tid gällande basbeloppet för varje tid gällande prisbasenligt 1 kap. 6 § lagen den 25 beloppet enligt socialförsäkringsmaj 1962 (nr 381) om allmän balken och det tal, beräknat med
försäkring och det tal, beräknat två decimaler, som anger förmed två decimaler, som anger hållandet mellan livräntans beförhållandet mellan livräntans lopp och basbeloppet enligt den
belopp och basbeloppet för upphävda lagen (1962:381) om
januari månad 1968 eller, om allmän försäkring för januari
skadan inträffat efter den 31 månad 1968 eller, om skadan
december 1968, basbeloppet för inträffat efter den 31 december
januari månad det år då skadan 1968, basbeloppet för januari
inträffade. Livräntebeloppet av- månad det år då skadan inrundas till närmast lägre hela träffade. Livräntebeloppet avkrontal som är jämnt delbart rundas till närmast lägre hela
krontal som är jämnt delbart
med tolv.
med tolv.
Har livräntan höjts enligt 2 §, lägges den höjda livräntan till
grund för beräkning enligt första stycket.
Tillämpning av bestämmelserna i första och andra styckena får ej
leda till att utgående förmån nedsättes.
5§
Föreskrift i lag eller annan författning om livränta eller
sjukpenning, som avses i denna lag, gäller även den höjning av
livräntan eller sjukpenningen som följer av 2−4 §§.
Belopp varmed livränta höjes
Belopp varmed livränta höjes
enligt 2 § samt sådan höjning av enligt 2 § samt sådan höjning av
nämnda belopp, som föranledes nämnda belopp, som föranledes
av 3 §, får dock ej beaktas vid av 3 §, får dock ej beaktas vid
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tillämpning av 17 kap. 2 § lagen
om allmän försäkring i fråga om
den som vid utgången av år 1967
åtnjöt pension, vilken enligt
sistnämnda lagrum minskats
med hänsyn till livräntan. Vad
som nu sagts äger motsvarande
tillämpning i fråga om den som
vid utgången av år 1967 uppbar
sjukpenning i anledning av
skada för vilken livränta tidigare
utgått.
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tillämpning av C 18 kap. 4−9 §§
socialförsäkringsbalken i fråga
om den som vid utgången av år
1967 åtnjöt pension, vilken
enligt 17 kap. 2 § i den upphävda
lagen (1962:381) om allmän
försäkring minskats med hänsyn
till livräntan. Vad som nu sagts
äger motsvarande tillämpning i
fråga om den som vid utgången
av år 1967 uppbar sjukpenning i
anledning av skada för vilken
livränta tidigare utgått.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
förordning om ändring i förordningen (1967:920) om
värdesäkring av yrkesskadelivräntor, som utgår av
statsmedel, m.m.

Härigenom föreskrivs att 3, 5 och 7 §§ förordningen (1967:920)
om värdesäkring av yrkesskadelivräntor, som utgår av statsmedel,
m.m. skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Livränta utgår med belopp
Livränta utgår med belopp
motsvarande produkten av det motsvarande produkten av det
för varje tid gällande basbeloppet för varje tid gällande prisbasenligt 1 kap. 6 § lagen den 25 beloppet enligt socialförsäkringsmaj 1962 (nr 381) om allmän balken och det tal, beräknat med
försäkring och det tal, beräknat två decimaler, som anger förmellan
livräntans
med två decimaler, som anger hållandet
förhållandet mellan livräntans belopp och basbeloppet enligt
belopp och basbeloppet för den upphävda lagen (1962:381)
januari månad 1968 eller, om om allmän försäkring för januari
skadan inträffat efter den 31 månad 1968 eller, om skadan
december 1968, basbeloppet för inträffat efter den 31 december
januari månad det år då skadan 1968, basbeloppet för januari
inträffade. Livräntebeloppet av- månad det år då skadan inrundas till närmast lägre hela träffade. Livräntebeloppet avkrontal som är jämnt delbart rundas till närmast lägre hela
krontal som är jämnt delbart
med tolv.
med tolv.
Har livräntan höjts enligt 2 §, lägges den höjda livräntan till
grund för beräkning enligt första stycket.
Tillämpning av bestämmelserna i första och andra styckena får ej
leda till att utgående förmån nedsättes.
5 §1
Föreskrift i lag eller annan författning om livränta eller
sjukpenning, som avses i denna förordning, gäller även den höjning
av livräntan eller sjukpenningen som följer av 2−4 §§.
1

Senaste lydelse 2002:1084.
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Belopp med vilket livräntan
höjs enligt 2 § samt sådan höjning av nämnda belopp, som
föranleds av 3 §, får inte beaktas
vid tillämpning av 17 kap. 2 §
lagen (1962:381) om allmän
försäkring, 12 kap. 9 § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension, 4 kap. 4 § lagen
(1998:702) om garantipension
eller 7 kap. 10 § lagen (2000:461)
om
efterlevandepension
och
efterlevandestöd till barn i fråga
om den som vid utgången av år
1967 uppbar pension, vilken enligt 17 kap. 2 § lagen om allmän
försäkring minskats med hänsyn
till livräntan. Detta gäller också
för den som vid utgången av år
1967 uppbar sjukpenning i anledning av skada för vilken livränta tidigare utgetts.

SOU 2005:114

Belopp med vilket livräntan
höjs enligt 2 § samt sådan höjning av nämnda belopp, som
föranleds av 3 §, får inte beaktas
vid tillämpning av C 18 kap.
4–9 §§, E 17 kap. 2–11 §§ eller
F 12 kap. 3–5 §§ socialförsäkringsbalken i fråga om den som
vid utgången av år 1967 uppbar
pension, vilken enligt 17 kap.
2 § i den upphävda lagen
(1962:381) om allmän försäkring minskats med hänsyn till
livräntan. Detta gäller också för
den som vid utgången av år 1967
uppbar sjukpenning i anledning
av skada för vilken livränta tidigare utgetts.

7§
Närmare föreskrifter för tillNärmare föreskrifter för tilllämpningen av denna förordning lämpningen av denna förordning
meddelas av Konungen eller, meddelas av regeringen eller den
efter Konungens bemyndigande, myndighet som regeringen beav riksförsäkringsverket.
stämmer.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Härigenom föreskrivs att 12 a och 13 §§ förmånsrättslagen
(1970:979) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 a §1
Förmånsrätt för lön eller
Förmånsrätt för lön eller
annan ersättning på grund av annan ersättning på grund av
anställningen gäller för varje anställningen gäller för varje
arbetstagare med ett belopp som arbetstagare med ett belopp som
motsvarar högst tio gånger det motsvarar högst tio gånger det
vid tiden för konkursbeslutet vid tiden för konkursbeslutet
gällande prisbasbeloppet enligt gällande prisbasbeloppet enligt
1 kap. 6 § lagen (1962:381) om socialförsäkringsbalken.
allmän försäkring.
13 §2
Allmän förmånsrätt följer
Allmän förmånsrätt följer
därefter med fordran på fram- därefter med fordran på framtida pension till arbetstagare, tida pension till arbetstagare,
som är född år 1907 eller tidi- som är född år 1907 eller tidigare, eller dennes efterlevande. gare, eller dennes efterlevande.
Därvid får dock intjänad del av Därvid får dock intjänad del av
utfäst pension icke antagas avse utfäst pension icke antagas avse
större årlig pension än som större årlig pension än som
motsvarar prisbasbeloppet en- motsvarar prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän ligt socialförsäkringsbalken. Från
försäkring. Från det sålunda be- det sålunda beräknade fordräknade fordringsbeloppet skall ringsbeloppet skall i förekomi förekommande fall avdragas mande fall avdragas upplupen
upplupen del av pension enligt del av pension enligt allmän
allmän pensionsplan eller enligt pensionsplan eller enligt privat
pensionsförsäkring.
privat pensionsförsäkring.
Förmånsrätt enligt första stycket gäller även fordran på framtida
pension som intjänats hos föregående arbetsgivare, om gäldenären

1
2

Senaste lydelse 2003:535.
Senaste lydelse 2003:535.
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övertagit ansvaret för pensionsfordringen enligt vad som anges i
12 § femte stycket.
Om gäldenären är näringsidkare, äger 12 § sjätte stycket motsvarande tillämpning.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 6 § fastighetsbildningslagen
(1970:988)1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
6§
Överförs mark från en samÖverförs mark från en samfällighet eller upplåts eller änd- fällighet eller upplåts eller ändras servitut i samfälld mark, ras servitut i samfälld mark,
utgår ersättning endast till del- utgår ersättning endast till delägare som har framställt yrkan- ägare som har framställt yrkande om det under förrättningen. de om det under förrättningen.
Ersättning till en delägare skall Ersättning till en delägare skall
dock fastställas utan yrkande dock fastställas utan yrkande
när den kan antas överstiga tre när den kan antas överstiga tre
procent av det basbelopp enligt procent av det prisbasbelopp enlagen (1962:381) om allmän för- ligt socialförsäkringsbalken som
säkring som gällde året innan gällde året innan förrättningen
förrättningen påbörjades.
påbörjades.
Ersättning skall alltid fastställas utan yrkande när samfälligheten
förvaltas av en samfällighetsförening eller när i annat fall ersättning
enligt 5 kap. 17 § andra stycket skall utbetalas till någon som företräder delägarna.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1

Lagen omtryckt 1992:1212.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 §1
Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam
1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,
2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av
annan länsrätt,
3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning
eller annat uppenbart förbiseende,
4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av
fullsutten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam
vid beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.
Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är
av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av
en annan tjänsteman som har tillräcklig kunskap och erfarenhet
och som är anställd vid länsrätten eller vid en tingsrätt på samma
ort som länsrätten. Närmare bestämmelser om detta meddelas av
regeringen.
Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av
1. mål av enkel beskaffenhet,
2. mål enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i
beskattningsförfarandet, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om handlings undantagande från
taxeringsrevision, skatterevision eller annan granskning och om
befrielse från skyldighet att lämna upplysningar, visa upp handling
eller lämna kontrolluppgift enligt skatteförfattningarna,
3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om vård i
enskildhet enligt 15 b § samma lag, mål om avskildhet enligt 15 c §
samma lag, mål om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § samma
lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt 13 § lagen
1

