
Lagutskottets betänkande 

1978/79:9 

med anledning av propositionen 1978179:12 om underhåll till barn 
och frånskilda, m. m. jämte motioner 

Ärendet 

I propositionen 1978179: 12 har regeringen Uustitiedepartementet) före-
slagit riksdagen alt anta 

I. lag om ändring i föräldrabalken, 
2. lag om ändring i giftermålsbalken, 
3. lag om ändring i ärvdabalken, 
4. lag om ändring i utsökningslagen (1877:31 s. I), 
5. lag om ändring i barnavårdslagen (1960:97), 
6. lag om iindring i lagen (1964:143) om bidragsförskott 
7. lag om ändring i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbi

drag, 
8. lag om ändring i införsellagen (1968:621), 
9. lag om ändring i lagen (1969:620) om ersiittning i vissa fall för utgivna 

u nderhål Is bidrag, 
10. lag om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av domstols

ärenden och 
11. lag om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av 

underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge. 

Över lagförslagen under 1-9 har lagrådets yttrande inhämtats. 
Beträffande propositionens huvudsakliga innehåll hänvisas till vad 

utskottet anför på s. 46--47. 

I ärendet behandlar utskottet vidare dels de med anledning av proposi- . 
tionen väckta motionerna 1978179:29-38, dels de under allmänna motions
tiden vid föregående riksmöte väckta motionerna 1977178:995, 997 och 1010. 
Motionsyrkandena redovisas nedan på s. 41-43. 

Lagutskottet har inhämtat socialutskottets yttrande över de i propositionen 
framlagda förslagen till lag om ändring i barnavårdslagen och lag om ändring i 

lagen om bidragsförskott jämte motionen 1978179:29 såvitt avser yrkandena 
1-4 och 6, motionerna 1978179:31 och 34, motionen 1978179:36 såvitt avser 
yrkandena 2 och 5 samt motionen 1978179:37. Socialutskottets yttrande fogas 
till betänkandet som bilaga I. 

Över motionen 1977178:997 har på utskottets begäran remissyttranden 
avgivits av riksåklagaren, hovrätten över Skåne och Blekinge, Svenska 
kommunförbundet, Stockholms överförmyndarnämnd, Sveriges domareför-
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bund och Föreningen Sveriges överförmyndare. En sammanställning av 
remissvaren finns i bilaga 2. 

Utskottet har vid besök i Västmanlands !lin inhämtat synpunkter på de i 
propositionen framlagda lagförslagen från företrädare för Västerås tingsrätt, 
allmänna advokatbyrån i Västerås, Sala advokatbyrå, Västmanlands läns 
allmänna försäkringskassa, Västmanlands läns landstings familjerådgiv
ningsbyrå och socialförvaltningen i Västerås. 

Företrädare för justitiedepartementet, riksförsäkringsverket, föreningen 
Familj och Riitt samt för föreningen Nike har vidare inför utskottet redovisat 
sina synpunkter på de föreliggande förslagen. Skrivelser i ärendet har 
inkommit från bl. a. Familj och Rätt, Nike samt samrådsgruppen inom 
RAFA-utredningen. 
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I Fiirslag till 
Lag om ändring i föräldrabalken 

1-Lirigenom föreskrivs i fråga om foriildrahalken 1 

c/d1· att i 6 kap. 7 och 8 ~~ ordet "ansökan" skall bytas ut mot "talan", 

dels all i 6 kap. 9 ~ ordet "anmiilan" skall hytas ut mot "talan", 

dels att 6 kap. 12 ~, 7kap., 15 kap. 12 ~och 20 kap. 9 och 11 ~~skall ha nedan 
angivna lydelse, 

dels att i 6 kap. skall införas en ny paragraf, 10 a ~. av nedan angivna 

lydelse. 

N111•arw11le lvtll'lse Fiireslagrn lrclclse 

6 kap. 

Fr[1ga rörande v<\rdnad om barn 

upptages av riitten i elen ort chir 

värdnadsha\·are har sitt hemvist. 

