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På regeringens vägnar 

THORBJÖRN FÄLLDIN 

INGEMAR ELIASSON 

Propositionens hu\'udsakliga innehåll 

I propositionen föreslils att två nya dagpenningklasser om 200 och 210 

kr. inrättas inom arbetslöshetsförsäkringen. Vidare föreslås att det s. k. 

stimulansbidraget som utgår i samband med arbetsmarknadsutbildning och 

yrkesinriktad rehabilitering slopas. Denna senare förändring berör också 

de särskilda vuxenstudiestöd. som kan utgå i samband med främst studier 

på grundskolan och gymnasieskolan. Ändringarna föreslås träda i kraft den 

I april 1981. 

I Rik.\'(fai:en 191:10181. I .1aml. Nr 85 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring 

Härigenom föreskrivs att 17 *lagen ( 1973: :nO) om arhctslöshctsförsäk
ring skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11de lvddsc Fiirl'slaR<'ll lrdt'ise 

17 ~I 

Dagpenning får utges i dagpen
ningklasser om 80. 90. 100. 110. 
IW. 130. 140. 150. 160. 170. 180. 
190 och 195 kronor. Erkänd arhets
löshetskassa heslutar om försäk
rads placering i dagpenningklass. 
Arbetsmarknadsstyrclsen kan före
skriva att gällande lägsta dagpen
ningklass ej Hingre skall tilrnmpas. 

Dagpenning får utges i dagpen
ningklasscr nrn 80. 90. 100, 110, 
120. DO. 140. 150. 160. 170. 180. 
190. 200 och ::. JO kronor. Erkiind 
arhetsliishetskassa beslutar om för
säkrads placering i dagpenning
klass. Arbe1smarknadsst~ n..'lsen 
kan föreskriva att gällande liigsta 
dagpenningklass ej längre skall till
Himpas. 

Denna lag träder i kraft den I april 1981. Erkänd arhetslöshetskassa. 
som vid ikraftträdandet tillämpar dagpenningklassen 195 kronor. rnr göra 
det även i fortsättningen. 

1 Senaste lydelse 1979: 385. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i studiestödslagen (1973: 349) 

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 7 och 8 *~ samt 8 kap. 80 a * qudie
stödslagen ( 1973: 349) 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N 111·am11de lydelse FiireslaRt'll lvdclsl' 

7 k<ip. 
7f 

För vaöe tidsperiod om 15 kalenderdagar utgr1r till hel tidsstuderande 

I. vuxenstudiebidrag med 65 pro
cent av det hclopp som den stude
rande skulle ha fått i utbildningsbi
drag. enligt hestämmelserna om 
dagpenning och stim11/a11shidrt1R. 
för heltidsstudier under en lika lång 
sammanh~ingandc tidsperiod. om 
han kunnat få sådant hidrag, 

1 Lagen omtryckt senast 1975: 359. 
~ Senaste lydelse 1979: 206. 

I. vuxenstudichidrag med 65 pro
cent av det hclopp som den stude
rande skulle ha fåll i uthildningshi
drag. enligt hestämmelserna om 
dagpenning, för heltidsstudier un
der en lika lång sammanhängande 
tidsperiod. om han kunnat få sådant 
bidrag. 
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N111·arn11dc frdd.11· 

2. i1terbetalningspliktiga studiemedel med det belopp ~lllll motsvarar 
skillnaden mellan fol_iande t vii tal. nämligen 

a) det utbildningsbidrag som avses under I efter avdrag fiir preliminiir A
skat I. 

b) vuxenstuJiebidraget enligt I efter avdrag for preliminiir A-skatt. 

För tidsperiod som omfattar minJre iin I 'i dagar utgiir for varje kalender
dag vuxenstudiebidrag och iiterbetalningspliktiga stuJiemedel till heltids
'studerande med en femtonde! av de i första stycket angivna beloppen. 

8 ~' 
För varje tidsperiod om 30 kalcnJerdagar utgiir till dcltidsstuderanJe 

I. vuxenstuJiebidrag meJ ti'i pro
cent av det belopp som den stude
randl' skulle ha fåll i utbildningsbi
drag, enligt bestämmelserna om 
dagpenning och stimu/anshidrag. 
för heltidsstudier under en sam
manhängande tidsperiod av 15 da
gar. om han kunnat fä sådant bidrag. 