Senaste lydelse 2004:630.
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(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål om vård i
enskildhet eller avskildhet enligt 34 § samma lag, mål om vård i
enskildhet enligt 14 § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten
ungdomsvård, mål om avskildhet enligt 17 § samma lag, mål om
tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168), mål
enligt 12 § första stycket och 33 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål enligt 18 § första stycket 2−4 såvitt avser de
fall då vården inte har förenats med särskild utskrivningsprövning
eller 5 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, mål om förvar
och uppsikt enligt utlänningslagen (1989:529), mål enligt lagen
(1974:202) om beräkning av strafftid m.m., mål enligt lagen
(1974:203) om kriminalvård i anstalt samt mål enligt lagen
(1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och
Norge angående verkställighet av straff m.m.,
4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål rörande preliminär skatt eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter
enligt skatteförfattningarna,
5. mål enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling,
6. mål som avser en fråga av
6. mål som avser en fråga av
betydelse för inkomstbeskatt- betydelse för inkomstbeskattningen, dock endast om värdet ningen, dock endast om värdet
av vad som yrkas i målet uppen- av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften av bart inte överstiger hälften av
prisbasbeloppet enligt lagen prisbasbeloppet enligt socialför(1962:381) om allmän försäk- säkringsbalken,
ring,
7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207)1
skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
3§
Vid bestämmande av ersättVid bestämmande av ersättning för inkomstförlust eller ning för inkomstförlust eller
förlust av underhåll avräknas förlust av underhåll skall avförmån som den skadelidande räknas ersättning som den skademed anledning av förlusten har lidande med anledning av
förlusten har rätt till i form av
rätt till i form av
1. ersättning enligt socialför1. ersättning som betalas på
grund av obligatorisk försäkring säkringsbalken, med undantag
enligt lagen (1962:381) om all- av ersättning på grund av frimän försäkring eller på grund villig sjukpenningförsäkring enav lagen (1976:380) om arbets- ligt C 10 kap. nämnda balk, samt
skadeförsäkring
eller
någon annan liknande ersättning, och
annan likartad förmån,
2. annan sjuklön, pension eller
2. pension eller annan periodisk ersättning eller sjuklön, om periodisk ersättning än sådan som
förmånen betalas av en arbets- omfattas av 1, om förmånen begivare eller på grund av en för- talas av en arbetsgivare eller på
säkring som är en anställnings- grund av en försäkring som är
en anställningsförmån.
förmån.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1

Lagen omtryckt 2001:732.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1972:262) om
understödsföreningar

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1972:262) om understödsföreningar skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §1
Kapitalförsäkring får avse
Kapitalförsäkring får avse
högst ett belopp motsvarande högst ett belopp motsvarande
ett basbelopp enligt lagen ett prisbasbelopp enligt social(1962:381) om allmän försäkring försäkringsbalken för en medlem.
för en medlem. Om det finns Om det finns särskilda skäl, kan
särskilda skäl, kan Finans- Finansinspektionen
medge
inspektionen medge under- understödsförening att meddela
stödsförening att meddela sådan sådan försäkring till högre
försäkring till högre belopp.
belopp.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1

Senaste lydelse 1993:178.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1973:213) om ändring av
skadeståndslivräntor

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1973:213) om ändring av
skadeståndslivräntor skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1
Livränta, som genom dom
Livränta, som genom dom
eller avtal fastställts att utgå till eller avtal fastställts att utgå till
fullgörande av skadestånds- fullgörande av skadeståndsskyldighet på grund av händelse skyldighet på grund av händelse
som inträffat efter utgången av som inträffat efter utgången av
år 1973, skall ändras i anslutning år 1973, skall ändras i anslutning
till prisbasbeloppet enligt lagen till
prisbasbeloppet
enligt
(1962:381) om allmän försäk- socialförsäkringsbalken.
ring.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1

Senaste lydelse 2003:829.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till
vissa ansvarslivräntor

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1973:214) om tillägg till
vissa ansvarslivräntor skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §1
Indextillägg enligt denna lag
Indextillägg enligt denna lag
utgår den 1 januari varje år som utgår den 1 januari varje år som
prisbasbeloppet enligt lagen prisbasbeloppet enligt socialför(1962:381) om allmän försäkring säkringsbalken för året överför året överskrider prisbas- skrider prisbasbeloppet för det
beloppet för det närmast före- närmast föregående år då indexgående år då indextillägg utgick. tillägg utgick.
Indextillägg utgår första gången den 1 januari det år närmast
efter det då livräntan fastställdes som prisbasbeloppet överskrider
prisbasbeloppet för fastställandeåret.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1

Senaste lydelse 2003:830.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 12 och 44 §§ lagen (1974:203)
om kriminalvård i anstalt1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
12 §2
En intagen är skyldig att delta
En intagen är skyldig att delta
i den verksamhet och ha den i den verksamhet och ha den
sysselsättning i övrigt som an- sysselsättning i övrigt som anvisas honom eller henne. Den visas honom eller henne. Den
som får ålderspension enligt som får allmän ålderspension
lagen (1998:674) om inkomst- enligt socialförsäkringsbalken får
grundad ålderspension eller lagen dock inte åläggas att ha någon
(1998:702) om garantipension sysselsättning, och den som har
får dock inte åläggas att ha beviljats sjukersättning eller
någon sysselsättning, och den aktivitetsersättning enligt socialsom har beviljats sjukersättning försäkringsbalken får åläggas att
eller aktivitetsersättning enligt ha sysselsättning bara av den art
lagen (1962:381) om allmän för- och omfattning som kan anses
säkring får åläggas att ha syssel- lämplig för honom eller henne.
sättning bara av den art och omfattning som kan anses lämplig
för honom eller henne.
44 §3
Intagen skall få ersättning,
Intagen skall få ersättning,
enligt normer som meddelas av enligt normer som meddelas av
regeringen eller myndighet som regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer för arbe- regeringen bestämmer för arbete som han eller hon utfört, om te som han eller hon utfört, om
detta inte skett för egen räkning detta inte skett för egen räkning
eller åt arbetsgivare utom an- eller åt arbetsgivare utom anstalten. Ersättning skall utges stalten. Ersättning skall utges
1
2
3

Lagen omtryckt 1990:1011.
Senaste lydelse 2002:307.
Senaste lydelse
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även när intagen, enligt vad som även när intagen, enligt vad som
bestämts rörande honom eller bestämts rörande honom eller
henne, under arbetstid deltar i henne, under arbetstid deltar i
undervisning, utbildning eller undervisning, utbildning eller
annan särskilt anordnad verk- annan särskilt anordnad verkssamhet eller behandling eller amhet eller behandling eller
bedriver enskilda studier. Kan bedriver enskilda studier. Kan
arbete eller annan verksamhet arbete eller annan verksamhet
som berättigar till ersättning som berättigar till ersättning
inte beredas intagen eller är inte beredas intagen eller är
denne helt eller delvis oför- denne helt eller delvis oförmögen till sådan verksamhet, mögen till sådan verksamhet,
skall ersättning ändå utges i den skall ersättning ändå utges i den
mån den intagne inte får ålders- mån den intagne inte får allmän
pension enligt lagen (1998:674) ålderspension, sjukersättning eller
om inkomstgrundad ålderspen- aktivitetsersättning enligt socialsion eller lagen (1998:702) om försäkringsbalken.
garantipension eller sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring.
Ersättning för arbete skall bestämmas med hänsyn till den
intagnes arbetsinsats, om ej särskilda skäl föranleder annat. För
annan verksamhet skall ersättning i regel bestämmas enhetligt.
Regeringen eller myndighet, som regeringen bestämmer,
meddelar föreskrifter beträffande användningen av ersättning enligt
första stycket och av annan arbetsinkomst som intagen uppbär.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande
med förverkad egendom och hittegods m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 a § lagen (1974:1066) om förfarande
med förverkad egendom och hittegods m.m. skall ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 a §1
Egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen
(1984:387) skall finnas tillgänglig hos polismyndigheten för
avhämtning i minst en månad efter det att en sådan underrättelse
som anges i 24 d § polislagen har delgivits. Om egendomen inte
hämtas ut inom denna tid, skall det förfaras med egendomen på det
sätt som anges i denna lag.
Om
egendomens
värde
Om
egendomens
värde
sannolikt uppgår till mer än en sannolikt uppgår till mer än en
fjärdedel av det prisbasbelopp fjärdedel av det prisbasbelopp
socialförsäkringsbalken
enligt lagen (1962:381) om all- enligt
män försäkring som gällde då som gällde då underrättelsen
underrättelsen delgavs, tillämpas delgavs, tillämpas bestämmelbestämmelserna i denna lag serna i denna lag först efter det
först efter det att tre månader att tre månader har förflutit
har förflutit sedan polismyndig- sedan polismyndigheten genom
heten genom kungörelse upp- kungörelse uppmanat ägaren
manat ägaren eller annan rätts- eller annan rättsinnehavare att
innehavare att göra anspråk på göra anspråk på egendomen.
egendomen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1

