
Lagutskottets betänkande 

1981/82: 13 

om siittet att fastställa basbeloppet enligt lagen ( 1962:.,811 om allmiin 
försäkring, m. m. (prop. 1981/82:50 delYis jiimte motioner) 

An:nckt 

I prnpositi11n l9Xl!X2:~tl flirL'Sl:"tr rq:!LTingen (socialdepart..:mentdl dt..:r 

att ha hört lagr{1dt'l att riksdagen skall anta dl'ls i propositionen framlagt 

förslag till lag om iindring i lag..:n ·( 1%2:3XI) 1lJ11 ·allmiin fiirsiikring. d..:ls 

tillhopa l1J förslag till :iridringar i annan lagstiftning (lagfiirslagL'll 2-211). 

Propositi11nen har si1\'itt a\'ser lagförslag..:n 4--7. 1J. ltl och 12-l:'i hiim·isats till 

lagutskottet llch i iivrigt till sneialfi.irS:ikringsutskott..:t. !\kd ankdning a\· 

prop11sitionen har \'iiekts hl. a. motion 19XLX~:X2 a\· I.ars \Vnnn m. fl. 

(\'pk). ,·ilken dcl,·is hiin\'isats till socialfiir-,iikringsi1tskntkt Pch deh·is till 

lagutskottl't. och nllltinn llJXl!X2:94 a\· Olof Palme m. Il (s). vilken hl'lt 

hiinvisats till lagutskottet. Sncialförsiikringsutsknttt'l behandlar iiremkt i 

bctiinkandd SfL 11JX 11X2:h. 

Lagförslagen 

D..: till lagutskottl'l hiin\'isade lagfi\rslagcn iir fi\ljandt· (siffra inom 

parcnt..:s anger pr!lpositionens beteckning pi1 förslaget). 

1 (4) lag 0111 iindring i föriildrahalken. 

2 (5) lag lll11 iindring i lagen ( 1951 :JOX) om ekonomiska föreningar. 

J (6) lag om iindring i lagen ( l9(1(1:6Xtl) 0111 fodring a\' \issa unckrhiills

bidrag. 

4 (7) lag nm iindring i lagen ( lll<i7:h(i.\) nm tilliigg till ,·issa trafikliniin

tor. 
:'i (lJ) lag nm iindring i lagen ( 1973:213) nm iindring a,· skadestantbli,·

riintor. 

(1 ( ltl) lag om iindring i lagen ( JLJ7J:214) om tilliigg till \issa anwarsli\'-

riintor. 

7 ( 12) lag om iindring i aktiebolagslagen ( 1975: 13X5). 

X ( 13) lag lllll iindring i trafikskad..:lagen ( 1LJ7:'i: 1410). 

LJ ( 14) lag om iindring i bllkföringslagen (1976:125). 

ltl ( 15) lag nm iindring i lagen ( ll/Xtl: l ltlJ) om iirsredo\'isning m. m. i ,·issa 

förl'tag. 

l.agfi\rslagL'n har intagits i />i/11ga till hetiinkamkt. 

I l?iksdagc11 /l!SI !8:!. 8 sr1111/ . .\'r 13 
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l\lotions~·rkand~n 

I nwtilln 82 yrkas s<lvitt nu iir i fr[1ga (yrkande I delvis) alt rik~da11en 

beslutar avsla proposition llJSl/S2:51l. 

I motitlll lJ-1 yrkas att riksdagt'n a\·sl{ir förslagen i proposiiicin ILJ81/8l:50 

om 

a) lag om iindring i föriildrahalken utom \·ad som avser att i 15 kap. 19 * 
ordet fyra iindras till tre. 

b) lag om iindring i lagt'n ( ILJ5 I :J08) om ekonomiska föreningar. 

c) lag om iindring i lagen ( l%fd1Sll) om iindring av ,·issa underh;11Isbi

drag. 

d) lag nm iindring i lagen (I %7 :MJ) Pm tilhigg till vissa trafiklivriintor. 

e) lag om iindring i lagen ( ILJ73:213) om iindring a\· skadest<lndslivriin

tor. 

f) lag om iindring i lagen ( JlJ73:21-I) om tilliigg till vissa ansvarslivriin-

tor. 
g) lag l.lm iindring i aktiehc>lagslagen (I lJ75: 1385). 

hl lag mn iindring i trafikskadelagen ( !LJ7:': 1-110). 

i) lag om iindring i hokfiiringslagen ( llJ7(1: 125). 

j) lag 11111 ~indring i lagen (I 1J80: 11 OJ) om iirsredovisning m. m. i vissa 

företag. 

l'tskotkt 

DL'll grundliiggande bestiimmelsen om bashel11ppt't finns i I kap. 6 ~ lagen 

( 1%2:381) om allmiin forsiikring lll'h har i huvudsak följande innehiill. 

Bashl'loppet faststiilb av rL·geringen for varje miinad och iir I 5 -100 kr. 

multiplicerat med det tal (jiimfiirelsctal) som an!!er förhiillanclct ml'llan det 

allmiinna prisliigct under andra mi111a(kn fort' lkn som hashcloppel avser och 

prisliigl't i juni J IJRO. fiiriindringarna i det allmiinna prisliiget skall. i enlighet 

med fiireskrifter som m('ddelas av regeringt'll. heriiknas med bortseende fr;m 

indirekta skatter. tullar och avgifter och iindringar i energiprisn samt med 

tilliigg t'iir sulwentioner. Basbeloppet r:·1r iindras endast om jiimfiirelsctalct 

har iikat clkr minskat med minst 3 r; sedan niirmast föregiiendc iindring 

sk('ddc. 

Den nu\arande ordningen bctriillamk heriikningcn av basbeloppet har 

giillt sedan den I januari 191-:I. Tidigare hniiknadcs basbeloppet pi'1 grundval 

a\· kl1nsumcntprisindex dvs. hiinsyn togs ii\-L'n till indirekta ~katter. 

encrgiprisfiiriindringar m. m. Basbeloppet iir f. n. 17 300 kr. Det har varit 

llfliriindrat SL'dan juni I 111-: I. 

BashL·loppl'l stvr utg<IL'Illk fiirlllilnL'r i1wm dL·n allllliinna försiikringt'n och 

har hl'!Hklse 11cb;1 i11t1m andra llfkntliga riittsl1mri1dL'Il. A\'L·n pi1 det 

L'i' ilriittsliga c1111r;·1dl't har hashL·loppct kcimmit till an' iindning. I viss 

utstriickning fiirL·k1lllllllL'r dl'l siilunda att i a\·tal. inte minst niir dl't giiller 
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fiirsiik ringar. tas in hiin,·isni nga r till has be loppl'l. LI mkr sena rc· ,·, r h;1r ,·idarc· 

olika ci\'ilriitlsliga rc·gkr knutits till hashc·l1>ppd. S\'ftet h:irmc·d har 1 ;1rit att 

de· riittighc'lL'r nch skyldighl'lLT Sl'lll rc·gkrna innehiir inlt' skall urhlllkas 

gc·nom fiiriindringar a\' pe1111ing1·iirdc·t. 

lnllm familjer:itten finns l'11 flertal hestiimmelsLT ml'd ankn\'tning till 

hashl'lnppc·I. Enligt 13 kap. 12 ~ gi1krmi'ilshalkcn giillLT att ,·id hlldl'ining 

dll'r makc·s diid tkn d!LTk\'anlk har r:itt att Li c·gc·nd1>m ur hllet till L'lt 1·iirdc· 

Slllll nH>ls\;1rar fyra hashl'illpJl. Ilar dtLTk\'ande make med stiid a1 lknna 

hestiimmelsc· riitt att fi1 hl'ia egendllmc·n i hllc'l fiiljc'r ;11· 3 kap. 7 ~ 

:irvdahalkcn att sc·cumlosuc·cL'Ssilln iir utl',lutc·n. I 7 kap. 3 ~ f1iriildrahalken 

( 1'13) finns regler som innt'hiir att niir den undnh;illsskyldigL-s f<ir111i1ga att 

utgt' umkrh;illshidrag skall hediimas fi1r han eller hlln fiirhehiill;is dt'ls ett 

he l"PP llllltS\ a ramk 1 ~Il 'i ;11· hashL· loppet fiir egna k,·nads1 'lll kPst nadn. 

lkh under 1·issa fiirutS:iltningar L'll ht'lopp som 11101S1·ar;1r 11(1 i·; a1· 

basbl'ioppL't fiir makt's L'ikr sambnc'lllles underh;"ill. dcls 1Kk ett heh'PP 

nwts1 arande -111 'i ;11· hashl'inppd fiir umkrhi'ill a\ hL'lllllla\'arande barn . 

