
S.ocialförsäkringsutskottets 
betänkande 

1985/86: 17 
om sjukförsäkringsfrågor för studerande 
m. m. (prop. 1985/86: 128) 

Propositionerna 

I proposition 1985/86: 100 bilaga 7 (socialdepartementet) har regeringen 

under litt. D punkt I. Bidrag till sjukförsäkringen (s. 57-58) föreslagit 

riksdagen att anta ett inom socialdepartementet upprättat förslag till lag om 
ändring i lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring. 

I proposition 1985/86: 128 har regeringen (socialdepartementet) föresla-

git riksdagen att anta inom socialdepartementet upprättade förslag till 
I. lag om iindring i lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring, 

2. lag om ändring i studiestödslagen ( 1973: 349). 

3. lag om iindring i lagen ( 1983: 1030) om särskilt vuxenstudiestöd för 

arbetslösa. 

Motioner 

Motioner väckta med anledning av propositionen 

I motion 1985/86: 335 av Barbro Sandberg m. Il. (fp och e) hemställs att 

riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna att vård av barn 

samband med barns födelse är att anse som definitivt studieavbrott. 

I motion 1985/86: 336 av Nils Carlshamre m. tl. (m) hemställs att riksdagen 

som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om 

behovet av klargörande föreskrifter i fråga om föriildrapenning för stude

rande. 

Motioner väckta under den allmänna motionstiden 1985/86 

I motion 1985/86: Sf404 av Hans Pettersson i Helsingborg m. Il. (s) hem

ställs att riksdagen hos regeringen begiir en översyn av reglerna för vuxen

studerandes sjukpenninggrundande inkomst vid feriearbete. 

I motion 1985/86: Sf413 av Gullan Lindhlad m. Il. (m) hemställs att riksda

gen hos regeringen begär att regeringen skyndsamt framlägger förslag till 

åtgiirder för att förbättra sjuk- och föriildraförsäkringen för studerande. 
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I motion 1985/86: Sf415 av Berit Oscarsson m.11. (s) hemställs 

4. att riksdagen hos regeringen hegär en översyn av regler för sjuker
siittning till vuxenstuderande i enlighet med vad som anförts i motionen. 

I motion 1985/86: Sf417 av Rune Backlund m.11. (c) hemställs alt riksdagen 

beslutar om en iindring i lagen om allmän försäkring sft att den vilande 

SGI:n. om den överstiger studietids-SGI:n. aktiveras vid förviirvsarbete 
under tiden mellan terminerna och vid militär repetitionsuthildning. 

I motion 1985/86: Sf430 av Barbro Simdberg m. fl. ffp) hemställs 

2. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av gällande regler vad 

gäller ersättning för förlorad arbetsförtjänst under ferier till dem som har 

en vilande sjukpenninggrundande inkomst grundad på tidigare fiirvärvsar

hete. 

Utskottet 

Sjukförsäkringsfrågor för studerande m. m. 

Studerande som upphilr studiehjiilp. studiemedel. siirskilt vuxenstudie

stöd, silrskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller uthildningsbidrag för 

doktorander får behålla beviljat studiestöd under sjukdom niir den stude

rande iir oförmögen alt bedriva sina studier. Den studerande skall göra 
sjukanmälan till försiikringskassan som har att pröva om sjukperioden 

skall godkännas för rätt till studiestöd. 

Den obligatoriska sjuk- och föräldraförsäkringen omfaltar iiven stude

rande om de är inskrivna hos försäkringskassan. Under studietiden gäller 
dock särskilda regler för riitten till ersiittning. Dessa regler innebilr att den 
sjukpenninggrundande inkomsten (SGIJ inte får siinkas för de studerande 

som enligt vad tidigare sagts får behålla sitt studiestöd vid sjukdom. Regeln 
om att SCil inte får sänkas iir kombinerad med en annan regel enligt vilken 

sjukpenning under studietiden inte för beräknas på denna SGI om stu

dierna avses påg<! minst sex månader. Vid sjukdom under S<tdan längre 
utbildningstid skall försäkringskassan i ställci beräkna sjukpenningen på 

en SGI som har faststiillts pil grundval av enbart den inkomst av eget 

arbete som den studerande kan antas få under uthildningstiden. s. k. stu

dietids-SGI. En SGI som grundas på förviirvsinkomstcr från tiden före 

utbildningens början är således vilande under utbildningstiden. Den är 

vilande också under den ferietid som infaller mellan studieterminerna i den 

uthildning för vilken studiestöd utges. En vilande SCil hlir åter gällande 

först niir den utbildning för vilken studiestödet utges iir avslutad eller niir 

ett definitivt studieavbrott görs. Reglerna om vilande SGI och studietids

SGI omfattar även föräldrapenningförmåncrna enligt lagen om allmiin för

säkring <AFLJ. 
I proposition 1985/86: 128 föreslås nu att för en studerande som är sjuk

eller föriildraledig under sommarferier - och inte uppbiir studiestöd under 

'dessa ferier - skall sjukpenning och föräldrapcnningförm{mer heriiknas pil 

grundval av vilande SGL om denna SGI är högre iin studietids-SGI. Detta 
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föreslås gälla för alla försäkrade som omfattas av reglerna om vilande SGI SfU 1985/86: 17 
och studietids-SGI och föreslås träda i kraft redan den 1 juni 1986. 

I d~ tvä motioner som väckts med anledning av propositionen. 335 av 
Barbro Sandberg m. tl. och 336 av Nils Carlshamre m. tl .. tas upp frågan 
om ledighet för vård av barn i anslutning till barns födelse är att anse som 
definitivt studieavbrott och således berättigar till aktivering av den vilande 
SGI:n. Motionärerna anser att så bör vara fallet. och i motion 335 begärs 
ett tillkännagivande härom. medan motionärerna i motion 336 begär ett 
tillkännagivande om behovet av klargörande föreskrifter i fråga· om föräld
rapenning för studerande. 