Senaste lydelse 2004:1030.
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Förslag till
lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 12 § och 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385)1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 kap.
12 §2
Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen, om
1. tillgångarnas nettovärde
1. tillgångarnas nettovärde
enligt fastställda balansräk- enligt fastställda balansräkningar för de två senaste räken- ningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gräns- skapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 belopp som motsvarar 1 000
gånger det basbelopp enligt lagen gånger det prisbasbelopp enligt
(1962:381) om allmän försäkring socialförsäkringsbalken som gällsom gällde under den sista de under den sista månaden av
månaden av respektive räken- respektive räkenskapsår,
skapsår,
2. antalet anställda hos bolaget under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200, eller
3. bolagets aktier eller skuldebrev är noterade vid en börs eller en
auktoriserad marknadsplats.
12 kap.
7 §3
Aktiebolag får ej lämna penninglån till den som äger aktier i eller
är styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget eller annat
bolag i samma koncern. Detsamma gäller i fråga om penninglån till
1. den som är gift med eller är syskon eller släkting i rätt uppeller nedstigande led till aktieägare, styrelseledamot eller verkställande direktör,
2. den som är besvågrad med sådan person i rätt upp- eller
nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon,
eller
1
2
3

Lagen omtryckt 1993:150.
Senaste lydelse 2001:885.
Senaste lydelse 1994:802.
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3. juridisk person över vars verksamhet person som nämnts ovan
har ett bestämmande inflytande.
Bestämmelserna i första stycket gäller ej om
1. gäldenären är kommun eller landstingskommun,
2. gäldenären är företag i koncern i vilken det långivande bolaget
ingår,
3. gäldenären driver rörelse och lånet betingas av affärsmässiga
skäl samt är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse, eller
4. gäldenären eller honom närstående fysisk eller juridisk person
som avses i första stycket 1−3 är aktieägare samt det sammanlagda
aktieinnehavet ej uppgår till en procent av aktiekapitalet i bolaget
och ej heller, om bolaget ingår i koncern, till en procent av de
sammanlagda aktiekapitalen i koncernbolagen. Första stycket
tillämpas dock, om gäldenären eller juridisk person över vars
verksamhet han har ett bestämmande inflytande eller båda tillsammans äger mer än 500 aktier i bolaget eller, om bolaget ingår i
koncern, i koncernbolagen.
Aktiebolag får icke lämna penninglån i syfte att gäldenären eller
honom närstående fysisk eller juridisk person som avses i första
stycket 1−3 skall förvärva aktier i bolaget eller annat bolag i samma
koncern.
Är gäldenären anställd i bolaget eller i ett annat bolag i samma
koncern gäller inte förbudet mot penninglån i tredje stycket, om
1. lånebeloppet jämte tidigare
1. lånebeloppet jämte tidigare
lån enligt detta stycke från lån enligt detta stycke från
bolaget eller annat bolag i bolaget eller annat bolag i
samma koncern inte överstiger samma koncern inte överstiger
ett belopp som motsvarar två ett belopp som motsvarar två
gånger gällande basbelopp enligt gånger gällande prisbasbelopp
lagen (1962:381) om allmän för- enligt socialförsäkringsbalken,
säkring,
2. låneerbjudandet riktar sig till minst hälften av de anställda i
bolaget och lånet skall återbetalas inom fem år genom regelbundna
amorteringar samt
3. hinder mot lån inte föreligger vid en tillämpning av första och
andra styckena, även om de aktier som skall förvärvas räknas med.
Därvid skall dock det i första stycket angivna förbudet mot att
lämna lån till styrelseledamot inte gälla i fråga om den som är
styrelseledamot enligt bestämmelserna i lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda.
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Lån enligt fjärde stycket får inte lämnas, om det sammanlagda
beloppet av sådana lån därefter skulle överstiga bolagets fria egna
kapital.
Bestämmelserna i denna paragraf om förbud mot penninglån
äger motsvarande tillämpning i fråga om ställande av säkerhet.
Vid tillämpningen av denna paragraf likställes äktenskapsliknande samlevnad med äktenskap, om de sammanlevande tidigare
har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn gemensamt.
Som aktieinnehav eller aktieförvärv enligt bestämmelserna i
denna paragraf räknas inte innehav eller förvärv av andelar i en
aktiefond eller i en aktiesparfond eller kapitalsparfond som inte är
företagsanknuten.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Härigenom föreskrivs att 16, 21 och 24 §§ trafikskadelagen
(1975:1410)1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 §2
Beträffande motordrivet fordon som med stöd av 4 § 2 har
undantagits från trafikförsäkringsplikt och som saknar trafikförsäkring svarar samtliga försäkringsanstalter, som vid skadetillfället
hade tillstånd att meddela trafikförsäkring eller som hade gjort
sådan anmälan som avses i 5 § tredje stycket, solidariskt för den
trafikskadeersättning som skulle ha utgått, om försäkring hade
funnits.
I fråga om fordon som är försäkringspliktigt men som saknar
trafikförsäkring har de försäkringsanstalter som avses i första
stycket samma ersättningsansvar som anges där. För sakskada som
tillfogas den försäkringspliktige gäller dock detta ansvar endast i
fall då fordonet brukades olovligen av annan och antingen ej var
registrerat i vägtrafikregistret eller var avställt.
De försäkringsanstalter som
De försäkringsanstalter som
avses i första stycket svarar även avses i första stycket svarar även
solidariskt för den trafikskade- solidariskt för den trafikskadeersättning som skulle ha utgått ersättning som skulle ha utgått
trafikförsäkringen
för
från
trafikförsäkringen
för från
motordrivet fordon vars iden- motordrivet fordon vars identitet ej kan fastställas. Från titet ej kan fastställas. Från
ersättning för sakskada skall ersättning för sakskada skall
därvid avräknas ett belopp som därvid avräknas ett belopp som
svarar mot en tjugondedel av det svarar mot en tjugondedel av det
basbelopp enligt lagen (1962:381) prisbasbelopp enligt socialförsäkom allmän försäkring som gäller ringsbalken som gäller för det år
för det år då skadehändelsen då skadehändelsen inträffar. Vid
inträffar. Vid skador på renar skador på renar skall någon avräkning inte ske.
skall någon avräkning inte ske.

1
2

Lagen omtryckt 1994:43.
Senaste lydelse 2001:562.

890

SOU 2005:114

Författningsförslag till följdändringar i andra lagar

21 §
I avtal om trafikförsäkring får göras förbehåll om rätt för
försäkringsanstalten att kräva utgiven trafikskadeersättning åter
från försäkringstagaren intill belopp för vilket denne har åtagit sig
att stå självrisk.
Förbehåll om rätt till återkrav
Förbehåll om rätt till återkrav
från fysisk person får för varje från fysisk person får för varje
skadehändelse göras gällande skadehändelse göras gällande
med högst en tiondedel av det med högst en tiondedel av det
basbelopp enligt lagen (1962:381) prisbasbelopp enligt socialförsäkom allmän försäkring som gäller ringsbalken som gäller för det år
för det år skadehändelsen in- skadehändelsen inträffar.
träffar.
24 §3
I fall som avses i 16 § fördelas försäkringsanstalternas inbördes
ersättningsansvar efter förhållandet mellan beloppen av de premier
för direkt tecknade trafikförsäkringar som härrör från verksamheten här i landet och som för var och en av dem belöper på näst
föregående kalenderår.
Trafikskadeersättning
som
Trafikskadeersättning
som
har utgetts enligt 16 § andra har utgetts enligt 16 § andra
stycket får intill en tiondedel av stycket får intill en tiondedel av
det basbelopp som anges i 21 § det prisbasbelopp som anges i
krävas åter från den som var 21 § krävas åter från den som
skyldig att ha trafikförsäkring. var skyldig att ha trafikförsäkErsättningen får dock ej krävas ring. Ersättningen får dock ej
åter, om fordonet vid skade- krävas åter, om fordonet vid
tillfället brukades olovligen av skadetillfället brukades olovannan och antingen ej var regist- ligen av annan och antingen ej
rerat i vägtrafikregistret eller var var registrerat i vägtrafikregistavställt.
ret eller var avställt.
Har trafikskadeersättning utgetts enligt 16 § tredje stycket och
blir fordonet sedermera känt, får ersättningen krävas åter från den
försäkringsanstalt som har meddelat trafikförsäkring för fordonet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

3

Senaste lydelse 2001:562.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig
ersättning vid ideell skada m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1977:266) om statlig
ersättning vid ideell skada m.m. skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1
Den som ådrar sig skada som
Den som ådrar sig skada som
omfattas av lagen (1977:265) om omfattas av bestämmelserna i
statligt personskadeskydd har rätt C 24 kap. socialförsäkringsbalken
till ersättning av staten enligt om statligt personskadeskydd har
denna lag.
rätt till ersättning av staten
enligt denna lag.
Om skadan har ådragits under ledighet eller annan fritid vid
vistelse utanför förläggningsplats eller annan plats där verksamheten i fråga bedrivs, och skadan inte har orsakats av olycksfall vid
färd till eller från nämnda plats då färden föranleddes av och stod i
nära samband med verksamheten, utges ersättning endast till den
som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt och som har skadats under
tjänstgöringen.
2 §2
Rätten till ersättning avser de förmåner och belopp som skulle ha
utgått om den skadade hade haft rätt till ersättning enligt avtalet
om ersättning vid personskada (PSA).
Den som avses i A 7 kap. 5 §
Den som avses i 1 § första
stycket 3−6 lagen (1977:265) om 3−6 socialförsäkringsbalken har
statligt personskadeskydd har dock endast rätt till ersättning
dock endast rätt till ersättning för sveda och värk, lyte eller
för sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt
annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till följd av
olägenheter i övrigt till följd av skadan.
skadan.

