3
Lagförslag

PROP. 2003/04:100

3 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

3.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1972:625) om statligt
stöd till politiska partier

Härigenom föreskrivs att 2, 6 och 8 §§ lagen (1972:625) om statligt stöd till
politiska partier skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2 §1

Partistöd lämnas som mandatbidrag. Varje mandatbidrag utgör
282 450 kronor.

Partistöd lämnas som mandatbidrag. Varje mandatbidrag utgör
333 300 kronor.
6 §2

Parti som vid val till riksdagen fått
minst 4 procent av rösterna i hela
landet får för varje år för vilket valet
gäller ett helt grundstöd. Helt
grundstöd utgör 4 928 200 kronor.

Parti som vid val till riksdagen fått
minst 4 procent av rösterna i hela
landet får för varje år för vilket valet
gäller ett helt grundstöd. Helt
grundstöd utgör 5 803 200 kronor.
8 §3

Parti som avses i 6 eller 7 § får
utöver grundstödet tilläggsstöd för
varje år för vilket valet gäller med
13 850 kronor för varje vunnet
mandat, om partiet är företrätt i
regeringen och annars 20 650 kronor

Parti som avses i 6 eller 7 § får
utöver grundstödet tilläggsstöd för
varje år för vilket valet gäller med
16 350 kronor för varje vunnet
mandat, om partiet är företrätt i
regeringen och annars 24 300 kronor

1 Senaste lydelse 1996:1533.
2 Senaste lydelse 1996:1533.
3 Senaste lydelse 1996:1533.
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för varje vunnet mandat.

för varje vunnet mandat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004 men tillämpas från och med det
bidragsår som började den 15 oktober 2003.
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3.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:389) om
assistansersättning

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1993:389) om assistansersättning skall
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §4
Ansökan om assistansersättning skall göras skriftligen hos den allmänna
försäkringskassan. Försäkringskassan får uppdra åt en annan försäkringskassa
att handlägga ärendet.
Om någon hos en kommun har ansökt om biträde av personlig assistent
eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, skall kommunen, om den enskilde kan
antas ha rätt till assistansersättning, anmäla detta till försäkringskassan. I
sådant fall skall försäkringskassan även utan ansökan pröva frågan om
assistansersättning.
Assistansersättning får inte lämnas
Assistansersättning får inte lämnas
för längre tid tillbaka än tre månader
för längre tid tillbaka än en månad
före den månad då ansökan eller
före den månad då ansökan eller
anmälan gjorts.
anmälan gjorts.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande
för ansökningar eller anmälningar som gjorts före ikraftträdandet.

4 Senaste lydelse 1999:819.
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3.3

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:703) om
handikappersättning och vårdbidrag

Härigenom föreskrivs att 13 § lagen (1998:703) om handikappersättning
och vårdbidrag skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13 §5
Handikappersättning och vårdbidrag utges från och med den månad då rätt
till förmånen har inträtt.
Vårdbidrag får inte utges för
Vårdbidrag får inte utges för
längre tid tillbaka än den månad då
längre tid tillbaka än den månad då
ansökan om vårdbidrag gjordes.
ansökan om vårdbidrag gjordes.
Handikappersättning får inte utges
Handikappersättning får inte utges
för längre tid tillbaka än två år före
för längre tid tillbaka än sex månader
ansökningsmånaden.
före ansökningsmånaden.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande
för ansökningar om handikappersättning som gjorts före ikraftträdandet.

5 Senaste lydelse 2001:1110.
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3.4

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1335) om
kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för
anläggande av telenät

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät skall ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 §6

Stöd till kommuner för anläggande av allmänt tillgängliga telenät
med hög överföringskapacitet som
har beslutats av länsstyrelsen, ett regionalt självstyrelseorgan enligt lagen
(1996:1414) om försöksverksamhet
med ändrad regional ansvarsfördelning eller samverkansorganet i
Kalmar och Gotlands län enligt lagen
(2002:34) om samverkansorgan i
länen och som avser stödberättigande åtgärder som har utförts
under perioden 1 juli 2000–31
december 2005 skall tillgodoföras
kommunerna genom kreditering på
sådant skattekonto som har upprättats för dem enligt 3 kap. 5 §
skattebetalningslagen (1997:483).

