
Soci::ilförsäkringsutskottets betänkande nr 21 år 1973 

Nr 21 

Socialförsäkringsutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj :ts 
proposition 1973:46 angaende 11tfom111ingen av beskattad sjukpenning. 
m. m., jämte motioner. 

Propositionen 

Sedan Kungl. Maj:t i propositionen 1973:1 (bibga 7. punkten B 6) 
hniiknat meckl för nedannämnda ända111[1L har Kungl. Maj:t i proposi

tion.:n 1973 :46 under <i beropande av statsr{idsprotokolkt öva social

ilrendcn för den 9 mars 1973 föreslagit riksdagen att 

A. antaga följande vid propositionl'n fogade förslag till 

I) lag om iindring i lagen (1962:381) om allmiin försiikring. 

2) lag om ändring i lagen ( 1954:243) om yrkesskaddiirsiikring, 

3) lag om ändring i lagen (1962:392) lllll huslrutiWigg och kommu-

nalt bostads! ilhigg till folkpension, 

4) lag om iindring i militärersiittningsförordningen ( 1950:261 ), 
5) lag om fodring i lagen (1956:293) om ersättning [1t smitthiirarc, 

6) lag om ändring i lagen (1967:919) om drdl·säkring av yrkcsskadc

livriintor m. m .. 

71 lag om iindring i förordningen (1954:519) angåendt• kostnadsfria 

nd1 prisnedsatta Eikemedel m. m., 

B. fi.'>r budgeLirct 1973/74 under femll' huvudtiteln till Bidrag till 

.1j11k;;'irsiikri111;e11 anvisa ett förslagsanslag av 2 220 000 000 kr. 

I propositionl·n liiggs fram förslag till en omkonstruktion av sjukpen

ningförs:ikringen. I samhand d:irmcd föreslils en höjning a\' L'rsättnings

niv:in för sjukpenning från den allmiinna fi:irsJkringl'n i anslutning till att 

sjukpenningförmiinerna görs skattepliktiga. 

Nuvaramk system med sjukpenningklasser förL·sEis t•rsatl av en 

sjukpenninggrnndanck inkomst som direkt knyter an till den inkomst 

som sjukpenningl·n skall ersätta. Sjulqwnningen fi.irc~sl:\s utg;] med ett 

belopp som motsvarar 90 •:;. av dl·n fö1-S:ikracks sjukpenninggrundande 

inkomst upp till en i!rsinkomst som motsvarar 7.5 basbl'lopp. Sjukpen

ningen föreslås bli pl'llsionsgrundande för ATP. Dl'tsamma föreshis gälla 

bl. a. för sjukpenning fdn yrkesskadeförsiikringl'n. I propositionen läggs 

oc·ksii fram förslag till de lagfodringar som behiivs för tillgodoriiknande 

som pcnsionsgrundandl' inkomst av vissa förmiiner vid vård av barn och 

vid arbetslöshl't varom fiirslag lagts fram i propositionerna 197 3 :4 7 och 

J 97 3:.5(i. 

Sjukpenningl·n fi)r hemmam;1br fi-\resl;°is hiijd fr[rn (i kr. till 8 kr. om 

dagen utan beskattning. Det fiircslås d:irjiimte ati de särskilda barntilEig

gen till sjukpenningen slopas. För förs:ikrade med förvärvsinkomst mellan 

I HiksJa{;Cll 1973. Il sam/. Nr:!/ 
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1 800 kr. ol'l1 4 500 kr. om iiret förl'sH1s i propositionen siirskilda 
övng~ingsrl'gkr. Möjligheterna att teckna frivillig sjukpenningförsiikring 

fiircsli1s vidgade till att giilla ett sammanlagt belopp på 20 kr. om dagen 

utan beskattning mot f. n. 15 kr. 

1 propositionen har den föreslagna höjningen av sjukpcnningförmå

nnna hl'räknats medföra att sjukförsiikringens kostnader år 1974 ökar 

mt'd omkring 2 700 milj. kr. jämfört med år 1973. 
Propositionen innehåller även förslag om nya finansicringsrcgkr för 

sjukförsäkringen. Dessa finansicringsregler omfattar iivrn kostnaderna för 

ek i propositionerna 1973:45 och 1973:47 framlagda förslagen om 

genom förandL' av en allmiin tandvårdsförsäkring och en föräldraförsäkring. 

Statsbidrag föres!3s utga med en tredjedel av samtliga kostnader inom 

sjukfiirsiikringen. Statens bidrag till sjukförsäkringen beräknas därmed i 

propositionen stiga från omkring 1 000 milj. kr. för år 1973 till drygt 

3 450 milj. kr. för h 1974. Arbetsgivarna föresE1s svara fi.ir ca 40 % av 

hela sjukförsiikringens kostnader. Arbetsgivarnas sjukförsiikringsavgift 

fiirl'sltis chirför höjd frf111 nuvarande 3,2 % till 3,8 % av li.ineunderlagct 

fr. o. m. di:n 1 januari 1974. Genom höjningen beriiknas försäkringen 

tillfiiras 665 milj. kr. för helt år. 

Som bidrag till finansieringen av tandvårdsförsäkringen, föräldraför

säkringcn uch de höjda sjukpenningsförmånerna föreslås vidare att 

sjukfiirsiikringcn tillförs 250 milj. kr. genom ökade sjukförsäkringsav

gifter fr;'in de försäkrade, motsvarande i genomsnitt 70 kr. per försäkrad 

och år. Denna egenavgift till sjukförsäkringen föreslås samtidigt få en 

iindrad utformning. Avgiften föreslås bestä av dels en fast del pa 300 kr. 

för varje försäkrad med minst 4 500 kr. i årsinkomst, dels en rörlig del 

s0m skall utgöra en viss procentandel av den sjukpenninggrundande 
inkomsten. Dt'n totala sjukförsäkringsavgiften får enligt förslaget inte 

överstiga 10 procent av den till statlig inkomstskatt beskattningsbara 

inkomsten. Fnligt propositionen kommer den föreslagna avgiftskonstruk
tionen ·- j~im fört med de avgifter som skulle ha giillt [1r 1974 vid 

oföriindrndl' förmfos- och finansieiingsregler - att inncbiira minskade 
eller oförändrade avgifter för försikradc i inkomstlägen upp till 20 000 kr. 

i :irsinkomst av anstiillning. För den som har 30 000 kr. i ilrsink0mst 

kommer avgiften att öka med ca 50 kr. per ilr, medan dL'n som har 

40 000 kr. i [Hsinkomst kommt.!r att fa betala ca 100 kr. mer iin han 

skulle ha gjort år 1974 enligt nuvarande regler. För de högsta 

inkomsttagarna, som berörs av höjningen av övre inkomstgriinscn till 

sjukpl'llningsskal~rn, ökar avgiften med mellan 200 och 300 kr. per [1r. 

För egna fört'lagare föresl:is särskilda avgiftsregkr. 

Samtliga nu nämnda iltgiirder föreslås bli genomförda den januari 

1974. 
Författningsförslagen iir av följamk lydelse. 
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1) Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1962:381) om allmän för
säkring, 

dels att 3 kap. 9 § och 15 kap. 2 §skall upphöra att gälla, 
dels att I kap. 6 §, 3 kap. 1-6, 10, 11, 16-18 §§, 4 kap. 3 §, 7 kap. 

1§,11 kap. 2, 3 och 6 §§, 13 kap. 2 §, 17 kap. I och 4 §§, 18 kap. 5 §, 
19 kap. 1-4, 6 och 7 §§, 20 kap. 3 och 4 §§ samt 21 kap. I §skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Nu11arande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 

6 §1 

Inom folkpensioneringen och 

försäkringen för tilläggspension 
skola de beräkningar, som angivas 
i denna lag, göras på grundval av 
ett b a s b e I o p p. 

Inom den allmänna ·försäk

ringen skola de beräkningar, som 
angivas i denna lag, göras på 
grundval av ett b as b e 1 o p p. 

Basbeloppet fastställes av Konungen för varje månad och utgör 
fyratusen kronor multiplicerat med det tal, vilket angiver förhållandet 
mellan det allmänna prisläget under andra månaden före den som 
basbeloppet avser och prisläget i september 1957. Ändring av nämnda tal 
må ej föranleda ändring av basbeloppet, med mindre talet stigit eller 
nedgått med minst tre procent sedan närmast föregående ändring av 
basbeloppet vidtogs. Det sålunda beräknade basbeloppet avrundas till 
närmaste hundratal kronor. 

3 kap. 

Försäkrad äger enligt 1•ad nedan 
sägs rätt till sjukpenning på grund
val a~· placering i sjukpenningklass. 

1 Senaste lydelse 1967:206. 

§ 

Hos allmän försäkringskassa in
skriven försäkrad äger enligt vad 
nedan sägs rätt till sjukpenning, 

om hans sjukpenninggrundande 
inkomst uppgår till minst fyratu
senfemhundra kronor. 

Försäkrad, som är inskriven i 

allmän försäkringskassa men som 
icke har sjukpenninggrundande in-
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Hos allmän .försäkringskassa in

skrii•en försäkrad, i•ars inkomst av 
förPän•sarbete för dr räknat upp

går till minst ettusenåttahundra 

kronor, skall med hänsyn till sag

da inkomst 1•ara placerad i sjuk

penningklass. Har den försäkrade 

inkomst såi•äl av anställning som 

ai• annat förvän•sarbete, skall pla

ceringen anses grundad på in koms" 

ten a1• anställning sål'itt al'ser den 
sjukpenningklass, i l'i/ken den ji."ir

säkrade skulle hava placerats med 

hänsyn enbart till sagda inkomst, 

samt i övrigt på inkomsten av 

annat fön·ärvsarbete. För tid dd 

undantagande från försäkringen 

för tilläggspension enligt 11 kap. 

7 § äger giltighet för den försäkra

de skall för placerin1; i högre sjuk

penningklass enligt 4 § än klassen 

nr 2 hänsyn icke tagas till inkomst 

av annat fön•än•.wrbete än anställ

ning. 

Med inkomst a1• fön•ärrsarbet.e 

arses den inkomst i penningar el
ler naturaförmåner i jiJYm a1• kust 

eller bostad. snm försäkrad kan 

antagas komma att tills 1•idare 

2 Senaste lydelse 1970:141. 

4 

Föreslagen lydelse 

komst uppgående till fyra-

tusenfemhundra kronor, skall än

då 1>ara berättigad till sjukpenning 

enligt vad nedan sägs, fömtsatt att 

han är gift och stadigvarande sam

manbor med sin make eller, i 
annat fall, stadig11arande samman

bor med barn under sexton år till 

honom eller hans make eller med 

någon, med 1•ilken han varit gift 

eller har eller har haft barn. 

S j u k p e n n i n g g r u n d a n

d e in ko m st är den inkomst i 

penningar eller naturaförmåner i 

form a11 kost eller bostad, som för

säkrad kan antagas för år räknat 

komma att tills vidare åtnjuta ai• 
eget arbete, antingen såsom ar

betstagare i allmän eller enskild 
tjänst (i n k o m s t a v a n -

s t ä l l n i n g) eller på annan 

grund (in k o m s t a v a n n a t 
förvärvs ar b e te). Sjukpen

ninggrzmdande inkomst fastställes 

ai• försäkringskassan. Inkomst a1• 

anställning och inkomst av annat 
förvän1sarbete skola däri•id var för 

sig avrundas till närmast lägre 

hundratal kronor. För tid då un

dantagande från försäkringen för 

tilläggspension enligt 11 kap. 7 § 

gäller för den försäkrade skall 

inkomst a11 annat fön1än1sarbete 

icke beaktas. 

Vid beräkning av sjukpenning

grundande inkomst bortses från in
komst a11 anställning och annat för

värvsarbete i den mån summan där

al' Öl'erstiger sju och en ha/i> gånger 
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Nul'arande lydelse 

åtnjuta al' eget arbete, antingen 

såsom arbetstagare i allmän eller 
enskild tjänst (i n k o m s t a 1• 

an s t ä 11 n in g) eller ock eljest 

(inkomst av annat för

i•ärvsarbete). Ersiittning i 
penningar eller naturaförmant'r 

som nyss sagts för arbete som 

försiikrad utför för annans riikning 

utan atl vara anställd i dennes 

tjiinsL ansl'S si1som inkomst av an

ställning, siivida den förs3krade 

och den som utgivit ersättningen 

ii ro ense dii rom samt överenskom

melse tillika triiffas enligt 11 k1p. 

'2 ~ andra stycket; och skall i dy

likt fall dl'n förre anses sasom 
arbetstagare od1 den SL'nare siisnm 
arbdsgivare. 

lkriikning av inkomst av fiir

i•ärl'sarhete skall, d3r förhållande

na ej eljest iiro kända för försiik

ringskassan. grundas på de upplys

ningar. som kassan kan inhämta av 

den försäkrade eller dennes arbets

givare eller som må kunna framgå 

av lkn uppskattning. som vid 

taxning ~orts av den försiikrades 

inkomst. Inkomst av arbete för 
egen räkning mii ej beriiknas högre 
än som motsvarar skälig avlöning 
för liknande arbete för annans 
riikning. UtglirL'S inkomst helt e1: 

kr del vis av nat uraförmiiner, skola 

dessa uppskattas L'fter de regler, 

som tilliimpas vid taxering till 

kommunal inkomstskatt. 
Fijrsäkrad, som är inskriven hos 

allmtYn försäkringskassa men l'llrs 

inkomst av fårvärl'sarbete icke 

uppgdr till ettusenåttahundra kro

nor för dr, skall /iki>äl Para place

rad i sjukpenningklass, såframt 

han är gift och stadig1,arande sam

manbor med sin make eller, i an

nat fall, stadigvarande sammanbor 

5 

Föreslagen lydelse 

det l'id årets ingång gällande bas

beloppet. Belopp, frdn l'ilket så

lunda skall bortses, al'fäknas i 

i första hand på inkomst av annat 
fön•än,sarbete. Ers3ttning i pen

ningar eller naturaförmåner som i 

första stycket sagts för arbete som 

försiikrad utför för <1nnans riikning 

utan att vara anställd i dennes 

tjänst anses såsom inkomst av an

ställning, såvida den försäkrade 

och den som utgivit ersättningen 

äro ense därom samt överenskom

melse tillika träffas enligt 11 kap. 

2 § andra stycket; och skall i dy

likt fall den förre anses såsom 

arbetstagare och den senare såsom 

arbetsgivare. 

Beriikning av sjukpenninggrun

dande inkomst skall, där förhål

landena ej eljest äro Rända för 

förs3kringskassan, grundas på de 

upplysningar, som kassan kan in

hämta av den försäkrade eller den

nes arbetsgivare eller som må kun

na framgå av den uppskattning, 
som vid taxering gjorts av den 

försäkrades inkomst. Inkomst av 
arbete för egen räkning må ej be
räknas högre än som motsvarar 

skiilig avlöning för liknande arbete 

för annans räkning. Utgöres in

komst helt eller delvis av natura

förm5ner, skola dessa uppskattas 

efter de regler, som tillämpas vid 

beräkning av preliminär skatt. 



sru 1973:21 
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med barn under sexton år till ho
nom eller hans make eller med 
någon, med 1•ilken han 1•arit gift 
eller har eller har haft barn. 

f<örsäkrad, som atnjuter hel för

tidspension enligt denna lag eller 

under miinaden närmast före den, 

varunder han uppnått sextiosju års 

ålder, åtnjutit sådan pension eller 

på grund av l'ad i 4 kap. 3 § 

stadgas icke vidare äger komma i 

åtnjutande a1• sjukpenning, må ej 
1•ara placerad i sjukpenningklass. 
Ej heller må försäkrad på grund av 

vad i 2 § sista stycket stadgas 1•ara 
placerad i sjukpenningklass för tid 

efter den månad, varunder han 

fyller sextiosju år. 

Försäkrad som avses i 2 § sista 
stycket skall tillhöra sjukpenning
klass nr I. Hel sjukpenning i den
na klass utgör sex kronor för dag. 
Ö11riga sjukpenningklasser och be
loppet a1• hel sjukpenning för dag i 
1•arje klass framgår av följande ta

bell: 

3 Senaste lydelse 1970:141. 
4 Senaste lydelse 1972:671. 

4 §4 

6 

Föreslagen lydelse 

Försäkrad, som åtnjuter hel för

tidspension enligt denna lag eller 

under månaden närmast före den, 

varunder han uppnått sextiosju års 

ålder, åtnjutit sådan pension, har 
ej rätt till sjukpenning. För tid 

efter ingången a11 den månad, l'ar
under försäkrad fyllt sextiosju år 
eller dessförinnan börjat .åtnjuta 

å/derspension enligt denna lag, må 
sjukpenning utgå för högst ett

hundraåttio dagar. 

Ej må försäkrad på grund av 

vad i 1 § andra stycket stadgas 

uppbära sjukpenning för tid efter 

den månad, varunder han fyller 

sextiosju år. 

Hel sjukpenning utgör för dag 
nittio procent av den fastställda 
sjukpenninggrundande inkomsten, 
delad med trehundrasextiofem. 
Sjukpenningen a1•rundas till när
maste hela krontal. För försäkrad 
som avses i 1 § andra stycket ut
gör hel sjukpenning åtta kronor 
för dag. 
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-·----··· -------- ·-·-----

Sjuk- Inkomsten a11 fön1är11s- Sjuk-
pc11- arbete uppgdr för år pen-
ning- --------- ning 
klass till kr. men ej kr. 
nr till kr. 
- -----------·--·-
2 1800 2 600 6 
3 2 600 3400 7 
4 3 400 4 200 8 
5 4 200 5 000 9 
6 5 000 5 800 10 
7 5 800 6 800 12 
8 6 800 8 400 14 
9 8 400 10200 16 

10 10 200 12 000 19 
1/ 12 000 14 000 22 
12 14 000 16 000 25 
13 lfi 000 18 000 28 
14 18 000 21 000 31 
15 21 000 24 000 34 
16 24 000 27 000 37 
17 27 000 30 000 40 
18 JO 000 33 000 43 
19 33 000 36 000 46 
20 36 000 39 000 49 
21 39 000 52 

Av sjukpenningbeloppet i varje 

klass utgöra sex kronor grundsjuk

penning och återstoden tilläggs

sjukpenning. 

För Jag då försäkrad åtnjuter 
sjukhusvård skall sjukpenning 
minskas med tio kronor, dock 
med högst hälften av sjukpenning
ens belopp. Minskningen skall in
till ett belopp av tre kronor anses 
belöpa på grundsjukpenning. I ö1•
rigt skall minskningen i första 

hand anses belöpa på sådan del a1• 
tilläggssjukpenning, som svarar 

mot inkomst av anställning. 

Utan hinder av vad i tredje 

stycket stadgas utgör sjukpenning

en vid sjukhusi•ård lägst sex kro

nor för försäkrad som stadigvaran

de sammanbor med barn under tio 

dr till honom eller hans make eller 

till någon, med vilken han stadig

varande sammanbor och med vil

ken han varit gift eller har eller 

har haft barn. 

7 

Föreslagen lydelse 

För dag då försäkrad åtnjuter 
sjukhusvård skall sjukpenning 
minskas med tio kronor, dock 
med högst en tredjedel av sjuk
penningens belopp. Därvid skall 
det belopp varmed minskning sker 

avrundas till närmast lägre hela 

krontal. Sjukpenning vid sjukhus

vård skall dock alltid utgå med 
lägst åtta kronor_ 
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NuParande lydelse 

Allmän försiikringskassa skall i 

samband med inskrivning av för

säkrad besluta angående den för

säkrades placering i sjukpenning

klass. Av beslutet skall framgå i 

vad 111{111 placeringen grundas på 

inkomst av anstiillning eller pd in

komst av annat förvärvsarbete. 