. ~\,·en ,·issa a\· FB:s rL·gkr Plll fiirmrn&rskap innL·h;.dkr hiin1·isiiingar till 

hashl'illppet. Enligt 12 kap. I ~skall fiirmrnderskap inskri1·as niir umkr:-1rig 

far tillgangar viirda mn iin t\·a hashclnpp. 15 kap. X tich 12 ~~ innehiilkr 

regkr nm skyldighl'l fiir fiirmyndare all nedsiitta utfallande pen,iPnshL·l"J1P 

och viirdt'handlingar i bank niir ,·issa hashelnppsanknutna \iinkgriinsn 

iil'L'rskrids. I 15 kap. Jl) ~ FB fiireskri\'s att anwk od1 ersiitlning till 

fiirmyndarL' ol'i1 g1>d man skall ulgcs a1 kommunL·n niir Lkn omvndiges 

inkllmstn understiger t\'i1 hashL'illpp elkr tillgangarna umkrstigcr fyra 

hasbt'lopp. l LJ kap. 1-1 ~ iin·dahalkcn innt'halkr L'n föreskrift om dt'ponl'ring i 

bank a\ diidshos drdt'handlingar niir 1·iirdl'1 ii,·erstiger l\'a hashcl1>pp. Pa 

familjniitlL'ns nmradc· giiller slutligen att underhallsbidrag till fri1nskild make 

nch harn iir indexrt'glerade. Iktiimmclscrna h;irom. snm finns i lagt·n 

(I LJhh:hSll) tim iindring a1 \'issa undnhi1llshidrag. innL·hiir att bidragen iindras 

dt'n I april \·arji: ar i fiirh;·111amk till fiiriindringar i hashl'i•'JlPt'l undn 

fi\rq!aL'ntk ar. ÄndringL'n ;11· underh;illshidrag till barn sker dllck med c·ndast 

7· J 11 a\· hashl'ioppsfiiriindringL·n. 

Inom skadc'1;"1ndsriitll'n giilkr att utgat'lllk skadL·st;n1d-;li\Tiintlll' hiijs den 

januari \'arjc ar i fiirh:"illamk till fiiriindringar a\· ha-;hL·loppel. Niirmarc· 

hcstiimmelser hiirnm finns i lagen ( J <J73:213) lllll iindring a\ skadesti1ndsliv

riintPr. lagen ( 1973:21-1) llill lilliigg till \'issa anS1arsli\Tiintnr och lagen 

( l9117:hl13) nm tilliigg till vissa trafikli1riintllr. \'idart' iir rL·glnna i trafikska

dl'iagen ( 1975: 1-1111) nm ;'iterkra\' mnt fiirsiikringstagare och dL·n sllm 

underlatit ha trafikfiirsiikring bundna till basbclnppL'l. 

Ocks;"1 i11l1111 assnciationsriitkn finns rq:kr med ankn\'tning till hashelop

pl'l. Salunda iir aktil'l)Plag enligt 111 l.;;117. _.,, ~ aktit'hlllagsl<1gL·n ( 197:': l.'X'i) 

skyldigt att ha kl·;ilificL'!'ad rL·1i,or lllll bl. a. holagL'h tillgangar ii\'l'rstign L'll 

1 is-,1 1·;irde ut t n ek t i hashl'iPpp. En likna mk l'L'gl'i finns i lagen ( I lJ'i I :31 IX I l>1n 

ekPnomiska föreningar. Fnligt lagc·n ( JllSll: 11113) <'lll ;1rsrl'lhnisning m. m. i 

I"' Rif..,·c/,1g1·11 /'JSl·S::.. s .1<1111/. Xr 13 
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\ issa företag benir ;irsrL'dovisningsskvldighL·lL'n hl. a. pi1 om t'<irL'lagL'ts 

omst1ttning iiverstigcr I lltlll bashdopp. Vidare 1,!iilkr enligt hokliiringslagen 

( 19711: 125) att skyldi1,!hl't att uppriitta i1rshukslut inte förl'ligger fi'ir L'nskild 

niiringsidkare niir omsiittningl'n undnstiger 211 bashl'11ipp. 

Slutligl'n finns inom utskottets herednings11mr;idL' regkr med anknytnin,!! 

till hashdoppet konkurslagen ( 1921 :225) oeh fl1rmansriittslagen 

(I 970:97lJ). 

I propositi1lflen föresl{1s att hasbeloppL't enligt laµL'n nm allmiin flirsiikring 

skall faststiillas för i1r i stiilkt för s11m nu fiir m;.mad. Detta innehiir att 

hashelllppet för ett ;'1r knmmer att faststiillas i dL'eemhL'r t1ret innan p;'1 

grundval a\· fiirhi1llandd mellan prisliiget i novemhn sistniimnda ar och 

prislii1,!L'l_ i juni 11JXO. Ikriikningsgrunderna skall i iivri1,!l vara desamma som 

nu. Vid;1re föresl;'1s att den treprocentiga spiirren fiir iindrinµ av hashL'lnppet 

slopas. Lagiindrin1,!arna avses triida i krnft dL·n 1· januari I 9X2 och skall 

tilhimpas första g{111gl'n vid faststiillandL'l av basbeloppet för ;ir JlJX2. 

Spiirregeln skall dock enligt propositionL'n iivergi1ngs,·is giilla vid faststiillan

de a\ hashchippl't för i1r JlJX2. Av pn.>positi1inen t/1mg<1r att syftet med 

förslaget iir att pensillner och andra fiirmimer som hestiirns nll'd ledning av 

bashdoppct skall riiknas om endast i januari varje t1r. Hirslaµet ingitr i 

regeringens samlade program för vissa ekonnmisk-pnlitiska i1tgiirder. 

I propositionen framliiggs vidare förslag till de iindringar i vissa l;1gar med 

anknytning till hasheloppct ,·ilka iir p<"1kalladL' av lk't nya ~iittet att fitststiilla 

basbelnppet. Dessa iindringar innehiir i hmudsak att l'n anknytning skl'r till 

ha~;l1elnppet for tkl aktuella ;°iret. Lagarna om iindring av ,·issa livriintor 

fiirL·slt1s d11ck iindradl' <1 att tidpunkten för uppriikningL·n hestiims till tkn I 

kbruari \·ark ;ir fr. o. m. ]<JR3. I.agen om iindring av -.·issa undnhi'1llshidrag 

föresli1s iindrad pit samma siitt. dock skall uppriikningl'n <'1r I 1JX2 skt• den I 

mars. Betriiffonde Ö\Tiga lagar med anknytning till basheh1ppet knnstateras i 

propositionen att n(1gra iindringar intl' iir crfr>rdl'rliga dtersom dl' föreskrif

ter som finns i dessa lagar anknytl'r till dL't hashL'lnpp som g;iller vid en 

intriiffad hiindelse l'. d. Slutligl'n föresb:-; att 15 kap. 19 ~ FB andras - utliwr 

vad som fiiljer av dl't nya siittl't att ber;ikna basbeloppet - s;I att' iirdL'grfö1sen 

för dl'n Pmyndigl's tillgimgar siinks fr;in fyra till tre bashl'lopp. Enligt 

propositionen föranleds iindringen av att kommunen mL·d nuvarandl' 

\'iirckgriins iir betalningsskyldig i en utstriickning som in!l' kan anses 

motiverad i dag:l'llS an~triing:da ekonomiska liige. 

I nwtion 19Xl/X2:X2 yrkas avslag pt1 propositinnl'n i dess hclhl't (yrkande 

I). I moti11n J l)X l/Xl:l!-1 yrkas avslag pii propositionen s~hitt avser de till 

la.1.wtskotkt hiin,·isadc· l<i,diirslagen mL'd undantag fi'ir Lkn fi\rL·slagna 
<inkningen a\· \iinkµriinSL'n i 15 kap. Il)~ FB. Som skiil fiir avslagsyrkan

dena i tk b;ida llllltionerna framhalls i huvudsak att pro11.,sitillnt·n innehiir 

flirsiimrinµar fiir pensillniirer nd1 andra grupper. Slllll inlL' kan godtas. 

(i\lllti\eringl'n till yrkandet i motion l/-1 finns i nwti,111 llJSI ·:-:2:lJ3 vari bl. a. 
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yrkas avsla).! pi1 Ö\Tiga. till socialfiirs:ikringsutskl.lttL'I hiim·isade. lagfiir

-,lag.) 

Utskottet ,·ill erinra om att den iindring ;I\ regkrna om beriikningen a\· 

bashdl.lppt'l som gennmfördes ;'Il' I <J:-:() ( prop. I lJXt I/X I: .2t I. SfU I <JXt I/X I: 1-1) 

fick \'issa effekter pi·1 Lkt eivilr:ittsliga omritdt·t bitdl' vid till:impningt'n av 

olika lagregler od1 vid fullföljamkt av in!,!;lngna a\lal l.lCh andra i1taganden. I 

ht!,!stiftning:siircndl't framhöll utskottet i yttrande till soci;tlförs:ikrin!!sutskot

tct (llJ IYXWXI :3y) att cfft'ktcrna h<1rdt· ha niirmart' kartlagts och 

analyserats i propositionen. I a\·saknad av en si1dan !,!t'n<1111g(1n!! ans;·ig si!! 

la!,!utskottct dock kun11a fiirmoda att fiil_jdcrna pi1 kort sikt -,;'1vitt avs;·1!! 

lagutskottets bcrcdningsomri1dc skulle bli fiirhjllandt'\·is obetydliga. Först i 

ett liingrt' tidsperspektiv kunde det antas att fiirslagL'I i den dit aktuella 

propositionen mera p(1ta!,!ligt skulle komma p;ivcrka ci,·ilriittsli!,!a fö1folllan

dl'n. Utskottet ansi1g att det fri·1n ci,·ilriittsli).!a utg;ingspunktt'I' intt' fanns 

n~igra hindn mot att reglerna om basbl'loppd iindradcs. 

A \'Cn den nu förslagna iindringcn a\· lagt·n om allmiin fiirsiikring frir 

matl'ridla ;'1terverkningar p[1 det ci,·ilriittsliga onmidl'I. s:1,·i11 framgiir a\' 

prop1•sitio11t•n har ni1go11 n:irmarc kartliig!,!ning och analys a' lkssa efkktt'I' 

inte gjorts. Enligt utskottets mt·ning skulk det varit \'iirddullt om en s(1dan 

gennmgi1ng skett niir det g:iller flil_jderna av bi1dt• :indringen i1r I 'JXO <Kh den 

nu aktuella. 

