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Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

Utkom från trycket
den 1 november 2011

utfärdad den 20 oktober 2011.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 10 §, 18 kap. 14 §, 27 kap.
9, 22 och 56 §§, 59 kap. 6 §, 63 kap. 13 §, 66 kap. 20 §, 95 kap. 2 §, 102 kap.
8 § samt 113 kap. 22 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

6 kap.
10 § Försäkringen enligt 6 § fortsätter att gälla efter efterskyddstiden enligt 8 § så länge bestämmelserna i 26 kap. 11–16 a §§ om sjukpenninggrundande inkomst vid förvärvsavbrott (SGI-skyddad tid) är tillämpliga på
personen.

18 kap.
14 § Förlängt underhållsstöd lämnas från och med månaden efter det att
den studerande har fyllt 18 år eller återupptagit studier som avses i 6 §. Förlängt underhållsstöd lämnas dock tidigast från och med månaden efter den
månad när föräldrarna har flyttat isär eller rätt till stöd annars har uppkommit
och inte för längre tid tillbaka än en månad före ansökningsmånaden.
Förlängt underhållsstöd lämnas till och med månaden när rätten till stöd
upphör, dock längst till och med juni månad det år då barnet fyller 20 år.

27 kap.
9 § Sjukpenning lämnas inte på grundval av anställningsförmåner för tid
som ingår i en sjuklöneperiod när den försäkrades arbetsgivare ska svara för
sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.
22 §2 Om den försäkrade inom ramtiden redan har fått sjukpenning för 364
dagar på normalnivån, kan sjukpenning lämnas enligt bestämmelserna i
24 §. Vid beräkningen av antalet dagar med sjukpenning på normalnivån anses som sådana dagar även dagar med
1. sjukpenning på fortsättningsnivån,
2. ersättning för merutgifter enligt 5 §, och
3. rehabiliteringspenning enligt 31 kap.
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Som dagar med sjukpenning på normalnivån räknas vidare tretton dagar
under sådana perioder som avses i 26 § andra stycket.
56 § Genom ett kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får det bestämmas att en arbetsgivare, som har betalat ut lön till en arbetstagare under sjukdom, har rätt till
arbetstagarens sjukpenning. En arbetsgivare som har betalat ut lön till en arbetstagare under sjukdom enligt sjömanslagen (1973:282) har dock alltid rätt
till ersättning i den utsträckning som följer av 61 §.

59 kap.
6 § Pensionsgrundande inkomst fastställs inte för en försäkrad som är född
1937 eller tidigare.

63 kap.
13 § Om tilläggspension tas ut senare än från och med den månad då den
försäkrade fyller 65 år gäller följande. Efter omräkning enligt 11 § ska pensionen ökas med 0,7 procent för varje månad från ingången av den månad då
den försäkrade uppnådde 65 års ålder till och med månaden före den när
pensionen börjar tas ut. Det ska då bortses från tid efter ingången av den månad då den försäkrade fyller 70 år.

66 kap.
20 § För den som är gift och vars beräkningsunderlag uppgår till minst
1,354 prisbasbelopp men inte överstiger 2,8275 prisbasbelopp motsvarar beräkningsunderlaget summan av
– 1,935 prisbasbelopp och
− produkten av den del av beräkningsunderlaget som överstiger 1,34 prisbasbelopp och 0,60.

95 kap.
2 § Bostadsbidrag lämnas i form av
1. bidrag till kostnader för bostad,
2. särskilt bidrag för hemmavarande barn, och
3. umgängesbidrag till den som på grund av vårdnad eller umgänge tidvis
har barn boende i sitt hem.

102 kap.
8 § Överskott av en näringsverksamhet beräknat enligt 14 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska ökas i enlighet med vad som anges i
97 kap. 4 § första stycket 1 och 4. Underskott av näringsverksamheten ska
minskas med avdrag som avses i 97 kap. 4 § första stycket 1 och 4.
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22 § Bestämmelserna om ändring i 3–6 §§ tillämpas inte i ärenden om allmän ålderspension. I 26 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om rättelse av skrivfel och liknande.
I fråga om omprövning av Pensionsmyndighetens och Skatteverkets beslut i ärenden om allmän ålderspension tillämpas endast 7 § andra stycket
samt 9, 21 och 23−31 §§.
När det gäller omprövning av ett beslut om pensionsgrundande inkomst
ska vad som i de i andra stycket angivna bestämmelserna, utom 25 och
28 §§, föreskrivs om Pensionsmyndigheten och det allmänna ombudet i stället avse Skatteverket och det allmänna ombudet hos Skatteverket enligt
lagen (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket.
Denna lag träder i kraft den 1 december 2011.
På regeringens vägnar
ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)
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