
Socialförsäkringsutskottets betänkande 

1984/85:30 

om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (prop. 1984/85:150 delvis) 

Sammanfattning 

I detta betänkande behandlar utskottet de förslag som regeringen lagt fram 

i proposition 1984/85: 150, bilaga 2. om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslö

sa samt fyra motioner som viickts med anledning hiirav. 

Regeringen föreslär att 50 milj. kr. skall anvisas över statsbudgeten för 

budgetåret 1985/86 för siirskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. Beloppet 

föreslås finansierat genom en omfördelning av avgiftsmedel från arbetsmark

nadsavgiften till vuxenutbildningsavgiften. Vidare föreslås en uppstramning 

av villkoren för stödd genom införandet av en åldersgräns på 25 är. 

Utskottet tillstyrker förslagen i propositionen och avstyrker bifall till 

samtliga motioner. 

Propositionen 

J proposition 1984/85: 150, bilaga 2: I har regeringen ( utbildningsdeparte

mentet) under titt. E Studiestöd m. m. föreslagit riksdagen att 

I. anta ett inom utbildningsdepartementet upprättat förslag till lag om 

lindring i lagen (1983: 1030) om siirskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, 

2. till Vuxenswdiestiid m. m. för budgetåret 1985/86 utöver vad som har 

föreslagits i proposition 1984/85: 100, bil. 10, under ättonde huvudtiteln 

anvisa ytterligare reservationsvis betecknade medel av 50 000 000 kr. 

I proposition 1984/85: 150, bilaga 2:2 har regeringen (arbetsmarknadsde

partementet) föreslagit riksdagen att 

1. anta inom arbetsmarknadsdepartementet uppriittat förslag till lag om 

lindring i lagen (1981 :691) om socialavgifter. 

Lagförslaget, som hiinvisats till arhetsmarknadsutskottet, har därefter 

överlämnats till socialförsäkringsutskottet. 

(Bilaga 2:2 i övrigt behandlas av arbetsmarknadsutskottet i betiinkande 

AU 1984/85:21.) 

Lagförslagen lir följande. 

I Riksd<1!!,<'ll /98-/.185. /I sam/. Nr 311 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1983: 1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa 

Härigenom föreskrivs i fråga om l<igcn ( 1983: 1030) om siirskilt vuxenstu

diestöd för arbetslösa 

dels att 2 § skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 2 a *· med nedan angivna 

lydelse. 

N11mra11dc lydelse 

Bestfönmelserna i 7 kap. 1-5 a, 
7-9 oeh 16-20 ** och 9 kap'. 1-3 ** 
studiestödslagen ( 1973:349) skall 
tillämpas pa särskilt vuxenstudiestöd 
för arbetslösa. 

., K - ~ 

Föreslagen lydelse · 

Bestiimmdserna i 7 kap. /, 2, 
../-5 a, 7-9 oeh 16--211 ** och 9 kap. 
1-3 ** studiestödslagen ( 1973:3-W) 
skall tilliimpas pii särskilt vuxenstu
diestöd för arbetslösa. 

Siirskil! rn.re11.1·111die.1·1iid för ar
hersliisa jiir lii11111as riiligasr 1111der der 
kalc11daår dtl drn arberslöse fvlla 25 
år. 

Siirskilr 1·11.\'l'11.1·11uliesriid ji)r ar
bersliisa ka11 wgtl till e11 srudera11de 
som har Ji'irriin·.rnrbctar wula mi11st 
.frra kaloufrrär före der kalendcrtlr 
för 1·i/ker 1·11xc11s111diesröde1 skall w
gil. Med ji'in·iin'.rnrhere [är jii111sriillas 
1·is.rn andra 1·aksa111herer. Niirmare 
besrii111111ei.\'('r 0111 1·i/ke11 0111jä1111i11g 
förriin·sarbetet skall ha hafr 1111der ell 
kafrmlerär ji'ir all jii 111edriik11as samr 
0111 rit ka a11dra 1 ·crksamhi·rer som jilr 
jiimsriillas med fön·1/n·sarh1•f1'. 11ied
ill'ias e11· regai11ge11 eller 111.rnilighcr 
som regeri11ge11 l/fser. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 198'.i. 
Om siirskilda skäl föreligger för studiestöd l~imnas för fortsatta studier i viss 

utbildning som p~ibi.irjats före den I juli 1985 m.:d s~irskilt vuxenstudiestöd 
för arbetslösa även om den arbctsliise inte uppfyller kraven i 2 a *för sitdant 
stöd .. 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1981:691) om socialavgifter 

skall ha nedan angivna lyddse. 