1
2

Senaste lydelse 2002:280.
Senaste lydelse 2002:230.
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Vid skada som avses i 1 § andra stycket utges ersättning endast
för sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt
olägenheter i övrigt till följd av skadan.
Bestämmelserna i 14 § lagen
Bestämmelserna i C 24 kap.
om statligt personskadeskydd har 20 § socialförsäkringsbalken har
motsvarande tillämpning i fråga motsvarande tillämpning i fråga
om ersättning enligt denna lag.
om ersättning enligt denna lag.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1977:268) om uppräkning av
yrkesskadelivräntor m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 och 5−7 §§ lagen (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m. skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Den uppräknade livräntan
Den uppräknade livräntan
anknytes till basbeloppet enligt anknytes till prisbasbeloppet en1 kap. 6 § lagen (1962:381) om ligt socialförsäkringsbalken och
allmän försäkring och omräknas omräknas vid förändring av
vid förändring av detta. Liv- detta. Livräntebeloppet avrunräntebeloppet avrundas till när- das till närmast lägre hela kronmast lägre hela krontal som är tal som är jämnt delbart med
jämnt delbart med tolv.
tolv.
5 §1
Belopp med vilket livränta
Belopp med vilket livränta
höjs enligt denna lag skall höjs enligt denna lag skall
inte beaktas vid tillämpning av inte beaktas vid tillämpning av
17 kap. 2 § lagen (1962:381) om C 18 kap. 4−9 §§, E 17 kap.
allmän försäkring, 12 kap. 9 § 2−11 §§ eller F 12 kap. 3−5 §§
lagen (1998:674) om inkomst- socialförsäkringsbalken i fråga
grundad ålderspension, 4 kap. 4 § om den som vid utgången av
lagen (1998:702) om garanti- juni 1977 uppbar pension vilken
pension eller 7 kap. 10 § lagen enligt 17 kap. 2 § i den upphävda
(2000:461) om efterlevandepen- lagen (1962:381) om allmän försion och efterlevandestöd till barn säkring hade minskats med häni fråga om den som vid utgången syn till livräntan. Detta gäller
av juni 1977 uppbar pension också för den som vid utgången
vilken enligt förstnämnda lagrum av juni 1977 uppbar sjukpenning
hade minskats med hänsyn till med anledning av skada för
livräntan. Detta gäller också för vilken livränta tidigare hade utden som vid utgången av juni getts.
1977 uppbar sjukpenning med
anledning av skada för vilken
livränta tidigare hade utgetts.
1

Senaste lydelse 2002:1073.
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6§
Den som uppbär livränta med
Den som uppbär livränta med
anledning av yrkesskada och anledning av yrkesskada och
som på nytt blir sjuk på grund som på nytt blir sjuk på grund
av skadan har utan hinder av av skadan har utan hinder av
äldre bestämmelser rätt till både äldre bestämmelser rätt till både
livräntan och sjukpenning med livräntan och sjukpenning med
belopp som motsvarar hans belopp som motsvarar hans
sjukpenning enligt 3 kap. lagen sjukpenning enligt C 9 kap.
(1962:381) om allmän försäk- socialförsäkringsbalken. Sjukpenring. Sjukpenning utgår dock ej i ning utgår dock ej i den mån
den mån den sammanlagda den sammanlagda ersättningen
ersättningen för dag överstiger för dag överstiger 90 procent av
90 procent av sju och en halv sju och en halv gånger det
gånger det basbelopp som gällde prisbasbelopp som gällde vid
vid årets början, delat med årets början, delat med trehundrasextiofem.
trehundrasextiofem.
7§
Kostnad som föranleds av
Kostnad som föranleds av
denna lag täckes av avgifter enligt denna lag täcks av arbetsskade7 kap. lagen (1976:380) om avgift enligt socialavgiftslagen
arbetsskadeförsäkring.
(2000:981).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i semesterlagen (1977:480)

Härigenom föreskrivs att 17 § semesterlagen (1977:480) skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

17 §1
Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande, när fråga är om
1. ledighet på grund av sjukdom, i den mån frånvaron under
intjänandeåret icke överstiger 180 dagar eller om frånvaron beror på
arbetsskada,
2. ledighet enligt föräldra2. ledighet enligt föräldraledighetslagen (1995:584) dels ledighetslagen (1995:584) dels
under tid för vilken havande- under tid för vilken graviditetsskapspenning utges enligt 3 kap. penning utges enligt B 3 kap.
dels
9 § lagen (1962:381) om allmän socialförsäkringsbalken,
försäkring, dels under tid för under tid för vilken föräldravilken föräldrapenning utges i penning utges i anledning av
anledning av barns födelse eller barns födelse eller adoption
adoption enligt 4 kap. 3 och 5 §§ enligt B 5 kap. samma balk, i den
samma lag, i den mån frånvaron mån frånvaron för varje barn,
för varje barn, eller vid fler- eller vid flerbarnsbörd sammanbarnsbörd sammanlagt, inte lagt, inte överstiger 120 dagar
överstiger 120 dagar eller för eller för ensamstående förälder,
ensamstående förälder, 180 180 dagar, dels under tid för
dagar, dels under tid för vilken vilken tillfällig föräldrapenning
tillfällig föräldrapenning utges utges enligt B 6 kap. samma
enligt 4 kap. 10, 10 a, 11 och balk,
3. ledighet på grund av risk
11 a §§ samma lag,
3. ledighet på grund av risk för överförande av smitta, om
för överförande av smitta, om arbetstagaren är berättigad till
arbetstagaren är berättigad till ersättning enligt C 27 kap.
ersättning enligt lagen (1989:225) socialförsäkringsbalken, i den
om ersättning till smittbärare, i mån frånvaron under inden mån frånvaron under in- tjänandeåret icke överstiger 180
tjänandeåret icke överstiger 180 dagar,
dagar,
1

Senaste lydelse 2002:625.
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4. ledighet för utbildning, som ej enligt annan lag medför rätt till
semesterlön, om arbetstagaren erhåller rekryteringsbidrag enligt
lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande eller
ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar
(TUFF) eller om utbildningen till väsentlig del avser fackliga eller
med facklig verksamhet sammanhängande frågor, i den mån
frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180 dagar,
5. ledighet på grund av grundutbildning om högst 60 dagar eller
repetitionsutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 60 dagar,
6. ledighet enligt lagen (1986:163) om rätt till ledighet för
svenskundervisning för invandrare, eller
7. ledighet
enligt
lagen
7. ledighet för vård av när(1988:1465) om ersättning och stående enligt C 29 kap. socialledighet för närståendevård, i den försäkringsbalken, i den mån
mån frånvaron under in- frånvaron under intjänandeåret
tjänandeåret inte överstiger 45 inte överstiger 45 dagar.
dagar.
Har arbetstagare av anledning som anges i första stycket 1 varit
frånvarande från arbetet utan längre avbrott i frånvaron än fjorton
dagar i en följd under två hela intjänandeår, grundar därefter
infallande dag av frånvaroperioden inte rätt till semesterlön.
I frånvaroperiod som avses i första stycket inräknas även dagar
under perioden då arbetstagaren icke skulle ha utfört arbete.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen
(1977:1160)1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
2 a2§
Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera
verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller
föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta
de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas
omedelbart skall tidsplaneras.
Arbetsgivaren skall i den utsträckning verksamheten kräver
dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner skall därvid upprättas.
Arbetsgivaren skall vidare se
Arbetsgivaren skall vidare se
till att det i hans verksamhet till att det i hans verksamhet
finns en på lämpligt sätt orga- finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och niserad arbetsanpassnings- och
rehabiliteringsverksamhet
för rehabiliteringsverksamhet
för
fullgörande av de uppgifter som fullgörande av de uppgifter som
enligt denna lag och enligt enligt denna lag och enligt
22 kap. lagen (1962:381) om C 12 kap. socialförsäkringsbalken
allmän försäkring vilar på vilar på honom.
honom.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1
2

Lagen omtryckt 1991:677.
Senaste lydelse 2003:365.
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Förslag till
lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Härigenom föreskrivs att 11 § brottsskadelagen (1978:413) skall
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 §1
Brottsskadeersättning
med
Brottsskadeersättning
med
anledning av personskada som anledning av personskada som
fastställs i form av engångs- fastställs i form av engångsbelopp betalas med högst tjugo belopp betalas med högst tjugo
gånger det prisbasbelopp enligt gånger det prisbasbelopp enligt
lagen (1962:381) om allmän för- socialförsäkringsbalken som gäller
säkring som gäller då ersätt- då ersättningen bestäms. Ersättningen bestäms. Ersättning som ning som fastställs i form av
fastställs i form av livränta be- livränta betalas för varje år med
talas för varje år med högst tre högst tre gånger det prisbasgånger det prisbasbelopp som belopp som gäller då ersättgäller då ersättningen bestäms.
ningen bestäms.
Brottsskadeersättning med anledning av kränkning eller med
anledning av sakskada och ren förmögenhetsskada betalas med
högst tio gånger det prisbasbelopp som gäller då ersättningen
bestäms.
Om den sammanlagda brottsskadeersättningen efter avräkning
av självriskbelopp enligt 10 § första stycket understiger tio kronor,
utbetalas ingen ersättning.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1

Senaste lydelse 2001:733.