Den ji:irsäkrades placering i sjuk

penningklass skall omprövas 

a) när till kassans kännedom 

kommit att försäkrads inkomst-

förh:1llanden undergått iindring av 

be ty deist' för placeringen i sjuk-

penningklass, 

5 ~s 

8 

Föreslagen lydelse 

Allmiin försäkringskassa skall i 

samband med inskrivning av för

säkrad besluta angående den för

säkrades tillhärighet till sjukpen

ningförsäkringen. I fråga om för

säkrad som al'ses i 1 § första 

stycket skall kassan samtidigt fast

ställa den försäkrades sjukpen

ninggrundande inkomst. Av be
slutet skall framgå i vad mån 

sjukpenninggrundande inkomst är 

att hänföra till anställning eller till 

annat förvärvsarbete. Beslut om 

tillhörighet till sjukpemzingförsäk-

ringen skall omprövas 

a) när till kassans kännedom 

kommit att försäkrads inkomst

förhällanden undergått ändring av 

betydelse för rätten till sjukpen

ning eller för sjukpenningens stor-

lek, 
b) när undantagande som avses i 2 § första stycket sista punkten blir 

giltigt eller upphör att äga giltighet, samt 

c) när förtidspension enligt den

na \ag beviljas den försäkrade eller 

redan utghende sädan pension 

ändras med hänsyn till ändring.av 

den förs:ikracks arhet~förmdga. 

i\.ndring av försiikrads placering 

i sjukpenningklass i fall som avses 

under a), b) och c) här oi•an må ej 

ske förrän vid det mdnadsskifte 

som inträffar närmast efter det 

beslutet härom fattats. Ändring al' 

f<>rsäkrads placering i sjukpenning

klass i annat fall skall ske vid 

månadsskiftet närmast efter det 

anledning till iindringen uppkom

mit eller, i fall då försäkrads place

ring i sjukpenningklass enligt 2 § 

s ScnJste lydelse 1970:141. 

c) när förtidspension enligt den
na lag beviljas den försäkrade eller 

redan utgående s[1dan pension 

ändras med hänsyn till iiridring i 

den försäkrades förmåga eller möj

lighet att bereda sig inkomst ge

nom arbete. 
Ändring skall i fall som avses i 

första stycket a) ej ske förrän 

trettio dagar efter det försäkrings

kassan fatt kännedom om in

komständringen. .i\.ndring skall i 

annat fall ske så snart anledning 

till iindringen uppkommit eller, i 

fall da sjukµenningförsäkring en

ligt 1 § andra stycket skall upphö

ra pa grund av att den försäkrades 

make eller ni1gon med vilken den 

försiikrade varit gift eller har eller 
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Numrande lydelse 

sista stycket skall upphöra pä 

grund av att hans make eller nå

gon med vilh•n han varit gift eller 

har eller har haft barn avlider, vid 

fjärde månadsskiftet efter dödsfal

let. 

Unda tid dä försäkrad lider a1• 

sjukdom svm a1•ses i 7 § må hans 

placering i sjukpenningklass icke 

ändras, med mindre säda11t fall är 

för handen som al'scs under b) 

vch c) här Ol'!lll eller rätt till sjuk

penning upphifr till fijljd a11 l'ad i 

4 kap. 3 eller 5 §stadgas. 

Under tid då försäkrad efter 

förmedling av arbctsmarknads

myndighet eller arbetsvärdsorgan 

hos kommun dkr landstingskom

mun undergi\r arbetsprövning. yr

kesutbildning eller arbctsträning 

må han ej placeras i lägre sjukpen

ningklass än den han närmast dess

förinnan tillhörde, med mindre s3-

dant fall är för handen som avses 

under b) och c) här 011an eller, vad 

angår arbctsträning, denna pågiitt 

sex mimadcr. 

Försäkrad är skyldig alt så snart 

ske kan och st::nast inom t v~i 
veckor till den allmänna försiik

ringskassan anmäla sadan stadigva

rande ändring i sina inkomstför

hållanden, som är av betydelse för 

placeringen i sjukpenningklass. 

6 Senast.: lyddse 1971 :631. 

6 ~6 

9 

Föreslagen lydelse 

har haft barn avlider, vid fjärde 
manadsskiftet efter dödsfallet. 

Under tid dii försäkrad efter 

förmedling av arbetsmarknads

myndighet eller arbetsviirdsorgan 

hos kommun eller landstingskom

mun undergt1r arbetsprövning, yr

kesutbildning eller arbetstriining 

skall fastställd sjukpenninggrzm

dande inkomst ej sänkas, med 

mindre sådant fall är för handen 

som avses i första stycket b) eller 

c) eller, vad angår arbetsträning, 

denna pågått sex månader. 

Försiikrad är skyldig alt så snart 

ske kan och senast inom två 
veckor till den allmänna försäk

ringskassan anmiila sådan ändring i 

sina inkomstförhållanden, som på

i•erkar rätten till sjukpenning eller 

sjukpenningens storlek. 

A //män försäkringskassa skall 

i den utsträckning det skäligen på

kallas genom förfrågningar hos de 

försäkrade eller på annat lämpligt 
sätt inhämta uppgifter om den 

försäkrades inkomstförhållanden 

och andra omständigheter som ha 
betydelse för sjukpenrzingförsäk

ringen. 
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Nuvarande lydelse 

Till sjukpenning utgiPes bur n -

t i l l ägg för den försäkrades el

ler hans makes barn under sexton 

år, med vilk<'t den försäkrade sta

digvarande sammanbor. Detsam

ma gäller där den försäkrade är 

underhållsskyldig beträffande 

barn under sexton år, med vilket 

han icke stadigrnrunde samman

bor, såframt han på sätt riksför

säkringsi•erket föreskriver styrker 

att underhållsskyldigheten fullgö

res. 

Barntillägg till hel sjukpenning 

utgör en krona för ett eller t1•å 

barn, två kronor för tre eller fyra 

barn samt tre kronor för fem eller 

flera barn, allt för dag. Till sjuk

penning, som tillkommer försäk

rad 1•ilken stadigvarande samman

bor med barn under tio dr, utgör 
dock barntillägg lägst två kronor 
för dag. 

Barntillägg till halv sjukpenning 
utgör hälften av belopp som i 

föregående stycke sägs. 

Vid tillämpning ai• denna para
graf skall med make jämställas 

den, med vilken den försäkrade 

stadigvarande sammanbor och 

med vilken han l'arit gift eller har 
eller har haft barn. 

För den dag då sjukdomsfallet 

inträffade utgår sjukpenning en
dast om den försäkrade på grund 

av sjukdomen gått miste om dag

penning fdn erkänd arbetslöshets

kassa eller sjukperioden börjar 
inom tjugu dagar efter föregående 

7 Senaste lydelse 1970:14 L 

Föreslagen lydelse 
9 §7 

10 

För den dag då sjukdomsfallet 
inträffad.: utgår i annat fall än 

som avses i 9 § sjukpenning endast 

om den försäkrade på grund av 
sjukdomen gått miste om dagpen
ning från erkänd arbetslöshetskas
sa eller kontant arbetsmarknads-

8 Senaste lydelse 1970:141. förslaget till ny lydelse framläggs under förutsättning 
av bifall till prop. 1973:47 och 1973:56. 
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Numrande lydelse 
sjukpcriods slut. 

11 

Föreslagen lydelse 
stöd enligt lagen (1973:00) om 
kontant arbetsmarknadsstöd eller 
sjukperioden börjar inom tjugu 
dagar efter föregående sjukperiods 
slut. 

Varar sjukperioden högst sex dagar utöver den dag då sjukdomsfallet 
inträffade, utgår sjukpenning för dag, då den försäkrade icke skulle hava 
utfört förvärvsarbete i sin huvudsakliga sysselsättning, endast i den mån 
antalet sådana dagar, den dag då sjukdomsfallet inträffade oräknad, 
överstiger två. 

Utan hinder av andra stycket utgår 
a) sjukpenning för semesterdag; 

b) sjukpenning till försäkrad 
som vid sjukperiodens början äger 
uppbära dagpenning från erkänd 
arbctslöshetskassa; 

c) sjukpenning till försäkrad 
som är placerad i sjukpenningklass 
nr 1 eller är placerad i sjukpen
ningklass nr 2 och skulle hal'a 
J>arit placerad i sjukpenningklass 
nr 1 om hans inkomst av förvärrs
arbete icke uppgått till ettusen
åttahundra kronor för år. 

b) sjukpenning till försäkrad 
som vid sjukperiodens början äger 
uppbära dagpenning från erkänd 
arbetslöshetskassa eller kontant 

arbetsmarknadsstöd enligt lagen 
(197j:OO) om kontant arbets

marknadsstöd; 
c) sjukpenning till försäkrad, 

som avses i 1 §andra stycket. 

Sjukpenning må ej utgivas för tid, innan anmälan om sjukdomsfallet 
gjorts hos den allmänna försäkringskassan, där ej hinder mött för sådan 
anmälan eller eljest särskilda skäl föranleda att sjukpenning bör utga. 

Sasom sjukperiod anses tid, varunder försäkrad i oavbruten följd lider 
av sjukdom som avses i 7 §. 

11 ~ 9 

Därest försäkrad gör anmälan 
därom till den allmänna försiik
ringskassan, skall i fråga om sjuk
period, som börjar efter nästa må-
nadsskifte, til/äggssjukpenning 

som svarar mot inkomst av annat 
förvärvsarbete icke utgå för de 
första tre, trettiotre eller nittiotre 

9 St:!naste lydelse 1966 :350. 

Därest försiikrad gör anmälan 
diirom till den allmänna försäk
ringskassan, skall i fråga om sjuk
period, som börjar efter nästa må
nadsskifte, sjukpenning som svarar 
mot inkomst av annat förvärvsar
bete icke utgå för de första tre, 
trettiotre ~llcr nittiotre dagarna av 
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N111·arandt' lydelse 

dagarna av varje sjukperiod. den 

dag di! sjukdornsfallet intriiffade 

inriiknad (k ar c n s t i d). Därvid 

iiga 10 § första-tredje styckena 

icke tillämpning i fråga om sådan 

sjukpenning. Vid beräkning av 

karl'llstid skola. diircst sjukperiod 

börjar inom tjugu dagar efter före

gäenJe sjukpcriods slut. de bada 

perioderna anses sitsom en sjuk

perioJ. 

12 

F6reslagen lydelse 

varje sjukpcriod. den dag d<I sjuk

domsfallet intriiffadc inräknad 

(karenstid). Därvid äga 10~ 

första- tredje styckena icke 

tillämpning i fråga om sådan sjuk

penning. Vid beräkning av karens

tid skola. diirest sjukperiod börjar 

inom tjugu dagar eftn föregaende 

sjuk periods slut, de bada perioder

na anses sil.som en sjukperi,od. 

Förs:ikrad. som gjort anmiilan enligt första stycket, må övergå till 

försiikring med kortare karenstid eller utan karenstid. om han ej fyllt 

femtiofem {ir samt har god hiHsa. Sftdan fodring skall giil\a fdn och nwd 

mi'tnaden närmast efter den, då framställning hiirom gjordes hos kassan, 

men mä ej äga tillämpning vid sjukdom, som inträffat innan iindringen 

blivit giill<mde. 

Upphör undantagande som av

ses i 2 ~ första stycket sista punk

ten alt iiga giltighl't, skall beträf

fande tilläggssjukpenning, som 

svarar mot inkomst av annat för

värvsarbete. gälla en karenstid av 

nittiotrt! dagar. Den fiirsiikrade må 

dock under de förutsiittningar 

som angivas i andra stycket välja 

försäkring med kortare karl'!lstid 

eller utan kan::nstid; och skall diir

vid jiimväl i övrigt tillämpas vad i 

I frdga om försäkring med ka

renstid skal/ 11id tillii111p1Zillg av 5 .~ 

andra stycket fiirsta punkten den i 

sagda punkt angiPna tiden trettio 

dagar ökas med det antal dagar 

som svarar 111nt den Fa/da karens

tiden. 

Upphör undantagande som av

ses i 2 § första stycket sista punk

ten att iiga gillighl't, skall hetriif

fande sjukpenning, som svarar 

mol inkomst av annat förvärvsar

bete. gälla en karenstid av nittio

tre dagar. Den försäkrade ma dOL'k 

under de fiirutsiittningar som angi

vas i andra stycket välja försiikring 

med korlaTL' karenstid eller utan 

kart'nstid; och skall därvid jiimviil i 

övrigt tillämpas vad andra 

anLlra stycket iir stadgat. sty..:ket är stadgat. 

Ej må i niigot fall sjukpenning som avses i denna paragraf utgivas vid 

sjukdom, som intriiffat medan undantagande :igde giltighet. 

16 §I 0 

Bctriiffande arbetstagare, som 

enligt statliga föreskrifter eller pa 

Bt'!räffande arbetstagare, som 

enligt statliga föreskrifter eller pa 

1 0 Senaste lydelse 1964:156. Förslaget till ny lydelse framläggs under förutsättning 
av bifall till prop. 1973:47. 
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N111'arande (1•delse 
grund av bestämmdse, som beslu

tats av kommun eller landstings

kommun, iir berättigad att uppbä

ra lön vid sjukdom eller barns

börd, äger Konungen föreskriva 

undantag helt eller dl'lvis frän vad 

som är stadgat om placering i sjuk

penningklass. 

lfar undantag som i första 

stycket siigs icke föreskrivits eller 

giillcr det endast delvis, äger ar

betsgivaren i den ordning Konung

l'n bestiimmcr frim allmän försiik
ringskassa erhälla arbetstagaren 

tillkommande sjukpenning jämte 

barntillägg, i elen miln nämnda för

m{rner icke överstiga den utbetal

da lönen. 

Överenskommelse att arbetsgi

vare. som vid arbetstagares sjuk

dom eller barnsbörd utgivit lön till 

arbetstagaren, skall hos allmän 

försäkringskassa äga uppbära ar

hl'tstagarcn tillkommande sjuk

penning jämte barntillägg är bin

dande för kassan, endast sil.fram! 

överenskommelsen har form av 
kollektivavtal och ä arbetstagarsi

dan slutits eller godkänts av orga

nisation, som L'nligt lagen om för

enings- och förhandlingsriitr är att 

anse ;;<\som huvudorganisation. 

f'öreligger dylikt kollektivavtal, 

rnii det av arbetsgivare, som är 

bunden av avtalet, efter överens

kommelse aberopas jämviil bdräf

fantk arbetstagare, vilken icke 

omfattas av avtalet men syssclsiit

tes i s~idant arhck för vilket avta

let gäller. 

Jlar förs1ikrad, som drabbats av 

sjukdom utom riket, därvid erhål

lit underh:ill genom utrikL·sförvalt-

13 

Föreslagen lydelse 

grund av bestämmelse, som beslu

t;.its av kommun eller landstings

kommun, är bcriittigad att uppbii

ra lön vid sjukdom eller ledighet 

för l'tird a1• sjukt barn eller med an

ledning al' barns födelse, äger Ko
nungen föreskriva undantag helt 

eller delvis från vad som är stadgat 

om rätt till sjukpenning och jor

äldrapenn ing. 

Har undantag som i första 

stycket sägs icke föreskrivits eller 

gäller det endast clt'lvis, äger ar

betsgivaren i elen ordning Konung

en bestämmer fran allmän försäk

ringskassa erhi:il\a arbetstagaren 

tillkommande sjukpenning eller 

föräldrapenning, i elen man nämn

da förmåner icke överstiga elen ut

betalda lönen. 

Överenskommelse att arbetsgi

vare, som vid arbetstagares sjuk

dom eller ledighet för vård a1• 

sjukt barn eller med anledning a11 

barns födelse utgivit lön till ar

betstagaren, skall hos allmän för

säkringskassa äga uppbära arbets

tagaren tillkommande sjukpenning 

eller föräldrapenning är bindande 
för kassan endast si\fram l överens

kommelsen har form av kollektiv

avtal och å arbetstagarsidan slutits 

eller godkänts av organisation. 

som enligt lagen om förenings

och förhancllingsriitt är att anse 

sasom huvudorganisation. Förelig

ger dylikt kollektivavtal. må det 

av arbetsgivare, som är bunden av 

avtalet, efter överenskommelse 

iiberopas jiimväl beträffande ar

betstagare, vilken icke omfattas av 

avtalet men sysselsättes i s3d3llt 

arbete för vilket avtalet gäller. 

Har försäkrad, som drabbats av 

sjukdom utom riket, Lliirvicl erhål

lit underhäll gl'nom utrikesförva11-
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ningens försorg, äger förvaltningen 

i den ordning Konungen bestäm

mer från allmän försäkringskassa 

erhålla den försäkrade tillkom-

1mnde sjukpenning jämte barn
tillägg, i den mån nämnda förmå
ner icke Öl'erstiga utgivet under

håll. 

14 

Föreslagen lydelse 
ningens försorg, äger förvaltningen 

i den ordning Konungen bestäm

mer från allmän försäkringskassa 

erhålla den försäkrade tillkom

mande sjukpenning, i den mån 

sjukpenningen icke överstiger utgi

vet underhåll. 

J 7 §I I 

Sjukpenning jämte barntillägg 

må indragas eller skäligen nedsät

tas, om försäkrad 

Sjukpenning må indragas eller 

skäligen nedsättas, om försäkrad 

a) vägrar att mottaga besök av person, som av den allmänna försäk

ringskassan erhållit uppdrag att verkställa sjukkontroll; 

b) under sjukdom fodrar vistelseort utan att underrätta den allmänna 

försäkringskassan därom eller avreser till utlandet, där ej kassan medgivit 

att sjukpenning må utgå under vistelse därstädes; 

c J utan giltigt skäl underlåter 

att pa sätt stadgas i 6 !i första 

stycket anmäla sådan ändring i 

sina inkomstförhiillanden, som är 

av betydelse för placeringen i sjuk
penningklass. 

Angående nedsättning eller in

dragning av sjukpenning i andra 

fall stadgas i 20 kap. 3 §. 

c) utan giltigt skäl underliiter 

att på säl t stadgas i 6 § första 

stycket, anmäla sådan ändring i 

sina inkomstförhållanden, som är 

av betydelse för rätten till sjuk
penning eller för sjukpenningens 
storlek. 

Vad i första stycket sägs äger 
motsrarande tillämpning i fråga 
om föräldrapenning. 

Angående nedsättning eller in

dragning av ersättning som här 
avses stadgas i 20 kap. 3 §. 

J8 §I 2 

Pa framst1illning av nyktnhets

nämnd äger allmän försäkringskas

sa besluta, att sjukpenning jämte 

barn1illägg samt muderskapspcn

ning tillkommande försäkrad, som 

är hemfallen <lt alkoholmissbruk 

Pä framställning av nykterhets

nii mnd äger allmän försäkringskas

sa besluta, att sjukpenning eller 
jOrä/drapenning tillkommande 

försiikrad, som är hemfallen åt 

alkoholmissbruk och b..:träffande 

och betriiffande vilken föreligger vilken föreligger omständighet i 

oms\ändighl't i övrigt som i 15 § övrigt som i I 5 § första stycket 
1 I Förslaget till ny lydelse framläggs under förutsättning av bifall till prop. 197 3 :47. 
1 2 Senaste lydelse 1969: 16 l. Förslaget till ny lydelse framläggs under förutsättning 
av bifall till prop. 1973:47. 
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första stycket lagen· om nykter

hctsv~rd s;igs, helt eller delvis skall 

utbetalas till kommunal myndig
het eller den försäkrades make 

eller annan person att användas 

till den försäkrades samt, vad an

går sjukpenning jämte barntillägg, 

hans familjs och, i fråga om mo

dcrskapspcnning, barnets nytta. 

Beträffande moderskapspen-

ning, som tillkommer kvinna vil

ken ej uppnått tjugu års ålder, må 

försäkringskassan på framställning 

av barnavårdsnämnd besluta om 

utbetalning till annan enligt vad i 

första stycket sägs. 

Ar kvinna vid tiden för ned

komsten intagen i barnhem, ung

domsvardsskola, fångvårds- eller 

ti•ångsarbetsanstalt eller allmän 

vårdanstalt för alkoholmissbruka

rt\ må försiikringskassan på fram

ställning av föreståndare för in

rättningen besluta, att moder

skar1spenningen skall utbetalas till 

honom att användas till kvinnans 

och barnets nytta. 

15 

Fiireslagen lyJe/.w> 

lagen om nykterhetsv:lrd siigs, hl'lt 

eller delvis skall uthl'talus till kom
munal myndighet eller den försäk
rades make t'ller :.innan person att 

användas t il! den försäkrades 

samt, vad ang[ir sjukpenning, hans 

familjs och, i fråga om färä!dra

penning, barnets nytta. 

BL'I r1i ffande föräldrapenning, 

som tillkommer ji"irsäkrad vilken 

ej uppn[1tt tjugu års ålder, må 

försiikringskassan pä framstiillning 

av barnavårdsniimnd besluta om 

utbetalning till annan enligt vad i 

första stycket siigs. 