Med hiinsyn till att förslagen i propl1sitillncn inte - s;'1som fallet var l 9XO

avser grunderna för beriikningt•n a\· ha-,hl'll1ppl't utan endast inncbiir att 

basbclnppl'I skall faststiillas fiir i1r i st:ilkt fiir 111(1natligt'n anser utskottl'I att 

Mcrvcrkningarna pi1 det civilriittsliga omri1dd blir llhl'tydli!,!a. I allm:inhct 

tllrdc fiiljdcrna inskriinka sig till att hii_jningcn a,· olika v:irdcgriinscr i viss 

m;in sl:ipar dtcr dt·n allmiinna prisutvccklingcn. N:ir dt•t giillcr indcxupp
riikningcn a,· skadt•st(1ndsli\Tiintnr Pch umkrh;1llshidra!! inncbiir propositio

nen att M1gon dtcrsliipning t•ndast ii\'t•rg;1ngs,is kan uppkomma. Vad 

siirskilt giillcr fiirsla!,!cts effekter pi1 i11ga11g11a a\·tal och andra riittsfiirhi1lla11-

dcn ,·ill utskotlL't pt'ka p;i att dl't endast cftt'r t'll tolkning av villkort'n i varje 

enskilt fall kan a\'gi-,ras huruvida dt't nya <ittl't att foststiilla basbt'll.lppt't 

k\lmmt'I' att sia igL'nllm. 

Det ankommer inte pi1 lagutskottt'l att ta st:illning till huruvida sncialför

siikringsfiirmi1nL'r m. m. i fort<ittningL'n hiir uppriiknas L'ndast en gi111g per 

:1r. Vad utsk,1ttct o\'an ant'iirt innchiir L"mclkrtid att dL'I fr;'1n ci,ilriithli!,!a 

utgi1ngspunktcr inte finns ni·1gra hindL'r lllllt de fiirt·-;lagna iindringarna i 

reglerna lll11 hashl'loppct. Utskottet har intL' 11i1gra ninringar nlllt de i 

propositionen fiirL·-;la!,!11<1 la!,!ii11dri11garna s;·1vitt riir utskottl'ls hL"rcdningsom

raLk. Dot·k hiir t'n ~miirre sprakli,l! ju-;tcring gi-,ras ~"· ·' ~ fiirslagl'I till iindring 

i lagen lllll iimlring a\· 'i-;.,a 1111dl'rhi1ll-,hidr;1!,!. llt-,k<1ttl'I tilbtyrkn att 

riksdagL'll mt•d dt•n fiirordadt• _juslL'ringt'll antar dt• i pn•p11sitiont'll framla!,!da 

lagfiirslagl'n <1,·itt nu iir i fraga (laµfiirslagL'n -1-7. IJ. ltl lll'h l:!--l:'i). 
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Stiillningstagandl'l innc·hiir alt nll1li11n S2 i denna tkl Pch mntion <q 

a\stvrks. 

1\\'slutnings\·is \ill utskPtlL'I framhi11la att den fiireslagna i1ndringt'n 

hetriillande h;1shc·l1,ppl't ger ankdning att - liks,,m falkt \'ar ~1r llJSll t;1 upp 

fragan huru\ida ci\'ilriittslig;1 regler ii\'en i fortS:ittningL'n hiir ankll\'ta till 

hashclnppl't. Enligt utsknltets mening kan <lct hL'triiffande \issa t:i\ilriittsliga 

rt'gkr - 111ed hiinsyn till de inlrL'SSL'n s11111 hiir upp rq,:lcrna - finna' ,k;iJ som 

talar fi\r att s:1dl den ;·H l()Sll gennmfiirda iindringL'll a\' hashelt1ppsreglerna 

sPm den nu aktuella ink hiir sia igenom. l'tsk11ttel an,er alt lkt far ankP111n1a 

p;·1 rq!ningt'n att fiilja ut\'L'eklingL'n nch µiira en niirmare µeno111g;'1ng a\' i 

\·ilka fall dl'! kan an,es nlllti\'erat att dt· nya ha,ht•loppsrL·glcrna skall 

andndas. Utskntlt'l förntS:itter alt Lkt hL·ri'irda kartliigµningsarhc·tet s11<1rast 

kt1111mer till st;111d. I likhl'l mc·d fiirL'gaL·ndc i1r utgar 11tskt1tlL'l fran alt 

rc·µeringen i samband med st:illningstaganden till röultatc·n a\ p;'1gaendL· 

utredningsarhL·le betriiffandc gitkr111i1lshalkt·n Pch lagarna 0111 \'iirdesiikring 

a\· skadc<;t;imlsli\'l'iintPr ii\eniiµcr fr;'1µan Plll regkrna i dessa lagar hi.ir \·ara 

knutna till bashelPppl'l. I sammanhangL'l \'ill utsknttl'l Pt:ks:·1 l'finra om ;1tt 

riksdagen 11\·ligen hos rcµL·ringL'll hc·giirt L'n ut\'iirdering a\· rc·glcrna om 

fiirm\·nder-;kap 1ich g1nlmanskap i FR ( Ll' i'JS J.S2:4 ). Vid L'n t1t\'iir1lcrinµ a\· 

dessa rL·glcr kan L'niiµt utskntlt'ts mening liimpligen ocks;·1 san1handct mellan 

rc·gkrna och hashclnppct niirmare ii\·n\·iiµas. 

Ltsk<ltkt hetmtiillcr 

att riksdagL'll 

...\. a\·sli1r moti11n l11Sl!S2:S2 vrkandc· I del\'is 11L·h nlllti11n 11.ISI/ 

S2:'14. 

B. antar fiiljamk i proposition J<JsJ.S2::'\tl tramla)!da fiirslag till 

a) lag om iindrinµ i fiiriildrahalkcn. 

h) lag 11111 iindring i lagen ( Jll:"I :31JS) om ckPnPmiska fiirL·ning

ar. 
cl lag om iindring 1 lagen ( l%7:hh3) 11111 tilliigg till \'issa 

trafi kli\Tiinlllr. 

dl J;1g 0111 :indring i lagen ( J<J73:213) om iindring a\· skades

tand-;Ji \Tiinlor. 

e) lag 11111 iindrinµ 1 lagen ( 1'>73:214) om tilliiµg till \issa 

ans\ arsli\·riint1,r. 

f) lag 0111 iindring i aktieholaµslagcn ( l'J7:": 13S:"l. 

g) lag 1\Jll iindring i trafikskadclagcn ( l1J7:'\: 14111). 

h) lag \\lll iindring i hokfiirinµslagL'll (I LJ7(1: 12:'\ ). 

i) lag lllll i111d ring i lagen ( I LJSll: I 1113) om arsrc·dn\·isni ng ni. 111. i 

\'i-;-;a företag. 

C. antar dc·t i pwp11siti11nL·n framlagda fiirslagl'l till lag 0111 iindring 

i iagL·n ( l 'l1111:11SIJ) PJll iindring a\· 'issa underh:ilbhidrag med 

den ~indrin~ell all 3 ~ nh~dkr följande S(llll cr,kol/('/.\' /i'irslag 

betecknade lnklse 
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Regeringens förslag ( ftskmtets förslag 

Hidragsbelopp som höjts enligt 2 * samt hidragshelopp som senast 

hcstiirnts eller bcstiimmes dtcr utg;'1ngL'll a\· [1r I W1:'i iindras i anslutning till 

basbeloppet enligt lagen ( 1%2:381) lllll allmiin flirsiikring. 

Andring sker första g<lngen den I 
april det <lr basbeloppet för april 
miinad med minst fem procent övcr
eller underskrider basbeloppet för 
april I %6. Diireftl'r sker iindring 
den I april varje år basbeloppet för 
mars mt11wd med minst fem prnccnt 
iiver- eller underskrider det basbe
lopp som l:ig till grund för senaste 
iindring. om inte annat följer av 
tredje eller fjiirde stycket. Hidrags
bt:kipp som ;'ir 1979 eller 1980 
hestii111111cs under tiden januari-mars 
iindras dock tidiga'1 den I april ;'tret 
därp{1. 

Ändring sker första g{rngen den I 
april det {1r basbeloppet flir april 
m<'rnad med minst fem procent iiver
eller underskrider basbeloppet för 
april 1%6. Diirdter sker iindring 
den 1 april varje ~1r basbeloppet för 
mars mimad med minst fem procent 
iiwr- eller underskrider det basbe
lopp som liig till grund för senaste 
iindring. om inte annat följer av 
tredje eller fjiirde stycket. Bidrags
bL'lopp som år 197<) eller 1980 har 
hcstämts under tiden januari-mars 
iindras dock tidigast den 1 april <°ird 
diirpå. 

År 1982 sker iindring den 1 mars om basbeloppet för det tiret med minst 
fem procent över- eller underskrider basbeloppet fiir mars 1981 och annat 
inte följer av fjiirde stycket. Fr. o. m. [1r 1983 sker iindring den 1 februari 
varje är basbeloppet med minst fem procent över- eller underskrider det 
basbelopp som E1g till grund för senaste ändring. om inte annat följer av 
fjiirde stycket. 

Hidragsbelopp som har bestiimts under tiden januari-mars 1981 iindras 
tidigast den 1 mars 1982. Hidragsbelopp som har bestiimts under december 
1981 eller januari eller februari 1982 iindras tidigast den 1 februari 198>. 
Bidragsbdopp. som fr. o. m. nlwember 1482 har hestiimts under november. 
december eller januari. ändras tidigast den I februari sedan ett :ir har t'i-irflutit 
efter det att beloppet hcstiimdcs. 

