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Nr 19 

Socialförsäkringsutskottets betänkande angående höjning av det 
förlängda barnbidraget samt studiebidraget inom studiehjälpssyste
met 

Utskottet 

Förliingt barnbidrag till studerande över 16 år vid grundskola och stu
diebidrag till studerande över 16 år och under 20 år vid gymnasial utbildning 

utgår med 125 kr. per månad eller med samma belopp som det allmänna 

barnbidraget till barn under. 16 år. 

I sitt av riksdagen den 12 mars i år godkiinda betiinkande FilJ 1975:1 

med anledning av den i propositionen 1975: I föreslagna finansplanen jiimte 

motioner uttalade sig linansutskottet för en höjning fr. o. m. den I januari 

1976 av det allmiinna barnbidraget med 300 kr. till I 800 kr. per barn och 
år. motsvarande ett belopp av 150 kr. per månad. Finansutskottet framhöll 

i sammanhanget att en tidigareliiggning av barnbidragshöjningen grundad 

på konjunkturpolitiska skiil kan bli päkallad och att utskottet skulle ta slutlig 

stiillning härtill senast i samband med behandlingen av kompletterings

propositionen. 
I sitt likaledes av riksdagen godkända betänkande SoU 1975:5 anslöt sig 

socialutskottet till bedömningen att barnfamiljerna inom en niira framtid 

bör få ett köpkraftstillskott av 300 kr. per barn och år. och utskottet lade 
fram förslag till erforderlig iindring i lagen <1947:529) om allmänna barn

bidrag. Den av riksdagen sålunda antagna lagen skall i hiir aktuell del triida 

i kraft den I januari 1976. 
Finansutskottet har i sitt betiinkande FiU 1975:25 med anledning av re

geringens i propositionen 1975: 100 gjorda framstiillning rörande de allmiinna 
riktlinjerna för den ekonomiska politiken rn. m. jiimtc motioner föreslagit 
riksdagen lagstiftning av innebörd att höjningen av det allmiinna barnbi
draget skall triida i kraft redan den I oktober 1975. 

I en till betänkandet foga.cl reservation nr 3 A av utskottets socialdemo

kratiska ledamöter har hemstiillts att höjningen av det allmänna barnbidraget 
skall träda i kraft den I januari 1976. I en reservation nr 3 B av utskottets 

vpk-representant yrkas att ikrafttriidandet skall iiga rum redan den I juli 
1975. 

Socialförsiikringsutskottet anser. med hiinsyn till att det förliingda barn

bidraget och studiebidraget inom studieh.Hilpssystemet till sina belopp bör 

överensstiimma med det allmiinna barnbidraget. att riksdagen bör fatta beslut 

cm att iiven det förliingda barnbidraget och niirnnda studiebidrag bör höjas 

till 150 kr. per månad fr. o. m. den dag dt1 höjningen av det allmiinna barn
bidraget triidcr i kran. 
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Utskottet hemstiiller 

A. all riksdagen antar foljande 

Förslag till 
Lag om ändring i studiestödslagen ()973:349)' 

Hiirigenom föreskrives att 2 kap. I ~ och 3 kap. 6 ~ studiestödslagcn 

( 1973:349) skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11de lvdd~c Fiircs/agc11 lvdel~e 

2 kap. 

Studerande vid grundskolan har 

riill till förWngl harnhidrag med 125 

kronor i månaden fn!n och med 

kvartalet ener del under vilket han 

fyllt 16 år. 

I ~ 

Studerande vid grundskolan har 

riill till förliingl harnbidrag med 150 
kronor i mtrnaden frfo och med 

kvartalet efter del under vilket han 

fyllt 16 år. 

Detsamma giillcr studerande som deltager i motsvarande undervisning 
vid skola som avses i 33 eller 34 ~ skollagen (1962:319). 

3 kap. 

6 ~ 

Studiebidrag utgår med 125 kro- Studiehidrag utgår med 150 kro-
nor i månaden. nor i månaden. 

B. all riksdagen antar en ikrafltriidandehcsliimmelse till denna 

lag. som 
I. vid bifall till punkten 3 i hems@lan i finansu1sko11e1s betiin

kande 1975:25 erhåller följande lydelse: 
Denna lag triider i kraft den I oktober 1975, 

2. vid hifall till reservationen 3 A i finansutskollels hetiinkande 

1975:25 erhåller följande lydelse: 
Denna lag lriider i kraft den I januari 1976. 

3. vid bifall till reservationen 3 B i finansu1sko11e1s betiinkande 

1975:25 erhäller följande lydelse: 

Denna lag triider i kraft den I juli 1975. 

Stockholm den 27 maj 1975 

Pr1 socialförsiikringsutskollcts viignar 

TORSTEN FREDRIKSSON 

1 Lagen omtryckt 1974:483. 
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Närmrand(': herrar Fredriksson (s). Carlsson i Vikmanshyttan (cl, Ringahy 
<ml. Karlsson i Ronneby <s). fru Håvik (sl, herrar Hyltander (fp), Marcusson 
(s). fröken Pehrsson (c), herrar Lindström (s), Fridolfsson (m). Nilsson i 
Kristianstad (s). Olsson i Stockholm (vpk). Andersson i Edsbro (c), fröken 
Engman (s) och fröken Rogestam (c). 
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