Vad 1111 sagrs 111giir c/ock ei hinder atr 
llfifil11.1.:a li"d-.:a 0111 rårdnad i samband 
med iiktenskapsmål. 

Finns ej hehörig clomslill enligt 
v~1d som siigs i /(i1:~1a smkc1. 
upptages \'ärdnadsfrågan av Stock

holms tingsriitt. 

1 Balken om i ryckt I 97o:ti 12. 

10 a ,1 
S1dr ham 1111der rdrdnad av särskilt 

.fiirortlnatl .fiirmrndarc, kan rä11en 

hrslwa arr 1•årdnaden skall iive1:föras 

rill.fiiriildrama eller rill en av dem, om 

cl!'! är skiiligl med hänsyn till barners 

bäsra. 
håga 0111 mt iir1·1/Örtl rårdnaden rill 

.fnrältlcr {lriirns flå talan m• .förälder 

eller harnOl'årdsnämndcn. 

Fråga rörande vårdnad om barn 

uppt<1ges av r:iucn i den ort diir 

vårdnadshavare har sitt hemvist. 

Se/tian ./i"åga kan Uflfllagas även i 
samband med iiktenskapsmål. Finns 
ej behiirig domstol enligt vad som nu 
har sag1s upptages vårdnadsfrågan av 
Stockholms tingsriitt. 

Fråga om 1·årdnad som m·ses i 7-9 
§~-. JO a .\~samt 11 §handlägges i den 

ordning som är .föreskriven .för rviste

mål. Slår bamel under 1•årdnad a1• 

.f(irlildrarna eller en av dem och ära 

.förd/drama ense i saken. kunna de 

dock anhäng~f(göra frågan genom 
ansökan. 

;fr fråga om vårdnad anhängig

giord i behörig ordning, kan wan 
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Fiireslagcn lrdelse 

stämning i vdrdnadsmåler yrkas un

derhållsbidrag .för barner. 

Dom i vårdnadsmål .tär meddelas 
utan hurwflbrhandling, om parrerna 

äro ense i saken. 

7 kap. 

Om underhållsskyldighet 

H 1§ 
Fiiri:ildrama 1·are skyld~i.:a air 1'id- Föräldrama skall srnra .f(ir under-

kännas kosrnaden jör hamers uppe- håll dr bamer e/ier vad som är ski:iligr 

hälle och 11rbildni11g. om (j bamet har med hänsyn rill bamers behor och 

egna rillgångar. .föräldra mas samlade ekonomiska.för
måga. När .föräldrarnas underhålls

skyldigher besräms skall hänsyn tas rill 

bamers egna inkomsrer och rilfi.:ångar 

samr rill barnets sociala .förmåner 

under beaktande av vad som .fiiljer ar 

.föreskrifierna om dessa. 

U/l(lerhdllsskvldigheten upphiir ej 

innan barner erhcillir den urbildning 

som med hänsyn till .ffiri:ildrarnas 

villkor och barners anlag må .finnas 

tillbörlig och ej i ndgot .fäll /iirrän 

barnet ./.i'flt sexton cir. 

2 .~ /örsra s~rcker 
I kosrnaden för barnets underhåll 

skall rnr och en av förLildrarna raga 

del efter sin förmåga. 

2 { andra stvcket 

Fader eller moder, som ej har nird

naden 0111 banwr. skall berala under

hållsbidrag. Aro föräldrarna gi/ia med 

rnrandrn men tillkomml'I' l'tlrdnaden 

om barnet endast den ene ar dem och 
lem de ej tltskilda. gäller dock 5 kap. 

g!fiermålsbalkcn. 

Undcrlnillsskrldighercn upphiir när 

hamcr t.i·llcr anon år. Gcir hamer i 

skolan l'id denna ridpunkr eller cirer

llfifilas skolgången innan barn('{ Ji'ller 

nirron år. är .föräldrama dock inrill 

dess hamer /i'//rr rfugocrr år under
hållsskrldiga så länge skolgången 
pdgår. Till skolgdng räknas srudil'/' i 

grundskolan clll'r gy11111asiesknlan och 
a1111an ,iä111/iirlig gmnd11rhildni11,i.:. 

