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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 12 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken
dels att 26 kap. 19 §, 97 kap. 13 § och 102 kap. 15 § samt rubriken när-

mast före 26 kap. 19 § ska ha följande lydelse,
dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 26 kap. 16 a §, samt när-

mast före 26 kap. 16 a § en ny rubrik av följande lydelse.

26 kap.
Etableringsinsatser

16 a § SGI-skydd gäller under tid då den försäkrade deltar i aktiviteter en-
ligt en etableringsplan som avses i lagen (2010:197) om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare.

Studier, periodiskt ekonomiskt stöd, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och 
etableringsinsatser m.m.

19 § Vid sjukdom gäller det som föreskrivs i andra stycket för en försäkrad
som

– bedriver studier som avses i 11 §,
– får periodiskt ekonomiskt stöd som avses i 12 §,
– deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd eller

utvecklingsersättning, eller
– deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan.
Under den tid som avses i första stycket ska sjukpenningen för den för-

säkrade beräknas på en sjukpenninggrundande inkomst som har fastställts på
grundval av enbart den inkomst av eget arbete som den försäkrade kan antas
få under den tiden. Om den sjukpenninggrundande inkomsten då helt eller
delvis är inkomst av anställning, ska årsarbetstiden beräknas på grundval av
enbart det antal arbetstimmar som den försäkrade kan antas ha i det förvärvs-
arbetet under den aktuella tiden.

1 Prop. 2009/10:154, bet. 2009/10:SfU17, rskr. 2009/10:258.
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97 kap.
13 § Med vissa andra inkomster enligt 2 § 6 avses följande:

1. inkomst som på grund av 3 kap. 9–13 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229) eller skatteavtal inte ska tas upp som intäkt i inkomstslaget nä-
ringsverksamhet, tjänst eller kapital,

2. studiemedel i form av studiebidrag, utom den del som avser tilläggs-
bidrag,

3. skattefria stipendier över 3 000 kronor per månad,
4. skattepliktiga inkomster enligt 5 § lagen (1991:586) om särskild in-

komstskatt för utomlands bosatta,
5. vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vård-

nadsbidrag, och
6. etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare.
Inkomster som avses i första stycket 2 och 3 och som i slutet av ett år

betalas ut i förskott som hänförliga till nästföljande år ska beaktas för det
senare året.

102 kap.
15 § Med vissa andra inkomster enligt 7 § 5 avses detsamma som i 97 kap.
13 § första stycket 1–3, 5 och 6 samt ersättning från avtalsgruppsjuk-
försäkringar för sjukdomsfall som inträffat före år 1991.
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