899

Författningsförslag till följdändringar i andra lagar

31

SOU 2005:114

Förslag till
lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 7 § och 9 kap. 25 § sekretesslagen (1980:100)1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
7 §2
Sekretess gäller hos FörsäkSekretess gäller hos FörsäkPremiepensionsringskassan,
Premiepensions- ringskassan,
myndigheten och domstol i myndigheten och domstol i
ärende enligt lagstiftningen om ärende enligt lagstiftningen om
allmän försäkring, allmän pen- socialförsäkring eller om annan
sion, arbetsskadeförsäkring eller jämförbar ekonomisk förmån
handikappersättning och vård- för enskild eller enligt lagstiftbidrag eller om annan jämförbar ningen om läkarvårdsersättning,
ekonomisk förmån för enskild, ersättning för sjukgymnastik
eller om läkarvårdsersättning, eller särskild sjukförsäkringsersättning för sjukgymnastik avgift, för uppgift om någons
eller särskild sjukförsäkrings- hälsotillstånd eller andra peravgift, för uppgift om någons sonliga förhållanden, om det
hälsotillstånd eller andra per- kan antas att den som uppgiften
sonliga förhållanden, om det rör eller någon honom eller
kan antas att den som uppgiften henne närstående lider men om
rör eller någon honom eller uppgiften röjs. Samma sekretess
henne närstående lider men om gäller hos annan myndighet på
uppgiften röjs. Samma sekretess vilken det ankommer att handgäller hos annan myndighet på lägga ärende enligt lagstiftning
vilken det ankommer att hand- som nu har nämnts. I fråga om
lägga ärende enligt lagstiftning myndighet som anges i 8 § gäller
som nu har nämnts. I fråga om dock bestämmelserna där.
myndighet som anges i 8 § gäller
dock bestämmelserna där.
Sekretess enligt första stycket gäller också i förhållande till en
vård- eller behandlingsbehövande själv i fråga om uppgift om hans
hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller

1
2

Lagen omtryckt 1992:1474.
Senaste lydelse 2004:1246.
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behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till
honom.
Sekretess gäller hos myndighet som avses i första stycket för
anmälan eller annan utsaga av enskild om någons hälsotillstånd eller
andra personliga förhållanden, om det kan antas att fara uppkommer för att den som har gjort anmälan eller avgivit utsagan
eller någon honom närstående utsätts för våld eller annat allvarligt
men om uppgiften röjs.
Utan hinder av sekretessen
Utan hinder av sekretessen
får uppgift lämnas till enskild får uppgift lämnas till enskild
enligt vad som föreskrivs i lag- enligt vad som föreskrivs i lagstiftningen om allmän försäk- stiftningen om socialförsäkring
ring, allmän pension, handikapp- eller särskild sjukförsäkringsersättning och vårdbidrag, sjuk- avgift.
lön eller särskild sjukförsäkringsavgift.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år eller, i fall som avses i tredje stycket, i högst femtio år.
9 kap.
25 §3
Sekretess gäller hos Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten och domstol i ärende enligt lagstiftningen om inkomstgrundad ålderspension för uppgift om
1. hur premiepensionsmedel har placerats för en enskilds räkning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att han eller
hon lider men, och
2. vad en pensionssparare har
2. vad en pensionssparare har
bestämt om efterlevandeskydd bestämt om efterlevandeskydd
enligt 10 kap. lagen (1998:674) enligt F 17 och 18 kap. socialom inkomstgrundad ålderspen- försäkringsbalken.
sion.
Utan hinder av sekretess får uppgift lämnas till enskild enligt vad
som föreskrivs i lagstiftningen om inkomstgrundad ålderspension.
Sekretess enligt första stycket 2 gäller inte sedan pensionsspararen har avlidit.

3

Senaste lydelse 2004:786.
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I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 3 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 kap.
3 §1
Vattenföroreningsavgiften skall bestämmas med hänsyn till
utsläppets omfattning samt fartygets storlek (bruttodräktighet)
enligt följande tabell.
Med bruttodräktighet avses det
Med bruttodräktighet avses
bruttodräktighetstal som anges i det bruttodräktighetstal som
det för fartyget gällande anges i det för fartyget gällande
mätbrevet. Med prisbasbelopp mätbrevet. Med prisbasbelopp
avses det prisbasbelopp enligt avses det prisbasbelopp enligt
lagen (1962:381) om allmän för- socialförsäkringsbalken som gällsäkring som gällde när utsläppet de när utsläppet inträffade.
inträffade.
−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1

Senaste lydelse 2001:1294.
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Förslag till
lag om ändring i utsökningsbalken

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1, 17 och 23 §§ utsökningsbalken skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
1 §1
Bestämmelserna i detta kapitel gäller i fråga om utmätning av
1. arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön,
provision eller annan gottgörelse,
2. annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären, om dennes
ställning är jämförlig med en arbetstagares,
3. periodiskt vederlag för utnyttjande av patent, rätt till litterärt
eller konstnärligt verk eller annan sådan rättighet eller för överlåtelse av rörelse,
4. belopp som utgår som pension eller livränta,
5. sjukpenning, föräldrapen5. sjukpenning, föräldrapenningförmåner,
rehabiliterings- ningsförmåner, rehabiliteringspenning, ersättning enligt lagen penning, närståendepenning och
(1988:1465) om ersättning och annan ersättning som lämnas på
ledighet för närståendevård och grund av sjukdom, smitta,
annan ersättning som lämnas på olycksfall, utbildning, arbetslösgrund av sjukdom, smitta, het, värnpliktstjänstgöring eller
olycksfall, utbildning, arbetslös- annan tjänstgöring som ersätts
het, värnpliktstjänstgöring eller med samma eller liknande förannan tjänstgöring som ersätts måner som värnpliktstjänstmed samma eller liknande för- göring, allt i den utsträckning
måner som värnpliktstjänst- ersättningen inte avser att komgöring, allt i den utsträckning pensera för särskilt angivna
ersättningen inte avser att kom- kostnader eller skall återbetalas.
pensera för särskilt angivna
kostnader eller skall återbetalas.
Bestämmelserna i detta kapitel är inte tillämpliga när gäldenären
är dödsbo eller annan juridisk person.

1

Senaste lydelse 1995:298.
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17 §2
Bor gäldenären varaktigt tillsammans med sin make och överstiger underhållsbidrag till maken eller till makarnas barn vad som
skäligen bör tillkomma den underhållsberättigade, får bidraget vid
tillämpningen av 14 och 16 §§ jämkas med hänsyn till annan
fordran för vilken utmätning sker samtidigt. Om det finns särskilda
skäl, får sådan jämkning ske även av annat underhållsbidrag, om
detta överstiger vad som skäligen behövs för den underhållsberättigades försörjning.
Har gäldenären rätt till avdrag
Har gäldenären rätt till avdrag
enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken
eller 23 § andra stycket lagen eller B 12 kap. 19 § socialförsäk(1996:1030) om underhållsstöd, ringsbalken, får belopp som på
får belopp som på denna grund denna grund tillgodoräknas
tillgodoräknas honom inte tas i honom inte tas i anspråk genom
anspråk genom utmätning för utmätning för fordran, som tillfordran, som tillkommer annan kommer annan än den underän den underhållsberättigade hållsberättigade eller någon som
eller någon som har inträtt i har inträtt i dennes rätt, eller för
dennes rätt, eller för fordran fordran som avser underhållssom avser underhållsstöd till stöd till samma barn.
samma barn.
23 §3
Har arbetsgivaren innehållit
Har arbetsgivaren innehållit
medel vid utmätning av lön i medel vid utmätning av lön i
allmänt mål för fordran som allmänt mål för fordran som
avses i 2 § lagen (1993:891) om avses i 2 § lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar indrivning av statliga fordringar
m.m., är gäldenären inte längre m.m., är gäldenären inte längre
betalningsskyldig för den del av betalningsskyldig för den del av
fordringen som motsvaras av fordringen som motsvaras av
det innehållna beloppet, även det innehållna beloppet, även
om det inte kan tas ut hos om det inte kan tas ut hos
arbetsgivaren. Detsamma gäller arbetsgivaren. Detsamma gäller
när medel har innehållits för när medel har innehållits för
som
avser
fordran
som
avser fordran
underhållsbidrag, om fordringen underhållsbidrag, om fordringen
tillkommer Försäkringskassan tillkommer Försäkringskassan
2
3

Senaste lydelse 1996:1032.
Senaste lydelse 2004:798.
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enligt 31 § lagen (1996:1030) om enligt B 12 kap. 23−25 §§ socialunderhållsstöd.
försäkringsbalken.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Härigenom föreskrivs att 4 och 33 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §1
Anställningsavtal gäller tills vidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får dock träffas i de fall som anges i 5, 5 a och 6 §§. Träffas
i annat fall ett sådant avtal, kan arbetstagaren på det sätt som anges
i 36 § få domstols förklaring att avtalet skall gälla tills vidare.
Anställningsavtal som gäller
Anställningsavtal som gäller
tills vidare kan sägas upp av tills vidare kan sägas upp av
arbetsgivaren eller arbetstagaren arbetsgivaren eller arbetstagaren
för att upphöra efter en viss för att upphöra efter en viss
uppsägningstid. En tidsbegrän- uppsägningstid. En tidsbegränsad anställning upphör utan sad anställning upphör utan
föregående uppsägning vid an- föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när ställningstidens utgång eller när
arbetet är slutfört, om inte arbetet är slutfört, om inte
annat har avtalats eller följer av annat har avtalats eller följer av
5 § andra stycket eller 6 §. I 33 § 5 § andra stycket eller 6 §. I 33 §
finns särskilda regler om skyl- finns särskilda regler om skyldighet att lämna anställningen dighet att lämna anställningen
vid 67 års ålder och i samband vid 67 års ålder och i samband
med att arbetstagaren får rätt till med att arbetstagaren får rätt till
hel sjukersättning enligt lagen hel sjukersättning enligt social(1962:381) om allmän försäk- försäkringsbalken.
ring.
En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden
mot arbetstagaren.
I de fall som avses i 18 § kan en arbetsgivare genom avskedande
avbryta anställningen med omedelbar verkan.
Att arbetsgivaren i vissa fall är skyldig att informera och överlägga med arbetstagaren och berörd arbetstagarorganisation samt
att tillämpa ett visst förfarande i samband med att ett anställnings1

Senaste lydelse 2002:195.
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avtal ingås eller upphör följer av 6, 8−10, 15, 16, 19, 20 och
28−33 §§.
33 §2
Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare skall lämna sin anställning vid utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år
skall arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta
minst en månad i förväg.
Om en arbetsgivare vill att en
Om en arbetsgivare vill att en
arbetstagare skall lämna sin arbetstagare skall lämna sin
anställning i samband med anställning i samband med att
att arbetstagaren enligt lagen arbetstagaren enligt socialförsäk(1962:381) om allmän försäkring ringsbalken får rätt till hel
får rätt till hel sjukersättning sjukersättning som inte är tidssom inte är tidsbegränsad, skall begränsad, skall arbetsgivaren
arbetsgivaren skriftligen ge skriftligen ge arbetstagaren bearbetstagaren besked om detta sked om detta så snart arbetsså snart arbetsgivaren har fått givaren har fått kännedom om
kännedom om beslutet om sjuk- beslutet om sjukersättning.
ersättning.
En arbetstagare som har fyllt 67 år har inte rätt till längre
uppsägningstid än en månad och har inte heller företrädesrätt enligt
22, 23, 25 eller 25 a §.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2