Är kvinna vid tiden för barnets 

födelse intagen i barnhem, ung
domsvårdsskola, föngvärdsanstalt 

eller allmän vårdanstalt för alko

holmissbrukare, må försäkrings

kassan på framställning av före

ståndare för inrättningen besluta, 

att kliinnan tillkommande föräld

rapemzing skall utbetalas till ho

nom att användas till kvinnans 

och barnets nytta. 

4 kap. 

3 §I J 

För tid L'f1er ing~ngen av den 

månad, varunder försäkrad fyllt 

sextiosju år eller dessförinnan bör

jat åtnjuta iilderspension enligt 

denna lag, mii ersättning för sjuk
husv;ird utgå för högst trehundra

sextiofem dagar och sjukpenning 

för högst etthundraåttio dagar. 

För tid, varunder den försäkrade 
åtnjuter hel förtidspension, må 

ersättning för sjukhusvård utgå för 

högst trehundrasextiofem dagar; 

och skall med s:idan tid jiimstiillas 

I 3Senastc lydelse 1969:650. 

f'Ör 1iU efter ing<ingL'n av dl'n 

manad, varunder försiikrad fyllt 

sextiosju fir eller dessförinnan biir

jat ~tnjuta ålderspension enligt 

denna lag, må ersiittning för sjuk

husdrd utgii för högst trehundra

sextiofem dagar. Vad nu sagts äger 

motsi•arande tillämpning för tid, 

varunder den försäkrade åtnjuter 

hel förtidspension och skall med 

sådan tid jämställas efterföljande 

tid, därest förtidspensionen upp

hört att utgå med månaden näst 



SfU 1973:21 

N111·ara11dt' lydelse 
efkrföljande tid, därest förtids

pensionc,11 upphört att utgå med 

m:in;nkn niist före lien, varunder 

drn försii krade fylkr sextiosju iir. 

I (i 

Föreslagen lydelse 
före den, varunder den försäkrade 

fyller sextiosju år. 

7 kap. 

I ~I 4 

Rätt till folkpension i form av förtidspension tillkommer 

försiikrad, som fyllt sexton ;ir och som ej åtnjuter [llderspension enligt 

denna Jag, för tid före den månad, d[t han fyller sextiosju ;ir, diirest hans 

arbetsförmåga p:l grund av sjukdom eller annan nelkittning av den 

fysiska eller psykiska prestalionsförmilgan är nedsatt med minst hiilfkn 

och nedsiittningcn kan anses varaktig. 

Riitt till förtidspension tillkom

mer även äldre försäkrad, som är 
arbetslös och som i egenskap av 

medlem i erkänd arbets/r"ishets· 
kassa uppburit ersiittning från så

dan kassa under den längsta tid 

ersättning kan utg[1 eller som un

der 21 månader uppburit omställ

ningsbidrag enligt I 02 § arbets
marknadskungörelscn ( 1966:368), 

(Urest hans möjlighet att lwn::da 

sig fortsatt inkomst genom s5dant 
arbl'te som h;tn tidigare utfört el

ler genom annat för honom till
gängligt lämpligt arbete iir nedsatt 

med minst hälften och nedsätt-

ningen kan anses varaktig. 

Riitt till förtidspension tillkom

mer även försiikrad. som frllt sex

tio år och som till följd a1• arbets

löshet uppburit ersättning från er

känd arbetslöshetskassa under den 

lfogsta tid sadan crsiittning kan ut

gii eller uppburit kontant arbets

marknadsstöd enligt Jagen 

(1973:000) om kontant arbets

marknadsstiid under fyrahundra

femtiu dagar, därest hans möjlig

het att bereda sig fortsatt inkomst 
genom sådant arbete som han 

tidigare utfört eller genom annat 

för honom tillgängligt 11impligt 

arbete är nedsatt med minst hälf-

ten och nedsättningen kan anses 

varaktig. Rätt till förtidspension 

enligt rad nu sagts tillkom mer 

försäkrad som uppburit kontant 

arbetsmarknadsstöd utan hinder 

av att stödet ej utgått under fvra

hundrafemtio dagar, sdJ>ida han 

dessförinnan uttömt sin rätt till 

stöd. 
Kan nedsättn_ing av arhrtsförmägan icke anses varaktig men kan den 

antagas bliva hL'sLknde avsl'viird lid, äger dt'n förS:ikradl' rätt till 

folkpension i fnrm avs ju k bidrag. S;idant bidrag skall vara lwgriinsat 

till viss tid; och skall i övrigt vad snm :ir stadgat om frirtidspension g:itla 

hl'tr~iffandl' sjukbidrag. 

14 Scn:ts!L' lydelse 1972:166. Förslaget till ny lydelse framl:iggs under föruts:ittning 
av bifall till prop. 197 3:.56. 
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N11l'arc1nde lydelse Föreslagen lydelse 
I I kap. 

2 §IS 

Med i n k o m s t a v a n -

s t ä 11 n i n g avses den lön i pen

ningar eller naturaförmaner i form 

av kost eller bostad, som försäk

rad atnjutit si:isom arbetstagar:.· i 

allmiin eller enskild tjänst. Till 

sadan inkomst hiinförcs dock icke 

frän en och samme arbetsgivare 

i\tnjutcn lön. som under ett år ej 

uppg:ltt till femhundra kronor. 

Med i n k o rn s t a v a n -

s t ä I I n i n g avses den lön i pen

ningar elkr naturaförmåner i form 

av kost eller bostad, snm försiik

rad ätnjutit siisom arbetstagare i 
allmän eller enskild tjänst. Till 

sadan inkomst hänfön:s dock icke 

frtin en och samme arbetsgivare 

åtnjuten lön. som under ett ar ej 

uppgå! t till femhundra kronor. Sd

som inkomst al' anställning anses 
även 

a) sjukpenning enligt denna lag 
eller lagen (J 954:243) om yrkes

skadeförsäkring eller motsmrande 

ersättning som utgår enligt annan 
författning eller på grund av Ko

mmgens förordnande, i den mån 
ersättningen träder i stället för 
försäkrads inkomst såsom arbets

tagare i allmän eller enskild tjänst, 
b) föräldrapenning, 
c) vårdbidrag enligt 9 kap. 4 §, 

d} dagpenning från erkänd ar-
betslöshetskassa, 

e) kontant arbetsmarknadsstöd 
enligt lagen (1973:00) om kontant 
arbetsmarknadsstöd samt 

f) utbildningsbidrag enligt ar
betsmarknadskungörelsen 
(J 966:368) i form av grundbidrag, 
hyresbidrag pä hemorten och 
barntillägg. 

Ersiittning i penningar eller naturaförmiirn:r som i första stycket sägs 

för arhl.'!e som försäkrad utfört för annans räkning utan att vara anställd i 

dennes tjiinst skall. om ersättningen under ett iir uppgått till minst 

femhundra kronor, anses sasorn inkomst av anstiillning, siivida den 

försiikrade och den som utgivit ersiitlningen varit ense diirom; och skall i 

dylikt fall den förre anses såsom arbetstagare och den senare såsom 

arbetsgivare. 

1 s Senask lydl'lsc 1972:560. rörslaget till ny lydelse framläggs under förutsättning 
av bifall till prop. 1973:47, 1973:56 och 1973:60. 

2 Riksdagen 1973. 11 sam/. Nr21 
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Vid beräkning av inkomst av anställning skall hänsyn icke tagas till !ön 

eller annan ersättning, som försii krad åtnjutit frän ar be tsgivarc, vilken är 

bosatt utom riket eller är utlfodsk juridisk person, i annat fall än då den 

försäkrade sysselsatts vid skötseln av här i riket belägen fastighet eller i 

rörl'lse som bedrives från här beläget fast driftställe. Vad i detta stycke 

sägs skall icke gälla beträffande lön till svensk medborgare, saframt 

svenska staten eller, där lönen härrör från utländsk juridisk person, 

svensk juridisk person, som äger cl t bestiimmande inflytande över den 

utländska juridiska personen, enligt av riksförsäkringsverket godtagen 

förbindelse har att svara för avgift till försiikringen för tilläggspension 

enligt 19kap. I§. 

Hänsyn skall ej heller tagas till lön eller annan ersättning från 

friimmande makts härvarande beskickning eller lönade konsulat eller från 

arbetsgivare, vilken tillhör beskickning eller konsulat som nu sagts och 

icke är svensk medborgarL'. Vad i detta stycke sägs skall icke gälla 

beträffande lön till svensk medhorgarl' eller den som utan att vara svensk 
medborgare är bosatt i riket, såframt utliindsk beskickning här i riket 

enligt av riksförsäkringsverkct godtagen förbindelse har att svara för 

avgift till försäkringen för tilläggspension enligt 19 kap. 1 §. 
Den som åtagit sig förbindelse enligt tredje eller fjärde stycket skall 

anses såsom arbetsgivare. 

3 § 

Med i n k o m s t a v a n n a t f ö r v ä r v s a r b c t e avses 
a) inkomst av här i riket bedriven rörelse; 
b) inkomst av här belägen jord- b) inkomst av här belägen jord-

bruksfastighet, som brukas av den 
försäkra de; samt 

c) ersiittning i penningar eller 
naturaförmåner i form av kost el

ler hostad för arbete för annans 

räkning; 

bruksfastigheL som brukas av den 

försäkrade; 
c) ersättning i penningar eller 

naturaförmåner i form av kost el

ler hostad för arbete för annans 

räkning; samt 
d) sjukpenning enligt denna lag 

eller lagen (1954 :243) om yrkes
skadeförsäkring eller motsvarande 
ersättning som utgår enligt annan 
författning eller på grund ai• Ko
nungens förordnande, i den mån 
ersättningen träder i stället för 
inkomst som omn nämnts; 

allt i den mån inkomsten icke enligt 2 s :ir att hiinföra till inkomst av 
anställning. 

Har inkomst som avses i första stycket a), h) eller c) icke uppgått till 

femhundra kronor för är, tages den ej i beräkning. 
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För varje år, för vilket pensions

grunda ndc inkomst faststiill ts för 

försäkrad, skall pc n si o n s -

poäng tillgodoräknas honom. I 
den mån pensionsgrundande in

komst härrör fdn inkomst av an

nat förvärvsarbete må dock pen

sionspoäng tillgodoräknas den för

siikrade endast savida tilläggspen

sionsavgift enligt 19 kap. 3 § för 

aret till fullo erlagts inom fön.'skri

ven tid. Utan hinder av att sadan 

avgiftsbetalning icke skett skall 

pensionspoiing tillgodoräknas den 

försiikrade för det år varunder han 

fyllt sextiofem år eller, där den 

försäkrade eller cftnlevande till 

honom ansöker om pension enligt 
denna lag för tid fön: det år varun

der den försäkrade skulle uppnå 
sextiosju ilrs alder, för de bada år 

som närmast föregått det då pen
sion vid bifall till ansökningen 

skulle börja utga. 

6 § 

19 

Föreslagen lydelse 

för varje år. för vilket pcnsions

grundande inkomst faststiillts för 

försäkrad, skall pensions -

poäng tillgodoräknas honom. I 

den man pensionsgrundande in
komst hiirrör från inkomst av an

nat förvärvsarbetl' må dock pen

sionspo1ing tillgodoräknas den för

säkrade endast såvida tilläggspen

sionsavgift enligt I 9 kap. 3 § för 

året till fullo erlagts inom föreskri

ven tid. Utan hinder av alt sådan 

avgiftsbetalning icke skett skall 

pensionspoiing tillgodoräknas den 

försäkrade för del ar varunder han 

fyllt sextiofem år eller, där den 

försäkrade eller efterlevande till 

honom ansöker om pension enligt 

dL'nna lag för tid före det år varun
der den försäkrade skulle uppnå 

sextiosju :lrs ålder, för de båda ar 

som närmast föregått det då pen
sion vid bifall till ansökningen 

skulle börja utgå. Pi:nsionspoäng 

skall l'idare alltid tillgodoräknas 

för pensionsgrundande inkomst 

härriirande fran inkomst som al'
scs i 3 §första stycket d}. 

l'ensionspoäng som i första stycket sägs är den pensionsgrundande 
inkomsten delad med det vid iirets ingi\ng gällande hasheloppet. Pensions

poiing beräknas med tvC1 decimaler. 
för är, varunder försäkrad ~1tnjutit förtidspension enligt 13 kap. 2 s. 

skall den försäkrade tillgodoräknas pensionspoäng motsvarande vad enligt 
nämnda paragraf skall antagas hava tillgodoräknats honom för samma år. 

13 kap. 

,.fr den jiJrsäkrade vid tidpunk

ten för pensionsfallet placerad 

lägst i den sjukpenningklass, som 
svarar mM en årsinkomst al' ji)r

vän1sarbete uppgående till det vid 

Uppgår den försäkrades sjuk

penninggrundande inkomst vid 
tidpunkten för pensionsfallet lägst 

till ett belopp som motsvarar det 
vid årets ingång gällande basbelop-
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arets ingimg g:illandc basbeloppet, 

eller har pensionspofog tillgodo

räknats honom för minst tre av de 

fyra år, som niirmast föregiltt dl'l 

[-ir d[i pensionsfallet intriiffar, skall 

förtidspension utgii med tilliimp

ning av h(•stiimmdscrna i andra 

stycket. Detsamma skall gälla för 

det fall den fiirsäkrade icke är 

placerad i sjukpenningklass som 

nu sagts men skulle ha1•a varit 

placerad i sddan klass. ll:ircst den 

allmiinna försäkringskassan haft 

kiinnedom om samtliga de förhiil

landen som skola ligga till grund 

för placeringen i sjukpenningklass. 

20 

Föreslagen lydelse 

pet, eller har pensionspoäng tillgo

doräknats den försäkrade för 

minst tre av de fyra år, som 

närmast föregått det år då pen

sionsfallet inträffar, skall förtids

pension utgå med tillämpning av 

bestämmelserna i andra stycket. 

Detsamma skall gälla då i•id tid

punkten för pensionsfallet sjuk

penninggrundande inkomst UPfJgå

ende till belopp som nu sagts icke 

fastställts, men skulle ha fast

ställts, därest den allmänna försäk

ringskassan haft kännedom om 

samtliga de förhållanden som sko

la ligga till grund för fastställan-

det. 
lkl förtidspension motsvarar den till:iggspcnsion i form av tilderspcn

sion. som skulle tillkomma den försiikrade. diircst s~\dan pension skulle 

börja utgii frän och med den månad varunder han fyller sextiosju år. 

Hiirvid skall (ilderspcnsiom·n bcriiknas under antagande att den försäkra

dL' för varje ilr friin och med det då förtidspensionen börjar utgii till och 

med det di:i han uppnör sextiofem ars iildcr tillgodoräknats pensionspoting 

motsvarande medeltalet av de pcnsionspo:ingtal, vilka tillgodoriiknats 

honom under de fyrn iir som n:irmast föregått det ar dii pensionsfalkt 

inträffade eller. om pensionen d:irigcnom blir större. under samtliga [1r 

friin od1 med det clii han fyllt sexton ar till od1 med det som närmast 

förcgiltt pcnsionsfalkt. Vid beriikningcn av nämnda medeltal bortses friin 

de iir intill etr antal av hälflL'n, för vilka pensionspoäng ej tillgodoräknats 

den försäkrade eller för vilka poi.ingtalet iir Eigst. 
Pcnsion enligt dcn11:.1 paragraf mil ej utgti, om undantag;rnde enligt 11 

kap. 7 § iigde giltighet för den försiikrade då pensionsfallet inträffade 

samt undantagande! till.ika föranktt. att den förs:ikrade för något av de 

fyra närmast föregående aren giitt förlustig mer än en pensionspoäng. Lj 

heller ma pension som nu sagts utg::\, om den försäkrade vid sextiosju ars 

b.ldcr icke kan komma i titnjutandc av frlderspcnsion enligt 12 kap. 

15 kc1p. 

2 §I 6 

liar ji'irsäkrad, som är född cir 

J 9:; 7 eller tidigar<'. Piss/ dr under 

mer än nittio dagar uppburir sjuk-

I 6 Senaste lydelse 1968 :239. 
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pi:nning i:nligt denna lag eller la

gen om yrkesskadejiJrsäkring eller 

motsrarande ersättning enligt la

gen om ersättning dt smittbärare 

o<.:h har han därvid 11arit placerad 

lägst i den sjukpenningklass, ri/

kcn han skulle hara tillhört om 

lza ns Jrsinkom st a1' fiirrärrsarbe te 

uppgått till det Pid årets ingång 

gällande basbeloppet, skall rid be

räkning.ar det i 12 kap. 2 § j(:irsta 

stycket angivna medeltalet a1• pen

sionspoäng bortses från nämnda 

år, därest medeltalet därigenom 

hiijes. samt l'id tillämpningen i ö1•

rigt a1• I 2 kap. anses som om pen

sionspoäng tillgodoräknats den 

för.~äkrade för det dret. Vad nu 

sagts skall icke aPse dr, dii den 

försiikrade åtnjutit Jlderspension 

eller förtidspension enligt denna 

lag eller dd undantagande enligt 

11 kap. 7 § varit gällande för ho

nom och md ej tillämpas med ar
seende d mer än tre år. 

Vad i första stycket stadgas 

skall iiga 111ut.1Tarande tillämpning, 

dii försäkrad, som är ji'idd dr 192 7 

eller tidigare. 1·isst är under mer iin 
sextio dagar uppburit dagpenning 

/dm erkänd arhetsl/ishetskassa el

ler dä han ji'ir jdmjörlig tid uppbu

rit uthildningsbidrag, därest han 

l'ar haiilligad till dagpenning när 

bidraget började utgii, el/a om

ställningshidrag. Ut hildningshidrag 

t'ller umställningshidrag för hel 

1111inad 111ot.1·1·arar hiirvid dagpen

ning unda tjuglll rd dagar. Hidrag 

.fi'ir del av mdnad mutsrarar dag

penning under det antal dagar som 

erhä/les, 0111 dl't tal. sum angirer 

ji'irllii!lamkt metlan dl:'t Ufl[J/111rna 

beloppet och beluppN fiir ht!l mii

nad multipliceras med tjugutl'!i. 

Brutl't dagantal arrnndas till 11är-

111ast högre tal. 

21 

Föreslagen lydels<' 
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17 kap. 

1 §I 7 

Det pensionsbelopp, som först 

förfaller till betalning efter bevil

jande av förtidspension, skall 
minskas med den försäkrade till

kommande sjukpenning 1amt.: 

barntillägg enligt denna 1'1g i den 
mån pension och sj11kj('irsäkrings-

för111dna belöpa pii samma må

nad. Beviljas förtidspensionl'n att 

utga i omedelbar anslutning till 

sjukbidrag. skall minskning dock 

göras L>ndast å belopp, varmed 

pensionen i anledning av ytterliga

re neds:ittning av arbetsfiirmågun 

övcrstigL'T sjukbidraget. I första 

hand minskas folkpension. 

Har vid omprövning jämlikt 3 

kap. 5 § första stycket c) den 

försäkrade plac.:rat.1· i sjukpenning

klass för tid efter det pensionen 

beviljats, skall för dag. då hel sjuk
penning utgivits, sjukförsäkrings

förmånema föranleda minskning 

av pensionen endast i den mån de 

ö11erstiga vad som skulle hava ut

gått enligt den sjukpenningklass, i 

l'iiken den försäkrade är placerad 

cflt'r det pensionen beviljats. 
Vad i första och andra styckena 

sägs skall äga motsvarande tillämp

ning beträffande belopp. varmed 

förtidspension ökas i anledning av 

ytterligare necls~ittning ar arbets

förmågan. 

Det pensionsbelopp, som först 

förfaller till betalning efter bevil

jande av förtidspension. skall 
minskas med den försUkrade till
kommande sjukpenning enligt 

denna lag i den mån pension OL'h 

sjukpenning belöpa pä samma ma

nad. Beviljas förtidspensionen att 

utgå i omedelbar anslutning till 

sjukbidrag, skall minskning dock 

göras endast å bt'lopp. varmed 

pensionen i anledning av ytterliga

re nedsättning av den försäkrades 

förmåga eller mt)jlighet att bereda 

sig inkomst genom förl'iirl'sarbete 

överstiger sjukbidraget. I första 

hand minskas folkpension. 