N11varande lydelse Föreslage11 lydelse 

2 kap. 
1 §I 

En arbetsgivare skall på det avgiftsunderlag som anges i 3-5 §§för varje år 
bi.:tala 

1. :1jukfarsiikri11gsavgift med 9,50 procent, 
2. folkpensiomavift med 9,45 procent, 
3. tilliiggspensionsm·gift efter den procentsats som anges i siirskild lag, 
4. de/pensionsavgift med 0,50 procent. 
5. harnomsorgsai·gift med 2,20 procent, 
6. arbetsskadeavgift med 0,60 procent, 
7. arbctsmarknadsm·gift med 7. arhetsmarknadsm•gift med 

1,60 procent, 1.586 procent, 
8. arbetarskydd.Hffgift med ll,155 procent, 
9. vuxenwhild11i11gsavgifi med 9. 1·11xenwhild11ing.rn1·gift med 

0,25 procent samt 0,264 procent samt 
10. lönegarantiavgift med 0.20 procent. 
Arbetsgivare som avses i 1 kap. 2 §andra stycket skall dock betala endast 

tiföggspensionsavgift. 
Staten betalar inte arbetsskadeavgift. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1985. Äldre bestämmelser giiller 
fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikrafttriidandet. 

1 Senaste lydelse 198-1:526. 

1 ·· Riksdagen /98·f!c~5. / / .111111/ . .\"r 30 



StlJ 1984/85:30 4 

Motioner 

I motion 198 .. i/85:3200 av Per Unekel m. fl. (m) hcmstiills 

2. att riksdag~n avslår regeringens förslag till lag om iindring i lagen 

( 1983: I !BO) om siirskilt vuxenstudicstiid för arbetslösa. 

3. att riksdagen avsbr regeringens förslag att till l'11xrns111diesriiil 111. m. för 

budgetiiret 1985/86 ytterligare anvisa reservationsvis betl'eknade medel om 

50 ouu 000 kr. ' 

4. all riksdagen avslår förslaget till lag om iindring i lagen ( 1981 :691) om 

soeiala avgifter. 

(Motionen har s;°1vitt avser yrkande 4 hänvisats till arbetsmarknadsutskot

tet men diircfter överliimnats till soeialförsäkringsutskottet.) 

I motion 1984/85:3204 av Björn Samuelson m. fl. (vpk) förcsli1s att 

riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen anförs om 

villkor för erhi1llande av siirskilt vuxenstudiestöd för i1rbetslösa. 

I motion llJ84/85:3208 av Yngn: ~yquist m. fl. (s) hemstiills att riksdagen 

beslutar som sin mening ge regcringen till kiinna vad som i motionen anförts 

om 

I. att län med sv{1rare strukturproblem - inom den i propositionen angivna 

anslagsramcn - ges en relativt sett störrc del av resurstillskottet för siirskilt 

vuxenstudicstiid för arbetslösa. 

2. behovet av iivcrsyn tKh f(irenkling av bt•stiirnmelscrna för vuxcnstu

diestiidct. 

I motion 1984/85:3209 (motivering i 1984/85:3208) av "Yngve Nyquist m. fl. 

(s) hemstil Ils att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i 

nwtionen anförts om behovet av att särskilda medel avsiitts dels för 

organisatoriska samverkansförsök mellan liinsstyrelse, liinssk11lniimnd oeh 

J.iinsarbctsniimnd. dels för uppsiikande verksamhet bland arbetslösa. 

Utskottet 

I dcccmbcr I 'J83 beslutade riksdagen att, med anledning av syssclsiitt

ningsliigct. införa en speciell form av studiestiid. siirskilr 1·11xrnstwliesriidjiir 

arbersliisa (prop. 1983/84::25. SfU 13 och rskr. 57). 