I. vuxensllldiehidrag med ti'i pro
cent av det belopp som den stude
rande skulle ha fått i utbildningsbi
drag, enligt bestiimmdserna om 
dagpenning. för heltidsstudier un
der en sammanhiingande tidsperiod 
av 15 dagar. om han kunnat fii sii
dant bidrag. 

2. återbetalningspliktiga studiemedel med det belopp som motsvarar 
skillnaden mellan följandt: tva tal. niimligen 

al det utbildningsbidrag som avses under I efter avdrag för preliminiir A
skalt. 

b) vuxenstudiebidraget enligt I efter avdrag ftir preliminiir A-skatt. 

För tidsperiod som omfattar mindre iin 30 dagar utg{ir för vai:ie kalender
dag vuxenstudiebidrag och äterbetalningspliktiga studiemedel till dellids
studerande med en trettiondel av de i fiirsta stycket angivna beloppen. 

8 kap. 

80 a *4 

Aterbetalningspliktiga studieme
del. som belöper på tid under vilken 
den studerande har uppburit utbild
ningsbidrag. enligt bestämmelserna 
om dagpenning och sti11111/a11shi
drag. medräknas ej vid tillämpning 
av bestiimmelserna i detta kapitel 
om äterbetalningshelopp och frivil
lig återbetalning. i den män de åter
betalningspliktiga studiemedlen har 
återbetalats genom avdrag från ut
hildningsbidragct. 

.Ä.terbctalningspliktiga studieme
del. som belöper på tid under vilken 
den studeramk har uppburit utbild
ningsbidrag. enligt bestiimmelscrna 
om dagpenning. medräknas ej vid 
tilliimpning av besliimmelserna i 
detta kapitel om Merbetalningsbe
lopp och frivillig t1tcrbetalning. i 
den mi\n de ftterbetalningspliktiga 
studiemedlen har iiterhctalats ge
nom avdrag fr~ln utbildningsbidra
get. 

Denna lag träder i kraft den I april 1981. De nya bestämmelserna 
tillämpas dock ej pa siirskilt vuxenstudiestöd som har beviljats genom 
beslut dessförinnan. 

'Senaste lydelse 1979: 206. 
• Senaste lydelse 197.'i: 1 IKh. 
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Utdrag 

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

vid rcgeringssammanträde 

1980-1 ~-23 

Nänarandc: statsministern Fiilldin. ordförande. och statsritden Ullsten. 

Bohman. Wikström. Friggeho. Mogärd. Dahlgrcn. Asling. Söder. Krön

mark. Burenstam Linder. Johansson. Wir\en. Holm. Arnlcrsson. Bon. 

Winherg. Addsohn. Danell. Pctri. Eliasson 

Fiiredragande: statsrådet Eliasson 

Proposition om ändring i lagen I 1973: 370) om arhetsliishctsförsäkring, 

m.m. 

Föredraganden 

Formerna för det ekonomiska stödet vid arhetslöshet reformerades ge

nomgripande genom beslut av 1973 års riksdag tprop. 1973: 56 .. lnlJ 

1973: 23. rskr 1973: 251). Reformen. som trädde i kraft den I januari 1974. 

innebar att den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen förbättrades p~1 olika 

sätt. Bl. a. förlängdes ersättningstiden från 150 till 300 dagar och vidare 

höjdt!s ersiHtningsht!loppen väsentligt genom införandet av nya dagpen

ningklasser mellan 40 och 130 kr. För arbetslösa som står utanför den 

frivilliga försäkringen eller inte har hunnit uppfylla crshttningsvillkorcn i 

denna försäkring infördes en ny stödform. kontant arbetsmarknadsstöd. 

Storleken av helt kontant arbetsmarknadsstöd bestämdes samtidigt till 35 

kr. per dag. Såväl dagpenningen som arbetsmarknadsstödet skulle utgöra 

skattepliktig inkomst. 