Stnckhlilm den 1 december 1981 

Pii lagutskottets viignar 

LE'.'Jl\IART ANDERSSON 

Niin·arruule: Lennart Andersson (s). Bernt Ekingc (fp). lngerLindquist (m). 
Ivan Svanströrn (c). Stig Olsson (s). Joakim Ollen (m). Arne Andersson i 
Gamlchv (s). l\fartin Olsson (c). Olle Aulin (m). Owc Andrcasson (s). Hen~t. 
Silfvcrst.rand (s). Margot Hi'tkansson (fp). Stina. Andersson (c). Ingrid. 
Sq!.crström (s) od1 Lars 1-lcdfors (s). 

I"' l?iksdage11 JiJ8/i8:!. 8 sa111/. Nr 13 
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Rcscrrntion 

Lennart Andersson, Stig Olsson, Arne Andersson i Gamleby. Owe 

Andr0asson. Bengt Silfverstrand, Ingrid Scgcrström och Lars I-Icdfors 

(samtliga s) anser 

tiC'!s att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 5 med "Utskottet 

vill" och slutar p{1 s. 6 med '"närmare iiverviigas" bort ha följande 

lydelse. 

Utskottet vill erinra om att den iindring av reglerna om beräkningen av 

has beloppet som genomfördes iir 1980 ( prop. 1980/81: 20, SfU 1980!8 l: 14) 

fick allvarliga konsekvenser vid tilliimpningen av en mängd olika civilriitts

liga lagregler och avtal. LX1 lagutskottet yttrade sig till socialförsiikringsut

skottet ( LU I 98U/8 l ::-ly) i lagsti ftningsiirendet framhöll utskottets socialde

mokratiska ledamöter i en avvikande mening att det var djupt otillfredsstiil

lande att konsekvenserna i olika avseenden av den då aktuella iindringen inte 

niirmare kartlagts och ·analyserats i propositionen. Bl. a. denna brist 

medförde att riksdagen helt saknade underlag för en bedömning av förslaget. 

I den avvikande meningen p{1pekadcs vidare att den omstiindighetcn att 

basbeloppet fatt ett vidstriickt anviindningsområde sammanhängde självfal

let med att det är den enda lagreglerade metoden för värdesäkring men ocks[1 

med att det ansetts ge en i allt väsentligt korrekt bild av det allmiinna 

kostnadslägct i samhiillet. Det ans[1gs att 1980 års proposition innehar ett 

första steg i riktning mot en rasering av nuvarande metod för värdesäkring. 

Risken för att nya omständigheter i framtiden skulle åberopas till stöd för 

.iusteringar i bcräkningsunderlaget för basbeloppet kunde inte uteslutas. 

Med hiinsyn till de intressen som här upp lagbcstiimmclserna med 

anknytning till hashcloppct kunde man utgå fr{111 att en annan metod för 

värdcsiikring skulle ha valts p{1 det civilriittsliga omddet om man kunnat 

förutse att bcriikningen av basbeloppet skulle komma att :indras i betydel

sefulla avseenden. 

De farh{1gor som sålunda yppades år 1980 för att reglerna om basbeloppet 

skulle komma att i1tcr ändras har besannats genom propositionen. Utsk(1ttl'! 

konstaterar att :iven den nu föreslagna ändringen av lagen om allmiin 

försäkring får materiella [1tcrverkningar på det civilrättsliga omr{1det. Som 

pi1pekas av motionärerna i motion 94 har inte heller denna g{111g nägon 

niirmare kartläggning och analys av förslagets konsekvenser skett. Liksom 

föreg{1cnde {1r saknar således riksdagen underlag för en bedömning av 

propositionen. Redan av denna anledning anser utskottet i likhet med 

motion:irerna att propositionen inte bör bifallas. 

Enligt utskottets mening talar också andra omständigheter för att förslaget 

inte bör genomföras. Det nya siittet att fastställa basbeloppet innehiir att de 

allvarliga konsekvenser som den förra ändringen medförde ytterligare 

accentueras. Mot bakgrund av vad som anfördes i den avvikande meningen 

ftr 1980 anser utskottet att propositionen inger starka het:inklighcter fri111 
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riithsiikl'rht'lssynpunkt. 1-li\rtill k!>mmL'r <1tt dt'l nu aktuL'ila fiirsla):!L'I ·· liksom 

falll'l var <ir 19:\(J - ingriper i hcst<iL·ndl' a\·talsfii1foillandcn llL'h andra 

riittsfiirh;'tllandl'n och diirml'd i praktiken kan il'd;1 till riittsförluskr och i \'art 

fall kommer ;1!! ml'dfiira en hl'l\'Llalllk nsiikL·rhl'I för den L'nskildl' nm hur 

avtal och iiwrenskommelsLT skall tnlkas och tilliimpas. 'far det giilkr 

lagstiftning som pii dl'tta siitt p<'t\'L'rk<1r hL·stitl'nde riittsfiirh;illanden p;i 

fiirmiigl'nhetsriittl'ns omrttdl' ,·ill utskl>ttl't erinra om \'ad Sl_>m uttalats under 

förarhe!L'na till regeringsformen. niimligcn ;1tt stor \'ikt m;lstl' fastas vid den 

enskildl's mi.ijlighl'ler att vid L'n riittshandlings in).!(1endl' kunna iiverhlicka 

k<>llsL·kl·t·nsL'nta '".denna (sl' Kl.i 197'.'i/?h::'o s. 36 och 37). Endast tungt 

,·iigandl' sociala hiinsyn kan L'nligt förarbetena förankda att lagstiftning ges 

rt'lroakti\' wrkan pa fiirmii).!L'nht'lsriittl'ns omradl'. N{1gra ~s{1dana skiil 

fiireliggl'r inte i det nu aktuL'ila lagstiftningsiirendl't. Enligt utskottl'ls ml'ning 

st;ir siilede., fiirsl<1get i propositionen klart i strid med förarbetena till 

regcri ngsfnrmcn. 

Aven fr;in andra utg<'111gspunkcr kan kritik riktas mol propnsitionen. 

Fnligt utsknl!L'ls ml'ning kumml'r förslaget s;ilunda att ml'dfi.ira fiirsiimringar 

för nlika utsatta ,J!ntppn. bl. a.de unde1folJlsskyldiga. Si1dana konsekvl'nser 

kan iivl'r hu\'ud taget inte anses mntivl'radt' med hiinsyn till de statsfinansiella 

sUI Sl>m ;"1heropas i pmpositionen. DL'tsamma giiller de L'konnmiska fi.iljdcr 

som kan uppsl<i inom försiikrin).!sbranschl'n och för andra niiringsidkarl'. Niir 

det giilll'r tilliimpningen a\ u11dnhi1llsrt'gkrna ,·ill utskottl'I ocks{1 pl'ka p<i att 

förslaget kommer att ,l!L' uppllll\' till nya kl>nfliktn mellan underh{tlbskvldiga 

l>Ch undl'rh;-tllshl'riittigadt'. Fiir parterna kommer det niimligcn att bli av stor 

hetvdl'ise om umlerht1llsbidrag faststiills i slutl't a\' el! {1r L'ikr i början. 

DL't ankommer inte pii lagutskottl't att ta stiillning till hur pL'nsioner och. 

vissa andra form;1ner skall riiknas upp. P:'t grund av vad snm ovan an flirts kan 

L'ml'ilertid utskottet - med utgirngspunkt i de intressl'n utskottet har att 

bevaka - inte fiirorda att fiirslagl't i prnpositionen genomförs. Utskottet 

avstyrker s<'tkdl's alt riksdagL'll antar de fiir~·sla):!lla töljdiindringarna scivitt nu 

iir i fr;1ga och tillstyrkl'r diirmed bifall till nwtion 9--I och motion X2 i aktut:ll 

dl'i. 

I likhl't med motinniirerna i motion lJ--1 anser utskott.el att lkt - fr;'111 

basbclnppsiindringen frist:iemk fiirslag som liiggs fram i prnpositinnt'n l.lm 

iindring av viirdl'griinsen i 15 kap. 19 ~ FB hör genomfiiras. I denna dl'i 

a\'stvrks allts:'i motion X2. 

dt>ls att utskol!ets hemstiillan bort ha föl,iande lydCise: 

t:tsknttet hemsUillcr 

att riksdagen 

A. med bifall till.motion llJNJiX2:X2 vrkandc I savitt nu iir i fr(iga 

och motion 19l-iliX2:9--I s<'i,·il! nu iir i fri1ga av~;J[1r följande i 

proposition l98L'X2::'11 framlagda förslag till 
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a) lag om iindring i lagen ( 1951 :308) om ekonomiska fi'irening-

ar. 

b) lag om iindring lagen ( 1966:680) om iindring av vissa 

underhi1llsbidrag. 

c) lag om iindring lagen (1967:663) om tilliigg till vissa 

trafi klivriintor. 

d) lag om iindring i lagen (1973:213) om iindring av skade

sti'1ndslivriintor, 

e) lag om iindring i lagen (1973:214) om tilliigg till vissa 

ansvarslivriintor. 

f) lag 0111 iindring i aktiebolagslagen ( 1975: 1385). 

g) lag om iindring i trafikskadelagen (1975:1410). 

h) lag om iindring i bokföringslagen ( 1976: 125). 

i) lag om iindring i lagen ( 1980: 1103) om ii.rsredovisning m. m. i 

vissa företag, 

13. med bifall till motion 1981/82:94 siivitt nu iir i frt1ga och med 

anledning av motion 1981/82:82 yrkande 1 si\vitt nu iir i 

fdtga 

dC'ls antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 0111 

iindring i föräldrabalken s[1vitt avser 15 kap. 19 * med den 

ändringen att lagrummet erhåller följande som Utskollets 

förslag betecknande lydelse. 

dels avsl[ir förslaget till lag 0111 iindring i föriildrabalken s[1vitt 

avser 15 kap. 12 *· 
dels antar förslaget till iindring i föriildrabalken i övrigt med den 

iindring av ingressen till lagförslaget som föranleds hiirav 

Uegeringcns förslag Utskollets förslag 

15 kap. 