Stödct regleras i cn S:irskild lag. Författningsbcstiimmelserna sammanfal

ler dock - med undantag för arhetslöshetskriteriet - med studiestödslagens 

bestiimmelser om siirskilt vuxenstudiestöd. Detta innebiir att särskilt vuxen

studiestöd för arbetsliisa kan utg.:'1 till en studerande som har förviirvsarbetat i 

minst fyra iir i st1dan utstriiekning: att han har varit beriittigad till pensionspo

iing enligt lagen nm allmiin försiikring ( ATP-poiing). A TP-poiing tillgodo

riiknas den som under ett {1r har haft en inkomst a\· förviirvsarbctc. som 

överstiger bashcloppet. för niirvarancle 21 r:no kr. Fr~1n huvudregcln finns en 

rad undantag. som t. c:x. giiller studcranck som p;1 grund av sjukdom eller 

handikapp intL' har kunnat arbeta samt studerande som har viirdat egna barn. 

gjort militiirtjiinst eller arbetat i eget företag. 
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För det första kaknderhalv{1n:t .I 984 anvisades siirskilda medel med 50 

milj. kr. till siirskilt vuxenstudiestöd för arbetsli.\_sa. och för innevarande 

budget{ir har sammanlagt anvisats 150 milj. kr. 

I proposition 1984/85: 150. bilaga 2: I (uthildningsdepartcmenkt) föreslits 

att till \luxensfl/dicstiid 111. 111. för budgcttiret 1985/86 skall anvisas ett 

ytterligare reservationsanslag av 50 000 000 kr. Dessa medel skall förbchiil

las särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. Vidare föresläs i prnpositi(men att 

som villkor för att stödet skall kunna beviljas hör fr. o. m. den I juli 1985 giilla 

att den sökande är minst 25 iir och har förvärvsarbetat under minst fyra år. 

Bestämmelser hiirom föresl{1s införda i lagen om särskilt vuxenstudiestöd för 

arbetslösa. 

Föredragande statsrädet anför i propositionen att det i likhet med vad som 

hittills har gällt för stöden hör ankomma pit regeringen att utfärda närmare 

bestämmelser om medlens användning och fördelning p{1 länen. Vidare biir 

stöden även fortsiittningsvis förhehällas s.idana sökande. som iir registrerade 

som arbetslösa hos arbetsförmedlingen. och vuxenutbildningsniimnden bör 

fatta sitt beslut efter samråd med denna. Vid fördelningen av ·Stöden bör 

särskild vikt fästas vid i vad m{in de avsedda studierna kan viintas leda till att 

mottagaren stärker sin stiillning på arbetsmarknaden. Stöden bör beviljas för 

högst två terminers studier och bör inte ge företriide till fortsatta vuxenstu

diestöd. Det föreslagna beloppet om 50 milj. kr. beriiknas riicka till ca I 250 

vuxenstudiestöd och beloppet hör enligt föredragandens mening finansieras 

genom en höjning av vuxenutbildningsavgiften. 

Mot denna bakgrund föresllis i bilaga 2:2 (arbetsmarknadsdepartementet) 

till niimnda proposition att vuxenutbildningsavgiften höjs med ll.014 pro

centenheter till 0,264 <,:;,. av den totala lönesumman. Samtidigt föresläs att 

arbetsmarknadsavgiften sänks i motsvarande m{m dvs. till l.586 <"·(. Änd

ringarna föreslås träda i kraft den I juli 1985. 

Motionärerna i motion 3200 av Per Um:kel m.fl. anför att de tidigare 

ifrilgasatt det särskilda vuxenstudiestödet för arbetslösa mot bakgrund av att 

antalet studiestödsformer redan iir stort. De anser att om en ny studiestöds

form skall införas hör regeringen låta utreda de problem som uppstår i och 

med att olika stiidformer förekommer i samma utbildningar. Nlotioniirerna 

motsätter sig diirför att det särskilda vuxenstudiestödet permanentas. och de 

begiir i yrkandena 2--4 att riksdagen avslitr propositionens förslag i nu 

hehåndlade delar. 

Björn Samuelson 111. tl. tar i motion 3204 upp propositionens förslag om 

ändrade villkor för erhållande av särskilt vuxenstudiestöd för arbetsliisa, 

nämligen att den sökande skall vara minst 25 in rn.:h ha fördrvsarhetat minst 

fyra år. Motionärerna har inget att erinra mot förslaget. men de anser att 

även hemarbete och militiir grundutbiklning bör riiknas som förvärvsarbete 

och de begiir ett tillkiinnagivande i enlighet härmed. 

