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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken
dels att 36 kap. 1, 15 och 18 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 36 kap. 15 a, 15 b och

18 a–d §§, samt närmast före 36 kap. 15 b och 18 a §§ nya rubriker av
följande lydelse.

36 kap.
1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

– samordning med andra förmåner 2–8 §§,
– förvärvsarbete som hinder för rätt till förmån i 9 §,
– vilande sjukersättning eller aktivitetsersättning i 10–18 §§,
– aktivitetsersättning efter tid för vilandeförklaring i 18 a–18 d §§,
– omprövning vid ändrade förhållanden i 19–24 §§,
– ersättning utan ansökan i vissa fall i 25–27 §§,
– ändring av ersättning i 28 §, och
– utbetalning av ersättning i 29 och 30 §§.

15 § Aktivitetsersättningen får förklaras vilande under högst 24 månader,
dock längst till utgången av tjugofjärde månaden från och med den första
månad som beslutet omfattar.

Beslut om vilandeförklaring får avse en period som är längre än den
period som återstår enligt beslutet om aktivitetsersättning.

Ett beslut om vilandeförklaring enligt andra stycket får fattas senast under
månaden före den sista månad som beslutet om aktivitetsersättning omfattar.

15 a § Sedan tiden för ett beslut om vilandeförklaring enligt 15 § andra
stycket har löpt ut eller beslutet har upphävts enligt 16 § får ett nytt beslut
om vilandeförklaring av aktivitetsersättning fattas endast om den försäkrade
under minst tolv månader omedelbart dessförinnan har fått aktivitetsersätt-
ning.

1 Prop. 2012/13:1, utg.omr. 10, bet. 2012/13:SfU1, rskr. 2012/13:114.
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15 b § Om aktivitetsersättning har förklarats vilande enligt 15 § andra
stycket och den försäkrade fortfarande förvärvsarbetar eller studerar vid
utgången av den period som beslutet om aktivitetsersättning omfattar, ska
perioden med aktivitetsersättning förlängas med den tid som motsvarar den
återstående tiden för vilandeförklaringen. Förlängningen av aktivitetsersätt-
ningen får dock endast avse den del av arbetsförmågan som fortfarande
används för förvärvsarbete. Vid studier ska alltid aktivitetsersättningen för-
längas i sin helhet.

18 § Försäkringskassan får besluta att en försäkrad som förvärvsarbetar,
när sjukersättning eller aktivitetsersättning helt eller delvis har förklarats
vilande, varje månad ska erhålla ett belopp som motsvarar 25 procent av den
sjukersättning eller aktivitetsersättning som har förklarats vilande. Vid
vilande sjukersättning får beloppet betalas ut för varje månad under en
period om tolv månader. Vid vilande aktivitetsersättning får beloppet betalas
ut för varje månad under en period om 24 månader.

Aktivitetsersättning efter tid för vilandeförklaring

18 a § När tiden för ett beslut om vilandeförklaring av aktivitetsersättning
har löpt ut eller beslutet har upphävts enligt 16 § lämnas aktivitetsersättning
för en period om tre månader i den omfattning som ersättningen tidigare var
förklarad vilande. Ersättningen lämnas utan någon ny prövning av i vilken
mån arbetsförmågan är nedsatt. Ersättning lämnas inte till en försäkrad till
den del denne förvärvsarbetar eller till en försäkrad som studerar.

18 b § Ett beslut om aktivitetsersättning enligt 18 a § ersätter ett beslut om
förlängning enligt 15 b §.

18 c § Vid andra fall av vilandeförklaring än sådant där aktivitetsersätt-
ningen har förlängts enligt 15 b § gäller vad som sägs i 18 a § endast om det
inte återstår någon tid med aktivitetsersättning när tiden för vilandeförkla-
ring upphör eller om den återstående tiden med sådan ersättning är kortare
än tre kalendermånader.

Perioden om tre månader med aktivitetsersättning enligt 18 a § ersätter i
förekommande fall den kortare tid som återstår av den tidigare beviljade
aktivitetsersättningen i den omfattning som denna ersättning har varit förkla-
rad vilande.

18 d § Den sammanlagda tiden med vilande aktivitetsersättning och akti-
vitetsersättning enligt 18 a § får aldrig överstiga 24 månader.

Aktivitetsersättning enligt 18 a § lämnas längst till och med månaden före
den månad då den försäkrade fyller 30 år.
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 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på aktivitetser-

sättning som avser tid efter den 31 januari 2013.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)
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