Senaste lydelse 2002:195.
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Förslag till
lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 4 § och 12 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (1982:713)1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 kap.
4 §2
Minst en av bolagsstämman
Minst en av bolagsstämman
utsedd revisor skall vara aukto- utsedd revisor skall vara auktoriserad revisor, om tillgångar- riserad revisor, om tillgångarnas bruttovärde (balansomslut- nas bruttovärde (balansomslutningen) enligt fastställda balans- ningen) enligt fastställda balansräkningar för de två senaste räkningar för de två senaste
räkenskapsåren överstiger ett räkenskapsåren överstiger ett
gränsbelopp som motsvarar gränsbelopp som motsvarar
1 000 gånger det basbelopp enligt 1 000 gånger det prisbasbelopp
lagen (1962:381) om allmän för- enligt
socialförsäkringsbalken
säkring som gällde under den som gällde under den sista
sista månaden av respektive månaden av respektive räkenräkenskapsår.
skapsår.
I fråga om bolag som avses i första stycket kan förordnas att en
viss godkänd revisor får utses i stället för en auktoriserad revisor.
Sådana beslut är giltiga i högst fem år.
Frågor om förordnande enligt andra stycket prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av
synnerlig vikt prövas dock av regeringen.
Första-tredje styckena gäller även för ett moderbolag i en
koncern, om
1. koncernens verksamhetsområde omfattar hela riket,
2. balansomslutningen enligt fastställda koncernbalansräkningar
för de två senaste räkenskapsåren överstiger det gränsbelopp som
anges i första stycket, eller
3. moderbolaget inte upprättar koncernredovisning och den
sammanlagda balansomslutningen enligt fastställda balansräkningar
för koncernföretagens två senaste räkenskapsår på moderbolagets
balansdag överstiger det gränsbelopp som anges i första stycket.
1
2

Lagen omtryckt 1995:1567.
Senaste lydelse 1999:600.
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12 kap.
12 §
Ett försäkringsbolag får inte lämna penninglån till styrelseledamöterna, verkställande direktören eller aktuarien i bolaget eller
i något annat företag i samma koncern. Detsamma gäller i fråga om
penninglån till
1. den som är gift med eller är syskon eller släkting i rätt upp
eller nedstigande led till en styrelseledamot, verkställande direktören eller aktuarien,
2. den som är besvågrad med en sådan person i rätt upp eller
nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon,
eller
3. juridisk person över vars verksamhet person som nämnts ovan
har ett bestämmande inflytande.
Bestämmelserna i första stycket gäller ej om
1. gäldenären är företag i koncern i vilken det långivande bolaget
ingår, eller
2. gäldenären driver rörelse och lånet betingas av affärsmässiga
skäl samt är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse.
Ett försäkringsbolag får inte lämna penninglån i syfte att gäldenären eller honom närstående fysisk eller juridisk person som avses
i första stycket 1 3 skall förvärva aktier i bolaget eller annat bolag i
samma koncern.
Är gäldenären anställd i bolaget eller i ett annat bolag i samma
koncern gäller inte förbudet mot penninglån i tredje stycket, om
1. lånebeloppet jämte tidigare
1. lånebeloppet jämte tidigare
lån enligt detta stycke från lån enligt detta stycke från
bolaget eller annat bolag i bolaget eller annat bolag i
samma koncern inte överstiger samma koncern inte överstiger
ett belopp som motsvarar två ett belopp som motsvarar två
gånger gällande basbelopp enligt gånger gällande prisbasbelopp
lagen (1962:381) om allmän för- enligt socialförsäkringsbalken,
säkring,
2. låneerbjudandet riktar sig till minst hälften av de anställda i
bolaget och lånet skall återbetalas inom fem år genom regelbundna
amorteringar samt
3. hinder mot lån inte föreligger vid en tillämpning av första och
andra styckena, även om de aktier som skall förvärvas räknas med.
Därvid skall dock det i första stycket angivna förbudet mot att
lämna lån till styrelseledamot inte gälla i fråga om den som är
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styrelseledamot enligt bestämmelserna i lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda.
Lån enligt fjärde stycket får inte lämnas, om det sammanlagda
beloppet av sådana lån därefter skulle överstiga bolagets fria egna
kapital.
Bestämmelserna i denna paragraf om förbud mot penninglån
skall även tillämpas i fråga om ställande av säkerhet.
Vid tillämpning av denna paragraf likställs äktenskapsliknande
samlevnad med äktenskap, om de sammanlevande tidigare har varit
gifta med varandra eller har eller har haft barn gemensamt.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Härigenom föreskrivs att 26 § arbetstidslagen (1982:673) skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

26 §
Om en arbetsgivare har överträtt bestämmelserna i 8 eller 9 §
utan att ha stöd i kollektivavtal enligt 3 § eller ha fått dispens enligt
19 §, utgår en särskild avgift (övertidsavgift). Avgiften tas ut av den
fysiska eller juridiska person som utövar den verksamhet i vilken
överträdelsen har begåtts.
Övertidsavgiften utgör för
Övertidsavgiften utgör för
varje timme otillåten övertid varje timme otillåten övertid
och för varje arbetstagare som och för varje arbetstagare som
har anlitats i strid mot 8 eller har anlitats i strid mot 8 eller
9 §, en procent av det basbelopp 9 §, en procent av det prisbasenligt lagen (1962:381) om all- belopp enligt socialförsäkringsmän försäkring som gällde vid balken som gällde vid den tidden tidpunkt då överträdelsen punkt då överträdelsen begicks.
begicks.
Avgiften kan sättas ned eller efterges om särskilda omständigheter föreligger.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1982:948) om beräkning i
pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt
markegång

Härigenom föreskrivs att lagen (1982:948) om beräkning i
pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång
skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Periodisk avgift som är bestämd i särskild vara eller tjänstbarhet och som har utgått i
pengar enligt markegång, skall
bestämmas med hänsyn till
förändringar i basbeloppet enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Till grund för beräkningen
läggs den med tillämpning av
1982 års markegångstaxa bestämda avgiften. Avgift som
skulle ha bestämts på grundval
av markegångstaxa för ett visst
senare år utgörs av nyssnämnda
avgift multiplicerad med det tal
som anger förhållandet mellan
basbeloppet för närmast följande
år och basbeloppet för år 1983.

Periodisk avgift som är bestämd i särskild vara eller tjänstbarhet och som har utgått i
pengar enligt markegång, skall
bestämmas med hänsyn till
förändringar i prisbasbeloppet
enligt socialförsäkringsbalken.

Till grund för beräkningen
läggs den med tillämpning av
1982 års markegångstaxa bestämda avgiften. Avgift som
skulle ha bestämts på grundval
av markegångstaxa för ett visst
senare år utgörs av nyssnämnda
avgift multiplicerad med det tal
som anger förhållandet mellan
prisbasbeloppet för närmast följande år och basbeloppet enligt
den upphävda lagen (1962:381)
om allmän försäkring för år
1983.
Den sålunda beräknade avgiften avrundas nedåt till helt krontal.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Härigenom föreskrivs att 15 a § tandvårdslagen (1985:125) skall
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 a1§
Tandvård som avses i 7 § 1 skall vara avgiftsfri för patienten.
Uppkommer kostnader med anledning av att patienten uteblivit
från avtalat tandvårdsbesök, får avgift tas ut av patienten enligt
grunder som landstinget bestämmer. Landstinget får också ta ut
avgift, om patienten på begäran ges tandvård som inte är nödvändig
för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och
utseendemässigt godtagbart resultat.
Av patienter som får tandvård som avses i 7 § 2 och 3 får landstinget ta ut vårdavgifter enligt grunder som landstingsfullmäktige
bestämmer, om inte något annat är särskilt föreskrivet.
Vid tandvård som avses i 8 a §
Vid tandvård som avses i 8 a §
samt vid undersökning för och samt vid undersökning för och
utförande av oralkirurgisk be- utförande av oralkirurgisk behandling, som kräver ett sjukhus handling, som kräver ett sjukhus
tekniska och medicinska resur- tekniska och medicinska resurser och som inte ersätts till ser och som inte ersätts till
någon del enligt lagen (1962:381) någon del enligt lagen (2007:000)
om allmän försäkring, gäller be- om statlig ersättning för sjukvård
stämmelserna om vårdavgifter i m.m. gäller bestämmelserna om
den öppna vården enligt hälso- vårdavgifter i den öppna vården
och sjukvårdslagen (1982:763).
enligt hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763).
Patienten skall ha rätt att välja om sådan tandbehandling som
avses i 8 a § skall utföras av folktandvården eller av en enskild
näringsidkare, ett bolag, eller en annan juridisk person som enligt
2 kap. 3 § lagen om allmän försäkring är uppförd på förteckning
som upprättats av Försäkringskassan.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1