Fem motioner från den allmänna motionstiden i fir tar upp frågor om 
sjukförsäkring för studerande. Hans Pettersson i Helsingborg m. tl. anför i 
motion Sf404 att den vilande sjukpenninggrundande inkomsten borde akti
veras för en vuxenstuderande som återgår i tjänst under sommarlovet. och 
de begär en. översyn av reglerna i nu angivet syfte. Motionärerna i motion 
Sf413 av Gullan Lindblad m.11. anser att den bästa och mest rättvisa 
lösningen för studerande skulle vara att ersätta det verkliga inkomstbort
fallet vid sjukdom under ferietid. och de begiir skyndsamt förslag till 
åtgiirder för att forbiittra sjuk- och föräldraförsäkringen för studerande. I 
motion Sf415 av Berit Oscarsson m.11. begärs i yrkande 4 en översyn av 
reglerna för sjukersättning till vuxenstuderande i syfte att ge full kompen
sation vid sjukdom under ferietid. Rune Backlund m. tl. begär i motion 
Sf417 att riksdagen beslutar om sådan ändring i lagen om allmän försäkring 
att den vilande SGI:n. om den överstiger studietids-SGI:n. aktiveras vid 
förviirvsarhete under tiden mellan terminerna och vid militär repetitionsut
biJdning. Slutligen begiir motionärerna i motion Sf430 av Barbro Sandberg 
m. fl. i yrkande 2 en översyn av gällande regler vad giiller ersiittning för 
förlorad arbetsförtjänst under ferier till dem som har en vilande sjukpen
ninggrundande inkomst grundad på tidigare förviirvsarbete. 

Utskottet noterar med tillfred~ställelse att regeringen framlagt förslag 
som innebär ett förbättrat försäkringsskydd vid sjukdom under sommarfe
rier för dem som har en vilande SGI som iir högre iin studietids-SGI. 
Utskottet tillstyrker säledes propositionens förslag i nu behandlad del. 
Enligt utskottets mening iir motionerna St'404. Sf4 l 3. Sf4 l 5 yrkande :!, 

Sf417 och Sf430 yrkande 2 hiirigenom i huvudsak tillgodosedda. Niir det 
giiller problematiken med kompensationsnivån for bl. a. feriearbetande 
behandlar utskottet denna fråga i betänkandet StU 1985/86: 16. vartill 
hänvisas. Beträffande den i motion Sf4 I 7 berörda frågan om aktivering av 
den vilande SGl:n vid militiir repctitionsutbildning vill utskottet erinra om 

att denna fråga inte regleras i AFL utan att ersättning vid sädan utbildning 

bestäms enligt värnpliktsförm~insförordningen ( 1976: 1008). Utskottet vill i 

denna fråga framhålla att propositionens förslag om aktivering av den 
vilande SG I: n endast omfattar sommarferierna eftersom det skulle medfö

ra betydande administrativa oliigenheter att låta den vilande SGI:n träda i 
kraft även vid andra, kortare studieavbrott. 

Niir det gäller frågan om beräkning av föriildrapenning (ör studerande 
har utskottet erfarit att praxis har utvecklats enligt följande. För den som 

anmäler till försäkringskussan utt hon skall vara föräldraledig med anled-
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ning ·av 'ett barns födelse och dessutom anmiilcr ett studieavbrott till den SfU 1985/86: 17 
studiestödsutbetalande myndigheten beräknas föräldrapenning enligt den 
vilande SGI:n. Reglerna tilllimpas dock något olika i skilda delar av landet. 
Enligt utskottets mening är det rimligt att en studerande far sin föriildra-
penning vid ledighet med anledning av ett barns födelse beriiknad enligt sin 
grundläggande SGI. Med hänsyn härtill och i syfte att uppnf1 större enhet-

lighet anser utskottet att en ändring bör göras i 4 kap. 6 * AFL. Denna 
ändring innebär i praktiken att föräldrapenning vid ledighet med anledning 
av ett barns födelse beräknas enligt den vilande SGI:n om denna är högre 
än studietids-SGI:n. Utskottets stiillningstagande innebiir att motionerna 

.B5 och 336 blir tillgodosedda. 

Utskottet vill i detta sammanhang ta upp ytterligare en fråga som berör 
förmåner vid föräldraledighet. Det gäller frågan om studerandes rätt att 
behålla studiestödet vid ledighet för tillfällig vård av barn. Sådan rätt har 
studerande med vuxenstudiestöd enligt 7 kap. 17 a ~ studiestödslagen. När 
det gäller studerande med studiemedel föreslog dåvarande departements
chefcn i proposition 1983/84: I 27 ett godkännande av gällande praxis som 
innebar att studiemedel_ inte skulle återkrävas för perioder då en studeran
de på grund av vård av sjukt barn inte har kunnat fullgöra sina studieåta
ganden. Riksdagen biföll propositionen <SfU 1983/84: 26. rskr. 336). Stude

rande med studiemedel har således redan i dag rätt all behålla studiemed
len vid ledighet för tillfällig vård av barn. och denna rätt hör enligt utskot
tets mening regleras i studiestödslagen. I syfte att uppnf1 enhetlighet anst.:r 
utskottet att även studerande med studie hjälp bör ha rätt all behälla stödet 
vid ledighet för tillfällig vård av barn. Det anförda innebär att utskottet 

förordar att två nya paragrafer. 3 kap. 31 *.och 4 kap. 44 *· införs i 
studiestödslagen samt att en följdiindring görs i 9 kap. 2 * samma lag. 

I propositionen föresl{1s vidare att den sjukpenninggrundande inkomst 
som gällde före studiernas början skall hållas vilande under den tid som 
den studerande bedriver studier och uppbär studiestöd. även om studierna 
beräknas pågå under kortare tid än sex månader. S. k. studietidssjukpcn
ning skall således också vid sådan kortare utbildning kunna beräknas på 
grundval av den förvärvsinkomst som den studerande har under studieti
den. För de studiehjälpstagarc fom inte uppbär iiterbctalningspliktiga stu
diemedel föreslås att kravet på sjukanmiilan till försäkringskassan slopas 

och att kassan inte längre skall pröva om en sjukperiod skall godkännas. 

Det föreslås samtidigt att studiemedelsnämndcn och skolan skall kunna 
kräva att studieoförmåga på grund av sjukdom styrks genom läkarintyg. 

Uppgiften att beräkna storleken av särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa 

och betala ut sådant stöd föreslås överförd till de studiesociala myndighe
terna. Slutligen föreslås all reglerna i studiestödslagen ( 1973: 349) om 

försäkringskassans möjligheter att i vissa fall vägra godkänna studerandes 

sjukperiod anpassas till vad som numera gäller beträffande kassans möjlig
heter att i motsvarande fall dra in eller sätta ned sjukpenning enligt lagen 
om allmän försäkring. 

Propositionen i nu berörda delar. har inte föranlett något motionsyr
kande. och utskottet biträder förslagen. 
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Av lagtekniska sbl behandlar utskottet i detta sammanhang iivcn ett SflJ 1985/8(): 17 

förslag i proposition 1985/86: 100. hilaga 7. om sjukpenninggrundande in-

komst för försiikrad som upphiir tjiinstepension. 