19 * 
Förmyndaren iige farligen uppbära skiiligt arvode för förvaltningen av den 

0111yndiges egendom och arbetet med den personliga omvt1rdnaden om 
myndlingen. Arvodet bestiimmes av överförmyndaren med ledning av 
grunder som faststiillas för varje iiverför111yndarclistrikt av vederbörande 
kommun. 

Förmyndaren har iiven rätt till ersiittning för de utgifter som varit skiiligen 
p:°tkallade för uppdragets behiiriga fullgörande. Beslut hiirnm fattas av 
överförmyndaren. 

Arvode och ersiittning för utgifkr Arvode och crsiittning för utgifter 
skola dter iiverförmymlarens be- skola efter i.iverfiirmyndarens he-
stiimmande utg<t a\· den omyndiges 
medel i den mjn dennes beriiknade 
inkomst det [1r förmyndaruppdraget 
avser i.ivcrstigL'r i.:tt bl'lopp motsva-

stiimmande utg~'\ av den omyndiges 
medel i den m<in dennes heriiknade 
inkomst det är förmyndaruppdraget 
avser överstiger ett belopp motsva-
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Regeri11ge11s förslag 

rande tvi1 gimger det basbelopp 
enligt lagen (I %2:381) 0111 allmiin 
fi.irsiikring som giillcr .fiir det tlrct 
eller. 0111 ej siirskilda skiil föranleda 
annat. i elen m[m elen omyndige har 
tillgiingar till ett viircle iiverstigande 
tre gi\nger niimnda basbelopp. I 
övrigt skola arvode och ersättning 
för utgifter utgivas av kommunen. 

11 

Utskoucts förslag 

rande tv{1 gånger det basbelopp 
enligt lagen (I %2:381) om allmiin 
försiikring som gii/11 under årets sista 
månad eller, om ej siirskilda skäl 
föranleda annat, i drn mfö1 den 
omyndige har tillgångar till ett viirdc 
iiverstigande tre g[mger niimnda bas
bl'iopp. I övrigt skola arvode och 
crsiittning för utgifter utgivas av 
kommunen. 

Arvode. varom nu iir sagt. tillkomme c j fader eller moder, som pi1 grund av 
lag iir förmyndare. med mindre överförmyndaren med hänsyn till siirskilda 
omstiincligheter lämnar tillstimd diirtill. S{1dan förmyndare har rätt till 
ersättning för utgifter endast om dessa hiinföra sig till förvaltningen av den 
omyndiges egendom. Arvode och ersiittning som nu niimnts skola utgf1 av 
den omyndigcs medel. 
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4 Förslag till llilaga 

Lag om ändring i föräldrabalken 

I liirigenom fiirL'skri\s att l:'i kap. 12 och lLJ ~* fiiriildrahalki:n; skall ha 

nedan angirna lydc:lse. 

Fiireslagen lydelse 

l:'i kap. 

12 * 
hirviirvar omyndig viirdehandling som a\·sc:s i S *. c:lkr iign omyndi!! 

eljest att av annan utffi st1dan viirdehandling. mi1 dc:n S<llll skall utgiva 

handlin!!rn fullglira sin förpliktelse gc:nom att i den <llnyndigL'S namn 

nedsiitta handlingL'n i iippet för\'ar hos bank. si·1\·ida ej den omyndige iign att 

sjiilv fiirvalta handlingen. Förpliktelse att utgi\·a pennin!!bL'i<1pp m;·1 <H:k 

fullgöras hos bank. iindi1 att di:n ej grundas ii nedsatt viirdehandling: och 

skola medlen a\' banken insiittas fi.ir den omyndigL'S riikning L'niigt vad om 

betalning, snm uppbiires ;i nedsatt viirdel1andlin!!. iir siirskilt stadgat. 

Äger omyndig att av diidsbo utf<'1 

viirdc:l1andling eller penningar p[1 

grund av giftoriitt. arv eller testa

mente. vare boutrednii1!!sman eller 

testamentsexekutor pliktig att. sii

framt ej \'iirdet iir ringa eller överför

myndaren eljest mt•dgiver undantag. 

nedsiitta viirdehandlingen eller inbe

tala medkn hos bank enligt vad i 

första stycket stadgas. Vad nu sa!!ts 

tl111 skyldighet att inbetala penning

medel hos bank skall ock giilla, diir 

niigon. som hiir i riket driver fiirsiik

rin!!srörc:lse. skall utgiva försiik

ringsbelllpp. som tillkommer omyn

dig. och fr[1ga ej iir om fiirsiikrings

bdopp. som dtn llmyndige iiger att 

sjiilv förvalta. I fr<iga om pension. 

livriinta eller annan pii grund av 

fiirsiikring utgi'temk periodisk for

m{111 giiller att inbetalning hos bank 

skall skL' i den 1rnin fiirmftnL·n för 

kalender;ir iivastiger ett be lllpp 

motsvarande tvit giinger dt·t basbe

lopp enligt lagen ( 1%2:.1S1) om all-

I B;ilkL'll (lllllJ'Yckt 1'!7S:S:\1. 

Äger omyndig att a\· diidsbn utfr1 

\iirdehandling elkr penningar p<'1 

grund av giftPriitt. arv L'ller testa

mente, vare boutrtdningsman eller 

testamentsexekutor pliktig att. s:i

framt ej v:irdd iir ringa eller iiverför

mvndarcn eljest medgi\·er undantag. 

nedsiitta \'iirdehandlingcn t'llt'I' inbe

tala IllL'dlcn hos bank enligt vad i 

första styckL't stadgas. Vad nu sagts 

om skyldiglwt att inhl'tala penning

medel hos bank skall ock giilla. diir 

nt1gon. s1>m hiir i riket driwr fiirS:ik

ringsrörelse. skall utgiva forsiik

ringshelllpp. som tillkommer omyn

dig. och fri1ga L'j iir om försiikrings

belopp. som dL'n 0111\·ndigL' iign att 

sjiilv flin alta. I fraga 0111 pension. 

li\Tiinta eller annan pi1 grund av 

fi.i1-S:ikring utgaL'nde periodisk för

mt111 giiirer att inbetalning hos bank 

skall ske i den mi·111 fiir111i111en för 

kaknderi1r iivnstign ett belopp 

motsvarandt' t \'<i gt1ngL'r det basbe

lopp enligt lagen ( l%2:3SI J 11m all-
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N11l'!1rn11dc lyd<'lse Fiirc.1lage11 lrdcl.H' 

miin försiikring som gäll1 1•id årels män försäkring som giiller för det 

hörja11. ärel. 

1 andra fall än som avses i andra stycket äge överförmyndaren genom 

meddelande till den som skall utgiva värdehandling eller penningar förordna, 

att nedsättning eller inbetalning skall ske hos bank. 

Den som nedsätter värdehandling eller inbetalar penningar hos bank enligt 

vad i denna paragraf är stadgat vare pliktig att ofördröjligen underrätta 

förmyndaren diirom. 

19 * 
hirmyndaren iige årligen uppbära skiiligt arvode för förvaltningen av den 

omyndiges egendom och arbetet med den personliga omvårdnaden om 

myndlingen. Arvodet bcstiimmes av överförmyndaren med ledning av 

grunder som faststiillas för varje överförmyndardistrikt av vederbörande 

kommun. 

Förmyndaren har iiven riitt till ersiittning för de utgifter som varit skäligen 

p6kallade för uppdragets behöriga fullgörande. Beslut härom fattas av 

överförmyndaren. 

Arvode och ersiittning för utgifter 

skola efter överförmyndarens be

stiimmandc utgå av den omyndiges 

medel i den män hans beräknade 

inkomst det år förmyndaruppdraget 

avser överstiger ett belopp motsva

rande td gånger det basbelopp 

enligt lagen ( 1962:381) om allmän 

försiikring som giillt under årets sisla 

månad. eller om ej särskilda skiil 

föranleda annat. i den mån den 

omyndige har tillgimgar till ett viirde 

överstigande f>•m g"1nger nämnda 

basbelopp. 1 övrigt skola arvode och 

ersättning för utgifter utgivas av 

kommunen. 

Arvode och ersiittning för utgifter 

skola efter överförmyndarens be

stiimmande utgå av den omyndiges 

medel i den mån dennes beriiknade 

inkomst det år förmyndaruppdraget 

avser överstiger ett belopp motsva

rande två gånger det basbelopp 

enligt lagen ( 1962:381) om allmän 

försäkring som gäller för del årel 

eller. om ej särskilda skäl föranleda 

annat. i den mån den omyndige har 

tillgängar till ett värde överstigande 

tre gänger näinnda basbelopp. I 

övrigt skola arvode och ersiittning 

för utgifter utgivas av kommunen. 