Senaste lydelse 2004:814.
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Förslag till
lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 § och 4 kap. 11 § järnvägstrafiklagen (1985:192) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
5 §1
I fråga om skadestånd enligt 2 eller 3 § gäller 5 kap. samt 6 kap. 1
och 3 §§ skadeståndslagen (1972: 207).
Vid sakskada som avses i 3 §
Vid sakskada som avses i 3 §
är järnvägens ersättningsskyl- är järnvägens ersättningsskyldighet begränsad till ett belopp dighet begränsad till ett belopp
som för varje resande motsvarar som för varje resande motsvarar
hälften av basbeloppet enligt hälften av prisbasbeloppet enligt
lagen (1962:381) om allmän för- socialförsäkringsbalken för det år
säkring för det år då den hän- då den händelse som orsakade
delse som orsakade skadan in- skadan inträffade.
träffade.
4 kap.
11 §
Om järnvägen i annat fall än
Om järnvägen i annat fall än
som avses i 5 § tredje stycket som avses i 5 § tredje stycket
eller 8 § andra stycket är an- eller 8 § andra stycket är ansvarig för att inskrivet resgods svarig för att inskrivet resgods
har gått förlorat, minskats eller har gått förlorat, minskats eller
skadats, är järnvägens ansvarig- skadats, är järnvägens ansvarighet begränsad till ett belopp het begränsad till ett belopp
som för varje kolli motsvarar som för varje kolli motsvarar
hälften av basbeloppet enligt hälften av prisbasbeloppet enligt
lagen (1962:381) om allmän för- socialförsäkringsbalken för det år
säkring för det år när den hän- när den händelse som orsakade
delse som orsakade skadan in- skadan inträffade. Järnvägen är
träffade. Järnvägen är dessutom dessutom skyldig att betala
skyldig att betala ersättning för ersättning för hela resgodshela resgodsavgiften, om res- avgiften, om resgodset har gått
godset har gått förlorat, och i förlorat, och i annat fall för så
1

Senaste lydelse 1995:370.
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annat fall för så mycket av mycket av avgiften som svarar
avgiften som svarar mot minsk- mot minskningen eller värdeningen eller värdeminskningen.
minskningen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

916

SOU 2005:114

40

Författningsförslag till följdändringar i andra lagar

Förslag till
lag om ändring i lagen (1985:193) om internationell
järnvägstrafik

Härigenom föreskrivs att 2 a § lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 a §1
Om den resande var svensk medborgare eller hade hemvist i
Sverige skall
1. vid tillämpning av arti1. vid tillämpning av artikel 31 i bihang A till fördraget kel 31 i bihang A till fördraget
i stället för 700 beräknings- i stället för 700 beräkningsenheter gälla ett belopp motsva- enheter gälla ett belopp motsvarande hälften av basbeloppet rande hälften av prisbasbeloppet
enligt lagen (1962:381) om all- enligt socialförsäkringsbalken för
män försäkring för det år då den det år då den händelse som
händelse som orsakade skadan orsakade skadan inträffade, och
inträffade, och
2. vid tillämpning av artikel 43 § 1 i bihang A till fördraget i
stället för ränta med 5 procent gälla ränta enligt 6 § räntelagen
(1975: 635).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1

Senaste lydelse 1995:368.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1985:982) om näringsidkares
rätt att sälja saker som inte har hämtats

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1985:982) om näringsidkares
rätt att sälja saker som inte har hämtats skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Saken får säljas utan att beställaren har anmanats att hämta den,
om
1. ett år har förflutit efter det att uppdraget har slutförts eller
avtalet har upphört att gälla, samt
2. sakens försäljningsvärde
2. sakens försäljningsvärde
uppenbarligen understiger en uppenbarligen understiger en
hundradel av basbeloppet enligt hundradel av prisbasbeloppet enlagen (1962:381) om allmän för- ligt socialförsäkringsbalken.
säkring.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 33 § skollagen (1985:1100)1 skall
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
33 §2
Till elever i gymnasieskolan
Till elever i gymnasieskolan
som behöver inackordering till som behöver inackordering till
följd av skolgången skall hem- följd av skolgången skall hemkommunen lämna ekonomiskt kommunen lämna ekonomiskt
stöd i de fall eleven tagits emot stöd i de fall eleven tagits emot
enligt 8 § eller går på utbildning enligt 8 § eller går på utbildning
som avses i 13 §. Detsamma som avses i 13 §. Detsamma
gäller elever som fullföljer sina gäller elever som fullföljer sina
studier enligt 17 §. Skyldigheten studier enligt 17 §. Skyldigheten
gäller till och med det första gäller till och med det första
kalenderhalvåret det år då ung- kalenderhalvåret det år då ungdomarna fyller tjugo år. Stödet domarna fyller tjugo år. Stödet
skall avse boende, fördyrat skall avse boende, fördyrat
uppehälle och resor till och från uppehälle och resor till och från
hemmet. Stödet skall ges kon- hemmet. 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, skall de. Om stödet ges kontant, skall
det utgå med lägst 1/30 av det utgå med lägst 1/30 av
prisbasbeloppet enligt lagen prisbasbeloppet enligt social(1962:381) om allmän försäkring försäkringsbalken för varje hel
för varje hel kalendermånad kalendermånad under vilken
under vilken eleven bor in- eleven bor inackorderad. Beackorderad. Beloppet får avjäm- loppet får avjämnas till närmast
nas till närmast lägre hela tiotal lägre hela tiotal kronor.
kronor.
Första stycket gäller dock inte de elever som avses i 27 §. Första
stycket gäller inte heller i fråga om utlandssvenska elever som får
inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1999:1395).
1
2

Lagen omtryckt 1997:1212.
Senaste lydelse 2004:871.
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I 31 a § finns bestämmelser om hemkommunens skyldighet att
utge ersättning för vissa kostnader för elever som genomgår
Rh-anpassad utbildning.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i
vissa fall vid förverkande m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §1
Avser saken förverkande av beslagtagen egendom, får frågan om
förverkande prövas av åklagaren. Om värdet av det som skall förverkas uppgår till betydande belopp eller om det finns andra
särskilda skäl, skall dock frågan om förverkande prövas av rätten.
Åklagarens beslut i fråga om förverkande skall meddelas
skriftligen. Den som drabbats av beslaget får hos åklagaren anmäla
missnöje med förverkandebeslutet inom en månad från det att han
fick del av det.
Anmäls missnöje, skall beslutet om förverkande inte vidare gälla.
Om åklagaren inte häver beslaget, skall han väcka talan om egendomens förverkande. Har talan inte väckts inom en månad från det
anmälan kom in, skall beslaget gå åter.
Uppgår värdet av det som
Uppgår värdet av det som
skall förverkas till mindre än en skall förverkas till mindre än en
tiondel av det basbelopp enligt tiondel av det prisbasbelopp enlagen (1962:381) om allmän för- ligt socialförsäkringsbalken som
säkring som gällde då beslaget gällde då beslaget verkställdes
verkställdes eller saknar egen- eller saknar egendomen saludomen saluvärde, får också värde, får också polisman bepolisman besluta om förverkan- sluta om förverkande, om det är
de, om det är uppenbart att uppenbart att förutsättningarna
förutsättningarna för ett förver- för ett förverkande är uppfyllda.
kande är uppfyllda. Därvid Därvid gäller andra och tredje
Missnöjesanmälan
gäller andra och tredje styckena. styckena.
Missnöjesanmälan skall dock in- skall dock inges till polismynges till polismyndigheten. Fin- digheten. Finner polismyndigner polismyndigheten att talan heten att talan om förverkande
om förverkande bör föras, skall bör föras, skall ärendet överärendet överlämnas till åklagare. lämnas till åklagare.
1

Senaste lydelse 1994:1422.
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Närmare föreskrifter om polismans rätt att besluta om förverkande meddelas av Rikspolisstyrelsen.
4 §2
Avser saken förverkande av beslagtagen egendom, får kungörelsedelgivning av beslutet eller stämningen ske enligt de förutsättningar som anges i 15 § delgivningslagen (1970:428). Dessa
regler får också tillämpas, om den från vilken förverkande sker är
okänd.
Om värdet av den beslagtagna
Om värdet av den beslagtagna
uppskattas
till
egendomen
uppskattas
till egendomen
mindre än en tiondel av det pris- mindre än en tiondel av det
basbelopp
enligt
lagen prisbasbelopp enligt socialför(1962:381) om allmän försäkring säkringsbalken som gällde då
som gällde då beslaget verk- beslaget verkställdes eller om
ställdes eller om egendomen egendomen saknar saluvärde, får
saknar saluvärde, får delgivning delgivning ske genom att beske genom att beslutet eller slutet eller stämningen anslås
stämningen anslås hos den myn- hos den myndighet som har
dighet som har meddelat be- meddelat beslutet eller utfärdat
slutet eller utfärdat stämningen. stämningen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2

Senaste lydelse 2000:178.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 kap.
5 §1
Minst en revisor skall vara auktoriserad revisor eller godkänd
revisor som avlagt revisorsexamen, om
1. tillgångarnas nettovärde en1. tillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar ligt fastställda balansräkningar
för de två senaste räkenskaps- för de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp åren överstiger ett gränsbelopp
som motsvarar 1 000 gånger det som motsvarar 1 000 gånger det
basbelopp enligt lagen (1962:381) prisbasbelopp enligt socialförsäkom allmän försäkring som gällde ringsbalken som gällde under
under den sista månaden av den sista månaden av respektive
respektive räkenskapsår, eller
räkenskapsår, eller
2. antalet anställda hos föreningen under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan i
fråga om förening som avses i första stycket besluta att det i stället
för 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.
Första och andra styckena gäller även för en moderförening i en
koncern, om
1. nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt fastställda
koncernbalansräkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger det gränsbelopp som anges i första stycket,
2. antalet anställda vid koncernföretagen under den tid som
anges i 1 i medeltal överstigit 200, eller
3. moderföreningen inte upprättar koncernredovisning och
nettovärdet av koncernföretagens tillgångar, enligt fastställda
balansräkningar för koncernföretagens två senaste räkenskapsår, på
1