I propositionen förcslas att försäkrad som före ingfrngen av den månad 

under vilken han uppbiir tjiinstepension i form av älderspension eller annan 

diirmed jiimställd pension som uppgftr till minst 6() r,~. av lönen vid 

pensionsavgångcn endast skall fä sin sjukpenninggrundande inkomst be

räknad på faktiskt arbete. Även för försiikrade som uppbär tjänstcpension 

~led lägre hclopp föreslås modifierade regler för SGl-hcriikningen. Försla

get syftar till att den överkompensation .som arbetslösa tjänstepensioriärer 

för niirvarandc kan fä vid sjukdom skall undvikas. De iindradc bestiimmel

serna beräknas minska utgifterna för sjukförsäkringen med knappt 50 milj. 

kr. per år. 

Utskottet har ingen erinran mot förslaget som inte föranlcll något mo

tionsyrkande. 

Förfättningsförslagcn 

I såväl proposition 1985/86: 100. bilaga 7, som i proposition 1985/86: 128 

föreslås ändringar i 3 kap. 5 * lagen I 1962: 381) om allmiin försäkring. Den i 

proposition 1985/86: 128 föreslagna ändringen skall träda i kraft den I juni 

1986. medan den i proposition 1985/86: 100 föreslagna iindringen skall triida 

i kraft den I juli 1986. Vidare har en ändring i samma lagrum redan tidigare 

beslutats av riksdagen (prop. 1985/86:67, UhU 10. rskr. 143). Lagen har 

promulgerats och skall träda i kraft den I juli 1986 !SFS 1986: 1621. Med 

hänsyn härtill bör de nu aktuella förslagen sammanföras. och av formella 

skiil bör riksdagen anta en lag om iindring i <len av riksdagen tidigare 

beslutade lagen. Utskottets förslag till lag om iindring i lagen I 1986: 162l 

om ändring i lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring äterlinns som lagför

slag I i hilaga I till betänkandet. 

Vidare framgår av vad utskottet tidigare anfört all utskottet förordar en 

ändring av 4 kap. 6 ~lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring. Mot förslagen 

i övrigt såvitt gäller lagen om allmtin försäkring har utskottet ingen erinran. 

Utskottets förslag till Jag om ändring i Jagen ( 1962: 381) om allmän försäk

ring äterfinns som lagförslag 2 i bilaga I till betänkandet. 

I proposition 1985/86: 128 föreslås en ändring i 7 kap. 17 a * studiestöds

lagen ( 1973: 349). Ändringen skall träda i kraft den I juli 1986. En iindring i 

samma lagrum har föreslagits i proposition 1985/86: 100. bilaga 10. Denna 

ändring. som tillstyrkts av utskottet i betänkandet StlJ 1985/86: 14. skall 

träda i kraft vid samma tidpunkt. Med hiinsyn härtill hör av formella skäl 

riksdagen anta en lag om ändring i det av socialförsäkringsutskottet till

styrkta ändringsförslaget. Utskottets förslag till lag om ändring i lagen 

( 1986: OOOJ om ändring i studiestödslagcn ( 1973: 349> återfinns som lagför

slag 3 i bilaga I till betänkandet. 

Såsom framgår av vad utskottet tidigare anfört förordar utskollet dels all 

tvfi nya paragrafer. 3 kap. 31 * och 4 kap. 44 *· införs i studiestödslagen, 

dels en ändring i 9 kap. 2 ~nämnda lag. Mot propositionens förslag i övrigt 

såvitt gäller studiestö<lslagen har utskottet ingen erinran. Utskottets för-



slag till lag om iindring i studiestöd slagen ( 1973: 349) återfinns som lagför- SfU 1985/86: 17 
slag 4 i hilaga I till betänkandet. 

Slutligen har regeringen i prop. 1985/86: 128 lagt fram förslag till lag om 
ändring i lagen ( 1983: 1030) om siirskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. 
Utskottet biträder förslaget, som {1terfinns i bilaga 2 till betänkandet. 

Hemställan 

Utskottet hemställer 

att riksdagen med ånledning av proposition 1985/86: 100. bilaga 7. 
litt. D punkt 1 och proposition 1985/86: 128 samt motionerna 1985/ 

86: 335. 1985/86: 336. 1985/86: Sf404. 1985/86: Sf413. 1985/86: Sf415 
yrkande 4. 1985/86: Sf4 I 7 och 1985/86: Sf430 yrkande 2 

Jets antar av utskottet i bilaga I framlagda förslag till 

I. lag om ändring i lagen ( 1986: 162) om ändring i lagen ( 1962: 381) 

om allmiin försiikring. 
2. lag om iindring i lagen ( 1962: 381) om allmän förs1ikring. 

3. lag om ändring i lagen ( 1986: 000) om iindring i studiestöd slagen 
( 1973: 349), 

4. lag om iindring i studiestödslagen ( 1973: 349). 

dels antar i propositi0n 1985/86: 128 framlagt förslag till lag om 

ändring i lagen ( 1983: J 030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbets

lösa. 

Stockholm den 29 april 1986 

Pti socialförsiikringsutskottets vägnar 

Doris /lål'ik 

Närvarande: Doris Havik Is). Nils Carlshamre (s). Ralf Lindström (s). 
Karin lsraclsson (c). Gullan Lindblad (m). Lena Öhrsvik (s). Nils-Olof 
Gustafsson (s). Kcnth Skårvik (fp). lngcgcrd Elm (s). Rune Backlund (cl. 
Marg6 lngvardsson !vpk). Margareta Persson (s). Sten Andersson i Malmö 
(m). Barbro Sandberg !fp) och lngegerd Andcrlund (s). 

Särskilda yttranden 

I. Kompensationsnivån inom sjukförsäkringen för bl. a. 
feriearbetande 

Nils Carlshamrc. Gullan Lindblad och Sten Andersson i Malmö (alla ml 

anför: 

Enligt vår mening innebär de förslag som tillstyrks av utskottet förbättring

ar inom sjuk- och förmdraförsiikringen för studerande. Moderata samlings

partiet vill dock ha mer långtgående förbättringar. och i reservation 3 till 

betänkandet SfU 1985/86: 16 har partiet framfört sin uppfattning beträffan

de kompcnsationsnivån för dcltidsarbctandc m. fl. Vi vidhåller denna upp

fattning och hiinvisar till niimnda reservation. 
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2. Ersättning vid militär repetitionsutbildning 

Karin lsraelsson och Rune Backlund <båda c) anför: 

Studerande som genomgar militär repetitionsutbildning under studietiden 
får sin ersiittning beräknad enligt den s. k. studietids-SGI:n. I motsats till 
vad som gäller vid sjukdom får de studerande inte behålla sitt studiestöd. 
De studerande får saledes en låg ekonomisk kompensation vid militär 
repetitionsutbildning, och detta är enligt vår mening otillfredsställande. 
Det iir angeläget att frågan får en lösning men vi är för dagen inte beredda 
att förorda det förslag som förts fram i motion Sf4 l 7 med hänsyn till de 
administrativa olägenheter som ett sådant förslag skulle kunna medföra. 