Ilar vid omprövning järnligt 3 

kap. 5 § första stycket c) beJi111-

nits att dl'n försäkrade ären efter 

det pensionen beviljats är berätti

gad att Fid sjukdom uppbära sjuk

penning. skall för dag. då hel sjuk

penning utgivits, sjukpenningen 

föranleda minskning av pensionen 

endast i den man den överstiger 

vad som skulle hava utgått om 

sjukdomJfallet inträffat efter det 

pensionen beviljats. 

Vad i första och andra styckena 

s:igs skall äga motsvarande tillämp

ning betriiffande belopp, varmed 

förtidspension ökas i anledning av 

ytterligare nedsättning i den jijr

säkrades förmåga eller möjlighet 

art bereda sig inkomst genom för

riirFsarb<'te. 

Det pensionsbelopp som först förfaller till betalning efter beslut om 

pension eller om ökning av pension eller upphävande av förordnande som 

l 7Senaste lydelse 1970:141. 
111 

Förslaget framläggs under förutsättning av bifall till prop. 1973:56. 
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i 16 kap. 3 § andra styeket sägs mii, diir den pensionsberiittigadl.! under 

den tid å vilken pensionsbeloppet bdöper i viiscntlig mån erhållit sin 

försörjning av allmänna medel, till do:n del pcnsionsbdoppd motsvarar 

vad den myndighd som tillhandahållit försörjningen visar sig hava för 

niimnda tid utgivit för den pensionsberiittigadcs samt hans makes oeh 

minderåriga barns försörjning uppbäras av myndigheten. 

Det pensionsbelopp som först 
förfaller till betalning efter beslut 
om dlderspension eller förtidspen
sion eller om ökning ai• sddan 
pension eller upphä1>a11de ai' för

ordnande enligt 16 kap. 3 §andra 
stycket beträffande sådan pension 
skall, där den pensionsberättigade 
under den tid på vilken pensions
beloppet belöper uppburit dag
penning från erkänd arbetslöshets
kassa eller kontant arbetsmark
nadsstöd enligt lagen (1973:00) 
om kontant arbetsmarknadsstöd 
minskas med den del av arbetslös
hetsstödet som visas ha utgivits 
utöver vad som skulle ha utgått 
om pensionsbeslutet förelegat i>id 
utbetalningen av stödet. Vad nu 
sagts skall, i de fall kontant arbets
marknadsstöd utgått, gälla äi•en 
efter beslut som a11ser änkepen

sion. 

18 kap. 

Allmiin försiikringskassa må ej 

bedriva annan verksamhet än som 

angives i d.;nna lag eller i bestäm

melser, som utfärdats med stöd av 

densamma. 

Allmiin försiikringskassa må ej 

utan stöd av särskilt lagstadgande 
bedriva annan verksamhet iin som 

angives i denna lag eller i besUm

melst.'r, som utfärdats med stöd av 

densamma. 

1 den mfo Konungen så förordnar, iir allmiin försäkringskassa pliktig 

att biträda vid handhavandet av annan statlig social försäkrings- eller un

dcrstödsverksamhct ävensom att tillställa soeialregistcr behövliga uppgif

ter. 
Allmän försäkringskassa skall tillhandaga statlig eller kommunal myn

dighet, försäkringsinriittning samt arbetsgivare med yttranden och upp-
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lysningar. i den mån hinder enligt lag eller författning ~j möter samt mera 
bl'lydamk oHigenhet L'j diirigenorn uppkommer för kassan. Myndighet, 

som handhar arbetslöshetsförsiikring, eller lokalt organ som i l kap. 2 ~ 
sägs nd ej av allmän försäkringskassa förviigras begiirl bitdde. 

19 kap. 

1 §I 9 

Arbetsgivare skall enligt vad nedan sägs för varje ~\r erlägga avgift dels 

till sjukförsiikringen, dels till försäkringen för till:iggspcnsion. 

Avgift till sjukförsäkringen utgår il summan av vad arbetsgivaren under 

iirct till arbetstagare hos honom i penningar eller naturaförmäner i ftirrn 

av kost eller bostad utgivit s:isom lön eller, diir fall som avses i 3 kap. 2 ~ 
andra stycket sista punkten iir för handen, annan ersiittning för utfört 

arbC'te. 
Avgift till försäkringen för till

liiggspension utgår å summan av 

vad arbetsgivaren under året till 

arbetstagare hos honom i pen

ningar eller naturaförmäner i form 

av kost eller bostad utgivit såsom 

lön eller, diir fall som avses i l 1 

kap. 2 s andra stycket är för han

den. annan ersättning för utfört 

arbete, sedan från nämnda summa 
dragits ett belopp motsvarande 
det vid iirets ingång gällande bas

bdoppd multiplicerat med det 

ber:iknade genomsnittliga antalet 

arlw tstagare hos arbetsgivaren un
der aret. Hiirvid skall arbetstagare. 

som under hela ilret varit anst:illd 

med full arbetstid, räknas såsom 

en arbetstagare och arbetstagare, 

som under het varit anställd i 

mindre omfattning, medräknas i 

motsvarande mån. Genomsnittliga 

antalet arbetstagare beriiknas med 
en decimal. Om särskilda skäl för

anleda därtill, ma avgift beräknas 

pt1 siitt som avviker från vad nu 

st;1dgats men som giver i huvudsak 

samma resultat. 

Avgift till försäkringen för till

läggspension utgår å summan av 

vad arbetsgivaren under [iret till 

arbetstagare hos honom i pen

ningar eller naturaförmäner i form 

av kost dler bostad utgivit såsom 

lön eller, där fall som avses i 11 
kap. 2 § andra stycket är för han

den, annan ersättning för utfört 

arbete, sedan från nämnda summa 
dragits ett belopp motsvarande 

det vid iirets ingång giillande bas
beloppet multiplicerat med det 

beräknade genomsnittliga an talet 
arbdstagare hos arbetsgivaren un
der aret. Härvid sbll arbetstagare, 

som under hela :lret varit anställd 
med full arbetstid, riiknas s~!som 

en arbetstagare od1 arbetstagarL\ 
som under [1ret varit anstiilld 

mindre omfattning, medriiknas i 
motsvarande mån. Det antal ar

betstimmar per år som i allmänhet 
skall anses motsvara full arbetstid 
fastställes ar Konungen efter för
slag ai' riksfursiikringsrerket. Ge

nomsnittliga antalet arbetstagare 

beriiknas med en decimal. Om sär-

skilda skäl föranleda därtill, m;\ 

I 9 Senaste lydelse 1972:560. rörslagct framläggs under förutsiittning av bifall till 
prop. 1973:47. 
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Fiires/age11 lydelse 

avgift beräknas p(! sätt som av

viker fri\n vad nu stadgats men 

som giver i huvudsak samma resul

tat. 

Vid beriikning av avgift enligt denna paragraf skall hiinsyn icke tagas 

till arbetstagare, vars lön under i:iret ej uppgiitt till femhundra kronor, och 

ej heller till arbetstagares lön elkr ersättning i vad den för år riiknat 

i)verstigcr sju od1 en halv gfoger det vid :1rl'ls ing:ing giillande hasbelop

pet. Vad giilln sjukförsäkringen skall vidare, diir ej fall som avSL'S i 3 kap. 

2 § andra stycket sista punkten iir för handen. vid beriikning av avgift 

bortses från arbL'tsL1garL'. som icke iir obligatoriskt försiikrad enligt lagen 

om yrkesskadeförsäkring. Siivitt angår försiikringen för tiWiggspL'nsion 

skall bortses friin arbetstagare, som vid <trds ingirng uppnätt sextiofrm iirs 

:lldn, sil ock fr:111 arbetstagare i fall da lön eller annan nsiittning till 

honom antingen enligt 11 kap. 2 s tredje eller fjiirde stycket icke räknas 

s:\som inkomst av anstiillning eller. om arbetstagaren icke är svensk 

medborgare och ej heller är bosatt h2irstiides, avser arbete utom riker. 

A rgift erlägges icke för arbets

tagares lön vid .1j11kdum eller ledig

het för rtird ul' .1jukt barn eller 

med anledning ul' bums fijdelse till 

den del länen 111ot.1Tarar sjukpen

ning eller ji"iräldrapenning, som ar

betsgfrare äger uppbära enligt 

3 kap. 16 §. 

Om rc·darcs avgift för lön till vissa sjömiin stadgas särskilt. 

2 §20 

rursiikr.id, som visst ~ir är in

skriven hos allmiin försiikringskas

sa. skall för niimnda i1r till kassan 

erlägga s j u k f ö r s ii k r i n g s -

avgift. som enligt rad nedan 

sJgs arser kassan> 11tgif1er jör sj11k

l'Jrdsersiir r 11 ing, gru11<lsju k pe 1111 ing 

och tilliiggssj11kpe11ning. 

A rgift avser utgifter for sj11k-

1•årdsersättning. rari inbegripas de 

11tgifter för läkemedel som liri/a 

de allmJnna ji}rsäkringskassurnu, 

skall erläggas under förutsättning 

2 o Senaste lydelse 1970:141. 

Försäkrad, som i•id utgången av 

visst ~r iir inskriven hos allmän 

försiikringskassa och ej. fyllt sex

tiosju år och ej heller för decem

ber månad samma år åtnjutit ål

derspension eller fijrtidspension 

enligt denna lag, skall för nämnda 

år l ill kassan erlägga s j u k f ö r -

s ä k r i n g s a v g i f t under för

utsättning att till statlig inkomst

skatt beskattningsbar inkomst be

räknats för honom l'id taxering 

året närmast efter det dr avgiften 

avser. 
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at/ rid taxering aret närmas/ efter 

det dr avgiften a1•ser till statlig 

inkomstskatt heskattningsbar in

komst beräknats för den fiirsäk

rade. Sddan u1•gift skall dock icke 

erläggas, om den försäkrade rid 

11tgdngen a1· det dr a1•giften a1•ser 

11p[JhÖrt utt l'ara inskriren hos all

män försäkringskassa eller fvllt 

sextiosj11 dr eller för december 

manad samma år åtnjutit d!ders

pension ella förtidspension enligt 

denna lag. 

A rgifi al'seendt! utgifter för 

grundsj11kpe1111i11g, i·ari inbegripas 

11tgijiana för barntilliigg och mo

derskapspe11ning, skall er/iiggas un

der förutsättning dels att den för

säkrade under det dr a1•giften a1•ser 

mrit placerad i sj11kpenningk/ass. 

dels att i•id taxering dret närmast 

efter det år ai•giften ai•ser till stat

lig inkomstskatt beskattningshur 

inkomst beräknats för dt>n jårsäk

rade. 

A i•gift al'seende utgifter för 

tilldggssjukpenning skall erläggas 

under förutsättning att den för

säkrade under det är avgiften arser 

rarit placerad i sj11kpenni11gklass 

11r 3 eller högre sjukpenningklass. 

2(j 

Förl'slagen lydelse 

3 ~ 

Försäkrad. för vilken för visst år fastställts pensionsgrundande inkomst 

p;l grundval av inkomst av annat förvärvsarbete. skall för nämnda ar 

erl:igga t i I I ä g g s p e n s i o n s a v g i f t å dl't1 pensionsgrundande in

komsten, i vad denna h:irrör fdn inkomst av ~mnat förvärvsarbete. 

Avgift erlägges icke för i11-

komst, som ai•ses i 11 kap. 3 § 

första stycket d). 
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Nurarande lydelse Föreslagen lydelse' 

4 §21 

Avgift till sjukförsäkringrn en

ligt 1 § skall utgä med tre och t11u 
tiondels procrnt av Jet belopp, 

vad avgifkn skall herä knas. AI' 

avgiften skola toll' trettionåonde

lar anrändas till hestridande av Je 

allmänna försäkringskassornas ut

gijier för sjuk1•årdsersätt11i11g och 

återstoden till besrridande al' kas
sornas utgifter j(")r tilläggssjukpen
ning i 11ad den .n•arar mot inkomst 

av anställning. l'<fedlen fördelas 

mellan kassorna i förhållande till 

deras utgifter för vartdera ända

målet under året; och skola dän1id 

de utgifter för läkemedel, som 

:ivila kassorna, anses ingå i u tgif 

tema för sjuhårdsersättning. 
Konungen iiger med riksdagen för

ordna, att viss del av de medel, 
som enligt !'ad nu sagts skola till

godoföras de allmänna försäk

ringskassorna, i stället skall ingå 

till en fond, benämnd a 1 1 m ä n -

na sjukförsäkrings

[ o n d e n, vilken förvaltas enligt 

grunder som fastställas i enahanda 
ordning. 

Avgift till sjukförsiikringen en

ligt 1 § skall utgå med tre och åtta 

tiondels procent av det belopp, 

varä avgiften skall bniiknas. In
flutna argifter fördelas mellan Je 

allmänna försäkringskassorna i 
förh[11lande till deras utgifter un

der året för sjukförsäkringsförmå

ner, inberäknat de utgifter för lä

kemedel, som åvila kassorna. samt 

för fön•altning. Konungen äger 

förordna, att viss dd av medlen 

skall ingå till en fond. benämnd 

allmänna sjukförsäk

r i n g s f o n d e n. vilkl!n förval

tas enligt grunder som fastställas i 

enahanda ordning. 

6 §22 

Sj ukf örsä kringsavgift fastställes 

av riksförsäkringsverket efter den 

allmiinna försiikringskassans hö

rande. Sådan avgift utg~\r för varje 

avgiftspliktig med visst belopp i 

hela kronor, varvid öretal bortfal

ler. 

111-gift a1•seendi> utgifier för 

sjuk 1•årdsasättning beräknas för 

hela Jret, avgift avseende utgifter 

för grunJsjukpenning för i•arje 

2 I Senaste lydelse 1972 :6 7 l. 
2 2 Sl"rwstl" lydds..: 1971 :274. 

Sjukförsäkringsavgift fastställes 

av riksförsäkringsverket efter den 

allm:inna försäkringskassans hö

rande. Sådan avgift heräknas för 

helt år och utgår för varje avgifts

pliktig med visst belopp i hela 

kronor, varvid öret al bortfaller. 
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mcinad 1111der vilken Jen försäkra

de l'arit placerad i sjukpenning

klass och argift arseendt! utgifter 

ji'ir tilliiggssjukpenning för rarje 

mii11ad under rilke11 den försäkra

de 1•arit placerad i ~j11kpe1111i11g

klass 11r 3 eller högre sjukpenning

klass. 

A 1·gifterna a1·seende utgifter för 

sjuknirdsersät tning, gnmdsj11kpe11-

11i11g och tilläggssjukpenning skola 

rar för sig ztara al'1'iigda sa. att dt! i 
flirl'ning med andra medel sum 

:iro tillidngliga för motsvarande 

del lll' J(Jrsäkringen försld till be

stridande av den allmänna försäk

ringsk:1ssans utgiffer för d<'n dl'/en 

s:1mt till förvaltningskostnader 

och nforderlig fondering. 

A rgiftema a1·seende utgifier för 

sj11krårdsersättning och grundsjuk

pc1111ing skola rar för sig 1•ara lika 

stora för samtliga avgiftspliktiga 

fi.irs:ikrade i den allmänna försdk

ringskassan. Förs:ikrads avgi_fier 

för dessa ä11Jamdl m~\ för dr räk

nat tillsammans icke iiverstiga dt 

helupp motsvarande en tiondel av 

hans till statlig inkumstskatt be

skattningsbara inkomst vid taxe
ring :'tret närmast efter det iir sjuk

f("irsäkringsargiften avser. l JiJrsla 

hand nedsdrtes argifien 111·seende 

lllgifter för sjukrardsersättning. 

A 1•gifterna arseende utgifter för 

tilliiggssjukpenning skola. till den 

del sJdan sjukpenning Sl'arar mot 

inkomst a1· anställning, mra lika 

stora jijr alla försäkrade i dc:n 

allmänna försäkringskassan. som 

med al'se.:nde pci säda11 i11ko111st 

tillhc."ira sam111a sjukpenni11gklass. 

Till den del tilliiggssjukp.:nning 

Sl'arar 11101 inkomst al' annat för-

1•ärv.rnrhete skola argzfterna l'ara 

lika stora för samtliga färsäkrade i 

28 

Föreslage11 lyd el.I'<' 

A l'giften skall i·ara arl'ägd sa. 
alt Je11 i förL'ning med andra me

dd som :iro tillg:ingliga för mot

svarande ändamal fiirsldr till be

stridandc av den allmänna försäk

ringskassans utgifter för sjukför

säkringsförmdner, inberäknat de 

utgifter for läkemedel som åvila 

kassan, samt till förvaltningskost

nader och erforderlig fondering. 

A l'giften består al' en fast och 

en rörlig del. Den fasta delen skall 

!'ara lika stor för samtliga avgifts

pliktiga försäkrade i landet. Den 

rörliga delen skall utgöra en ki•ot

del ai• den försäkrades inkomst a1• 

fiinän1sarbete det år a11giften av
ser. Vid fas/ställande a1• denna 

kPotdel skall beaktas om inkoms

ten härrör från anställni11g eller 

j/·ån annat fön•ärvsarbete. Härrör 

i11komsten friin an11at förvän·sar

bete iin anställning skall även be

aktas om karenstid gäller för sjuk

penn ingf örsäkringen. 

Vid beräkning al' inkomst enligt 

tredje stycket gälla bestämmelser

na i 3 kap. 2 § i tillämpliga delar. 

Hiinsyn tages dock ej till lön eller 

annan gottgörelse som utgör be

skattningsbar inkomst e11ligt för

ordningen (I 958:295) om sjö

mansskatt. 
f'iirs:i krads sjukförsäkring sa1·-

gift mii icke överstiga ett belopp 

motsvarande en tiondel av hans 

till statlig inkomstskatt heskatt-
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kassa11, JiJr 1-'ilka den niimnda Je

/en a1• sjukpenningen är lika stor 

och jör l'i/ka försiikringcn är lika i 

fi"aga om karenstid. 

Ar försäkrad pd grund al' rad i 

..f. kap. 3 § stadgas rid ingdngen ar 

månad, för rilken argift a!'seende 

utgifter ji)r grundsjukpenning eller 

tilläggssjukpcnning skall utgå, icke 

berättigad till sjukpenning för 

minst 11illio dagar, nedsiittes a11gif~ 

ten till hälften ar Jet belopp, 1•ar

til/ den eljest skolat uppga. Har 

fiirsäkrad u11Jer visst dr uppburit 

lön eller a11nan gottgörelse .som 

utgifr beskattningsbar inkomst en

ligt förordningen ( 1958:295) 0111 

sjömansskatt, skall sddan al'gift al'

scende utgifter för grundsjukpen

ning eller tilläggssjukpenning, som 

hänfi.ir sig till samma dr, nedsättas 

med en tolftedel J('ir varje period 

om trettio dagar, för ri/ken sddan 

lön eller gottgörelse uppburits. 

A !'gift a!'seendc lllgifter f('ir 

tilliigg.L1jukpen11ing skall icke er

läggas al' den som uppburit sddan 

fii11 eller gullgördse 0111 rid taxe

ring aret närmas/ efter det år i 

a1gi}il:'n arser icke för honom be

räknats till statlig inkomstskall 

heskattningshar inkomst. 
Den som Jilffgijy vämplikts-

1jäns1giiri11g cl/er vapenfri tjänsl iir 

befriad fran a1·gif1 a1·scende utgij~ 

ter j(ir grundsjukpenning e//a 

tilliiggssjuk11e1111ing ji)r rarjc hel 

n11i11ad a1· tjiinstg(iringstidcn. 

29 

Föreslagen lydelse 

ningsbara inkomst vid taxering 

aret niirmas! efter det ar al'giftcn 

avser. 

7 §2 3 

Till allmän ji'irsiikringskassa 111-

gdr fiir 1·arje tir .1· I a I s b i d r ag 

med fcmtiof('m 11roce111 <LI' kassans 

2 3 Sl'naste lyddsl' 1970:141. 

Stalsbidrag utgår för 

l'arje dr med en tredjedel al' a//-

111iin försäkringskassas utgifter för 
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utgzfter för 
a) sjukl'årdsersättning, dock ej 

ersättning för sjukhus~·ård i riket; 
b) grzmdsjukpenning; 
c) barn tillägg; 
d) moderskapspenning. 

30 

Föreslagen lydelse 

sjukförsäkringsförmåner, inberäk
nat de utgifter för läkemedel som 
åvila kassan, samt för fön•altning. 