I motion 3208 av Yngve Nyquist m. fl. tas upp olika fri1gor rörande siirskilt 

vuxenstudiestöd för arbetslösa. Motioniirerna pekar pit de stora strukturpro-
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blcmcn i Kopparbergs län och framhåller att dessa problem kräver nya 

grepp. De bcgiir därför i yrkande 1 ett tillkännagivande om att län med 

svårare strukturproblem skall erhålla en relativt sett större andel av 

resurstillskottet för siirskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. Vidare framhålls 

i motionen att för att nå de mest eftersatta grupperna bör stödet göras 

tillgängligt för samtliga arbetslösa och inte enbart för dem med riitt till 

crsiittning fr[m arbetslöshetskassa. Det bör dessutom vara möjligt att !äta 

barntilliigg utgi1 i de fall sådana för närvarande inte utgår p[1 grund av att 

samtliga ersiittningsvillkor inte är uppfyllda. Över huvud taget anser 

motioniircrna att reglerna om det särskilda vuxenstudiestödet för arbetslösa 

hör innehälla s[1 fö detaljföreskrifter som möjligt och de begär i yrkande 2 ett 

tillkännagivande om behovet av översyn och förenkling av bestämmelserna. 

För att i1stadkomma ett maximalt utnyttjande av anvisade resurser bör enligt 

motioniirernas uppfattning de regionala myndigheterna ges möjlighet till 

gemensamma och samordnade aktiviteter. Mot denna bakgrund begär de i 

motion 3209 ett tillkännagivande om behovet av att särskilda medel avsiitts 

för organisatoriska samverkansförsök mellan länsstyrelse, länsskolniimnd 

och liinsarbetsnämnd. I sistniimnda motion begär motioniirerna också att 

särskilda medel avsiitts i syfte att utvidga de fackliga organisationernas 

uppsökande verksamhet även till arbetslösa. 

Såsom framhållits i propositionen visar den av centrala studicstödsniimn

den (CSN) redovisade utvärderingen av särskilt vuxenstudiestöd för arbets

lösa att stödet uppenbarligen fyller ett stort behov som komplement till 

utbildningsbidrag och vanligt vuxenstudiestöd. Med hiinsyn härtill och till att 

medel som förbch[11ls siirskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa bidrar till att 

minska trycket pi1 andra arbetsmarknadspolitiska Mgärdcr iir utskottet 

positivt till att anvisa medel till sädana stöd även för budget{irct 1985/86. Vad 

gäller de föreslagna föriindringarna i villkoren för siirskilt vuxenstudiestöd 

för arbetslösa vill utskottet framhålla följande. I CSN:s ovanniimnda rapport 

konstateras bl. a. att efterfrågan på stöden har varit mycket stor och att 

anslagna resurser snabbt tagit slut i många län. Vuxenutbildningsnämndcrna 

har diirför tvingats avslä ett mycket stort antal ansökningar. Nlot denna 

bakgrund och med hänsyn till de begränsade resurser som star till buds anser 

utskottet att införandet av en iddersgräns pa 25- år är rimligt. Si1som 

inledningsvis niimnts kan särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa för niirva

rande utgil till en studerande som har förviirvsarbetat i minst fyra år i sadan 

utstriickning att han varit berättigad till ATP-poäng. I propositionen föreslås 

att kravet begränsas till minst fyra [1rs förvärvsverksamhet. Ett likalydande 

förslag beträffande det vanliga särskilda vuxenstudiestödet har nyligen 

behandlats av utskottet (prop. 1984/85: 184 och SfU 25). I sistnämnda 

proposition anförde departementschcfen att förslaget lades fram av admini

strativa skiil eftersom CSN i samband med framliiggande av förslag om nya 

rutiner för det siirskilda vuxenstudiestödet konstaterat att anknytningen till 

ATP-poäng innebar en betydande administrativ olägenhet. Departements-
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chefen framhöll dock att n[1gon föriindring i sak inte var avsedd Ol:h 

ht:stämmelsen skulle därför kompletteras med nlirmare föreskrifter om 

förvärvsarbetets omfattning och vilka andra verksamheter som i detta 

sammanhang horde jlimstlillas med förviirvsverksamhet. l avsaknad av 

närmare motivering till förslaget i nu föreliggande proposition utgår utskot

tet från att - frånsett elen nya äldersgränsen - någon förändring i sak inte 

heller är avsedd beträffande det siirskilda vuxenstudiestödet för arbetslösa. 