SfU 1985/86: 17 
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Av utskottet framlagt 

1 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1986: 162) om ändring i lagen 
(1962: 381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 5 * och ikrafttriidandebestämmelserna 
till lagen ( 1986: 162) om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring 1 

skall ha följande lydelse. 

N111·111"11111/e lydelse Utskottets f('irshiR 

3 kap. 
5 ~ 

Den allmänna försäkringskassan skall i samband med inskrivning av en 
försäkrad besluta om den försäkrades tillhörighet till sjukpenningförsäk
ringen. I fråga om en försiikrad som avses i I * skall kassan samtidigt. 
fastställa den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst. Av beslutet 
skall framg<'1 i vad män den sjukpenninggrundande inkomsten är att hänföra 
till anställning eller till annat förvärvsarbek. Beslut om tillhörighet till 
sjukpcnningförsäkringen skall omprövas 

a) när kassan fått kännedom om att den försäkrades inkomstförhållan
den undergatt ändring av betydelse för riitten till sjukpenning eller for 
sjukpenningens sto.rlek. 

bl niir förtidspension enligt denna 
lag beviljas den försäkrade eller re
dan utgående sådan pension iindras 
med hänsyn till ändring i den för
siikrades förmåga eller möjlighet att 
bereda sig inkomst genom arbete. 
samt 

c) när delpension enligt särskild 
lag beviljas den försäkrade eller re
dan utgående s[1dan pension iindras 
med hiinsyn till ändring i den för
säkrades arbets- och inkomstför
hållanden. 

bl n~ir förtidspension enligt denna 
lag beviljas den försäkrade eller re
dan utg<'1ende sådan pension ändras 
med hiinsyn till iindring i den för
säkrades förmåga eller möjlighet att 
bereda sig inkomst genom arbete. 

e) när delpension enligt särskild 
lag beviljas den försäkrade eller re
dan utgiiende sådan pension ändras 
med hänsyn till iindring i den för
säkrades arbets- och inkomstför
hållanden. samt 

d) niir tjiinstepension hel'iljas 
den fiirsäkradc. 

Ändring skall i fall som avses i första stycket a) ej ske förrän 30 dagar 
efter det försäkringskassan fått kännedom om inkomständringen. Ändring 
skall i annat fall ske så snart anledning till ändringen uppkommit. 

Den faststiillda sjukpenninggrun- Den faststiillda sjukpenninggrun-
dande inkomsten får ej i annat fall dande inkomsten får ej i annat fall 
än som avses i första stycket b) el- än som avse"s i första stycket bl. cl 
ler cl sänkas under tid då den för- eller d) sänkas under tid då den för-
säkrade säkrade 

I. bedriver studier. för vilka han uppbär studiehjälp. studiemedel eller 
särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen ( 1973: 349). studiestöd en
ligt lagen (1983: !030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller 

1 Lagen omtryckt 1982: 120. 

SfU I 985/86: 17 
Bilaga I 
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N111·ari111de lydelse 

bidrag enligt förordningen (I 976: 536) om utbildningsbidrag för doktoran
der. 

2. genomgår grundutbildning för vuxna (grundvux) eller grundläggande 
svenskundervisning för invandrare och uppbär timersättning för studierna, 

3. är inskriven vid arbetsmarknadsinstitut eller efter förmedling av en 
arbetsmarknadsmyndighet genomgår yrkesutbildning, 

4. är gravid och avbryter eller inskränker sitt förvärvsarbete tidigast sex 
månader före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten härför. 

S. är helt eller delvis ledig från förviirvsarbete för vård av barn. om den 
försäkrade är förälder till barnet eller likställs med förälder enligt I § lagen 
(1978: 4\0) om rätt till ledighet för vård av barn. m. m. och barnet inte har 
fyllt ett år. Motsvarande gäller vid adoption av barn som ej fyllt tio år eller 
vid mottagande av sådant barn i avsikt att adoptera det, om mindre än ett 
år har förflutit sedan den försäkrade fick barnet i sin vård. 

Om den ji"irsiikrade i j{ill som 
avses i tredje stycket I) bedrh•er 
s111dier som heriikna.1· pågå minst 
sex månader, skall försäkringskas
san. vid sjukdom under utbildnings
tiden, beräkna sjukpenningen på en 
sjukpenninggrundande inkomst 
som har faststiillts på grundval av 
enbart den inkomst av eget arbete 
som den försäkrade kan antas få 
under denna tid. 

Denna lag träder i kraft den I juli 
1986. 

För rn .försäkrad som avses i 
tredje stycket I skall försäkrings
kassan, vid sjukdom under utbild
ningstiden, beräkna sjukpenningen 
på en sjukpenninggrundande in
komst som har faststiillts på grund
val av enbart den inkomst av eget 
arbete som den försäkrade kan an
tas rå under denna tid. Under st11-
die11ppehäll mellan vtlr- och höst
termin. dtl den .fi'irsiikrade inte 11pp
hiir studiesocial förmån som anges 
i tredje stycket I, skall dock sjuk
penningen heriiknas på den sj11k
pen11inggrundande inkomst som 
fii(ier ar .for.\'fa-tredje styckena. 
om den blir lu·;gre än .1j11kpe1111ing 
heriiknad enligt detta stycke. 

Denna lag träder i kraft, i fråga 
om 3 kap. S ~ Gärde stycket den I 
juni 1986, samt i övrigt den I juli 
1986. Bestiimmclsen om villkor be
träffande studietidens längd enligt 3 
kap. 5 ~ t]ärde stycket i sin iildre 
lydelse gäller fortfarande i fråga om 
studerande som vårterminen 1986 
avslutar sin utbildning efter ikraft
trädandet. 

SfU 1985/86: 17 
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'.! Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1962: 381 J om allmän försäkring 1 

dels att 4 kap. 6 ~skall ha föijande lydelse. 
dels att det i lagen skall inl'öras en ny paragraf. 3 kap. 5a *·av följande 

lydelse. 

Nul'aramle lydelse 

1 Lagen omtryckt 198:!: I :!O. 

Utskottets förslag 

3 kap. 
Sa* 

För en försäkrad. ti/l l'ilken tjäns
tepension 11/ge.1· i }i>rm m· ålders
pension eller annan diirmed jäm
ställd pension före 11tgå11ge11 m· den 
månad 1111der l'ilken han fyller 65 
år, skall .1:j11kpenninggnmdande in
kom.1·t fastställas om han har ett 
förl'iin·.l'{lrbete som heräkna.1· pågå 
under minst sex månader i jiJ/jd. 
Den .1:j11kpenninggrundande in
komsten heriiknas diirl'id enligt 2 *. 