Senaste lydelse 2001:886.
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moderföreningens balansdag överstiger det gränsbelopp som anges
i första stycket.
I andra föreningar än som avses i första eller tredje stycket skall
en auktoriserad eller en godkänd revisor utses, om minst en tiondel
av samtliga röstberättigade begär det vid en föreningsstämma där
revisorsval skall ske.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 20 § och 14 kap. 3 § konkurslagen (1987:672) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap.
20 §
Om bevakningsförfarande har ägt rum, får en borgenär som efter
bevakningstidens utgång vill anmäla en fordran eller yrka förmånsrätt skriftligen göra det på det sätt som föreskrivs i 6 §.
Som ersättning för de kostnaSom ersättning för de kostnader för kungörelse, kallelser och der för kungörelse, kallelser och
underrättelser som föranleds av underrättelser som föranleds av
efterbevakningen skall borge- efterbevakningen skall borgenären till staten i förskott er- nären till staten i förskott erlägga en avgift motsvarande tre lägga en avgift motsvarande tre
procent av basbeloppet enligt procent av prisbasbeloppet enligt
lagen (1962:381) om allmän för- socialförsäkringsbalken.
säkring.
14 kap.
3§
Om en konkurs har uppstått
Om en konkurs har uppstått
på ansökan av någon annan på ansökan av någon annan
borgenär än staten och om kon- borgenär än staten och om konkursen avskrivs enligt 10 kap. kursen avskrivs enligt 10 kap.
1 §, skall, i den mån konkurs- 1 §, skall, i den mån konkurskostnaderna inte kan tas ut ur kostnaderna inte kan tas ut ur
boet, borgenären svara för boet, borgenären svara för
dessa, dock högst med ett be- dessa, dock högst med ett belopp som motsvarar en tiondel lopp som motsvarar en tiondel
av det vid tiden för konkurs- av det vid tiden för konkursbeslutet gällande basbeloppet beslutet gällande prisbasbeloppet
enligt lagen (1962:381) om all- enligt socialförsäkringsbalken. Är
män försäkring. Är flera borge- flera borgenärer betalningsskylnärer betalningsskyldiga, svarar diga, svarar de solidariskt. I
de solidariskt. I beslutet om beslutet om avskrivning skall
avskrivning skall ansvarig borge- ansvarig borgenär åläggas att be-
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tala konkurskostnaderna med
den angivna begränsningen. Kan
kostnaderna inte heller tas ut av
borgenären, skall de betalas av
staten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i arbetsrättsliga beredskapslagen
(1987:1262)

Härigenom föreskrivs att 33 § arbetsrättsliga beredskapslagen
(1987:1262) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

33 §
En arbetsgivare, som vill att en arbetstagare skall lämna sin
anställning när arbetstagaren uppnår den ålder som medför skyldighet att avgå med ålderspension eller, om någon sådan avgångsskyldighet inte finns, vid fyllda 65 år, skall skriftligen ge arbetstagaren besked om detta minst en månad i förväg.
Om en arbetsgivare vill att
Om en arbetsgivare vill att
en arbetstagare skall lämna sin en arbetstagare skall lämna sin
anställning i samband med att anställning i samband med att
arbetstagaren får rätt till hel för- arbetstagaren enligt socialförsäktidspension enligt lagen (1962:381) ringsbalken får rätt till hel sjukom allmän försäkring, skall ersättning som inte är tidsbegränarbetsgivaren skriftligen ge sad, skall arbetsgivaren skriftarbetstagaren besked om detta ligen ge arbetstagaren besked
så snart arbetsgivaren har fått om detta så snart arbetsgivaren
kännedom om pensionsbeslutet. har fått kännedom om pensionsbeslutet.
En arbetstagare som är anställd tills vidare och har uppnått den
ålder som anges i första stycket har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och har inte heller företrädesrätt enligt
22 och 23 §§.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m.
för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1989:185) om arvoden m.m.
för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §1
Den som inte är ledamot av riksdagen och fullgör ett uppdrag
som avses i 1 eller 2 § har rätt till ersättning för inkomstförlust
enligt vad som sägs i andra eller tredje stycket. Sådan ersättning
betalas utöver ersättning enligt 1 och 2 §§.
Den som på grund av sitt uppdrag går miste om avlöningsförmåner har rätt till ersättning med motsvarande belopp.
Den som på grund av sitt
Den som på grund av sitt
uppdrag går miste om in- uppdrag går miste om inkomster som egenföretagare har komster som egenföretagare har
rätt till ersättning med högst det rätt till ersättning med högst det
belopp per sammanträdesdag belopp per sammanträdesdag
som motsvarar den sjukpen- som motsvarar den sjukpenninggrundande inkomst, delad ninggrundande inkomst, delad
med 365, som är fastställd för med 365, som är fastställd för
egenföretagaren enligt 3 kap. egenföretagaren enligt C 6 och
lagen (1962:381) om allmän för- 7 kap. socialförsäkringsbalken.
säkring.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1

Senaste lydelse 2000:548.
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Förslag till
lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 7 § utlänningslagen (1989:529)1
skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 kap.
7 §2
En fysisk eller juridisk person som har en utlänning i sin tjänst
fastän denne inte har arbetstillstånd skall, oavsett om ansvar
utkrävs enligt 1 a § andra stycket, betala en särskild avgift.
För varje utlänning som avses
För varje utlänning som avses
i första stycket utgör avgiften i första stycket utgör avgiften
hälften av det prisbasbelopp en- hälften av det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän ligt socialförsäkringsbalken som
försäkring som gällde när över- gällde när överträdelsen uppträdelsen upphörde. Om över- hörde. Om överträdelsen har
trädelsen har pågått under en pågått under en längre tid än
längre tid än tre månader, utgör tre månader, utgör avgiften för
avgiften för varje utlänning i varje utlänning i stället hela
stället hela prisbasbeloppet. Av- prisbasbeloppet. Avgiften får
giften får minskas eller efter- minskas eller efterskänkas, om
skänkas, om särskilda omstän- särskilda omständigheter talar
digheter talar för det.
för det.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1
2

Lagen omtryckt 1994:515.
Senaste lydelse 2004:206.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för
anställning på fartyg

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1989:532) om tillstånd för
anställning på fartyg skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5§
Fysisk eller juridisk person som har en utlänning i sin tjänst,
trots att denne inte har föreskrivet anställningstillstånd, skall
erlägga en särskild avgift.
För varje utlänning som avses
För varje utlänning som avses
i första stycket utgör avgiften i första stycket utgör avgiften
hälften av det basbelopp enligt hälften av det prisbasbelopp enlagen (1962:381) om allmän för- ligt socialförsäkringsbalken som
säkring som gällde när över- gällde när överträdelsen uppträdelsen upphörde. Har över- hörde. Har överträdelsen pågått
trädelsen pågått under längre tid under längre tid än tre månader,
än tre månader, utgör avgiften utgör avgiften för varje utlänför varje utlänning i stället hela ning i stället hela prisbasbasbeloppet. Avgiften får ned- beloppet. Avgiften får nedsättas
sättas eller efterges, om sär- eller efterges, om särskilda omskilda omständigheter före- ständigheter föreligger.
ligger.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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Förslag till
lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1
Särskild löneskatt skall för varje år betalas till staten med
16,16 procent på lön eller annan ersättning till arbetstagare som vid
årets ingång är 65 år eller äldre och i övrigt med 24,26 procent på
1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för
arbetstagare,
2. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunalförbund som arbetsgivare eller av Svenska
Kommunförbundet, Landstingsförbundet, det för kommunerna
och landstingen gemensamma organet för administration av personalpension eller Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och
rationaliseringsinstitut, under förutsättning att arbetsgivaren
tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare,
under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen eller liknande garanti tecknats av
kommun, kommunalförbund, Svenska Kommunförbundet eller
Landstingsförbundet,
3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts
enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utgör
komplement till sjukersättning eller till aktivitetsersättning,
5. ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som
åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utges i
form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för mistad
inkomst,
6. bidrag som en arbetsgivare
6. bidrag som en arbetsgivare
lämnar till en sådan vinstandels- lämnar till en sådan vinstandels1
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stiftelse som avses i 3 kap. 2 § stiftelse som avses i C 6 kap.
andra stycket lagen (1962:381) 21 § socialförsäkringsbalken eller
om allmän försäkring eller en en annan juridisk person med
annan juridisk person med mot- motsvarande
ändamål
med
svarande ändamål med undantag undantag för bidrag som lämnas
för bidrag som lämnas till en till en pensions- eller personalpensions- eller personalstiftelse stiftelse enligt lagen (1967:531)
enligt lagen (1967:531) om om tryggande av pensionsuttryggande av pensionsutfästelse fästelse m.m.
m.m.
Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant
bidrag som avses i första stycket. I fråga om sådan för mottagaren
skattepliktig intäkt i form av rabatt, bonus eller annan förmån som
ges ut på grund av kundtrohet eller liknande, skall den som slutligt
har stått för de kostnader som ligger till grund för förmånen anses
som skattskyldig enligt denna lag, om inte denne är den som är
skattskyldig till inkomstskatt för förmånen. I fråga om sådan för
mottagaren skattepliktig intäkt i inkomstslaget tjänst i form av en
förmån eller ersättning som getts ut eller anses utgiven av fysisk
person som är bosatt utomlands eller av utländsk juridisk person,
skall den hos vilken mottagaren är anställd i Sverige anses som
skattskyldig enligt denna lag, om förmånen eller ersättningen kan
anses ha sin grund i anställningen i Sverige och det inte finns något
anställningsförhållande mellan utgivaren av förmånen eller ersättningen och mottagaren.
Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna
i 2 kap. 4−15 och 17−25 §§ socialavgiftslagen (2000:980).
Vid bestämmande av skatteVid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket underlaget enligt första stycket
5 skall bortses från ersättning 5 skall bortses från ersättning
för arbetsskada som inträffat för arbetsskada som inträffat
före utgången av juni 1993 om före utgången av juni 1993 om
ersättningen avser tid därefter ersättningen avser tid därefter
samt från ersättning för arbets- samt från ersättning för arbetsskada som inträffat före ut- skada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan gången av år 1992 om skadan
anmälts till allmän försäkrings- anmälts till allmän försäkringskassa eller Försäkringskassan kassa eller Försäkringskassan
efter utgången av juni 1993. efter utgången av juni 1993.
Detta gäller dock endast ersätt- Detta gäller dock endast ersättning som för en och samme ning som för en och samme
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arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och
en halv gånger prisbasbeloppet
enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän
försäkring.

Författningsförslag till följdändringar i andra lagar

arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och
en halv gånger prisbasbeloppet
enligt socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
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