Arvode. varom nu är sagt, tillkomme ej fader eller moder, som pft grund av 

lag är förmyndare, med mindre överförmyndaren med hänsyn till särskilda 

omst:indigheter liimnar tillstånd diirtill. Sådan förmyndare har rätt till 

ersiittning för utgifter endast om dessa hiinföra sig till förvaltningen av den 

omyndiges egendom. Arvode och ersättning som nu nämnts skola utgå av 

den omyndiges medel. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1982. 1 fr<"1ga om arvode och 

ersiittning för förmyndaruppdrag år 1981 eller tidigare tilliimpas äldre 

bestiimmelser. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar 

Hiirigenom föreskrivs att 46 * 4 mom. Jagen (1951 :308) om ekonomiska 

föreningar skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurarande lvdelsc Föreslagen !rdclse 

46 * 
4 1110111. 1 \1inst en revisor skall vara auktoriserad. om 

1. tillg{mgarnas ncttoviirdc enligt 

faststiillda balansriikningar för de 

tvit senaste räkenskapsttren översti

ger ett griinsbclopp som motsvarar 

I 000 gfmger det enligt lagen 

(I %2:381) om allmiin försiikring 

hcstiimda hasbcloppt'I fiir den sista 

mi\nadcn av respektive riikcnskaps

<ir. l'lkr 

I. tillglmgarnas ncttoviirclc enligt 

faststiillda balansriikningar för de 

tvit senaste riikenskapsitrcn översti

ger ett griinsbelopp som motsvarar 

I 000 gi\nger det l>asbc/npp enligt 

lagen ( J %2:38 I) om allmiin fiirsiik

ring som giillde under den sista 

mitnaden av respektive riikenskaps

{tr. eller 

2. antalet anstiillda hos föreningen under vart och ett av de tv{t scnastt: 

riikenskapsf1ren i medeltal har överstigit 200. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen hestiimmer kan i fr<'tga om 

förening som avses i första stycket förordna att en viss godkiind revisor fitr 

utses i stiillet för en auktoriserad revisor. Sitdana beslut iir giltiga i högst fem 

<'tr. 

Första och andra styckena giiller iiven för en moderförening i en koncern. 

om nctto\·iirdt'l av kllllcernrördagens tillg<ingar enligt faststiillda konccrn

balansriikningar för de tvt1 senaste riikenskapsitren överstiger det griinshe

lopp som anges i första stycket eller om antalet anstiillda vid koncernföre

tagen under niimnda tid i medeltal har överstigit 200. 

I andra föreningar iin som avses i första och tredje styckena skall en 

auktoriserad revisor eller en godkiind rc\'isnr utses. om minst en tiondel av 

samtliga rösthcriittigade begiir det vid en. föreningsstiimma. 

Denna lag triilkr i kraft den I januari 1982. 

I Senaste lyd.::lse l'JHO:l IOS. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1966:680) om ändring av vissa undcr
hållshidrag 

1-liirigenom fiireskri\·s i fr<1ga om lagen ( I lJ<i<i:hXll) lllll iindring av vissa 

underh[1llsbidrag 

dels att nuvarande 4 * skall betecknas 5 ~. 

dels att 3 * skall ha nedan angirna lydelse. 

dels att i lagen skall införas en ny paraµraf. 4 ~. av nt·dan angirna 

lydelse. 

N11r11ra11ile il'dci.ff 

3 * första stycket 1 

Bidragsbelopp som hi1jts enligt 2 * 
samt bidragsbelopp som senast 

bestiimts eller bestiimmes efter 

utg!mgen av i1r I %5 iindras i anslut

ninµ till h<1sheloppet enligt laµen 

(I %2:3X I) om allmiin fiirsiikring. 

Andring sker första g{mgen den I 

april det är basbeloppet för april 

m{111ad med minst fem p1'ncent ii,·er

eller underskrider basbeloppet fiir 

april I %h och diin:fier den I ;qiril 

varje ;ir basbeloppet fiir mars m:mad 

med minst fem procent iiver- eller 

underskrider det basbelopp som li1µ 

till grund för senaste iindring. 

Bidragsbclopp som i1r 1979 eller 

iliir<'fl<'I" bestiimmes under tiden 

januari-mars iimlras dnrk tidiµast 

den I april iiret diirp<i. 

1 Senaste lydt:lsc 1978:8:"9. 

Fiin>.1/c1gm lrdd1e 

Bidrag-,bl'iopp -,0111 hiijts enligt 2 * 
samt hidragshelnpp som senast 

hcstiimts eller hL'Sliimmes efter 

utgt1ngL'n av i1r I lJh5 iindras i anslut

ning till basbt·h1ppel enliµt lagen 

(I %2:3X I) om allmiin fiirsiikring. 

Andrinµ sker fiirsla g<ingen den I 

april det ar basbt'lnppel for april 

manad mL'd minst fem procent iiVL'r

ellcr umlcr-,kridn hashelnpJlL't för 

april J lJhh. lhirefil'r s/..a lindring den 

I ;1pril 'arje i1r hasbelnppl't för mars 

m<"1n;1d med minst frm procent ii,er

cllcr u11llcrskridtT det basbellipp 

som laµ till grund fi.ir st:nastL' 

iindring. ""1inre1111n1u/C-i/Jcr 111· rred;,· 

el/a .f.fiirc/1• .1/rch('/. BidragshelPpp 

som i·1r ILJ7lJ clln 1980 hcstiimmcs 

under lillen j;1nuari-mars iindras 

dock tidiga-,t lien I april aret diir

pi1 . 

.-ir /<JSl s/..t'r ii11dri11g dm I 111c1r.1, 

0111 />c1sl•t'l111111c'I /i'ir de•/ cil'<'t !lll'd 

111ins1 /(·111 f'Wcc·nr iii·a- ,·/la 111ula

skridt'r /111shl'lo1111t'I /i'ir 111<1r.1 f<JSI 

oc·h lllllllil intl'.fi'ilia ui )fiin/,· strckl'I. 

Fr. o. 111. c1r /<JS3 s/..a ii11dri11g drn I 

fi•/>ruari 1·111}<' 1/r /lm/ic/111111e1 med 

111ins1 /c'/11 11wn•n1 ii1·,·r- <'Ila 11ndcr-
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Nu1·ara1ule lrdelsc 

> ~ andra och tredje styckena2 

lliclrags/lcloppct iindras med det 

procenttal med vilket basbeloppet 

iindrats. Uidragsbelopp till eget eller 

annan~ barn :indras dnck fr. 11. m. 

den I april J l)7l) endast med ett 

pn.,centtal som utgiir sju tipndelar a\' 

det niimnda pnicenttalet. Är pro

ccnllal fiir iindring av bidragsbdopp 

brutet. a\'rundas det till niirmast 

liigrL' hda procent tal. Procenttalen 

fiir :indring av bidragsbelopp fast

stiilles av myndighi:t som regerin):!en 

bestiim mcr. 

16 

F(jrcslagen lydelse 

sk riill'r clct hashdopp som /äg till 

gmnd pir sc11a.1·((• iindring. 0111 inte 

annat fij/iff <Il' f/iirde strcket. 

Biclmgsbdopp so111 har bestii111t.1· 

11111/cr tiden jan11ari-11wr.1· N81 iind

ras tidigast clrn / 111111".\' JW{!. Ridrags

he/01111 smn har hestii111ts under 

dl'Ct'111hcr /98/ eller januari eller 

fdm111ri /CJ82 iillllms tidigast den I 

fi'!m111ri /CJ83. llidrng1·f1<'lopp . . 1·0111 

/i·. o. 111. 1101·c111her 1982 har bc.1·1ii111t.1 

under 11m·c111ha. december eller 

januari. iindras 1idigas1 den I februari 

sedan ell 1ir har .f("jrflutil efier del all 

helopf'l't hestii1111/c.1-. 

../!i 
Hidragshdopp rnligt 3 !i iindras 

med dd procenttal med vilket bas

belopJK't iindrats. Bidragshclopp till 

eget eller annans barn iindras dock 

fr. o. 111. den I april ll)7l)endast med 

ett procentt;tl som utgör sju tionde

lar av det niimnda procenttalet. Är 

procenttal fiir iindring av hidragsbc

lopp brutl't. awundas det till niir

mast liigre !lt'la procenttal. Prncent

takn för iindring av hidragshclopp 

faststiilles a\' myndighet som rege

ringen bestiimmL'L 

Bid!·ag. \'ars bclPpp dtl'r iindringen slutar p;.1 iiretal. utg<"ir nK·d niirmast 

I:igre krontal. 

lknna lag triider i kraft den I januari l1J:OC. 

2 SL·nastc lydelse J •178:859. 
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7 Förslag till 
Lag om ändring i lagm 11967:66.') om tillilgg till vissa trafik
livräntor 

Hiirigem11n föreskrivs i fr<iga om lagen ( l%7:<ih3) 0111 tilliigg till vissa 

trafik l i vriinll 1r 

elds att i 11 ~ ,11·dL·\ ··i-;.nntmgL'll .. skall bytas ut 11H1t rq!L'l'lll!_!L'll 

clc!s att l) * skall ha nedan angima lydelse. 

Nu l'ilrande !rclclsc 

lndcxtilWgg till trnfikliniinta ut

gi1r fr{m och med den I janauri dt'I 

ilr. d:·i bashcloppl'I enligt lagen den 

15 111aj /CJ6J (nr 381) om allmiin 

försiikring för januari mimad med 

minst km pwcent ii\'L'rskrider bas

hcloppl'I för januari I lJh 7. Ytterliga

re imkxtilliigg utgi1r frän och med 

den J januari varje ar hasbdoppet 

fiir december mirn:id niirmast före-

gtiendt' iir med minst fem pnKL'nt 

Ö\'t'fskridit det basbelopp som ligger 

till grund fiir St'naste indextilliigg. 