20 kap. 

3 § 

Ersättning enligt denna lag må indragas eller skäligen nedsättas. om 

den som iir hcriittigad till ersättningen 

al uppsät\igen 3samkat sig sjukdom eller skada, som orsakat den utgift 

eller nedsättning av arbetsförmiigan, för vilken ersiittning hegiires; 

b) ådragit sig sjukdomen elkr skadan vid förövandet av handling, för 

vilken ansvar genom lagakraftägande dom ådömts honom; 

c) viigrar alt underkasta sig undersökning av läkare eller att följa 

Eikarcs föreskrifter eller eljest gör sig skyldig till grov ovarsamhet ur 

hiilsosyn punkt; 

d) medvetet eller av grov viudslöshct Himnar oriktig eller vilseledande 

uppgift angiicnde förhållande, som är av hetydclse för rätten till crsiitt

ning. 
Viigrar försiikrnd utan giltig an

ledning att underkasta sig åtgi:ird 

av bcskaffrnhet som avses i 4 kap. 

2 s. Jll<l sjukpenning jämte barn
tillägg elkr fiirtidspension helt cl

kr ddvis tills vidare förvägras ho

nom, under förutsiittning att han 

erinrats om denna pMöljd. 

4 § 

Vägrar försiikrad utan giltig an

ledning att underkasta sig atgii rd 

av beskaffenhet som avses i 4 kap. 

2 ~. m;I sjukpenning eller förtids-
1wnsion helt eller delvis t.ills vidare 

förvägras honom, under förutsiitt

ning att han erinrats om <lL:nna 

pMöl.id. 

Har niigon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att 

fullgöra honom avilande uppgifts- eller anmiilningsskyldighet eller annor

ledes förorsakJt att crs~ittning utgatl obehörigen eller med för högt 

bdopp. eller har nägon eljest obehörigen eller med för högt belopp 

uppburit ersiittning och har han skäligen bort inse detta, skall aterbetal

ning ske av vad för mycket utbetalats, där ej i särskilt fall anledning 

föreligger att helt eller delvis eftergiva återhctalningsskyldighet. 

Har äterbetalningsskyldighet Har iiterbetalningsskyldighel 

il.lagts ni.tgon enligt första styckd, 

mil vid senare utbetalning till ho

nom i avr~ikning i1 vad för mycket 

utgi1tt inneh:.illas skäligt hrlopp. 

Avdrag i1 till:iggspension mä tillika 

iilagts niigon enligt första stycket, 

n!<l vid senare utbetalning till ho

nom i avräkning a vad för mycket 

utgiltt innehållas skiiligt belopp. 

Avdrag å tilläggspension må tillika 
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göras för ogulden tiWiggsprnsions

avgift. siivida enligt 11 kap. 6 ~ 
första stycket pensionspo:ing till

godoräknats den försäkr;ick för 

det år som avgiften avser. 

31 

Föreslagen lydelse 
göras för ogulden tilEiggspensions

avgift, s:J.vida enligt I 1 kap. 6 ~ 

första stycket pensionspoäng som 
smrar mot a11g1ften tillgodoriik

nats den försäkrade för det år som 

avgiften avser. 

21 kap. 

1 §24 

Försiikrad, som är placerad 

sjukpenningklass och som ej i1tnju

ter förtidspension enligt denna 

Jag, skall, såframt han är gift och 

stadigvarande sammanbor med sin 

make eller, i annat fall, stadigva

rande sammanbor med barn under 

sexton :!r till honom eller hans 

make dkr med någon, med vilken 

han varit gift eller har eller har 

haft barn. genom frivilliga avgifter 

kunna hos den allmiinna försäk

ringskassa, hos vilken han iir in

skriven, försiikra sig för crldllande 

av visst sjukpenningtillägg. 

Genom frivilliga avgifter skall 

ock hos allmän försäkringskassa 

inskriwn försLlkrad, vilken till 

fl'iljd av studier dlcr annan utbild

ning, som beräknas piiga minst ett 

h:.tlvt är, .ickl, eller endast i ringa 

utsträckning :i~mar sig :it förvärvs

arbl'te, kunna hos kassan försii kra 

sig för crh:illande av viss sjukpen

ning jämtt! harntillägg eller av viss! 

tilliigg till den sjukpenning, vartill 

han :ir berättigad enligt 3 kap. 

Sjukpenning som avses i denna 

paragraf må ej uppgä till högre 

belopp :in Ji'mton kronor för dag. 

Ej heller mil sjukpenningtillägg 

uppgii till högre belopp än som 

24 Senaste lydelse 1970:141. 

Försiik rad, som enligt bestäm

melserna i 3 kap. är berättigad att 

Pid sjukdom uppbära sjukpenning 
och som ej iitnjutl'r förtidspension 

enligt denna lag, skall, s21framt han 

är gift och stadigvarande samman

hor med sin make eller, i ann:it 

fall, stadigvarande sammanhor 

med harn under sexton [1r tili ho

nom eller hans make eller med 

niigon. med vilken han varit gift 

eller har elln har haft barn, ge

nom frivilliga avgifter kunna hos 

dm allmfona förs:ikringskassa. 

hos vilken han iir inskriven. för

siikra sig för crhiillande av visst 

sjuk penningtilliigg. 
Genom frivilliga avgifter skall 

ock hos allmän försiikringskassa 

inskriven försäkrad. vilken till 

följd av studier eller annan utbild

ning. som beriiknas piigii minst ett 

halvt ~ir. icke eller endast i ringa 

utstriiL"kning ägnar sig åt förvärvs

arbete, kunna hos kassan försäkra 

sig för erhållande av viss sjukpen

ning eller av visst tillägg till den 

sjukpenning, vartill han är berätti

gad enligt 3 kap. 

Sjukpenning som avses i denna 

paragraf mil ej uppg:J. till högre 

belopp än tjugu kronor för dag. Ej 

heller må sjukpcnningtilli.igg uppgii 

till högre belopp än som motsva-



SfU 1973:21 

Nui·ar1111Jc lydelse 

motsvarar skillnaden mellan J'i!111-
to11 kronor och lkn sjukpenning 

vartill den förs:ikratk är berätligad 

enligt 3 kap. 

Föreslagen lyddse 

rar skillnaden mdla n tjugu kronor 

och Lkn sjukpenning. vartill den 

förs:ikradc :ir her:ittigad enligt 3 

kap. 

Vid tillämpning av 16 kap. I ~andra st~il·ket och 17 kap. 1 §skall med 

sjukpenning som där sägs likställas sjukpenning och sjukpenningtillägg på 

grund av förs:ikring som avses i denna paragraf. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1974. De nya bestiimmelsernJ i 

19 kap. I s trt~dje stycket skall dock triida i kr:ift dagen efter den, då 

lagen enligt Järii meddelad uppgift ulkommit från trycket i Svensk 

för fatt ni ngssJmling . 

.i\Jdrc bestämmelser skall alltjämt gälla i frf1ga om avgift och statshidrag 

för tid före ikraftträdandet. 

Den som är inskriven hos ::illmiin försiikringskassa och vid utgången av 

~r 197 3 placerad i sjukpenningklass men som inte skulle bli sjukpenning

försäkr:Jd enligt de nya beslfounelscrna skall vid sjukdom uppbiir:J sjuk

penning j:imte barntillägg enligt :ildre bcst:immdser s[1 Uinge hans inkomst 

av förvärvsarbete uppgär till etluseniittahundra kronor men ej till fyra

tusenfemhundra kronor. I frilga om ändring av sjukpenningklass sbll 

dock de nya bestämmelserna i 3 kap. 5 s äga motsvarande tillämpning. 

Sjukpenning som här avses hiinföres ej till pcnsionsgrundande inkomst 

för tilliiggspension. 

Den som vid ikraftträdandet har sjukpenningförsiikring som betriiffan

de ti1Eiggss,iukpL'1111ing giilkr med karenstid fiir utan hinder av de siirskilda 

villkoren i 3 kap. 11 § andra stycket överga till försiikring med kortare 

kar.:nstid eller utan karenstid, siivida han gör framställning härom till den 

allmänna försäkringskassan före utgangen av mars manad 1974. 

Bestiimmc,lsnna i I 5 kap. 2 ~ skall fortfarande gälla siivitt avser tid 

före ikrafttriidandcl. 

Beträffande den som är berätl igad att uppbära ornställningsbidrag 

enligt I 02 § arbctsmarknadskungiirclsen ( 1966 :368) efter utg[mgen av år 

197 3 skall i fruga om rätt till förtidspension enligt 7 kap. I § andra 

stycket samt i fr:':iga om tillgodoräknandc av pensionsgrundandL' inkomst 

för tilliiggspension enligt 11 kap. 2 § hestiirnrnl'lserna om försiikrad som 

uppbär kontant arbetsmarknadsstöd i tillämpligä delar gälla. Da beslut 

om älderspL·nsion eller förtidspension meddelas i fall dit någon uppburit 

omsliillningsbidrag, skall bl'stämmdserna i 17 kap. 4 § andra stycket om 

kon tan I arbetsmark nadssiöd i t illiirnpliga delar giilla. 
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2) Förslag till 
Lag om ändring i lagen (I 954 :243) om yrkesskadeförsäkring 

Härigenom förordnas i fråga om lagen ( 19 54 :243) om yrkesskadcför

säkring 1, 

dels att 14 och I 5 § § skall upphöra att g1illa, 

dels att 4, 9, 11, 13, 17, 18, 28, 30, 37 och 47 ~§skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse 

4 g2 
~ 

Föreslagen (vdelse 

från försäkringen undantages arbetstagare, som är gift med arbetsgiva

ren. 

Jämväl arbetstagare, som är i 

rätt upp- eller nedstigande släkt

skap eller svågerlag med arbetsgi

van~n eller dennes make och som 

varaktigt lever i hushållsgemen

skap med arbetsgivaren, iir undan

tagen från försäkringen, dock en

dast sf1vida arbetstagaren ej är pla

cerad i sjukpenningklass enligt la

gen om allmän försäkring. 

Jiimväl arbetstagare, som är i 

rätt upp- eller nedstigande släkt

skap eller svågerlag med arbetsgi

varen eller dennes make och som 

varaktigt lever i hushållsgemen

skap med arbetsgivaren. är undan

tagen från försäkringen. dock en

dast savida arbetstagarens inkomst 

a1> förrän•sarbete för dr räknat ej 

uppgår till ettusenåttahundra kro

nor. 

Utföres arbetet för två eller flera arbetsgivares gemensamma räkning. 

skall vad i första och andra styckena är stadgat om undantag från 

förs1ikringen icke äga tillämpning, med mindre förutsättningarna därför 
äro uppfyllda i förhållande till envar av arbetsgivarna. 

9 §~ 

Med år 1 i g ar h e t s fört j ä n st avses. där ej annat följer av vad 

nedan siigs, det belopp. vartill försiikrads inkomst av förviirvsarhete, utan 

hänsyn till övergående sjukdom, tillfälligt övertidsarbete eller annan 

särskild omständighet, vid tid då skada inträffar kan antagas uppgå för ar 

räknat. 

Har hushållsarbete i hemmet 

hindrat försäkrad att utföra för

v1irvsarbete i full utsträckning. 

skall efter vad som prövas skäligt 

hushiillsarbctet likställas med för-

1 Lagen omtryckt 1962:408. 
2 Senaste lydelse 197 I :882. 
3 Scnastl' lydelse 1967:916. 

3 Riksda~('ll 1973. 11 sam/. Nr 21 

Har hushållsarbete i hemmet· 

hindrat försäkrad att utföra för

värvsarbete i full utsträckning, 

skall efter vad som prövas skäligt 

hushållsarbetet likställas med för-
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värvsarbctc. Värdet av hushållsar

bete i hemmet ävensom inkomst 

av förvärvsarbete för egen räkning 

må ej beräknas högre än som mot

svarar i orten gängse avlöning för 

liknande arbete för annans räk

ning. Utgöres inkomst helt eller 

delvis av naturaförmåner, skola 

dessa uppskattas efter de regler, 

som tillämpas J1id taxering till 

kommunal inkomstskatt. 

34 

Fiireslagen lydelse 

värvsarbete. Värdet av hushållsar

bete i hemmet ävensom inkomst 

av förvärvsarbete för egen räkning 

mii ej beräknas högre än som mot

svarar i orten gängse avlöning för 

liknande arbete för annans räk

ning. Utgöres inkomst helt eller 

delvis av naturaförmåner, skola 

dessa uppskattas efter de regler, 

som tillämpas i•id beräkning ai• 

preliminär skatt. 

för försäkrad, som vid tiden för skadans inträffande ej fyllt tjugufem 

år, skall den årliga arbetsförtjänsten vid bestiimmande av ersättning för 

tid efter det han uppnår niimnda ålder eller av livränta till efterlevande 

beräknas till det belopp, vartill hans inkomst av förvärvsarbete skäligen 

kan, med hänsyn till arten av hans sysselsättning vid tiden för skadans 

intriiffande, antagas hava kommit att uppgå vid denna ålder, därest 

skadan ej inträffat. På motsvarande sätt skall, om den försäkrade ej fyllt 

tjuguett år, hans sannolika inkomst vid tjuguett års ålder läggas till grund 

för bestämmande av ersättning till honom för tid mellan tjuguett oeh 

tjugufem års iilder och, om den försäkrade L'j fyllt aderton år, hans 

sannolika inkomst vid aderton års ålder läggas till grund för bestämmande 

av ersättning till honom för tid mellan aderton och tjuguett års :lider. 

Undergår försäkrad vid tiden för skadans inträffande yrkesutbildning, 

må den årliga arbetsförtjänsten icke bestämmas till lägre belopp än det, 
vartill hans inkomst av förvärvsarbete skäligen kan antagas hava uppgått, 

om han, därest skadan ej inträffat, vid denna tidpunkt avbrutit yrkesut

bildningen och i stället ägnat sig åt dylikt arbete. Vad nu sagts skall äga 

motsvarande tillämpning därest den försäkrade vid den senare tidpunkt, 

som enligt tredje stycket skall vara avgörande för arbetsförtjänstens 

beriikning, skulle hava ägnat sig åt yrkesutbiklning, om skadan ej 

inträffat. 

Atnjöt försiikrad i anledning av tidigare skada pension, livränta eller 

annan ersättning, skall efter vad som finnes skiiligt s~'\clan ersättning anses 

såsom inkomst av förvärvsarbete vid bestämmande av livränta till efterle

vande. 

Har försäkrad, som ådragit sig skada genom långvarig inverkan av sädan 

beskaffenhet som avses i 6 s första stycket b) eller c), först avsevärd tid 

efter skadans yppande varaktigt upphört att arbeta i verksamhet, i vilken 

fara föreligger för dylik skada' ma den ärliga arbetsförtjänsten . vid 

bestämmande av ersiittning för tid efter arbctsavhrottct icke beräknas till 

lägre belopp än som skolat fastst311as, om skadan yppats vid tiden för 

arbetsavbrottet. 

Uppgår den ärliga arbctsförtjiinsten icke Ull cl tusenhttahundra kronor, 

skall den beräknas till detta belopp. Överstiger den årliga arbetsförtjäns-
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ten ett belopp motsvarande fem gånger det basbelopp enligt 1 kap. 6 § 

lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring som gällde vid 

ingången av det år då skadan inträffade, tages överskjutande belopp icke i 

beräkning. 

11 §4 

Drabbas någon, som är omfat

tad av sjukförsäkringen enligt la

gen om allmän försäkring, av yr

kesskada, äger han för tid till och 

med nittionde dagen efter den då 

skadan inträffade, dock längst till 

den dag skadan medför rätt till 

livränta eller till och med den dag 

rätten till sjukpenning upphör en

ligt 4 kap. 3 § nämnda lag (s a m -

ordnings tid) rätt att från 

allmän försäkringskassa erhålla er

sättning enligt samma grunder 

som vid annan sjukdom. 

Är skadad, som avses i första 

stycket, under samordningstiden 

eller del därav ej berättigad till 

sjukpenning från allmän försäk

ringskassa. skall för sådan tid till 

honom utgivas sjukpenning enligt 

denna lag med belopp motsvaran

de vad han skulle hava ägt uppbä

ra från försäkringskassan, därest 

han varit placerad i sjukpenning

klass enligt lagen om allmän för

säkring. Vad nu sagts skall icke 

gälla försäkrad, som avses i 3 § 
andra stycket denna lag, och ej 

heller arbetstagare, som enligt 3 

kap. 16 § första stycket lagen om 

allmän försäkring undantagits från 

placering i sjukpenningklass. 

Drabbas någon, som är omfat

tad av sjukförsäkringen enligt la

gen (1962 :381) om allmän försäk

ring, av yrkcsskada, äger han för 

tid till och med nittionde dagen 

efter den då skadan intriiffade, 

dock längst till den dag skadan 

medför rätt till livränta eller till 

och med den dag rätten till sjuk

penning upphör enligt 3 kap. 3 § 

första stycket andra punkten 

nämnda lag (s a m o r cl n i n g s -

t i cl) rätt att från allmän försäk

ringskassa erhålla ersättning enligt 

samma grunder som vid annan 

sjukdom. 

Är skadad, som avses i första 

stycket, under samordningstiden 

eller del därav ej berättigad till 

sjukpenning från allmän försäk

ringskassa, skall för sådan tid till 

honom utgivas sjukpenning enligt 

denna lag med belopp motsvaran

de vad han skulle hava ägt uppbä

ra från försäkringskassan, därest 

han varit sjukpenningförsäkrad 

jämlikt 3 kap. lagen om allmän 

försäkring. Vad nu sagts skall icke 

gälla försäkrad, som avses i 3 § 

andra stycket denna lag, och ej 

heller arbetstagare, som enligt 3 

kap. 16 § första stycket lagen om 

allmän försäkring undantagits från 

rätt till sjukpenning vid sjukdom. 

Är den, som drabbas av yrkesskada, under samordningstiden eller del 

därav ej omfattad av sjukförsäkringen enligt lagen om allmän försäkring, 

skall för sådan tid till honom utgivas ersättning enligt denna lag med 

4 Scnastl· lydelsc 1967:916. 
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belopp, som han skulle hava ägt uppbära, därest 2 och 3 kap. lagen om 

allm~n försiikring varit tillämpliga å honom. 

Medför yrkesskada under samordningstiden behov av sjukviird utom 

riket eller tandläkarvard eller sadana särskilda hjälpmedel, som avses i 

12 §, skola erforderliga kostnader härför, utgifter för nödiga resor 

inräknade, ersättas enligt denna lag, i den man crs~ittning icke utgår enligt 

lagen om allmän försäkring. Vad nu sagts skall ock gälla i fråga om 

kostnader för särskild vård, som på riksförsäkringsverkcts begiiran lfornas 

den skadade. 

13 §5 

Förorsakar olyeksfall eller inverkan, som avses i 6 §. efter samord

ningstidens utgång sjukdom, äger den skadade uppbära h e I s j u k -

p e n ni n g för varje dag. sjukdomen medför förlust av arbetsförmagan. 

och h a 1 v s j u k p e n n i n g för varje dag, arbetsförm:1gan till följd av 

sjukdomL'Tl iir nedsatt med minst hälften. 

Sjukpenningens storlek bestäm

mes, där ej annat följer ai• 1•ad i 

Jfiirde stycket sägs, a1• den sjuk

penningklass, till vilken den skada

de med hänsyn till sin årliga ar

betsji:irtjänst är att hänföra. 

Sjukpenningklasserna och be

loppet ai• hel sjukpenning inom 

l'IJrje klass bestämmas med ledning 

al' tabellen i 3 kap. 4 § lagen om 

allmän försäkring. Med inkomst av 
j(")rvärvsarbete för år avses därvid 

den skadades årliga a rhe tsförtjii nst 

beräknad enligt l) §. 
Sjukpenning må ej i något fall 

utgå med lägre belopp än som 

skolat utgi1 i sjukpenning från all

män försiikringskassa. därest ska

dan ej utgjort yrkesskada. För tid, 

beträffande vilken livränta. som 

tillcrkiints den skadade. enligt 

16 § första stycket andra punkten 

ickt: må uppbiiras. må hel sjukpen

ning jämte barntillägg, som a1•ses i 

14 §, iL'ke utgå med lägre belopp 

iin som motsvarar livriintan för 

dag riiknad. 

s Senaste lydelse 196 7 :916. 