Beträffande finansieringen av det föreslagna beloppet 50 milj. kr. har 

utskottet inget att erinra mot den föreslagna omfördelningen av avgiftsmc

dcl. Utskottet vill dock framhi1lla att detta inte for tas till intiikt för att i 

framtiden använda större andel av vuxenutbildningsavgiftsmecllen till siir

skilt vuxenstudiestöd för arbetslösa lin vad som svarar mot en omfördelning 

av avgiftsmedcl på sätt som föreslagits i propositionen. Dessutom förutsätter 

utskottet att regeringen liksom tidigare bedömer eventuella behov av 

ytterligare medel i samband med arbetsmarknadspolitiska överväganden. 

Med det anförda tillstyrker utskottet bifall till propositionens nu behandla

de förslag och avstyrker bifall till motion 3200. \tfecl hänsyn till vad utskottet 

ovan anfört om förvärvsarbete som villkor för särskilt vuxenstudiestöd för 

arbetslösa for motion 3204 anses vara tillgodosedd. 

Vad gäller hestämmelser om medlens anvlindning och fördelning på olika 

liin ankommer det på regeringen att besluta hlirom. Under föregående 

riksmöte förutsatte dock utskottet cliirvidlag att regeringen skulle fördela 

medlen till olika Hin på mest ändamälsenligt sätt, och att alltför detaljerade 

och precisa regler för medlens anviindning inte skulle behöva ges (se SfU 

1983/84:33 ). Utskottet vidhåller denna uppfattning. Såsom utskottet ovan 

framh:Jllit i samband med att utskottet tillstyrkt att en itldersgriins p:J 25 år 

införs för erhållande av särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa innebär de 

hegränsade resurserna för stödet redan ett stort problem. Det iir därför enligt 

utskottets mening inte realistiskt att utvidga stödet till nya grupper eller att 

avsätta särskilda medel för information m. m. om stöden. Med det anförda 

avstyrker utskottet bifall till motionerna 3208 och 3209. 

Beträffande Jörfatlllingsförslagen föresl{1s i propositionen en ändring i 2 

kap. 1 §lagen (1981 :691) om socialavgifter. Ändringen skall triida i kraft den 

I juli 1985. En iindring i samma lagrum, som skall träda i kraft senan:! eller 

den 1januari1986. har .beslutats av riksdagen (prop. 1984/85:89. SoU 13, 

rskr. 172). Med hänsyn härtill bör av formella skäl det nu aktuella 

ändringsförslaget i proposition 1984/85: 150 avslås och riksdagen anta en lag 

om ändring i den av riksdagen tidigare beslutade lagen om ändring i lagen om 

socialavgifter. Lagförslaget återfinns i bilaga 1 till betänkandet. 

Utskottet hemställer 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85: 150 och med avslag 

pä motionerna 1984/85:3200 yrkandena 2-4, 1984/85:3204. 1984/ 

85: 3208 och 1984/85: 3209 
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dcl.1· antar i propositionen framlagt förslag till lag om iindring i lagen 

(1983: 1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. 

dels till Vuxenstudiestöd m. m. för hudget~tret 1985/86 - utöver 

tidigare anvisat reservationsanslag - anvisar ytterligare reserva

tionsanslag av 50 000 000 kr.. 

dels antar i bilaga 1 av utskottet framlagt förslag till lag om ändring i 

lagen (1985:000) om ändring i lagen ( 1981 :691) om socialavgifter. 

Stockholm den 23 maj 1985 

På socialförsiikringsutskottets viignar 

SVEN ASPLING 

Närrnrande: Sven Aspling (s). Nils Carlshamre (m). Doris Håvik (s), Elis 
Andersson (c), Börje Nilsson (s). Ralf Lindström (s). Lars-Åke Larsson (s), 
Gullan Lindblad (m), Karin Israclsson (c). Lena Öhrsvik (s). Siri !-!äggmark 
(m), Marg6 Ingvardsson (vpk), Barbro Nilsson i Visby (m ). Inger I Iestvik (s) 
och Rune Backlund (c). 