Är en fik säkrad med sådan tjän.1·
tepension som lll'H'S ifiirsta stycket 
helt eller deh·i.1· arbl'tslös samt ar
hetssökande. skall .1j11kpenning
grundande inkomst j(1stställas en
dast om (iiinstepensionen under
stiger 60 procent m· lönen närmast 
före pensionsai·[.:ången. Den .1j11k
penninggrunda11de inkomsten he
riiknas diirl'id på gmndrnl av lönen 
närmast före pcnsionsm·gången el
ler. om den försäkrade inte har .för 
m·sikt att fi"irriin·sarheta i samma 
on~fattning som tidigare. den in
komst han kan antas .få m· arbete 
som srarar mot dl'I .fiJreliggande 
arbetsuthudet. \/id heriikningen 
skall iakttas att inkomsten inte får 
överstiga .~ju och en lwlr gånger 
hasheloppet. Vidare skall inkoms
ten minskas med (iiinstepensionen. 
Minskningen får dock inte ge till 
resultat al/ enfiirsiikrad som är en
dast deli·is arhetsW.1· erhåller liigrt' 
.1j11kpc1111i11ggrum/a11de inkomst iin 
om heräkni!lg skett l'llli!{t fiir.1·ta 
stycket. 

St1J 1985/86: 17 
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N111·arande lydelse Utskiittets ./i'irslag 

4kap. 
6f 

Hel föräldrapenning utgör lägst 48 kronor om dagen (garantinivå) .. 

Föräldrapenning för de första 180 Föräldrapenning för de första 180 
dagarna utges med belopp motsva- dagarna utges med belopp motsva-
rande föriilderns sjukpenning enligt rande förälderns sjukpenning. be-
3 kap. om föräldern under minst riiknad enligt 3 kap. med undantag 
240 dagar i följd före barnets födel- m· 5 §fjärde stycket, om föräldern 
se eller den beräknade tidpunkten under minst 240 dagar i följd före 
härför har varit försäkrad för en barnets födelse eller den beräknade 
sjukpenning över garantinivån. 

Utöver vad som anges i andra 
stycket utges föräldrapenning för 
vaije barn för 90 dagar med belopp 
motsvarande förälderns sjukpen
ning och 90 dagar med belopp enligt 
garantinivån. 

tidpunkten härför har varit försäk
rad för en sjukpenning över garan
tinivån. 

Utöver vad som anges i andra 
stycket utges föräldrapenning för 
varje barn för 90 dagar med belopp 
motsvarande förälderns sjukpen
ning. beriiknad enligt 3 kap. med 
undanta,:: m· 5 §.fjärde stycket, och 
90 dagar med belopp enligt garan
tinivån. 

Föräldrapenning vid flerbarnsbörd enligt 3 § andra stycket beräknas 
enligt tredje stycket. 

Utan hinder av vad som föreskrivs i andra-fjärde styckena skall. om 
förälderns sjukpenninggrundande inkomst har sänkts enligt 3 kap. 5 § 
tredje stycket 5, föräldrapenningen till dess barnet fyller två år beräknas 
lägst på grundval av den sjukpenninggrundande inkomst som gällde innan 
sänkningen skedde eller den högre inkomst som löneutvecklingen inom 
yrkesområdet därefter föranleder. om föräldern avstår från förvärvsarbete 
för vård av barn. Är kvinnan gravid på nytt vid utgången av denna tid och 
beräknas barnets födelse ske inom sex månader eller frids barnet inom 
niimnda tid, skall hennes föräldrapenning även fortsättningsvis beriiknas 
på motsvarande sätt. 

Denna lag träder i kraft. i fråga om 4 kap. 6 §den I juni 1986. och i övrigt 
den I juli 1986. 

~ Senastc lydelse 1985: 87. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1986: 000) om ändring i 
studiestödslagcn ( 1973: 349) 

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 17 a * studiestödslagen () 973: 349) 1 i 
paragrafens lydelse enligt lagen () 986: 000) om ändring i nämnda lag skall 
ha följande lydelse. 

N111·11rande lydelse Utskottets förslag 

7 kap. 
17 a *~ 

Studerande har rätt att behålla vuxenstudiebidrag och återbetalnings
pliktiga studiemedel vid 

I. ledighet för tillfällig värd av barn i samma omfattning som enligt 4 
kap. 10-12 ** lagen ( 1962: 381) om allmän försiikring gäller för rätt till 
föräldrapenning. 

2. ledighet för fullgörande av uppdrag i elevorganisation under samman
lagt högst tio dagar under ett kalenderår och 

3. kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt. 

Utgär fiiriildrapcnning enligt la-
gen ( /962:3NI) om allmän fiJrsiik-
ring fiir tid 11nda rilken den stude-
rande uppbär 1·11xenst11diehidrag, 
skall 1·11xenst11diehidraget minskas 
med det hdopp som har 11tgiltt i 
fiirii/drapenning .fi"ir samma tid. 
Vi1xenst11diehidraget skall dock ej 
minskas med sådant helopp som 
har utgått i Juriildrapenning enligt 
3 kap. 5 § fjärde stycket lagen om 
allmän Firsiikring. 

1 Lagenomtryckt1981:579. 
~ Lydelse enligt SfL: 1985/86: 14. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i studiestödslagen ( 1973: 349) 

Härigenom föreskrivs i frt1ga om studiestödslagen ( 1973: 3491 1 

dds att 3 kap. 16-19 **· 4 kap. 34 *· 7 kiip. 17 *· 8 kap. 79 *samt 9 kap. 
2 ~ skall ha följande lydelse. 

dels att det i Jagen skall införas tvä nya paragrafer. 3 kap. 31 *och 4 kap. 
44 *·av följande lydelse. 

N 111·11r1mde lvdelse Utsk11llet.1 .f('irslag 

3 kap. 
16 ~ 2 

Studiehjälp utgär för sjukperiod 
som infaller under tid för vilken den 
studerande har beviljats studie
hjiilp. 

För sjukperiod som infaller efter 
studietidens bö1jan utgår studie
hjälp dock endast om den studeran
de ingett ansökan om denna studie
hjiilp dessförinnan. Om synnerliga 
skiil föreligger. kan en studerande 
beviljas studiehjälp iiven för sädan 
sjuk period. 