I fråga om sjukpenningens stor

lek och avdrag på sjukpenning /ör 

dag då yrkesskada föranleder sjuk

husl'ård äga bestämmelserna i 3 

kap. 4 §lagen (1962:381) om all

män försäkring motsl'arande 

tillämpning. Med sjukpenning

grundande inkomst avses därvid 
den skadades årliga arbctsförtjiinst 

beräknad enligt 9 §. 

Sjukpenning må ej i något fall 

utgå med lägre belopp iin som 

skolat utgå i sjukpenning från all

män försäkringskassa, därest ska

dan ej utgjort yrkesskada. För tid. 

hetriiffande vilken livriinta, som 

tillerkänts den skadade. enligt 

16 § första stycket andra punkten 

icke må uppbäras. 1113 hel sjukpen

ning icke utgå med Higre belopp 

än som motsvarar livräntan för 

dag räknad. 
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.-fr skadan vid tillämpning ar 

lagen um allmän försäkring eller 

med stöd av densamma meddelade 

bestämmelser berättigad till barn

tillägg till sjukpenning eller skulle 

han hal'tl l'arit berättigad till så

dant tillägg, därest han omfattats 

av sjukförsäkringen enligt nämnda 

lag, skall b a r n t i 1 l ägg 11 tgå 
jämräl till sjukpenning <'nligt den

na lag; och skola dän•id bestäm

melserna i 3 kap. 9 § och 20 kap. 

2 § lagen om allmän försäkring 

äga motsl'tlrand<' tillämpning. 

Fiir tid, dd yrkesskada föranle

der sjukhusi•ård, skall sjukpenning 

minskas med tiu kronor för dag, 
dock med högst hälften av sjuk
penningens belopp. 

För skadad. som stadigvarande 

sammanbor med eget eller makes 
barn dler jiJsterbam under tio år, 

utgiJr sjukpenningen i•id sjukhus
l'ård lägst sex kronor fijr dag. 

Ar försäkrad till följd av yrkes

skada under längre tid ur stdnd att 
reda sig själv, j(jrhujes honom till

kommande sjukpenning eller !il'

riinta under tiden med r dr d b i -

drag. S[1dant bidrag utgar dock 

ej under tid, då han pä grund av 

skadan åtnjuter sjukhusvärd. Bi

dragets storlek bestämmes, när 

den skadade iir intagen pil viird

hcm eller annan anstalt, med hiin-

6 S.:nastl' lyJdsc 1972:673. 
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14 § 

17 s 
Uppbär fiirsäkrad sjukpenning 

eller /ii•ränta till följd av yrkesska

da och är han pd grund av skadan 
under längre tid ur stdnd att reda 

sig själ!' utgdr 1• cl r d b id r ag. Sa
dant bidrag utgår dock ej under 

tid, då han pi:i grund av skadan 

åtnjuter sjukhusvärd. Bidragets 

storlek bestämmes, när den skada

de är intagen pa vårdhem eller 

annan anstalt, med hänsyn till 
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syn till vårdavgiftens storlek och vårdavgiftens storlek och eljest 

eljest med hänsyn till vårdbcho- med hänsyn till vårdbehovcts om-

vets omfattning. fattning. 

Vid bidragets bestämmande skall hänsyn jämväl tagas till förmån, som 

den skadade för motsvarande ändamål åtnjuter jämlikt lagen om allmän 

försäkring. Bidraget må ej sättas högre än till fem kronor för dag, om den 

skadade uppbär sjukpenning, och cttusenåttahundra kronor för år, om 

han uppbär livränta. 

18 §7 

Arbetstagare, som på anmodan 

av riksförsä kringsverket eller med 

dess samtycke under någon tid 

avhåller sig från arbetet i syfte att 

förebygga att yrkesskada uppstår, 

återuppstär eller förvärras, äger, 
såvida omständigheterna ej föran

leda till annat, under tiden upp

bära skälig ersättning motsvarande 

högst hel sjukpenning jämte barn

tillägg. 

Arbetstagare, som på anmodan 

av riksförsäkringsverket eller med 

dess samtycke under någon tid 

avhåller sig från arbetet i syfte att 

förebygga att yrkesskada uppstår, 

återuppstår eller förvärras, äger, 

såvida omständigheterna ej föran

leda till annat, under tiden upp

bära skälig ersättning motsvarande 

högst hel sjukpenning. 

28 §8 

Sjukpenning jämte barntillägg 

samt livränta, som avses i 16 §,må 
skäligen nedsättas, såframt den 

försäkrade ådragit sig skadan vid 
förövande av handling, för vilken 
straff genom lagakraftägande dom 
ådömts honom, eller, sedan ska
dan intriiffat, gör sig skyldig till 

grov ovarsamhet ur hälsosynpunkt 
eller medvetet eller av grov vårds

löshet lämnar oriktig eller vilsele

dande uppgift angående förhållan-

Sjukpenning och livränta, som 

avses i 16 §, må skäligen nedsät
tas, såframt den försäkrade ådragit 
sig skadan vid förövande av hand
ling, för vilken straff genom laga
kraftägande dom ådömts honom, 
eller, sedan skadan inträffat, gör 
sig skyldig till grov ovarsamhet ur 
hälsosynpunkt eller medvetet eller 

av grov vårdslöshet lämnar oriktig 

eller vilseledande uppgift angåen

de förhållande, som är av betydel-

de, som är av betydelse för rätten se för rätten till ersättning. 

till ersättning. 
Viigrar den skadade utan giltig anledning att rätta sig efter föreskrift, 

som i syfte att förkorta sjukdomstiden eller.eljest lindra menliga följder 

av skadan givits av riksförsäkringsverket eller arbetsgivaren eller läkare, 

och har till följd härav skadan medfört väsentligt mera långvarig eller 

höggradig nedsättning av arbetsförmågan, må ock skälig nedsättning ske 

av ersättning som avses i första stycket. 

7 Senaste lydelse 1967 :916. 
8 Senaste lyd~lsc 196 7 :916. 



SfU 1973:21 39 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
Livränta till efterlevande må skäligen nedsättas, såframt denne annor

ledes än i 27 § sägs vållat dödsfallet genom handling, för vilken straff 

genom lagakraftägunde dom ådömts honom, eller medvetet eller av grov 

vårdslöshet lämnur oriktig eller vilseledande uppgift angående förhållan

de, som är av betydelse för rätten till livräntun. 

30 §9 

Är någon, som har rätt till sjuk

penning, barntillägg eller livränta, 

icke svensk medborgare och är 

han ej bosatt i riket. äger riksför

säkringsvcrkl'l alt med hans sam

tycke när som helst i stället för 

s5dan ersättning till honom utgiva 

ett belopp för en gång, rnotsvaran

tle högst femtio och minst tjugu 

procent av ersättningens kapital

värde. Har utbyte som nu nämnts 

ägt rum, föreligger ej rätt till vida

re ersättning pä grund av skadan. 

Är någon, som har rätt till sjuk

penning eller livränta. icke svensk 

medborgare och 1ir han ej bosatt i 

riket, äger riksförsäkringsverket 

att med hans samtycke när som 

helst i stället för sildan ersättning 

till honom utgiva ett belopp för 

en gång, motsvarande högst fem

tio och minst tjugu procent av 

ersättningens kapitalviirde. Har ut

byte som nu nämnts ägt rum, 

föreligger ej rätt till vidare ersätt

ning pil grund av skadan. 

37 §10 

Riksförsäkringsverket äger att, om anledning föreligger härtill, i stället 

för sjukpenning eller livränta eller del därav bereda den, som är hemfallen 
åt dryckenskap eller allvarligt läkemcdelsmissbruk, ersättning i naturaför

måner. 

På framställning av nykterhcts
nämnd äger riksförsäkringsverket 

besluta. att sjukpenning jämte 
barntillägg tillkommande den, 
som är hemfallen ät alkoholmiss
bruk och beträffande vilken före

ligger omständighd i övrigt som i 
15 § första stycket lagen om ny k

terhetsvård sägs, skall utbetalas till 

kommunal myndighet eller den er

sättningsbcdittigades make eller 

annan person att användas till den 

ersättningsberättigades eller hans 

familjs uppehälle. 

9 Senaste lydelse 1967:916. 
1 o Scnasce lydelse 1967 :916. 

På framställning av nyktcrhcts
nämnd ~iger riksförsäkringsverket 
besluta, att sjukpenning tillkom

mande den, som är hemfallen åt 
alkoholmissbruk och beträffande 

vilken föreligger omst:indighet i 
övrigt som i l .S ~ första stycket 
lagen om nykterhetsvård sägs, 

skall utbetalas till kommunal 

myndighet eller den ersättningsbc

ri:ittigades make eller annan person 

att användas till den ersättningsbe

rättigades eller hans familjs uppe

hälle. 
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I fråga om ersättning på grund 

av den frivilliga försäkringen skall 

gälla vad som stadgats beträffande 
ersättning på grund av den obliga

toriska förslikringen. forån ersätt

ning, som avses i 12 · 15 § § och 

som bclöpL'r på tid innan den ska

dade blivit berättigad till livriinta. 

skall dock avdragas vad som för 

motsvarande ändamill utgår i sjuk

h.iälp friin allmän försäkringskassa. 

Föreslagen lydelse 

4 7 § 

40 

I fråga om ersiiltning på grund 

av den frivilliga försäkringen skall 

gälla vad som stadgats beträffande 

ersättning på grund av den obliga
toriska förslikringen. Frän ersätt

ning, som avses i 12 eller 13 § och 

som belöper pa tid innan den ska
dade blivit berättigad till livränta, 

skJll dock avdragas vad som för 

motsvarande ändamål utgår i sjuk

hjälp från allmän försäkringskassa. 

I försäkringsavtalet må rätten till ersättning begränsas utöver vad som 

följer av första stycket. 

Denna lag träder i kraft dl'n 1 januari 1974. 

Betriiffande sjukpenning och barntillägg till skadad vars årliga arbets

förtjänst ej uppgår till fyratusenfemhundra kronor skall äldre bestämmel

ser fortfarande iiga tillämpning. Sjukpenning som här avses hänföres ej till 

pensionsgrundande inkomst enligt 11 kap. lagen ( 1962 :381) om allmän 

försäkring. 

Äldre bestiimmelser gäller alltjämt i fråga om avgift för tid före 

ikrafttrtidandet. 
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3) Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1962:392) om hustrutillägg och kommunalt 
bostadstillägg till folkpension 

IEirigenom förordnas, att 5 s lagen (196 2 :392) om hustru ti!Wgg och 

kommunalt bl)stadstillägg skall ha nedan angivna lydelse. 

N111-'arande lydelse 

Ml.'d årsinkomst avses i denna 

lag den inkomst, för ~ir räknat, 

som någon kan antagas komma att 

atnjuta under den närmaste tiden. 

Såsom inkomst räknas icke all

miint barnhidrag, folkpension. 

tilEiggsprnsion enligt lagen om all

män försäkring till den del pensio

nen föranlett minskning av pen

sionslillskott enligt 3 § lagen om 

pensionstillskott eller av harn

ti!Ugg cnligt 9 kap. I § sista styc

ket lagen om allmiin försäkring, 

livriinla som avses i 17 kap. 2 ~ 

nyssnii mnda lag i vad den enligt 

samma lagrum avdragits frän pen

sion, ersättning på grund a11 sjuk
försäkring i allmän försäkringskas
sa eller understöd som nägon pä 

grund av skyldskap eller svägerlag 

må v:.tra föranledd att utgiva. 

Föreslagen lydelse 

l\kd arsinkomst avses i denna 

lag den inkomst, för t1r räknat, 

som nagon kan antagas komma att 

atnjuta under den niirmaste tiden. 

Säsom inkomst riiknas icke all

mänt barnbidrag, folkpension, 

tilläggspension enligt lagen om all

män försiikring till den de~ pensio

nen föranlett minskning av pen

sionstillskott enligt 3 § Jagen om 

pensionstillskott eller av barn
tillägg enligt 9 kap. I § sista sty1.:

ket lagen om allmän försiikring, 

livränta som avses i 17 kap. 2 § 

nyssnämnda lag i vad den enligt 

samma lagrum avdragits fran pen

sion eller understöd som n:lgon på 

grund av skyldskap eller svågerlag 

111:1 vara föranledd att utgiva. 

Vid uppskattning av förmögenhets avkastning skall denna höjas med 

tio procent av det belopp, v:.trmed förmögenheten må överstiga för den 

som är gift fyrtiotusen kronor, och för annan femtiotusen kronor. 

Värdet av naturnförm~mi:r skall uppskattas efter regler, som fastställas 

av Konungen. 
lfriiga om makar skall årsinkomsten för envar av dem beräknas utgöra 

hälften av deras sammanlagda årsinkomst och värdet av förmögenhet 

beräknas utgöra hälften av deras sammanlagda förmögenhet. 

Arsinkomst avrundas för envar pensionsherättigad till närmaste hela 

tiotal kronor. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1974. 

' Senaste lyJelst> 1970:189. 
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4) Förslag till 
Lag om ändring i militärersättningsförordningen (1950:261) 

Ilärigenom förordnas, att 6 § 2 mom., 12 § 2 mom., 21 § och 22 a § 

militärcrsät tningsförordningen ( 1950:261 ) 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 § 

2 mo m. 2 Har olycksfallet medfört sjukdom, som varat mer än två 

dagar efter dagen för olycksfallet, utgives, där ej annat följer av 5 mom., 

från och med dagen efter sistnämnda dag sjukpenning så längt! sjukdomen 

förorsakar förlust av arbetsförmångan eller nedsättning av denna med 

minst hälften. Vid förlust av arbetsförmågan utgives för varje dag hel 

sjukpenning och vid nedsättning av arbetsförmågan halv sjukpenning. 

Sjukpenningens storlek bestäm

mes, där ej annat följer ai' 11ad i 

fjärde stycket sägs, ai> den sjuk

penningklass, till vilken den skada

de med hänsyn till sin årliga ar
betsfortjaizst är att hänföra. 

Sjukpe1iningklasserna och be
loppet av hel sjukpenning inom 

varje klass bestämmas med ledning 

al' tdbell<!iz i 3 kap. 4 § lagen om 

allmän fi)rsäkring. Med inkomst al' 
fÖrvän>sarbete för år avses därvid 

den skadades årliga arbetsförtjänst 

heräkliad enligt 9 §. 
Pör tid beträffande vilken liv

ränta, som tillerkänts den skada

de; eniigt 3 mom. första stycket 

andra punkten kke må uppbäras, 

i11å hel sjukpenning jämte barn

iillägg, som ai>ses i nästa stycke, 

icke utgå med lägre belopp än som 

ihotsvarar livräntan för dag räk

nad. 

I fråga om utgivande av barn
tillägg till sjukpenningen och om 

sjukpenning under tid för sjukhus

i•ård skola bestämmelserna i 14 
och 15 § § lagen om yrkesskade
försäkring äga motsvarande till
lämpning. 

I rörordningen omtryckt 1954:460. 
2 Scnask lydelse 1967:918. 

I fråga om sjukpenningens stor

lek och avdrag på sjukpenning för 

dag då skada till följd av olycksfall 

som ovan ill'Ses föranleder sjuk

husvård äga bestämmelserna i 3 
kap. 4 § lagen (1962 :381) om all-

män försäkring 
tillämpning. Med 

motsvarande 
sjukpenning-

grundande · inkomst avses därvid 

den skadades årliga arbetsförtjänst 

beräknad enligt 9 §. 

För tid beträffande vilken liv

ränta, som tillerkänts den skada

de, enligt 3 mom. första stycket 

andra punkten kke mil uppbäras, 

må hel sjukpenning icke utgå med 

lägre belopp än som motsvarar 

livräntan för dag räknad. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

12 § 

2 mo m. 3 Sjukpenning jämte 
barntillägg samt livränta, som till

kommer den skadade, må skäligen 

nedsättas, såframt denne ådragit 
sig skadan vid förövande av hand

ling, för vilken straff genom laga

kraftägande dom ådömts honom, 
eller, sedan skadan in träffat, gör 

sig skyldig till grov ovarsamhet ur 

hälsosynpunkt eller medvetet eller 

av grov vårdslöshet lämnar oriktig 

eller vilseledande uppgift angåen

de förhållande, som är av betydel

se för rätten till ersättning. 

2 m o m. Sjukpenning och liv

ränta, som tillkommer den skada
de, må skiiligen nedsättas, såframt 

denne ådragit sig skadan vid för
övande av handling, för vilken 

straff genom lagakraftägande dom 

ådömts honom, eller, sedan ska
dan inträffat, gör sig skyldig till 

grov ovarsamhet ur hälsosynpunkt 
eller medvetet eller av grov vårds

löshet lämnar oriktig eller vilsele

dande uppgift angående förhållan-

. de, som är av betydelse för rä ttrn 

till ersättning. 

Vägrar den skadade utan giltig anledning att rätta sig efter föreskrift, 

som i syfte att förkorta sjukdomstiden eller eljest lindra menliga följder 

av skadan givits av militär myndighet, riksförsäkringsverket eller läkare, 

och har till följd härav skadan medfört väsentligt mera långvarig eller 

höggradig nedsättning av arbetsförmågan, må ock skälig nedsättning ske 

av ersättning som avs~s i första stycket. 

Livränta till efterlevande mii skäligen nedsättas, såframt denne annor

ledes än i 1 mom. sägs vållat dödsfallet genom handling, för vilken straff 
genom lagakraftägande dom ådömts honom, eller medvetet eller av grov 

vårdslöshet lämnar oriktig eller vilseledande uppgift angående förhållan

de. som är av betydelse för rätten till livräntan. 

21 §4 

Är någon, som har rätt till sjuk
penning, barntillägg eller livränta 

enligt denna förordning, icke 

svensk medborgare, och är han ej i 

riket bosatt, iiger riksförsäkrings

verket att med hans samtycke när 

som helst i stället för sådan ersätt

ning till honom utgiva ett belopp 

för en gång, motsvarande högst 

femtio och minst tjugu procent av 

crsä ttningens kapitalvärde. Har ut
byte som nu nämnts ägt rum före-

3 Senaste lydelse 1962:409. 
4 Srnask lydelse 1962:409. 

Är någon, som har rätt till sjuk

penning eller livränta enligt denna 

förordning, icke svensk medborga
re, och är han ej i riket bosatt, 

iiger riksförsäkringsverket att med 

hans samtycke när som helst i 

stället för sådan ersättning till ho

nom utgiva ett belopp för en gång, 

motsvarande högst fem tio och 
minst tjugu procent av ersätt

ningens kapitalvärde. Har utbyte 

som nu nämnts ägt rum föreligger 
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Nuvarande lydelse 

ligger ej rätt till vidare ersättning 

på grund av skadan. 

44 

Föreslagen lydelse 

ej rätt till vidare ersiittning på 

grund av skadan. 

22 a §5 

Har en viirnpliktig under grundutbildning eller motsvarande utbildning 

enligt '27 § l mom. D. viirnpliktslagen eller under repetitionsutbildning i 

dirL·kt anslutning till grundutbildning ;\dragit sig sjukdom, som efter 

tjänslgöringrns slut medför nedsättning av arbetsförmågan med minst 

hälften men som ej berättigar till ers:ittning enligt denna förordning, har 

han riitt till siirskild sjukpenning. Detsamma gäller om han efter 

tjänstgöringens slut ådragit sig sjukdomen under utryckningsmånaden 

eller manaden niirmast efter denna. 

Den särskilda sjukpenningen ut

giir med det belopp som skulle ha 

utgått enligt Jagen om allmiin för

siikring, om placering i sjukpen

ningklass grundats på den i 9 § 

denna förordning angivna liigsta 

ärliga arbctsförtjiinsten. I Ji·dga om 
hamtilliigg !il! sjukpenning iiga be

stämmelserna i lagen 0111 al!miin 

försäkring motsi•arandl! tillämp

ning. Fdn den särskilda sjukpcn

ningcn skall avriiknas sjukpenning 

som utgilr enligt lagen om allmän 

försäkring eller lagen om yrkesska

deförsäkring eller enligt grunderna 

för sistnämnda lag. 

Den siirskilda sjukpenningen ut

giir med det belopp som skulle ha 

utgätt enligt lagen om allmän för

säkring rid en sjukpenninggrun

dande inkomst .\'Varande mot den i 
9 § denna förordning angivna 

lägsta ärliga arbetsförtjänsten. 