Fiireslagrn lrd<'lw 

Jn(kxtilliigg till trafiklivriinta ut

giir rr,·111 och med den l januari det 

itr. Lh"t basbeloppet L'niigt lagen 

( /96]:381 J om allrniin fiirsiikring för 

januari med minst km procent över

skrider bashcJpppl't för januari 

1%7. Ytterligare indexti!Higg utgär 

fr<'in och med dt·n I januari varje :\r 

basbeloppet för december m~mad 

niirmast förqdiendc iir med minst 

km procent iivcrskridit det basbe

lopp som ligger till grund fiir senaste 

indextilliigg. 1\r 1983 och 1/circ:(ter 

fi'iljande är utgår dock indcxtilfiigget i 

.11ii/fr1 .fi·1i11 och 111ed tlrn I .fdiruari 

rnrie år .\(}/Il l>ashd"f'l'<'I för det ilret 
har stigit pil det 1111gi\'llc1 sättet. 

I fri1ga om trafikli\Tiinta. som faststiilles dter det att indextilliigg till 

tidigare faststiillda livriintor bi'irjat utgit enligt första styckl'I. utg~1r indextill

liigg fdn och med den dag niirmast dkr li\Tiintans foststiillandc d[J 

ytterligare indcxtilliigg till dt· tidigmt' föststiillda livriintorna biirjar utgd. 

lndt'xtifögg utgi·ir med det pn1- Indcxtilliif!g utg<ir med det pro-

L"Cnttal lllt'd \'ilkct bashduppet iikat. centtal med \'ilkl'I hashL•luppet likat. 

Brutl't prnct'nttal avrundas till niir

mast liigre ht'la procenttal. Det pro

centtal med vilket indt'Xtilliigg skall 

utga fastst:illdes a\· f\11111111g1•11 eller 

myndighct som f\u111111g1·11 hest:im

mer. 

1 Scnasll' lydcbc 1 117.1:~111. 

Brutet pnll"t'nttal a\'rundas till niir

mast liigre hda prncenttal. Det pro

centtal med \ ilkc·t imkxtilliigg skall 

utgi1 faststiilks av rl'gai11gc11 elkr 

mvndighct snm regeringrn hesLim

mcr. 
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9 Fiirslag till 
Lag om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadestånds· 
livräntor 

l liirigenom föreskrivs i frf1ga om lagen ( 1973:213) om iindring av 

skadest[\ndsl ivriintor 

dels att i 3 ~ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen", 

dels att 2 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

N11l'arande lydelse 

, s 
.;. ~ 

Föreslagen lydelse 

Ändring sker första gången den 1 januari ;'1ret niirmast efter det i'tr dit 

basbeloppet för december m:'inad med minst fem procent över- eller 

underskridit basbeloppet för december 1973. 

Andring skall ånyo ske varje Cir 

den 1 januari. om basbeloppet för 

december m[mad niirmast föreg~ien

de [ir över- eller underskridit det 

basbelopp som legat till grund fiir 

senaste iindring med minst fem pro

cent eller det Wgrc eller hiigre pro

centtal som efter ökning eller minsk

ning enligt 4 * uppg<'tr till minst 

fem. 

Ändring skall pi/ nyll ske varje år 

den 1 .ianuari. om basbeloppet för 

december m{mad niirmast föregäen

de iir iiver- eller underskridit det 

basbelopp snm legat till grund för 

senaste iindring med minst fem pro

cent eller dL't liigre eller högre pro

centtal som efter ökning eller minsk

ning L'nligt 4 ~ uppg{1r till minst fem. 

Ar /<J83 och fi"iljandc år skall ii11dri11g 

dock i .11iillet ske drn I .fd•ruari. om 

bashdop11c1 .flir det året /rar ii11clm1s 

pii det a11gil"lw siittet. 

Ändring avser alla livriintnr som faststiillts före den dag d{1 iindringen skall 

ske samt livriintor som genom dom fa~tstiillts senare. om första dmnstols dom 

i mälet meddelats före niimnda dag. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1982. 
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IO Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ans\·ars
livräntor 

Härigenom föreskrivs i fr{1ga om lagen ( 1973:214) om tilliigg till vissa 

ansvarslivriintor 

dels att i 6 och 12 ** ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regering

en". 

dels att 5 * skall ha nedan angirna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

lndcxtilWgg enligt denna lag utg:fr 

fdn och med den l januari året 

niirmast efter det :lr då basbeloppet 

enligt lagen ( 1962:381) om allmiin 

försiikring för december mänad med 

minst fem procent överskridit basbe

loppet för december 1972. Ytterliga

re indextilHigg utgär varje :1r från och 

med den I januari. om basbeloppet 

för december månad niirmast före

gående år överskridit det basbelopp 

som legat till grund fiir senaste 

indextilliigg med minst fem procent 

eller det liigre procenttal som efter 

ökning enligt 7 * uppg{ir till minst 

fem. 

Föreslagen lydelse 

Indextilliigg enligt denna lag utg{ir 

från och med den l januari i1ret 

niirmast efter det fir då basbeloppet 

enligt lagen ( 1962:381) om allmiin 

försiikring för december månad med 

minst fem procent överskridit basbe

loppet för december 1972. Ytterliga

re indextilliigg utgär varje ilr frän och 

med den l januari. om basbeloppet 

för december månad närmast före

g{1ende år överskridit det basbelopp 

som legat till grund för senaste 

indextilliigg med minst fem procent 

eller det liigre procenttal som efter 

iikning enligt 7 * uppg:lr till minst 

fem. Ar /11/13 nclt diirefterfiiljande tir 

wgtlr dock indeXlilliigget i stiillet frän 

och med den I Jdmwri rarje 1/r so111 

bas/1eloppC't fiir det året har stigit ptl 

det anginw siillet. 
lndextilliigg utg{ir endast till livriinta som faststiillts före den dag fr:ln och 

med vilken tilWgg skall riiknas. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
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12 Ftirslag till 
Lag om ändring i akticbolagslagen ( 1975: 1385 J 

I-liirigenom föreskri\'s att 10 kap. 3 * aktiebnlagslagt'n ( llJ7:'i: IJX.5) skall ha 

nedan angi\'na lydcbc. 

N111·t1n111tfc lydelse Fiirn'lt1g('// lrtfclsc 

111 kap. 
3 ~I 

\linst en a\· bolagsstiimman utsedd re,·isllr skall \'ara auktorisl'!'ad l'L'\ isor 

eller godLind rc\'isnr. 

1. t.llll btilagL'ts bundna egna kapital uppg;ir till minst en miljon kronor. 

eller 

2. nm enligt den senast fastst:illda balansriikningt.:n full tiickning inte finns 

för bolagl'ts rq!istreradc aktiekapital. 

Minst en a\ bolagssUimman utsedd rt'\ isor skall \·ara auktnriserad revisor 

om 

1. tillg<'1ngarnas nettoviirde enligt 

faststiillda balansriikningar för dL' 

tv:i senasll' riikcnskaps<'tren ii\'crsti

gcr L'tt griinsbelopp som n111ts\·arar 

1 ()(Il) gi1ngcr dl'! enligt la)!en 

( 1%2:3Xl) om allmiin fi.irsiikring 

/)('sfiimtla h11.1heloppcr .fiir den sista 

manaden av respL'ktin· riikenskaps

{1r. 

1. tillg;in!,!arnas llL'tloviirde enligt 

faststiillda halansriikningar fiir de 

t\';1 senastl' riikenskapsi1rcn (i\'ersti

gcr L'tt griinsbelopp som mots\'arar 

1 IHHl g<ingcr det hc1shclii1111 enligt 

lagL'n ( 1%2:3Xl) 1.1111 allmiin försiik

rin!! som giilld<' under den sista 
mim;1dcn av respL·kti,·e riikenskaps-

2. antalet anstiillda hlls bolaget under de tvii senastl' riikcnskapsi1r<.:n i 

medeltal iiYerstigit 200. l'ller 

3. bolagets aktier eller skuldehrL'\' iir 1wtnadc pa f,1ndhiirs eller pi1 lista 

ut).!i,·en a\' sammanslutnin!! av svenska fondkommissinniircr. 

RL·gcringen l'lll'r myndighl'l som re!,!eringcn bestiimmcr kan i fri1ga om 

,·isst bolag. betriiffande ,·ilket de i andra stvckl'l 1 clkr 2 angirna 

omstiinuigheterna fiirl'ligger. förllrdna alt holagl't far utse viss gmlk:ind 

re\ isor i stiillet för auktoriserad revisor. S;ldant beslut iir giltigt i hiigst fem 

ar. 

Vad i andra och tredje styckena föreskri' ('s giilkr ii\'en för moderbolag i en 

koncern om nl'ttoviirdet a\' knncernfi.iretagens tillgimgar enligt fastsliillda 

koncernbalansriikningar fiir de tvii SL'nastc riikt·nskaps;irt'll ii\'L'rstign det 

griinshelnpp som anges i andra styL·kt.:t elll'r lllll :intakt a1l';tiillda \'id 

ktineernfiirct:t).!L'n under niimnda tid i mt•dclt:tl iiwrstigit 21111. 

1 annat hnlag iin snm a\'scs i fiirsta. andra lll'h ljiink stvckcna skall 

t SL·nasll: lydL"isL' i'lSll: 1111-1. 
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N111·ara111/c lrdclse FiirC'slage11 lydc/.\'c 

auktoriserad revisor eller godkänd revisor utses. om iigare till en tiondel av 

samtliga aktier hcgiir det vid holagsstiimma. cfar rcvisorsval skall ske. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
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13 Fiirslag till 
Lag om ändring i trafikskadl'lagcn (1975:1410) 

I Urigenllm fiireskrivsatt 21 ~ trafikskadl'lagen ( ll.J7:'i: l-+10) 1 skall ha nedan 

anµi\·n;1 lydebe. 