Studiehjälp utgår för sjukperiod 
som infaller under tid för vilken den 
studerande har beviljats studie
hjiilp. St11dic111edds11ii11111d och lii
roanstalt fc/r i frc/ga 0111 anclra stu-. 
dicl1iiilpstagarc iin sädww s11m 
upphiir tlterhetalningsp/iktiga st11-
die111edel kriirn all st11die1~fi'irmclg11 
på gmnd m· .~jukdom skall styrkas 
gen11111 liikarintyg enligt c/(' .fi'ire
skr(fter s11111 medddas 11r regering
en eller den myndighet som rege-
ringen hestiimmer. 

För sjukperiod som infaller efter 
studietidens början utgår studie
hjälp i.fim11 m· l'Xtra til/iigg, inack
ordaingstil/iigg och återhetal
ningspliktiga st11dil'111edt.'! endast 
om den studerande ingett ansökan 
om denna studieh_iiilp dessförinnan. 
Om synnerliga skiil föreligger. kan 
en studerande beviljas studiehjälp 
iiven för sådan sjukperiod. 

För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver stu
dier som berättigar till studiehjälp utgår studiehjiilp endast för sådan sjuk
period som infaller efter det den studerande har påbörjat studierna. 

16 a *' 
En studerande har rätt till studie

hjälp endast för sitdan sjukperiod 
eller del diirav som har godkänts av 
den allmänna försäkringskassa. hos 
vilken den studerande iir inskriven. 

1 Lagen omtryckt 19~1: 579. 
~Senaste lvdclse 1984: 313. 
'Senaste 1;·Jelse 1984: 313. 

En studerande som upphiir stu
dieltiiilp i jimn 111· återhetalnings
p/iktiga st11die111edel har rätt till stu
diehjälp endast för sådan sjuk
period eller del diirav som har god
känts av den allmänna försiikrings
kassa, hos vilken den studerande är 
inskriven. 

sru 1985/86: 11 
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N11\'(1ra11de lydelse 

Blir en studerande p~I grund av 
sjukdom helt oförmögen att bedriva 
sina studier. skall han anmäla detta 
till <len allmiinna försäkringskas
san. om han har beviljats studic
hjälp för kalenderhalvåret eller om 
han ansökt eller avser att ansöka 
därom. Anmälan skall ske enligt de 
närmare bestämmelser som medde
lats av riksförsiikringsverket. 

Ut skallets förslag 

Blir en studerande på grund av 
sjukdom helt oförmögen all bedriva 
sina studier. skall han anmäla detta 
till den allmänna försiikringskas
san. om han har beviljats studie
hjälp i Ji1r111 m· återbetalningsplik
tiga studiemedel för kalenderhalv
året eller om han ansökt eller avser 
att ansöka därom. Anmälan skall 
ske enligt de närmare bestämmelser 
som meddelats av riksförsäkrings
verket. 

18 * 
Finner den allmänna försiikrings- Finner den.allmänna försäkrings-

kassan att studerande på grund av kassan att studerande på grund av 
sjukdom är helt oförmögen att he- sjukdom är helt oförmögen att be-
driva sina studier. skall kassan god- driva sina studier. skall kassan god-
känna sjukperioden. om ej annat känna sjukperioden. om ej annat 
följer av andra ellcr tre1(ie stycket. följer av andra-.f.lärde styckena. 

Godkännande enligt första stycket får avse endast tid som infaller efter 
det anmiilan skett enligt 17 ~. Om hinder mött mot anmälan eller annat 
särskilt skäl föreligger. får godkiinnande avse även tid före sådan anmälan. 

Den allmänna försäkringskassan får vägra att godkiinna sjukperiod eller 
del därav. om den studerande 

J. uppsåtligen åsamkat sig sjukdomen eller gjort sig skyldig till grov 
oaktsamhet ur hälsosynpunkt eller om annat liknande särskilt skäl förelig
ger. 

2. underlåter att. på begäran av kassan. genom intyg av läkare styrka 
sjukdomen och det därav föranledda hindret för studierna. 

3. l'iigmr att taga emot besiik m· 
person som .tlltt i uppdrag m· kas
san all 1·erkstiilla .1j11kko111roll. 

4. under sjukperiod iindrar l'is
telscort 111011 all 1111derriitta kassan 
eller reser till utlandet utan medgi
vande av kassan. 

5. ådragit sig sjukdomen vid för
övande av handling för vilken an
svar genom lagakraflägande dom 
ådömts honom. 

6. vägrar att underkasta sig un
dersökning av läkare eller under
låter att följa läkares föreskrift. 

7. uppsåtligen eller av grov 
vårdslöshet lämnar oriktig eller vil
seledande uppgift angående förhål
lande som är av betydelse för till
lämpningen av bestämmelserna om 

4 Senaste lydelse 1984: -~ 13. 

3. under sjukperiod reser till ut
landet utan medgivande av kassan. 

4. ådragit sig sjukdomen vid för
övande av handling för vilken an
svar genom lagakraftägande dom 
ådömts honom. 

5. vägrar att underkasta sig un
dersökning av läkare eller under
låter att följa läkares föreskrift, 

6. uppsåtligen eller av grov 
vårdslöshet lämnar oriktig eller vil
seledande uppgift angående förhål
lande som är av betydelse f(k till
lämpningen av hestiimmelserna om 

SfU 1985/86: 17 
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N111·qrande lvdelse 

äterbetalningspliktiga studiemedel 
för sjukperiod. 

Om en studerande som har bevil
jats studiehjiilp på grund av sjuk
dom har varit helt oförmögen att 
bedriva studier under 90 dagar i 
följd eller om det föreligger annat 
siirskilt skäl. skall den allmänna 
försäkringskassan. enligt de närma
re bestämmelser som riksförsäk
ringsverket meddelar. undersöka 
om skäl föreligger att vidta åtgärd 
som är iignad att förkorta sjuk
domstiden eller på annat sätt helt 
eller delvis ftterställa studieförmä-
gan. 

Utskottc't.1· förslag 

fiterbetalningspliktiga studiemedel 
för sjuk period. 

Den allmiinna ji'irsiikringskassan 
fär ii1·1•n. 0111 0111.1·tii11dighetema 
111oti1·erar det. 1·iigra all godkiinna 
.1j11kperiod eller del diira1·. 0111 den 
studerande 

I. 1·iigrar mt ta emot hesiik 111· en 
person. som filtt i uppdrag m· fiir
siikringskas.1an 1111 utreda studie
Fimu/gan eller hchm·l'f m· rehahili
teringsi/tgiird, 

2. underlliter att meddela fiir
siikringskassan sin l'istelseadress 
niir han under .1j11kperiod l'istas an
nat iin til(f'iilligt på annan adress iin 
den som angetts till kassan. 