Fdn den siirskilda sjukpL·nningen 

skall avriiknas sjukpenning som ut

gar enligt lagen om allmän försäk

ring eller lagen om yrkes ska Jeför

sii kring eller enligt grunderna för 
sistniimncla lag. 

Dt•nna lag triider i kraft den 1 januari 1974. 

Beträffande sjukpenning och barntillägg till skadad vars årliga arbets

förtjänst ej uppgår till fyratusenfemhundra kronor skall äldrt' bestämml'l

ser fortfarande äga tillämpning. Sjukpenning som här avses hänföres ej till 

pensionsgrundandc inkomst enligt 11 kap. lagen ( 1962:381 .I om allmän 

försiikring. 

5 St•nasle lydelse 1970:311. 
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5) F Örslag till 
Lag om ändring i lagen (1956:293) om ersättning åt smittbärare 

lfärigenom förordnas, att 3 --5 §~ lagen (! 956:293) om ersättning ät 
smittbärare skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse 

Ersättningen för inkomst bort

fall åt den som omfattas av sjuk

försiikringen enligt lagen om all

män försäkring utgår för dag räk

nat mL'd det högsta belopp som 

han vid sjukdom är beriittigad att 

uppbära i sjukpenning, barntillägg 

och sjukpenningtillägg på grund av 

försäkring enligt nämnda lag eller 

med stöd därav meddelade be

stiimmdser; dock att ersättning ät 
den som ätnjuter annan inkomst 

av förvärvsarbete än inkomst av 

anst1illning alltid skall bcstiimmas 

till det belopp för dag räknat som 

skulle hava utgiitt till honom, 

därest hl'la hans årsinkomst av för

viirvsarbete utgjort in kom st av an

ställning. 
Hrsättningen åt den som i•id 

sjukdom icke är berättigad till 
sjukpenning på grund al' försäk

ring som i första stycket sägs skall 
ml'd tillämpning av de i nämnda 

stycke angivna grunderna utga 

med det bl'iopp för dag räknat 

som han skulle hava iigt uppbära 

från allmiin försäkringskassa, 

därest han varit placerad i sjuk

penningklass jfo1likt 3 kap. lagen 

om allmän försäkring. 

Föreslagen lydelse 

Ersättningen för inkomstbort

fall åt den som omfattas av sjuk

försiikringen enligt lagen (1962: 

381) om allmän försäkring utgår 

för dag räknat med det högsta be

lopp som han vid sjukdom är be

rättigad att uppbära i sjukpenning 

och sjukpenningtillägg på grund av 

försäkring enligt nämnda lag eller 

med stöd därav meddelade be

stämmelser; dock att ersättning ilt 

den som åtnjuter annan inkomst 

av förvärvsarbete iin inkomst av 

anstiillning alltid skall bestämmas 

till det belopp för dag räknat som 

skulle hava utgått till honom, 

därest hela hans arsinkomst av för

värvsarbete utgjort inkomst av an

ställning. 
1 annat /all än i första stycket 

ai·ses skall ersättningen åt tillfällig 
smitthärare för inkomstbortfall 

med tilEirnpning av de i niimnda 

styrke angivna grunderna utgå 

med det l1L'lopp för dag räknat 

som han skulle hava ägt uppbära 

allmän försäkringskassa, 

därest han varit sjukpenningji"ir

säkrad jiirnlikt 3 kap. lagen om 

allmän försäkring. 

DL'n som ej fyllt sl'xton ar mil ej ritnjuta ersiittning med mindre han 

visar att han gL'nom ingripandet gär miste om arbetsinkomst. 

I Senaste lydelse 1962 :41 0. 
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Nlll•arande lydelse 

Å·r den till ersättning berättiga

de intagen ii sjukhus som i lagen 
om ·allmän försäkring om förmäles, 
skall ersättningen för inkomsl· 
bortfall minskas med tio kronor 

för Jag, dock med högst hälften 
av ersättningens helopp. Det lägsta 
crsättningsheloppet till den, som 
stadigvarande sammanhor med 
eget eller makes barn eller foster· 

barn under tio år, skall för tid del 
han är intagen å sjukhus utgöra 
åtta kronor för dag. 

Friin ersättningen för inkomst
bortfall skola avräknas sjukpen
ning, harntillägg och sjukpenning

tillägg, vartill smittbäraren under 
tiden för ingripandet må vara be

rättigad på grund av försäkring 
enligl lagen om allmän försäkring 
eller med stöd därav meddelade 
bestämmelser, lagen med särskilda 
bestämmelser om frivillig sjukpen
ningförsäkring i allmän sjukkassa 
eller lagen om yrkesskadcförsäk
ring. 

46 

Föreslagen lydelse 

För dag dii den till ersättning 
berättigade är intagen å sjukhus 
som i 2 kap. 4 § lagen (1962 :381) 
om allmän försäkring omförmäles, 
skall ersättningen för inkomst

bortfall minskas med motsvarande 
tillämpning av bestämmelserna i 3 
kap. 4 § andra stycket nämnda 
lag. 

Från ersättningen för inkomst· 
bortfall skola avräknas sjukpen
ning och sjukpenningtillägg, vartill 

smittbäraren under tiden för ingri

pandet må vara berättigad på 
grund av försäkring enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring 
eller med stöd därav meddelade 
bestämmelser, lagen ( 1954:774) 
med siirskilda bestämmelser om 
frivillig sjukpenningförsäkring 
allmän sjukkassa eller lagen 
(1954 :243) om yrkesskadeförsäk
ring. 

Från ersiittningen skola jämväl avräknas sjukpenning som för tid för 
ingripandet utgår enligt annan lag eller enligt särskild författning eller 

enligt Konungens förordnande och som bestämmes av eller utbetalas från 
riksförs~ikringsvcrket eller bolag som omförmäles i 1 § lagen om yrkcs
sk<ideförsäkring ävensom livränta, som någon åtnjuter på grund av att han 
är smittbärare, till den del den belöper å tid för ingripandet. 

Vad i niistföregäende stycke sägs skall äga motsvarande tillämpning, 

2 Senaste lydelse 1972 :668. 
3 Sen<1ste lydelse 1962 :410. 
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N111'arande lydelse Föreslagen lydelse 

därest smittbäraren äger uppbära ersättning enligt främmande makts 
lagstiftning om yrkesskadeförsäkring. 

o,·nna lag träder i kraft den 1 januari 1974. 

Den som vid lagens ikraftträdande uppbär ersättning enligt 3 § på 

grund av årlig arbetsförtjänst som ej uppgår till fyratusenfemhundra 

kronor. får under återstoden av den tid som anges i 2 § behålla utgående 

förmåner med tillämpning av äldre bestämmelser. 
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6) F iirslag till 
Lag om ändring 
livräntor m. m. 

lagen (1967 :919) om värdesäkring av yrkesskade-

Härigenom förordnas, att 4 § lagL'll ( 196 7 :919) om värdesäkring av 

yrkesskadelivräntor m. m. skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurarande lydelse 

Ilar livrä nia utgått, för hel sjuk

penning som senare utgiir i anled

ning av samma skada icke under

stiga L'n frrallundradcdel av cll'n 

livränta, som efter värdesäkring 

enligt denna lag skulle ha utgått 

till den skadade vid förlust av 

arbctsfiirmiigan. 

Föreslagen lydelse 

liar livränta utgått, får hel 

sjukpenning som senare utgår i 

anledning av samma skada icke 

understiga en tr€'1111ndrasextiofi'm

tedel av elen livränta, som efter 

värdL·sä kring enligt denna lag 

skulle ha utgått till den skadade 

vid förlust av arbetsförmagan. 

Denna lag lr1ider i kraft den I januari 1974. 
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7) Förslag till 
Lag om ändring i förordningen (1954:519) angående kostnadsfria och 
prisnedsatta läkemedel m. m. -

Härigenom förordnas, att 5 § förordningen ( 19 54:5 19) angående kost

nadsfria och prisnedsatta läkemedel m. m. 1 skall ha nedan angivna 

lydelse. 

Nul'arande lydelse 

Kostnaden för tillhandahållan

de av läkemedel enligt denna för

ordning bestrides av statsmedel 
med belopp för kalenderår mot

si•arande en krona 15 öre för en-
11ar, som vid utgånge_n av det år 
kostnaden ai•ser är inskril•en hos 
allmän försäkringskassa, och ·i öi•

rigt av de allmänna försäkrings

kassorna i förhållande 'till antald 

inskrivna försäkrade vid nämnda 
tidpunkt, i•ilka äro pliktiga att er
lägga sjukförsäkringsavgift enligt 
lagen om allmän försäkring. 

5 § 

Föreslagen lydelse 

Kostnaden för tillhandahållan

de av läkemedel enligt denna för

ordning bestrides av de allmänna 

försii kringskassorna i förhållande 

till antalet inskrivna försäkrade 

vid utgången av det år kostnaden 
avser. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974. 

Äldre bestämmelser skall alltjiimt gälla i fråga om avgift och statsbidrag 
för tid före ikraftträdandet. 

t Senast\! lydelse av rubriken 1972:188. 

4 Riksdagen 1973. 11 sam/. Nr 21 
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Motionerna 

Med anledning av propositionen har väckts följande motioner: 

motionen 1973 :1684 av fröken Bergström m. fl. (fp) vari hemställs 
att riksdagen dels vid behandlingen av propositionen beslutar att 
återkallande enligt 11 kap. 7 § AFL genom övergångsbestämmelser får 
ske utan hinder av att undantagandet ägt giltighet kortare tid än 5 år, dels 
ger Kungl. Maj :t till känna vad som i motionen anförs om information till 
dem som berörs av sjukpenningomläggningen; 

motionen 1973 :1685 av herrar Carlshamre (m) och Åkerlind (m) vari 
hemställs att riksdagen som sin mening måtte ge Kungl. Maj :t till känna 
vad som i förevarande motion anförs om kompletterande sjukförsäkring. 

Utskottet behandlar i detta betänkande även följande vid riksdagens 
början väckta motioner: 

motionen 1973:281 av herr Westberg i Ljusdal (fp) vari hemställs att 
riksdagen hos Kungl. Maj :t anhåller att förslag till lösning av frågan om 
sjukpenningförsäkring till vissa ensamstående snarast möjligt framläggs; 

motionen 1973:1130 av fru Fraenkel m. fl. (fp) vari hemställs att 
riksdagen hos Kungl. Maj:t hemställer dels om förslag till nästa riksdag 
om en höjning av det frivilliga sjukpenningtillägget för hemmamake, som 
motsvarar levnadskostnadernas ökning sedan föregående höjnipgstillfälle, 
dels om utredning angående en särskild tilläggssjukpenning för hemma~ 
varande förälder med vård av minderåriga barn enligt de riktlinjer som 
anges i motionen; 

motionen 1973:1145 av herrar Mundebo (fp) och Molin (fp) vari 
hemställs att riksdagen hos Kungl. Maj :t begär att förslag snarast föreläggs 
riksdagen om en reformering av de studerandes sjukförsäkringsvillkor. 

Utskottets yttrande 

ln ledning 

På grundval av sjukpenningutredningens betänkande Beskattade för
måner vid sjukdom och arbetslöshet (SOU 1972 :60) föreslås i proposi
tionerna 1973 :46 och 1973 :49 en genomgripande omläggning av sjuk
penningförsäkringen. Sistnämnda proposition innehåller förslag av inne
börd bl. a. att sjukpenningen skall beskattas, medan den förstnämnda, 
vars antagande förutsätter bifall till prop. 197 3 :49, reglerar den närmare 
utformningen av den nya sjukpenningen. De i prop. 197 3 :46 föreslagna 
ändringarna innebär i huvudsak följande. 

Nuvarande system med sjukpenningklasser ersätts av en sjukpenning
grundande inkomst som direkt knyter an till den inkomst som 
sjukpenningen skall ersätta. Sjukpenningen skall grunda rätt till allmän 
tilläggspension (ATP) och utgå med belopp som motsvarar 90 procent av 
den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst i den mån denna inte 
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understiger 4 500 kr. eller överstiger 7 ,5 basbelopp. 
Propositionen innehåller också förslag till de lagändringar som 

erfordras för att vissa förmåner vid vård av barn och vid arbetslöshet -
varom förslag läggs fram i särskilda propositioner - skall kunna 
tillgodoräknas som pensionsgrundande inkomst. 

Sjukpenningen för hemmamakar höjs från 6 kr. till 8 kr. om dagen 
utan beskattning i samband med att de särskilda barntilläggen till 
sjukpenningen slopas. Möjligheterna att teckna frivillig sjukpenningför
säkring vidgas till att gälla ett sammanlagt belopp om 20 kr. - mot f. n. 
15 kr. - för dag utan beskattning. Vidare upptas i propositionen nya 
bestämmelser angående förtidspension inom folkpensioneringen och 
tilläggspensioneringen. I denna del är förslaget föranlett av att chefen för 
inrikesdepartementet i särskild proposition (1973 :56) förordat vissa 
ändringar av förmånerna vid arbetslöshet. 

Propositionen innehåller också förslag om de ändringar av finansie
ringsreglerna för sjukpenningförsäkringen som påkallas av den nya 
utformningen av sjukpenningförsäkringen, av den nuvarande moderskaps
försäkringens omvandling till en föräldraförsäkring med garantinivå 
(prop. 1973 :47) och av införandet av en allmän tandvårdsförsäkring 
(prop. 1973:45). 

Utskottet kan i allt väsentligt biträda de i propositionen framförda 
förslagen vilka enligt utskottets bedömning innebär avsevärda förbätt
ringar i förhållande till nuvarande sjukpenningsystem. I det följande 
kommer utskottet att till närmare behandling uppta i huvudsak sådana 
frågor som aktualiserats i motionerna. 

Sjukpenningförsäkring för vissa ensamstående och höjd tilläggssjuk
penning för hemarbetande 

Den allmänna sjukförsäkringen omfattar f. n. - förutom förvärvs
arbetande --- också hemarbetande män och kvinnor (hemmamakeförsäk
ring). Som hemmamake räknas den som har arbetsinkomst understigande 
I 800 kr. och som är gift och stadigvarande sammanbor med maken eller 
- i annat fall - stadigvarande sammanbor med barn under 16 år till den 
försäkrade eller hans make eller med person med vilken den. försäkrade 
varit gift eller har eller har haft barn. Till personer som tillhör 
hemmamakeförsäkringen utgår grundsjukpenning med 6 kr. om dagen. 
Försäkrad som tillhör hemmamakeförsäkringen kan dessutom teckna 
frivillig sjukpenningförsäkring och därigenom få en sammanlagd sjuk
penning om högst 15 kr. per dag. 

Enligt propositionen skall klassplaceringssystemet avskaffas och sjuk
penningen utgöra viss procentuell andel av den sjukpenninggrundande 
inkomsten. Sjukpenningen kommer alltså att - inom ramen för de 
inkomstgränser som ovan angetts - kompensera bortfallet av förvärvs
inkomst med en för samtliga sjukpenningberättigade lika stor andel av 
den bortfallna inkomsten. För att förhindra att personer, som vid tiden 
för lagändringens ikraftträdande är sjukpenningförsäkrade på grund av en 
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ärlig förvärvsinkomst mellan 800 och 4 500 kr., skall fö en försämring i 
skyddet vid sjukdom har i propositionen föreslagits att dessa övergångsvis 
skall fä behålla sin sjukpenningförsäkring enligt nuvarande regler så länge 
de har inkomst uppgående till I 800 kr. per år. Sådan sjukpenning 
förutsätts bli skattefri även i fortsättningen. 

I motionen 1973 :281 påpekas, att den som inte längre uppfyller 
villkoren för tillhörighet till hemmamakeförsäkringen med eller mot sin 
vilja avförs från sjukpenningförsäkringen. Detta kan gälla t. ex. änkor 
utan hemmavarande barn under 16 år eller ensamstående med barn, som 
överskridit 16-årsgränsen. Motionären finner det socialt otillfredsställan
de att en persons allmänna försäkringsskydd kan upphöra trots att hans 
ekonomiska läge inte förbättrats. 

Familjepolitiska kommitten har i betänkandet Familjestöd (SOU 
1972 :34) ingknde prövat fdgan om rät ten att teckna frivillig sjuk
penningförsäkring och därvid föreslagit att hemmamakeförsiikringen skall 
omfatta person som stadigvarande sammanbor med barn under 18 [tr till 
honom eller hans make. I fråga om övriga grupper av ensamstående 
uttalar kommitten, att det inte kan anses motiverat att utvidga 
sjukpenningskyddet vare sig obligatoriskt. eller frivilligt uteslutande på 
grund av ett förutvarande civilstånd eller samboendeförhållande. 

Utskottet delar denna uppfattning. Vad siirskilt angår det ekonomiska 
skyddet vid sjukdom för hemmadöttrar och likstiillda anser utskottet att 
denna fråga bör lösas· på annat sätt än genom tillskapandet av siirregler 
inom hemmamakeförsäkringen eller den frivilliga sjukpenningförsäk
ringen. Utskottet avstyrker därför bifall till motionen 1973 :281. 

Hemmamakesjukpenningen skall enligt förslaget i propositionen - i 
samband med att de nuvarande barntilläggen till sjukpenningen avskaffas 
- höjas från 6 kr. till 8 kr. per dag. Vidare skall det belopp för vilket 
frivillig sjukpenning och frivilligt sjukpenningtillägg kan tecknas höjas i 
sådan omfattning att de totala sjukpenningförmånerna kan uppgå till 
högst 20 kr. för dag mot f. n. 15 kr. 

Motionärerna i den vid riksdagens början väckta motionen 1973 :1130 
framhåller att den nuvarande totalramen om 15 kr. fastställdes redan 
1966 och anser att densamma bör räknas upp med hänsyn till 
penningvärdeförändringen sedan detta år. Därutöver hör ·- menar de -
en reell höjning av beloppet ske för hemmavarande förälder med 
minderåriga barn. En på längre sikt fördelaktigare reform skulle enligt 
motionärerna vara att för denna kategori försäkrade införa en obligato
risk sjukpenningförsäkring med statsbidrag till hela avgiften eller större 

delen därav. 
Det i motionen aktualiserade spörsmålet bör enligt utskottets mening 

ses i samband med den av riksdagen vid ett flertal tillfällen behandlade 
fr[1gan om ATP-poäng för barnavårdande arbete i hemmet. Enligt 
utskottets mening måste det vara förenat med stora svårigheter att vid 
utformningen av sjukförsäkringsskyddet för hemmamakar finna säkra 
hällpunkter för en gradering i det enskilda fallet av sjukpenningens 
storlek. Sjukpenningen är avsedd att ersätta ett inkomst bortfall. överfört 
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på hemmamakeförsäkringens speciella förhållanden innebär detta att man 
vid utformandet av en obligatorisk sjukpenningförsäkring för hemma
makar måste fastställa sjukpenningens belopp med ledning av en uppskatt
ning av de kostnader i hemmet, som förorsakas av att hemmamakens 
arbetsinsats bortfaller. Dessa utgifter varierar efter en mängd omständig
heter. bl. a. barnantal samt behovet av och kostnader för hjälp i hemmet. 
Det skulle enligt utskottets mening knappast vara möjligt att inom ramen 
för schablonregler komma fram till en rättvisande beräkning av dessa 
utgifter. Härtill kommer att avgifterna för en obligatorisk sjukpenning
försäkring för mänga familjer skulle bli mycket betungande, varför det -
såsom också motionärerna framh[1llit - skulle bli nödvändigt att lämna 
bidrag till försiikringen av statsmedel. Utskottet anser principiella skäl 
tala mot att man finansierar en försäkring av förevarande slag med 
statsmedcl. Pä grund hiirav och då kravet på en höjning av det frivilliga 
sjukpenningtillägget för anses vara tillgodosett i propositionen avstyrker 

utskottet bifall till motionen 1973:1130. Härigenom anser utskottet 
också motionen 197 3 :1684 besvarad i vad den inneh:iller yrkande om 
höjning av det frivilliga sjukpenningtillägget. Utskottet avstyrker säledes 
bifall iiven till denna motion i berörda del. 

Refvrmering av de studerandes sjukförsiikringsvillkor 

Enligt gällande bestämmelser kan studerande vara anslutna till den 
obligatoriska sjukpenningförsäkringen för extrainkomster, som inte har 
karaktiir av engångsföreteelser. De studerande kan vidare te..:kna en 
frivillig sjukpcnningförsäkring om 15 kr. per dag med en karenstid på 18 
dagar. 