Reservation 

Nils Carlshamre. Gullan Lindblad. Siri Häggmark och Barbro Nilsson i 

Visby (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 6 med ''Såsom 

framhållits" och slutar på s. 7 med "till betänkandet" bort ha följande 

lydelse: 

Med hänsyn till att en allt större andel arbetslösa får delta i utbildningar 

som· i första hand vänder sig till andra studerandekategorier aktualiseras 

frågan om de olikartade ekonomiska villkor som olika gymnasiestuderande 

kommer i ittnjutande av. Enligt utskottets mening är det i längden knappast 

möjligt att utan betydande spänningar låta olika studerandekategorier 

genomgå samma utbildning men med vitt skilda ekonomiska stödinsatser 

från samhällets sida. Särskilt gäller detta i fraga om det särskilda vuxenstu

diestödets och utbildningsbidragets förhållande till såväl studiebidraget som 

studiemedelssystemet. Utskottet anser att berörda frågor måste få en 

lösning. Regeringen bör därför låta utreda de problem som uppstår i och med 

att olika stödformer förekommer i samma utbildningar. I avvaktan hiirpå är 

utskottet inte berett att tillstyrka att det särskilda vuxenstudiestödet för 

arbetslösa permanentas på sätt som föreslagits i propositionen. Med det 

anförda tillstyrker utskottet bifall till motion 3200 yrkandena 2-4 och 

avstyrker bifall till propositionens förslag. Utskottets ställningstagande 

innebär vidare att det saknas anledning att gå in på såväl frågan om villkoren 
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för erhållande av stöden som fragan om medlens anviindning och fördelning. 

och utskottet avstyrker således hifall till motionerna 3204, 3208 och 3209. 

dels att utskottet bort hemstiilla 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85:3200 yrkandena 2-4 och 

med avslag på proposition 1984/85:150 och motionerna 1984/ 

85:3204, 1984/85:3208 och 1984/85:3209 

dels avslår i propositionen framlagt förslag till lag om iindring i 

lagen ( 1983: 1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. 

dels avslår propositionens förslag om ytterligare medelsanvisning 

till Vuxenstudiestöd m. m. för budgetaret 1985/86, 

dels avslår i bilaga 1 av utskottet framlagt förslag till lag om ändring 

i lagen (1985:000) om ändring i lagen ( 1981:691) om socialavgifter. 
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Bilaga I 
Förslag till 

Lag om ändring lagen (1985:000) om ändring lagen (1981:691) om 

socialavgifter 

Ifärigenom föreskrivs att 2 kap. I s lagen ( 1981 :691) om socialavgiftL'r i 

den lydelse paragrafen erh{1llit enligt lagen ( 1985:000) om fodring i niimnda 

lag samt övergängshestiimmelserna till tindringslagen skall ha följande 

lydelse. 

N111·ar1mde lydelse Fiil"l'slagen lydelse 

2 kap. 

I *I 
En arbetsgivare skall p{1 det avgiftsundcrlag som anges i 3--5 **för varje {ir 

heta la 
I . . 1j11kfiirsiikri11gsm·gift med 9,30 procent. 
2. folkpe11sion.rn1·gift med 9,45 procent. 
3. til!iiggspensionsm·gift efter den procentsats som anges i siirskild lag. 
4. delpc11sionsa1·giji med 0.50 procent, 
5. lwmomsvrg.1·a1-giji med 2.20 procent. 
6. arbetsskwlem·gift med 0.60 procent, 
7. arbe1s11wrk11adsal'giji med 1 .60 7. arhers11wrk11adsa1·gifi med 

procent, 1 ,586 prncent, 
8. arhewrskydtlsm·giji med 0,35 procent, 
9. 1·11xe1111r/>ildni11g.1·111·giji med 9. 1·11xe11111/lild11i11gs111·gifr med 

0,25 procent samt 0,26./ procent samt 
10. lönegaranrim·gift med 0.20 procent. 
Arbetsgivare som avses i I kap. 2 s andra stycket skall dllck betala endast 

tilläggspensionsavgift. 
Staten betalar inte arhetsskadeavgift. 

Denna lag triider i kraft s{1vitt avser 2 kap. I * 7 och 9 den I juli 1985 llch i 
övrigt den 1 januari 1986. Äldre bcstfönmclser giiller fortfarcmdc i fdga om 
avgifter som avser tid före ikrafttriidandct. 

1 Lydelse enligt Sol: l 9X-t!X5: 13 och rskr. 17~. 