Om en studerande som har bevil
jats studiehjiilp i.fimn a1· clterhctal
ningspliktiga .1·t11dic111edd på grund 
av sjukdom har varit helt oförmö
gen att bedriva studier under 90 da
gar i följd eller om det föreligger 
annat siirskilt skiil. skall den all
miinna forsiikringskassan, enligt de 
närmare bestämmelser som riksfi.ir
säkringsverket meddelar. undersö
ka om skäl föreligger att vidta åt
giird som är ägnad att förkorta sjuk
domstiden eller p{1 annat sätt helt 
eller delvis äterstiilla studieförmfl-
gan. 

Finner den allmiinna försäkringskassan att åtgärd som avses i första 
stycket behövs. skall den underriitta den studerande härom och tillse att 
åtgiirden vidtages. Vägrar den studerande att underkasta sig Mgärden. kan 
kassan besluta att ej godkänna den del av sjukperioden som infaller sedan 
den studerande fått underrättelse om kassans beslut. I underrättelsen skall 
intagas erinran om att sådant beslut kan meddelas. 

~Senaste lydelse 1984: 313. 

31* 

Studerande har riitt att hehålla 
studiel!iiilp 1·id ledighet Ji"ir til(f'iillig 
i·ärd m· ham enligt de 11iir111are fö
re.1kr(fter som meddelas m· rege
ringen eller den myndiRhet som re
geringen he.1·tiimmer. 

sru 1985/86: 11 
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N11n1rande lydelse Utskottets fiirslag 

4 kap. 
34 ~ 

Finner den allmänna försäkrings- Finner den allmlinna försiikrings-
kassan att studerande på grund av kassan att studerande på grund av 
sjukdom är helt oförmögen att he- sjukdom lir helt oförmögen att be-
driva sina studier. skall kassan god- driva sina studier. skall kassan god-
känna sjukperioden, om ej annat kiinna sjukperioden. om ej annat 
följer av andra eller tre<{ie stycket. följer av andra-.f]iirde styckena. 

Godkännande enligt första stycket får avse endast tid som infaller efter 
det anmälan skett enligt 33 *· Om hinder mött mot anmälan eller annat 
särskilt skäl föreligger. får godkännande avse även tid före sådan anmälan. 

Den allmänna försäkringskassan får vägra att godkänna sjukperiod eller 
·del därav, om den studerande 

I. uppsåtligen åsamkat sig sjukdomen eller gjort sig skyldig till grov 
oaktsamhet ur hälsosynpunkt eller om annat liknande särskilt skäl förelig
ger. 

2. underlåter att. på begäran av kassan. genom intyg av läkare styrka 
sjukdomen och det därav föranledda hindret för studierna. 

3. 1·iigrar att taga emot hesök 111· 

person so111 fätt i uppdrag· ai· kas
. rnn att l'crkställa .1jukkontroll . 

../. under sjukperiod iindrar 1·istel
.1.<'t1rt utan att underrätta kassan el
ler reser till utlandet utan medgi
vande av kassan. 

5. ådragit sig sjukdomen vid för
övande av handling för vilken an
svar genom lagakraftägande dom 
ådömts honom. 
6. vägrar att underkasta sig under
sökning av läkare eller underlåter 
att följa Hikares föreskrift. 
7. uppsåtligen eller av grov vårds
löshet lämnar oriktig eller vilsele
dande uppgift angående förhållande 
som är av betydelse för tillämpning
en av bestämmelserna om studie
medel för sjukperiod. 

3. under sjuk period reser till utlan
det utan medgivande av kassan . 

4. ådragit sig sjukdomen vid för
övande av handling för vilken an
svar genom lagakraftägande dom 
ådömts honom, 
5. viigrar att underkasta sig under
sökning av li\kare eller underlåter 
att följa läkares föreskrift. 
6. uppsåtligen eller av grov vftrds
löshet liimnar oriktig eller vilsele
dande uppgift angående förhållande 
som är av betydelse för tillämpning
en av bestämmelserna om studie
medel för sjukperiod. 

Den allmänna försäkringskassan 
Jilr iiren. 0111 omstiindighetema 
motii·erar det, i·iigra att godkiinna 
.1jukperiod eller del diirm·. 0111 den 
studerande 

I. l'iigrar att ta emot hesiik ai· en 
person. som .flltt i uppdrag 111" för
säkringskassan att utreda studie
ji"irmilga11 eller hehm·et 111· relwhili
teringsi.itgiird, 

2. 1111derläter att meddela .f("ir
siikringskass1111 sin 1·istclseadress 
niir han under .1j11kpcriod l'ista.1· an
nat iin til(fiilligt på annan adress iin 
den som angetts till kassan. 
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N11Fara11de lydelse Utskottet.I" fi'irslag 

4-1 .~ 

Studerande har riitt att helzälla 
studiemedel 1·id ledighet .fi"ir til!fiil
/ig i·ård a1· ham enli1U de niirmare 
fiireskrijier som meddela.i· 111· rege
ringen eller den myndighet som re
geringen hesliim1111'/". 

7 kap. 
17*h 

För tid under vilken den studerande pä grund av sjukdom iir helt oförmö
gen att bedriva sina studier utgår vuxenstudiebidrag och återbetalnings
pliktiga studiemedel för sjukperiod som infaller under den del av det eller 
de kalenderhalvftr för vilka den studerande har beviljats vuxenstudiestöd. 
Bestämmelserna i 4 kap. 28 och 31 -35 ** skall tillämpas. 

För det första kalenderhalvftr under vilket en studerande bedriver stu
dier som berättigar till särskilt vuxenstudiestöd enligt detta kapitel utgår 
vuxenstudiebidrag och återbetalningspliktiga studiemedel endast för sjuk
period som infaller efter det den studerande har påbörjat studierna. 

Utgår sjukpenning enligt 3 kap. 
lagen ( 1962: 381) 0111 allmiin fårsiik
ring eller motsvarande ersättning 
enligt annan författning för tid un
der vilken den studerande uppbär 
vuxenstudiebidrag. skall vuxenstu
diebidraget minskas med det be
lopp som har utgått i sjukpenning 
eller sådan ersättning för samma 
tid. V11xe11st11dichidraget skall dock 
l'.i minskas med sådant belopp som 
har utgått i sjukpenning enligt 3 
kap. 5 § .fjiirde stycket lagen om all
män försäkring. 

Har studerande för sådan dag un
der en sjukperiod som infaller efter 
karenstiden enligt 78 * första 
stycket uppburit sjukpenning enligt 
3 kap. lagen I 1962: 381) om al/miin 
fiirsiikring eller enligt lagen 
( 1976: 380) om arbetsskadeförsäk
ring och överstiger denna sjukpen
ning 25 kronor, skall -vid tillämp
ning av bestämmelse i detta kapitel 
om f1terbetalningsbelopp eller frivil
lig fiterbctalning medräknas endast 
den del av de återbetalningspliktiga 

"Senästc lydelse 198.'i: 89. 
7 Senaste lydelse 198."i: 89. 