I propositionen 1973 :63 angående studiesocialt stöd har föredragan
den - efter samråd med chefen för socialdepartementet -- redovisat 
riktlinjer för hur en särskild sjukförsiikring för personer med studiemedel 
skall ut form as. f örcdraganden framh~illcr alt m~m nu bör fat ta beslut om 
en siidan sjukförsäkring och att det bör uppdras åt centrala studiehjälps
nämnden att i samråd med riksförsäkringsverket närmare utforma 
bestämmelserna. Försiikringen bör enligt uttalanden i propositionen vara 
obligatorisk för alla studerande med studiemedel och gälla under den lid 
som studiemedel utgår. Den studerande bör under sjukdomstiden behålla 
sin rätt till studiemedel. De återbetalningspliktiga studiemedlen bör i 
efterhand reduceras med etl belopp motsvarande den återbetalnings
pliktiga delen av studiemedlen per dag under de ersättningsberättigade 
sjukdagarna. Karenstiden bör enligt propositionen sättas till 14 dagar. Av 
uttalanden i propositionen 1973 :63 framgår vidare att den frivilliga 
sjukförsäkringen - i fortsiittningen med förbättrade förmåner -- alltjämt 
kommer att i princip stå öppen för samtliga studerande och att 
riksförsäkringsverket 01:h centrala studiehjälpsnämnden skall utarbeta 
erforderliga regler om samordning mellan den nya sjukförsäkringen för 
studerande samt den obligatoriska och den frivilliga sjukförsäkringen. 

Enligt motionärerna i motionen 1973:1145 innebär införandet av en 

5 Riksdagen 1973_ 11 sam/. Nr 21 
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siirskild sjukförsäkring för studerande inte niigon hra lösning. Motionä
rerna anser att det skulle vara bättre att betrakta studiemedlen som 

inkomster efter skatt och genom uppräkning med en tänkt skattesats 

göra dem jämförbara med inkomst av förvärvsarbete. Hiirigenom skulle 

de studerande kunna ingå i den allmänna försäkringen på villkor liknande 
dem som gäller för förvärvsarbetande. 

Utskottet anser att den i propositionen 197 3 :63 aviserade försäk

ringen för studerande i förening med den i propositionen I 97 3 :46 
föreslagna höjningen av beloppen inom den frivilliga sjukförsäkringen 

tillgodoser det i motionen framförda kravet på reformering av de 
studerandl's sjukförsäkringsvillkor. Utskottet avstyrker följaktligen bifall 
till motionen 1973:1145. 

Örergångsbestämmelser för återkallande enligt 11 kap. 7 § AFL 

Enligt gällande bestämmelser kan försäkrad göra anmiilan om undan
tagande från försäkringen för tilläggspension såvitt angår inkomst av annat 

förvärvsarbete än anstiillning. Om undantagande skett, tas vid beriikning 
av pensionsgrundande inkomst för tid efter ingången av [1ret niist efter 
det då anmiilan gjorts hänsyn endast till inkomst av anställning. 

Undantagandet får betydelse även för storleken av den försäkrades 
sjukpenning genom att man vid placering i högre sjukpenningklass än 
klassen nr 2 inte tar hänsyn till inkomst av annat förviirvsarbete iin 
anställning. Ett undantagande innebär alltså att den försäkrade har rätt 
till endast grundsjukpenning. Undantagande kan återkallas tidigast 
fr. o. m. det årsskifte som inträffar sedan undantagandct ägt giltighet i 

fem år. Har anmälan om undantagande återkallats, kan den försäkrade 
inte ånyo göra sådan anmälan. 

En konsekvens av sjukpenningutredningens förslag att slopa upp
delningen i grundsjukpenning och tilläggssjukpenning är att vid undan
tagande sjukpenningförsäkringen helt träder ur funktion såvitt g311er 
annat än anställningsinkomst. Riksförsäkringsverket har i sitt remissytt
rande över sjukpenningutredningens betänkande påpekat, att egenföre
tagare som gjort anmälan om undantagande - om förslaget antas 
oförändrat - kommer att förlora sitt grundskydd vid sjukdom. Verket 

har framhållit att detta i vissa fall kan medföra avsevärda nackdelar och 
förordat att övergdngsbestiimmelser införs för dessa fall. 

Motionärerna i motionen 1973: 1684 påpekar - med hänvisning till 

riksförsäkringsverkcts remissyttrande - att propositionens förslag för de 

egna företagarna innebär en försämring, som inte kunnat förutses niir 
anmälan om undantagande gjorts. De anser det angeläget att egenföre
tagarna informeras om konsekvenserna av den nya lagstiftningen och att 

de erhåller möjlighet att återkalla anmälan om undantagande utan hinder 
av att undantagandet iigt giltighet kortare tid än fem år. Då ett 

äterkallande får verkan tidigast från och med nästa i\rsskifte bör - menar 
motionärerna - informationen till de berörda lämnas i god tid före den 1 

januari 197 4. 
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De i propositionen föreslagna övergångsbestämmelserna i fråga om 
försäkrade med inkomst som inte överstiger 4 500 kr. har uttryckligen 
förklarats avse även försäkrade som gjort undantagande från försäkringen 
för tilläggspension. Detta innebär att det endast är egenföretagare som 
gjort undantagande och vilkas inkomst överstiger 4 500 kr. som förlorar 
sitt grundskydd vid sjukdom. För dessa medför emellertid de nya 
reglerna konsekvenser som enligt utskottets mening är mindre tillfreds
ställande. Utskottet delar därför den av riksförsäkringsverket och 
motionärerna framförda uppfattningen att bestämmelser bör införas, som 
ger den försäkrade möjlighet att inom viss tid återkalla ett tidigare 
undantagande i samband med övergången till det nya systemet oavsett 
den förut berörda femårsregeln. Dessa bestämmelser bör enligt utskottets 
mening lämpligen utformas på samma sätt som de vilka i propositionen 
föreslås gälla i fråga om övergång från sjukpenningförsäkring med 
karenstid till försäkring med kortare karenstid eller utan karenstid. 
Utskottet anser således att ett tidigare undantagande bör kunna återkallas 
före utgången av mars månad 1974. Sedan återkallelse skett blir 
vederbörande sjukpenningförsäkrad för hela sin inkomst med eller utan 
karenstid efter eget val. 

Återkallelse av anmälan om undantagande från försäkringen får 
betydelse också för beräkningen av pensionsgrundande inkomst. Efter
som pensionsgrundande inkomst fastställs för kalenderår bör återkallelse 
som sker under tiden den I januari - den 3 I mars 197 4 i pensionshiin
seende fä retroaktiv verkan fr. o. m. den 1 januari 1974. 

Utskottet föreslår att bestämmelser av· nu angiven innebörd tas in i 
övergångsbestämmelserna. Intet bör hindra att återkallelse enligt dessa 
bestämmelser sker redan under år 1973 med verkan från den nya lagens 
ikraftträdande. 

Kompletterande sjukförsäkring 

I propositionen har departementschefcn uttalat att den obligatoriska 
sjukpenningförsäkringen bör vara den grund för medborgarnas skydd 
under sjukdom. efter vilken kompletterande hjiilpförmåner bör anpassas. 
Samtidigt bör den försäkrade genom sjukförmåner inte fä en bättre 
ekonomi än då han är frisk. I likhet med sjukpenningutredningen och 
huvuddelen av remissinstanserna anser departementschefen det av sam
hällsekonomiska skäl motiverat med en viss självrisk för det sammanlagda 
försäkringsskyddet. Denna bör inte sättas högre än nödvändigt och i 
första hand ta sikte på de mera kortvariga sjukdomsfallen. Eftersom 
sjukpenningen från den allmänna försäkringen i propositionen föreslås ge 
så hög kompensationsniva som 90 % saknas enligt departementschefcns 
mening fog för att kompletterande sjukersättning utgår vid kort tidssjuk
dom. Sådan ersättning bör kunna komma i fråga endast vid längre 
sjukdomsfall och medges efter en karenstid om 30 dagar. En riktpunkt 
för kompensationsnivån bör enligt departementschefen vara att sjuk
penning och kompletteringsförmäner inte tillsammans ger högre ersiilt-
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ning för inkomstbortfallet iin omkring 95 ~'o, varvid, om kompletterings
förmånerna är skattefria, hänsyn måste tas härtill. 

I motionen 1973:1685 har motionärerna framhållit att propositionen 
miiste tolkas så att karensfri sjukpenningförsäkring av inkomster över
stigande 7,5 gånger basbeloppet inte kan tillåtas vare sig i form av 
sjuklöneförmåner eller genom individuell försäkring och att det inte är 
möjligt att träffa avtal om högre kompensationsniv[1 än 90 % för de första 
30 sjukdagarna, Motionärerna anser det oacceptabelt att den fria 
avt alsriit ten på detta säl t inskränks. 

Utskottet finner - i likhet med departementschefen - att en viss 
självrisk för det sammanlagda försäkringsskyddet vid sjukdom är motive
rad. Med en kompensationsnivå av 90 % kan det enligt utskottets mening 
inte fördigga anledning att medge kompletterande sjukersättning vid 
korttidssjukdom. Utskottet kan därför inte biträda motionärernas förslag 
i denna del. Vad särskilt ang[u den sammanlagda kompensationsnivån i 
inkomstliigen över 7 ,5 gånger basbeloppet tolkar utskottet propositionen 
så att de principer som gäller beträffande inkomster som täcks av 
sjukförsäkringen, dvs. inkomster upp till 7 ,5 gånger basbeloppet, skall 

tillämpas även beträffande inkomster över denna gräns. Detta innebär att 
det ej föreligger hinder att utge kompletterande sjukersättning intill 90 % 
eller - efter 30 dagars karenstid - 95 % av inkomsten. Utskottet 
förutsätter vidare att nfrgon förändring beträffande storleken av de 
sjukförmåner som kan utgå efter försäkring i vissa äldre sjukkassor (ex. 
Framtidsförbundet) inte kommer att ske. Utskottet avstyrker med 
hänvisning till det anförda bifall till motionen 1973 :1685. 

övriga frågor 

Motioniirerna i motionen 1973:1684 har understrukit betydelsen av 
att sadana personer som berörs av sjukpenningomläggningen erhåller 
information om innebörden av de nya bestiimmelserna. 

Vid bifall till propositionerna 1973:45, 1973:46, 1973:47, 1973:49 
och 1973:56 träder den 1 januari 1974 en omfattande socialförsäkrings
reform i kraft. Det säger sig självt att en reform av denna storleksordning 
milste föregas av ett omfattande informationsprogram. Det kan enligt 
utskottets mening därför förutsättas att berörda myndigheter så. långt 
möjligt kommer att verka för att de nya bestämmelserna blir kända för 
allmiinheten. N agot siirskilt tillkännagivande anser utskottet diirför inte 
erforderligt och utskottet avstyrker följaktligen bifall till motionen 
1973:1684 i denna del. 

Mot de delar av propositionen som inte upptagits till siirskild 
behandling har utskottet inte funnit ankdning till erinran. I överg[mgs
bestiimmclsl'rna har intagits en föreskrift om att vad i vissa bestämmelser 
angetts för det fall att nägon uppbär kontant arbetsmarknadssstöd skall 
till1impas niir omställningsbidrag uppbärs efter utgfogen av år 1973. 
Denna regel bör enligt utskottets mening gälla även vid tillämpning av 
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bestämmelserna i 3 kap. I 0 § AFL. Utskottet förordar därför även i 

denna del en ändring av förslaget till övergångsbestämmelser. 

Utskottets hemställan 

Utskottet hemställer 
A. beträffande ändring i lagen ( 1962 :381) om allmän försäkring 

att riksdagen - med anledning av propositionen 1973 :46 och 

med bifall till motionen 1973:1684 i motsvarande del -

antar det vid propositionen fogade förslaget till lag om 

ändring i lagen ( 1962 :381) om allmän försäkring med den 

ändringen att övergångsbestämmelserna erhåller följande så

som utskottets förslag betecknade lydelse: 

Kungl. Maj:ts förslag Utskottets förslag 

Denna lag -- -- - - -- - - - Svensk författningssamling. 

Äldre bestämmelser - -- - -- - - - -- före ikraftträdandet. 

Den som är -- - - - - - - - för tilläggspension. 

Den som vid - - - - - -· - -·månad 1974. 

Försäkrad som enligt 11 kap. 
7 § anmält undal!fagande från för

säkringen för tilläggspension får 
före utgången a11 mars månad 

1974 - utan hinder ai• de särskil
da 1•illkoren i andra stycket första 
punkten nämnda paragraf - åter
kalla denna anmälan med verkan 
från och med ingången av år 1974. 
I fall som här a1•ses skall beträffan
de J'al av karenstid för sjukpen
ningförsäkring bestämmelserna i 

föregående stycke äga mots1•aran
de tillämpning. 

Bestämmelserna i - - - - - -- - ··- före ikraftträdandet. 

Beträffande den som är bcrä t

ligad att uppbära omställningsbi

drag enligt 102 § arbctsmarknads

kungörelsen (1966 :368) efter ut

gången av år 1973 skall i fråga om 

rätt till förtidspension enligt 7 

kap. I § andra stycket samt i fråga 

om tillgodoräknande av pensions

grundande inkomst för tilläggs

pension enligt 11 kap. 2 § bestäm-

Beträffande den som är berät

tigad att uppbära omstiillnings
bidrag enligt 102 § arbetsmark

nadskungörelsen (1966 :368) efter 

utgången av år 1973 skall i fråga 

om rätt till förtidspension enligt 7 

kap. 1 § andra stycket samt i fråga 

om tillgodoräknande av pensions

grundandc inkomst för tilläggs

pension enligt 11 kap. 2 § bestäm-



sru 1973:21 

Kungl. Maj:ts förslag 

melserna om försäkrad som upp

bär kontant arbetsmarknadsstöd i 

tillämpliga delar gälla. Då beslut 

om ålderspension eller förtidspen

sion meddelas i fall då någon 

uppburit omställningsbidrag, skall 

bestämmelserna i 17 kap. 4 § and

ra stycket om kontant arbets
marknadsstöd i tillämpliga delar 

gälla. 

58 

Utskottets förslag 

melscrna om försäkrad· som upp

bär kontant arbetsmarknadsstöd i 

tillämpliga delar gälla . .Mots11aran

de skall gälla 11id tillämpning av 

bestämmelserna i 3 kap. JO§. Då 
beslut om ålderspension eller för

tidspension meddelas i fall då nå

gon uppburit omställningsbidrag, 

skall bestämmelserna i 17 kap. 4 § 

andra stycket om kontant arbets

marknadsstöd i tillämpliga delar 

gälla. 

B. beträffande författningsförslagen i Öl'rigt 

att riksdagen med bifall till propositionen 197 3 :46 antar de vid 

propositionen fogade förslagen till 

I) lag om ändring i lagen (1954 :243) om yrkesskadeförsäk

ring, 

2) lag om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och 

kommunalt bostadstillägg till folkpension, 

3) lag om ändring i militärersättningsförordningen (1950: 
261), 
4) lag om ändring i lagen (1956:293) om ersättning åt 

smittbärare, 

5) lag om ändring i lagen (1967 :919) om värdesäkring av 
yrkesskadelivräntor m. m., 
6) lag om ändring i förordningen (1954:519) angående 

kostnadsfria och prisncdsatta läkemedel m. m.; 

C. beträffande förslag om höjning av det fril>i/liga sjukpenningtillägget 
för hemmamake 

att riksdagen avsEir motionen 1973:1130 i motsvarande del; 

D. beträffande utredning angående en särskild tilläggssjukpenning för 

hemmal'arande förälder 

att riksdagen avsliir motionen 1973:1130 i motsvarande del; 

E. beträffande de studerandes sjukförsäkringsvillkor 

att riksdagen avslår motionen 1973:1145; 

F. beträffande kompletterande sjukförsäkring 

att riksdagen avsUir motionen 1973:1685; 

G. beträffande särskild information 

att riksdagen avslår motionen 1973: 1684 i motsvarande del;· 
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H. beträffande sjukpenningförsäkring för 11issa ensamstående 
att riksdagen avslår motionen 1973 :281; 

I. beträffande anslagets storlek 
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att riksdagen med anledning av Kungl. Maj :ts i propositionen. 
framlagda förslag till Bidrag till sjukförsäkringen för budget
året 1973/74 anvisar ett förslagsanslag av 2 220 000 000 kr. 

Stockholm den 3 maj 1973 

På socialförsäkringsutskottets vägnar 
TORSTEN FREDRIKSSON 

Närvarande: herrar Fredriksson (s), Jonsson i Mora (fp), fröken Sandell 
(s), herrar Ringaby (m), Karlsson i Ronneby (s), Magnusson i Nennes
holm (c), Persson i Stockholm (s), fru Håvik (s), fröken Pehrsson (c), 
herrar Marcusson (s), Olsson i Stockholm (vpk), Andersson i Nybro (c), 
fröken Bergström (fp), herrar Lindström (s) och Andersson i Ljung (m). 

Reservationer 

1. av herr Jonsson i Mora (fp) och fröken Bergström (fp) vilka ansett 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 52 med 
"Det i" och slutar på s. 53 med "berörda del" bort ha följande ly
delse: 

I motionen 1973: 1130 föreslås en mer långsiktig reform som enligt 
motionärerna bör övervägas i linje med förslaget om ATP-poäng för 
barnavårdande arbete i hemmet, nämligen att för denna kategori införa 
en obligatorisk sjukpenningförsäkring med statsbidrag till hela avgiften 
eller större delen därav. Enligt utskottets mening är en reform i 
motionens syfte angelägen och bör närmare utredas. De ekonomiska 
konsekvenserna av en sådan reform måste givetvis belysas ingående. 
Bland de frågor som kräver närmare utredning är den nivå på vilken 
sjukpenningen för hemarbetande bör läggas. Sjukpenningen är avsedd att 
ersätta inkomstbortfall. Överfört på hemmamakeförsäkringens speciella 
förhållanden innebär detta att man vid utformandet av en obligatorisk 
sjukpenningförsäkring för hemmamake bör fastställa sjukpenningen med 
ledning av en uppskattning av de kostnader i hemmet, som förorsakas av 
att hemmamakens arbetsinsats bortfaller. Då avgifterna för en obliga
torisk sjukpenningförsäkring skulle kunna bli mycket betungande för 
många familjer bör utredningen också överväga möjligheten att lämna 
bidrag till försäkringen med statsmedel. 

dels att utskottet under D bort hemställa 
att riksdagen med bifall till motionen 1973:1130 i motsvarande 
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del hos Kungl. Maj :t anhåller om utredning angående en 
särskild tilläggssjukpenning för hemmavarande förälder med 
vård av minderårigt barn; 

2. av herr Jonsson i Mora (fp) och fröken Bergström (fp) vilka ansett 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 54 som börjar med 
"Utskottet anser" och slutar med "motionen 1973:1145" bort ha 
följande lydelse: 

I motionen 1973:1145 framhålls att en särlösning i fråga om de 
studerandes sjukförsäkring inte är den lämpligaste vägen. Utskottet 
ansluter sig till motionärernas uppfattning att de studerande bör inordnas 
i den allmänna försäkringen på villkor liknande dem som gäller för de 
förvärvsarbetande. Motionärerna föreslår att studiemedlen - lån plus 
bidrag - betraktas som inkomst efter skatt och räknas upp med en tänkt 
skattesats och därigenom görs jämförbara med inkomst av förvärvsarbe
te. Enligt utskottets mening bör en sådan lösning kunna övervägas. 

Enligt de riktlinjer för den särskilda sjukförsäkringen för studerande, 
som redovisas i propositionen 1973:63, kommer denna att bli obliga
torisk endast för studerande med studiemedel, medan övriga studerande 
hänvisas till den frivilliga försäkringen. Utskottet anser det angeläget att 
även studerande vilka inte uppbär studiemedel kan inordnas i en 
obligatorisk sjukpenningförsäkring, 

dels att utskottet under E bort hemställa 
att riksdagen med bifall till motionen 1973: 1145 hos Kungl. 

Maj :t anhåller att -förslag snarast föreläggs riksdagen om en 
reformering av de studerandes sjukförsäkringsvillkor. 

GOTAB 73 3646 S Stockholm 1973 