Stöd till kommuner för anläggande av allmänt tillgängliga telenät
med hög överföringskapacitet som
har beslutats av länsstyrelsen, ett regionalt självstyrelseorgan enligt lagen
(1996:1414) om försöksverksamhet
med ändrad regional ansvarsfördelning eller samverkansorganet i
Kalmar och Gotlands län enligt lagen
(2002:34) om samverkansorgan i
länen och som avser stödberättigande åtgärder som har utförts
under perioden 1 juli 2000–31
december 2006 skall tillgodoföras
kommunerna genom kreditering på
sådant skattekonto som har upprättats för dem enligt 3 kap. 5 §
skattebetalningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

6 Senaste lydelse 2002:1127.
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3.5

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1380) om
skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för teleoch datakommunikation

Härigenom föreskrivs att 3, 5 och 14 §§ lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
3 §7

Skattereduktion skall göras vid
debiteringen av slutlig skatt på grund
av 2002–2006 års taxeringar.

Skattereduktion skall göras vid
debiteringen av slutlig skatt på grund
av 2002-2007 års taxeringar.
5 §8

I underlaget för skattereduktionen
ingår utgifter för en anslutning som
tas i bruk under perioden den 1
januari 2001–den 31 december 2005
och som är betalda senast vid
tidpunkten för ansökan.

I underlaget för skattereduktionen
ingår utgifter för en anslutning som
tas i bruk under perioden den 1
januari 2001–den 31 december 2006
och som är betalda senast vid
tidpunkten för ansökan.

14 §9
En ansökan om skattereduktion
En ansökan om skattereduktion
skall ha kommit in till Skatteverket
skall ha kommit in till Skatteverket
senast den 1 mars 2007. Om en
senast den 1 mars 2006. Om en
ansökan har kommit in senast den 1
ansökan har kommit in senast den 1
mars under taxeringsåret, skall
mars under taxeringsåret, skall
skattereduktionen tillgodoräknas vid
skattereduktionen tillgodoräknas vid
debitering av slutlig skatt på grund
debitering av slutlig skatt på grund
av taxeringen samma år.
av taxeringen samma år.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

7 Senaste lydelse 2003:823.
8 Senaste lydelse 2003:823.
9 Senaste lydelse 2003:824.
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3.6

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1514) om
generellt statsbidrag till kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till
kommuner och landsting skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §10
Skatteverket fastställer statsbidragets storlek samt lämnar senast den 25
januari bidragsåret uppgift till varje kommun och landsting om storleken av
dess bidrag.
Om anslaget för statsbidraget
ändras under pågående bidragsår, skall
skatteverket snarast fatta ett nytt beslut
om bidragets storlek.
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

10 Senaste lydelse 2003:661.

59

PROP. 2003/04:100

Riksdagsstyrelsen har följande förslag till lagtext.

3.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd
till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i
riksdagen

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (1999:1209) om stöd till
riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen skall ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §11
Stödet är avsett att bekosta
Stödet är avsett att bekosta
handläggarhjälp åt riksdagens ledahandläggarhjälp åt riksdagens ledamöter. Stödet beräknas efter normen
möter. Stödet beräknas efter normen
att det skall täcka kostnaden för en
att det skall motsvara kostnaden för
politisk sekreterare per två ledamöter.
– 225 politiska sekreterare under
För en politisk sekreterare utbetalas
perioden den 1 september 2004–30
36 700 kronor per månad.
juni 2005,
– 335 politiska sekreterare under
perioden den 1 juli 2005–30 juni
2006, samt
– 349 politiska sekreterare från den
1 juli 2006.
Vid bestämmande av stödets storlek
skall beloppet 46 000 kronor per
politisk sekreterare och månad ligga
till grund för beräkningen.
Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

11 Senaste lydelse 2003:1055.
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