Utgår sjukpenning enligt lagen 
(1976: 380) om arbersskadl'.(örsiik
ring eller motsvarande ersättning 
enligt annan författning för tid un
der vilken den studerande uppbär 
vuxenstudiebidrag. skall vuxenstu
diebidraget minskas med det be
lopp som har utgått i sjukpenning 
eller sådan crsiittning för samma 
tid. Sädan minskning skall dock 
inte giiras fiir sjukpenning som har 
utgått enligt lagen r/962: 3X I J om 
allmän försäkring. 

Har studerande för sådan dag un
der en sjukperiod som infaller efter 
karenstiden enligt 78 * första 
stycket uppburit sjukpenning enligt 
lagen ( 1976: 380) om arbetsskade
försäkring och överstiger denna 
sjukpenning 25 kronor. skall vid 
tillämpning av bestämmelse i detta 
kapitel om återbetalningsbelopp el
ler frivillig återbetalning medräknas 
endast den del av de återbetalnings
pliktiga studiemedlen för samma 
dag som motsvarar det belopp var-
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N111·arwuil' lydelse 

studiemedlen för samma dag som 
motsvarar det helopp varmed sjuk
penningen överstiger 25 kronor. 
Vad som sagts nu gäller också om 
den studerande med anledning av 
sin sjukdom rär ersättning enligt an
nan författning eller pt1 grund av re
geringens förordnande eller enligt 
utländsk lagstiftning om arhctsska
deförsiikring. 

Såda11 .1j11kpe11ning so111 liar hl'
riiknats enligt 3 kap. 5 .~ .f.liirde 
stycket lagen 0111 allmän Ji"irsiikring 
skall dock t1ldrig heakta.1 1·id 
tilliimpning m· hestii111111elsernt1 i 
detta kapitd om iircrhetalnini;:she
/opp cl/er.fi"ii'illig äterhetalning. 

Utskottets ji'irslag 

med sjukpenningen överstiger 25 
kronor. Vad som sagts nu gäller 
också om <len studerande med an
ledning av sin sjukdom får ersätt
ning enligt annan fotfattning eller 
på grund av regeringens förord
nande eller enligt utländsk lagstift
ning om arbetsskadeförsiikring. 
.Sjukpenning enligt lage11 I 1962: 
381 J om all111iinfi"irsiikri11g skall inte 
heakta.1· 1·id tillii111p11ing //\' hestii111-
meisl'ma i del/i/ kapitel 0111 äterhe
talni 11gshe!t ipp_ eller fifrillig ä terhe
tal11ing. 

9 kap. 
2 *X 

Har någon uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt belopp och 
har han insett eller bort inse detta. kan vad för mycket utgått genast 
ftterkrävas. 

Avbryter någon sina studier skall 
första stycket tillämpas betriiffande 
uppburet studiestöd som avser ti
den efter avbrottet. Beror avbrottet 
pi\ sjukdom skall studiestöd som 
den studerande uppburit enligt 3 
kap. 15-19 *·~. 4 kap. 28-35 *~el
ler 7 kap. 17 *och de bestämmelser 
som anges där ej äterkrävas. Det
samma gäller vid sådan ledighet 
som avses i 7 kap. 17 a * eller 1·id 
annan lcdigliet.fi"ir 1·än/ m· harn en
ligt de niir11wre hi•stiimmelser som 
meddelas m· regeri11get1 eller myn
dighet som regeringen utser. 

Avbryter någon sina studier skall 
första stycket tilliimpas betriiffande 
uppburet studiestöd som avser ti
den efter avbrottet. Beror avbrottet 
pä sjukdom skall studiestöd som 
den studerande uppburit enligt 3 
kap. 15-19 ~*· 4 kap. 28-35 **el
ler 7 kap. 17 *och <le bestiimmelser 
som anges där ej återkrävas. Det
s.amma giilkr vid sädan ledighet 
som avses i 3 kap. 31 ~. 4 kap. 44 ~ 
och 7 kap. 17a *· 

Avser äterkrav enligt första eller andra stycket studiehjiilp enligt 3 kap. 
till s{idan studerande. som vid utbetalningstillfällct var omyndig på grund 
av illder. i1vilar hetalningsskyldigheten den som då var den omyndiges 
förmyndare. 

På äterbetalningspliktiga studiemedel enligt 3 kap .. på studiemedel enligt 
4 kap. och pft siirskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. som <°tterkrävs enligt 
första eller andra stycket utgår ränta fdn den dag när medlen uppburits 
efter en_ räntesats som vid varje tidpunkt med två procentenheter över-

" Senaste lydcl'c 191'.<4: 313. 
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N111·arw11/c lydelse Utsko1tets förslag 

'stiger statens utlåningsriinta. P?t andra former av studiestöd som{1terkr~ivs 
enligt denna paragraf utgär·riinta t:nligt samma räntesats frän den dag som 
infaller en mfrnad eflt':r det beslut om äterkrav fattats. Om det finns särskil
da skiil kan den återhetalningsskyldige befrias hell eller delvis från sin 
skyldighet all erlägga räntan. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1986. 
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Av regeringen framlagt 

Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att 3, 4 och 6*~ lagen (1983: 1030) om särskilt 
vuxenstudiestöd för arbetslösa skall ha följande lydelse. 

N111·urw11/e lydelse 

Siirskilt vuxenstudiestöd för ar
betslösa beviljas a1· i·uxenuthild
ning.rniimnden efter ansökan. An
sökan ges in inom den tid och i den 
ordning som regeringen bestäm
mer. 

Fiircslugcn lydelse 

Särskilt vuxenstudiestöd för ar
betslösa beviljas efter ansökan. An
sökan ges in inom den tid och i den 
ordning som regeringen bestäm
mer. 

Siirskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa fär beviljas för högst två kalen
derhalvår i sänder. 

H 
Allmiin .ti.irsiikringskassu skull Särskilt vuxenstudiestöd för ar-

hcriikna storleken 111· särskilt betslösa handha.i· m· centrala st11-
vuxenstudiestöd för arbetslösa diestiid.rniimnden och 1·11xen11t/Jild-
sa111t hetala ut sådant stiid. 11ings11ii11111dema. 

6* 
Ett beslut m· 1·11xc1111thildnings- Ett besh.It att m".11<1 en ansökan 

niimnd om siirskilt vuxenstudiestöd om särskilt vuxenstudiestöd för ar-
för arbetslösa far inte överklagas. hetslösa far inte överklagas. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1986. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986 
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