Nurnru11d1· ll'dC'lse Fiirnlugen /rdc/.1·1• 

21 ~ 

I a\ t;d 0111 trafikförS:ikring for giiras fiirlxh;ill 0111 riitt för fiirS:ikringsan

stalten att krii\'a utgiven trafikskadeersiittning iiter fri111 försiikringstagaren 

intill bc:lopp fiir \ ilkL'I dl'nnc har t1tagit sig ;1{( stt1 s.iiilwisk. 

Fiirhl'h;'dl 0111 riitt till i'iterkrav fri111 

fysisk pnson frir fiir \'arjt· skadl'11:in

dclsc göras giillande JllL'd hiigst L'n 

tiondt'dd a\' det basbelopp enligt 

lagen ( 1%2:3:-il) um allmiin fiirsiik

ring som giilkr förj111/l111ri 111ii11ad dc:t 

[ir skadehiindt'isen intriiffor. 

Fiirbch;ill om riitt till i11L'rkrav fri111 

fysisk person f;'1r fiir qrje skadel1iin

delse giiras giillamk med hiigst en 

ti11mkdel av dc:t bashclllpp t'nligt 

lagen ( 1%2:38!) llm allmiin försiik

ring som giilkr for det i1r skadehiin

delsen intriilfar. 

Denna lag triidcr i kraft den 1 januari l11S2. Har skadehiindelsen intriiffat 

före utgiingt'n a\' ;\r 1<JS1 t illiimpas iildrc hL'Stiinunt'iser betriiffandc fiirbch;\11 

om riitt till i1tt'rkrav enligt 21 * andra stycket samt hetriiffande iitcrkrav 

enligt 2-+ ~ andra styl'kct. 

1 LagL'll <>mtryckt l '177:'.1.+'.I. 
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14 Fiirslag till 
Lag om ändring i hokföringslag~n ( 1976: 125) 

I liirigt·n11m fiirökri\'s att ~ hokfiiringslagen ( 11J7h: 12:") skall ha nedan 

angi\'na lydelsL·. 

.\"111·<11w1r/1· !rrldsc Fiires!t1gl'l1 !rdd1·1· 

~I 

:\;:iringsidkart· iir hnkfi\ringsskyldig enligt denna laµ. Detsamma giiller 

;1ktil'hobg, lw11tklsholag llt:h l'kPn1>misk fiirl'ning, :i\'L'n 11111 hPlagd l'ller 

fiin:ningL·n ej utii\·ar niirings\'erksamhet. 

Den som iir skyldig. att för ink11mst a\' jordhruksfostighi:t fiir;1 riikenskapi:r 

L'nligt jllrdhruksh1ikfiiringslagen (I lJ7ll: I~ I) iir ej hnkfi\ringsskyldig för 

ink1i1m.tt·n L'nligt dL·n1w lag. Hyr L'nskild pL'rsnn. diidsho. stifll'bL· L'lkr ideell 

fiirL·ning ut h\'ggnad eller di:! a\' byggnad föri:liggl'r hnkfiiringsplikt pa grund 

d;'ir;l\ L'lld;1st Plll \l'rksamhi:ten iir att anse som holl'll- l'ili:r pensi1111atriirelsi: 

L·lkr lllllfattar mL'I' iin t\';·1 lii)!l'llhL·ter som n:gl'lmiissigt uthyres nch ej utgiir 

dl'I a\· q!cn h11stad. 

St a IL' n. kllm 111u11. la n1bt in gsk( in11nu 1L korn mu na I fiirhu nd. fiirsa m I i ng 11ch 

kyrklig samfiillighl'l iir i:j h1ikfiiringsskyldiga enligt dL·n1ia lag. 

lkstiimmelsi:rna i 111ich 13- 21 ~~ Hestii1111ni:lsi:rna i 11och13-21 *~ 

hL·hii\i:r L'j tilliimpas a\' en-,kild behii\'t'r L'j tilliimpas av enskild 

niiringsidkart· i \'ars \'erksamhct dL'll niiringsidkare i \ars \'l'f"ksamhet Lkn 

hru tt1H1111<itt11 i ngssu m man i1r1iga hru t t1H1msiit t ni ngssum man 

nllrmalt umkr-,tiger L'lt griinsheh1pp normalt understiger ett griinshi:lopp 

'Plll mntq arar 211 gi1nµer dl'! enligt som motwarar 20 gi111ger det /Jas/lc-

la,>.!L'll ( 1%2:."XI) om allmiin försiik- /111111 enligt lagen ( 1%2:.\SI) om all-

ring fies1"i111dc1 hmhf'l111111c·1 _fi"ir den miin fi\rsiikring s1•111giillcr1111dcr den 

sista manaden a\' riikL'Ihkapsi1ret. sista m:'maden ;1\· riikc·nskapsi1ret. 

DL·n11;1 lag triidL'r i kraft den I januari l')X2. 
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15 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1980:1103) om årsredovisning m.m. 
\'issa företag 

Hiirigenom föri::skrivs att 2 kap. I och 3 ~~ la).!cn (I lJXll: l lll3) om 

{irsreclovisning rn.m. i vissa företag skall ha nedan angivna lydelse. 

N11l'11ra11d1' lycle/se Fiircslag('ll lycl<'lsc 

2 kap. 

I ~ 

Den som enligt hokföringslagen ( l LJ7h: 125) iir sk\'ldig att uppriitta 

i1rsbokslut skall för samma riikenskapsi1r iin:-n uppriitta ;irsredovisning enligt 

denna lag, om 

1. antalet anställda hos företaget under riikcnskaps<i.ret i medeltal har varit 

minst tio. 

2. företaget iir moderföretag i en kl>ncern enligt denna lag och antalet 

anstiillda hos koncernen under riikenskaps{iret i medeltal har \'arit minst tio. 

eller 

3. tillgimgarnas nettoviirdt• i rörel

sen enligt halansriikningar fiir de tva 

senaste riikcnskapstiren iiverstiger 

ett griinsbelopp som motsvarar I ()()() 

giinger det enligt lagL'n (1962:381) 

om allmiin försiikring hes1ii111da ba.1·

be/oppcl .fiir den sista m;i.naden av 

respektive riikenskaps[1r. 

3. tillg;ingamas nettoviirde i rörel

sen enligt halansr:ikningar för de tvi1 

senaste riikenskapsiiren överstiger 

ett griinshelopp som mots\'arar 1 OOU 

g(1ngn det /Ja.1hch>11p enligt lagen 

(I %2:381) om allmiin fiirsiikring 

so111 giillt!c 1111da lkn sista mi1naden 

av respL·kti\e riikenskaps;'1r. 

Aktiebolag. ekonomiska fi\reningar och stiftelsn iir inte skyldiga att 

uppriitta i1rsredovisning enligt denna lag. 

Avskrift av i1rsred0Yisningen skall 

senast sex mi111ader dter riiken

skapsi1rets utg<'111g siindas in till den 

Uinsstyrdse hos vilken den redovis

ningsskyldige skall vara registrerad. 

om tillgi111garnas nettoviirde i riirel

sen enligt balansriikningar för de t\'~t 

senaste riikenskaps[1ren överstiger 

ett griinshelopp snm n1lltsvarnr I ()()() 

g~mger det enligt lagen ( 1%2:3KI) 

om allmiin fiirsiikring /)('s/ii111da ha.1-

/Jelop1>1'/ .fi'ir den sista m;'rnadt·n av 

respektive riikenskap<ir eller om 

antalet anstiillda i riirelsen unLkr 

Avskrift a\· ;irsrL·duvisningen skall 

SL'nast sex m;inadL'r dtL'r riiken

skaps!1rL'l~ utgi1ng siindas in till den 

liinsst\TL'isL' hos ,·ilken den rL'dl>\·is

ningssk\ldige skall vara regiqrerad. 

om tillgi1ngarnas nettp,·iirde i rörel

sen enligt halansriikningar för dL' tv{1 

senastL' riikcnskaps{1re11 iiverstiger 

ett griinsht'lnpp som mutsvarar I ()()() 

g;lnger Lkt b11.1helo1>11 enligt laµen 

( ll.Jr1:::':3KI) 0111 allmiin försiikring 

so111 giilld<' 1111.la Lkn sista manaLkn 

;I\ rt'spekti\C riikL·nskaps:1r eller om 

;intakt anstiillda i riirelsL'n undL'r 
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Nurnmnde lrdelse 

\·art och ..:tt av de tv;I senaste riiken

skaps[1ren i medeltal har överstigit 

21HJ. 

25 

Fiireslagn1 lrdd1·c 

vart och ett av de tv:'1 senaste r:iken

skapsf1ren i medeltal har överstigit 

20!J. 

F\irsta stycket giiller :iven för ett företag som iir moderfiiretag i en koncern 

L'nligt denna lag. nm llL'ttoviirdet a\· koncernförL'tagens tillg;ingar t'nligt 

koncernbalansriikningar för de t\'(t sena~te r:ikenskaps(1rcn iiverqiger det 

griinsbelopp som anges i första stycket eller om antalet ansUillda vid 

konct:rnföretagen under vart och ett av dessa iir i medeltal har iiverstigit 

21111. 

Denna lag triider i kraft den I januari IYX2. 