I kosrnaderna för barnets under
håll skall föräldrarna sinsemellan ra 

del var och en efter sin förmåga. 

2{ 

fori:ilder skall .fitllgiira sin under

hållsskyldighet genom atr bcr(J/a un

derhållsbidrag till barn er. om .föräl

dern 

I. inre har rårdnadcn om bamer 

och inre heller rarakrigr hor ri/lsam

mans med barner. eller 

2. har vårdnaden om barl1l'I ge

mensamr med den andra .föräldern 

men harner 1•arakt~i.:r bor rillsammans 
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7 ·'' tredie srrcker 
:\\tal angål'llde underhållsbidrag 

riff /lam kan slutas iiven före barnets 

födelse. 

. ·ir hanwr. sedan dess riitt riff under

h<if/ l'nf~s;I I ,, llflflhii/'/, i /ii(it! tJl' 

si11kdo111 eller annan c~rfik orsak 111· 

s1dnd all .~iälrfiirsiiria sig, rnref1)räfd

rama i 111dn ar fiirmdga skrfdiga all 

gira hanll'I skiifigr 11ndNhåff. 

Lnaha n1fa 11111fcr/{(i//.1·sk.1·/dighet 

dfiggl' bam1·1 1•111111 /iulcr eff<'r moder, 

sum ar si11kdo111 cffer annan 1~rfik 

orsak iir 11r stci11</ art siiifr fiirsiiria 

s~s;. 

5 

Fiirl'sfagen fvdl'fw 

med endast den amfra/öräfdem. 

Unclcrhtlffsbidrag Jäsrsräffs grnom 

dom cffer arla/. 

Vårdnadshal'aren .får .företräda 

barnet i ji'ågor om underhåflsbidrag, 

ä\'C'n om rårdnadsharnren inte har 

uppmitr myndig ålder. Också särskilt 

.ft'irordnad j?.irmyndare har räll arr 

./Öretriida barnet. Avtal om under
hållsbidrag kan slutas iiven före 
barnets födelse . 

När undcrhåffsbidrag bcs1äms enfi)~t 

~1 ,1 /ar den hidragsskyfd1:r.:efiirbchåfla 

sig c11 belopp fiir cgcl ('//er ant1a11s 

1111derhåff enlig! at1dra -.tiärde .1(vck

cna. 

Fiirbe!Hiffsbcfopp Jiir den hidrags

skyldiges eget underhåll inne/artar alfa 

vanf~l(a lel'f1adskostnader. Bostads

kosrnaden beräknas .tör sig lfler vad 

som är skäl~!(/. De andra lemadskos1-

naderna beräknas med ledning av el/ 

normalbelopp. För år räknar utgör 

norma/heloppel I 20 procelll m1 gällan

de basbelopp enligt lagen (I 962:38 /) 
om affmiin .försäkring. 

Om det .finns särskilda skäl får e11 

belopp /(irhchållas för underhåll åt 

make som den bidragsskyldige varak

tigt hor tillsammans med. Med make 
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Fiireslag1 ·11 h ·.tcl.11 · 

jämställs annan som dl'n bidragsskyl

digr 1·arak1~~1 bor till>ammans med. 

om de har barn gemensamt. hirbe

hållsht'loppet hestiims enligt andra 

stycket. Nurmalbeloppet utgiir dock 6() 

procent al' basbeloppet. 

Oberoende a\' rad som annars giiller 

om en .fiiräldNs 1111derhdllsskrldighe1 

11101 trå eller ./lera barn fdr den 

hidragsskvlclige fiir underhåll dt vw)c 

h1·111111arnra11dc eget barn .fiirbe/111//a 

sig ett hclopp som, tillsammans med 

l'acl som utges till barnet ar elen andra 

Jbräldern eller/(ir den11as riikning, .f(ir 

dr utgör 40 procc11t ar gällande hashe

lop11. Rätten kan dock hcstä111111a l'tt 

annat .fiirhehdllshc/npp om det _Firan

lcds m· umständigheterna i det särskil

da fallet. 