Sedan reformen trädde i kraft har såväl dagpenningen som det kontanta 

arbetsmarknadsstödet höjts flera gånger. Den senaste höjningen genomför

des med verkan fr.o.m. den I juli 1979 (prop. 1978179: 135. AU 1978179: 31. 

rskr 1978179: 303). Det innebär att den högsta dagpenningen i arbetslös

hetsförsäkringen f. n. är 195 kr. och att den lägsta dagpenningklassen utgör 

80 kr. Det kontanta arbetsmarknadsstödet utgår f. n. med 75 kr. per dag. 

Med anledning av framställningar från Arbetslöshetskassornas samorga

nisation prövades frågan om införande av nya dagpenningklasscr i arbets

löshetsförsäkringen i årets budgetproposition I prop. 1979/80: 100 bil. 15 

s. 77). Dåvarande chefen för arbetsmarknadsdepartementet anförde aa han 
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viJ dc.:t tillfället inte var beredd att bitriida samorganisationen~ förslag men 

tillade att det kunde linnas skiil att senare under budgetf1ret 1980/81 ta upp 

frilgan till fiirnyad prövning. Riksdagen godtog fört:draganJcns förslag 

(AU 1979/80: 21. rskr 1979/80: I 97l. 

Samorganisationen har därt:fter i en skrivelse den 9 september 1980 p:°t 

nytt hemställt att nya dagpenningklasser införs i arbetslöshctsförsiikring

en. Organisationen har begärt att den högsta dagpenningklasscn skall 

siittas till 230 kr. med verkan fr. o. m. den I januari 1981. 

TiJen iir nu mogen att införa ytterligare dagpenningklasscr. Jag föreslttr 

att t vt1 nya dagpenningklasser om 200 och 210 kr införs fr. o. m. den I april 

1981. Till kostnaderna för reformen återkommer jag i det följande. Samti

digt bör 195-kronorsklasscn utgå. Dt: ;.irhetslöshetskassor som f.n. tilläm

par den dagpenningklassen bör dock även i fortsättningen kunna göra det. 

Uesfammelscrna i 17 ~ lagen ( 1973: 370) om arbetslöshetsförsiikring (änd

rad senast 1979: 385) bör ändras i enlighet meJ vad jag nu har förordat. 

Diiremot anser jag inte att det är befogat att nu höja det kontanta 

arhetsmarknadsstöJet. Detta stöd har, jämfört meJ dagpenningen i arbets

löshetsförsäkringen, höjts relativt kraftigt sedan det infördes. 

Grunderna för det nuvarande bidraget till elever i arbetsmarknadsutbild

ning fa5tstiilldcs av 1975 års riksdag Cprop. 1975: 45. lnlJ 1975: 14. rskr 

1975: 178). Dessa grunder innebär att bidraget är knutet till utgående ersätt

ning vid arbetslöshet. Förändras dessa ersättningar har regeringen av 

riksdagen bcmyndig<tts att anpassa utbildningsbidraget i anslutning härtill. 

Under förutsiittning av riksdagens godkännande av de av mig här förorda

de ändringarna i arbetslöshetsförsäkringen kommer jag därför att senare 

anmiila denna friiga. 

I den s.k. besparingspropositionen förordade jag att stimulanshidraget 

inom arbetsmarknadsutbildningen skulle avvecklas (prop. 1980/81: 20 

hil.11 s.4-5). Bakgrunden till förslaget var att det kan ifrågasiittas om 

stimulansbidraget har haft den effekt som åsyftades när det infördes. 

Riksdagen har m:ksft beslutat att stimulansbidraget fr. o. m. den I januari 

1981 skall slopas för de elever som erhåller dagpenning med 155 kr. och 

inte är arbetslöshetsförsäkrade (A lJ 1980/81: 11. rskr 1980/81: 56). Som jag 

förutskickade i den nämnda propositionen hade jag. för avsikt att äter

komma till denna fråga beträffande övriga elever, när det hlev aktuellt att 

höja ersättningen vid arbetslöshet och därmed också dagpenningen vid 

arbetsmarknadsutbildning. Mot denna bakgrund förordar jag att stimulans

bidraget avvecklas även för övriga elevkategorier fr.o.m. den I april 1981. 

Ändringen bör dock inte få medföra att elever. som har päbörjat utbildning 

före nämnda datum, får ett lägre utbildningsbidrag än tidigare. 

Kostnaderna för de iindringar som jag nu har förordat kan på grund av 

osäkerheten om den framtida ersättningsnivån och arbetslöshetens omfatt

ning inte beräknas annat än överslagsmässigt. Statens utgifter för arbets

löshetsförsäkringen under hudgetåret 1980/8 J kan beräknas öka med ca 39 
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milj. kr. Höjningen av utbih.lningshidragen kl1mrner all medföra ökade 

kostnader under budgctiiret 1980/81 med ea 9.5 milj. kr. Samtidigt kan 

doek avveeklingen av stimulanshidraget berttlrnas medföra he~.paringar 

med fl.~ milj. 1-\r. Anslaget Bidrag till arbetsmarknadsuthildning behöver 

sitledes tillföras) milj. kr. Jag har för avsikt all ätcrkomma till denna fråga 

i samband med anmälan av tilliiggsbudget 111 för innevarande budgetår. 

Siirskilt vu\enstudiestöd kan utgii till studerande vid vissa läroanstalter 

l1eh utbildningslinjer. Genom hestiimmelser i studiestöd slagen I 1973: 3491 

har de belopp som utgår i särskilt vuxenstudiestöd knutits till motsvarande 

helopp i utbildningshidraget i samband med arbetsmarknadsutbildning. 

När nu stimulansbidraget inom arbetsmarknadsutbildningen avveeklas. 

förordar jag efter samräd med chefen for utbildningsdepartementet att en 

motsvarande avveckling ocksil sker beträffande de särskilda vux~:nstudie

stödcn. I studiestödslagen bör därför 7 kap. 7 och 8 !i!i ändras. I 8 kap. 80a 

~ studiestödslagen ges regler för beräkningen av återbetalningspliktiga 

studiemedel i visst fall under hänvisning till bestämmelserna om dagpen

ning och stimulansbidrag. Hänvisningen till bestämmelserna om stimulans

bidrag bör nu utgil. Aven ändringarna i studiestödslagen bör träda i kraft 

den I april 1981. De nya bestämmelserna i lagen bör inte tillämpas på 

siir:;kilt vuxenstudiestöd som har beviljats genom beslut som har fattats 

före den I april 1981. 

Förslagen att införa en högsta dagpenningklass om 210 kr. och att 

avveckla stimulansbidraget påverkar storleken av det belopp som utgår 

som utbildningsbidrag för doktorander. Detta bidrag utgår med belopp som 

ligger mitt emellan det högsta och lägsta beloppet för utbildningsbidrag 

inom arbetsmarknadsutbildningen. Beloppet som f. n. är 4075 kr. i måna

den grundas på en ersättning per dag av 185 kr.. vilket belopp ligger mitt 

emellan 205 kr. och 165 kr.. som inklusive stimulansbidrag om 10 kr. 

hittills varit de högsta och lägsta beloppen för utbildningsbidrag inom 

arbetsmarknadsutbildningen. 

Det belopp som ligger mitt emellan det föreslagna högsta, 210 kr.. och 

lägsta. 155 kr., beloppet för utbildningsbidrag inom arbetsmarknadsutbild

ningen blir 182 kr. 50 öre. Utbildningsbidragen för doktorander bör emel

lertid inte försämras genom en avveckling av stimulansbidraget. Därför 

bör bidragen till doktorander tills vidare utgå med oförändrat belopp. 
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Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemst:iller jag all regeringen 

föreslår riksdagen 

dels att antaga inom arbetsmarknadsdepartcmenlt:t uppr:ittade förslag 

till 

I. lag om ändring i lagen I 1973: 370l om arhetslöshctsförsäkring. 

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

dels att 

3. godkänna av mig förordad ändring i grunderna för beräkning av 

bidrag vid arbetsmarknadsutbildning att tilliimpas fr. o. m. den I 

april 1981. 

4. godkänna vad jag har förordat om uthildningshidrag ftir dokto

rander. 

5. till Ko11ta111 stöd l'iJ arhctsli>shct för budgetåret 1980/81 under 

tolfte huvudtiteln utöver i prop.1979/80: IOO hil.15 föreslaget för

slagsanslag anvisa ytterligare 39000000 kr. 

Det under 2 angivna förslaget har upprättats i samrtid med chefen för 

utbildningsdepartementet. 

Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra

ganden har lagt fram. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981 