4 11 

Har Jiiräldcr som enligt ~' 11 skall 

betala 1111dcrluillshidrag ha/i harnct 

hos sig undcr <'Il rn111111011hiinga11dc tid 

ar 111i11s1 .fi'm hela drg11, /i/rfiiräldcm 

l'id /i1llgiirandc ar sin biclragsskrl

clighct rillgod()riik11a sig t't/ ar drag f(ir 

1·m'jc helt drgn (/\' /lam< ·rs risrclsc lll<'d 

I I 411 ar det 1111dcrhdllshidrag som 
räknat f(ir kal('l1c/em11Jn11<I giilla 1111-

dcr tidcn Jiir 1·istclscn. 5,'t/c/11111 ardrag 

.fdr dock inte giiras på l//l(ll'flulllshi

drag som beliipcr 11d .1c1ran• tid iin S<'X 

111å11adertid11111gdngc11 ar den kalen

dcmrdnad dd 1·istc/se11 llfi/lhiirdc. 

Fiireligger siirski/da skäl kan rättrn 

.fbrordna om andra rillkorfiir ardrags

rä11e11 iin som anges i .fiinra srrckl'f. 

;\fot parts lwstridwrdc !dr sddanr 

fiirurd11a11dc dock inre 111cddelas fiir 

ridrn inna11 ralan har riicAr.1. 

Rii// rill a1·clrag fiirdiggcr ej i till/ d,/ 

1111dl'!'hdllsbidra!;el hor /(11r11tll/1s m!'d 

heakrandc a1· arr dt•n hidragsskrldii.:a 
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4 ,1 
Il ar makt' 1111dN sin rårc/11ad ha/'// 

s11111 ej är iil'<'ll a11clra makens ha/'//. iir 

andra 111ak1·nfii11111' h1111tJ111 sky/di" a11 

c/i<'r sin .fiimlllga hidraga 1il/ ha/'llC/1· 

1111cl1'rl11//I. sd /ii11gl' iik1enskape1 he

s1clr. 

I 'ad 1111 sag1s lll<'cl/iir !'f ii11clring i drn 

1111i/crl11J//.1sA:ddi"h1'/ som md dli"ga 

elen andre a1· ha/'lli'IS/iiriildrar. 

(J 11 

B<'talning ar 11ndcrhållsbidrag skall 

erläggas i förskott för kalendermå
nad, om ci pli gmncl ar särskilda 

0111s1iindight'lcr annor/11nda hesliim

mcs m· rä11en eller genom m·1a/ som i 

7 .1' andra s1yckC'l .1ägs. Fiirsko11sbc1al

ning llliircr rad n11 sagls mcc//(ir ej 

beti"iclw !i"dn air gälda 11ndl'rhål/shi

drag .fiir den 1id sådan lwwl11i11g 

(/\'.\Cr. 

7 

Fiirnl<l.L'.<'n IFdl'l.11' 

.Jiircildcm i riisrn1lig 11uln .fi1/lgiir sin 

11nd('l'hdl/s.1hldighc1 gC'110111 all ha 

ha/'l/Cl hus sig. 

5 ,1~ 

IJ<'ll som rnrakli"l hor 1il/sa111111a11.1 

med an1wns ha/'// tJch med Jiirii/der 

som har rdrdnadi'n 0111 ha/'l/l'I iir 

11111/c•r/l(ll/.1skyldig 11101 ha/'l/cl. 0111 han 

l'ller h1111 iir gi/i llll'd/iirä/de/'11 clll'I' har 

ege/ ba/"11 rillsa111111w1.1 111cd/iiräldi'/'I/. 

0111 del .finns si'irski/da skäl. k\'ilr.11dr 

1111dcrl1<lllssk1'/digherc11 d1·e11 sedan 

harm'/ lwr/h11e11 hcmiti"cin. 

Undcrlu11/sskyldighc1cn hesläms på 

samma säll .1Dm/iir/iiräldN en/i"' I .11· 

mrn giil/N l'.f 1ill den del hamcl kan/() 

1111dcrhåll ji'dn den ,liiriilder som den 

llllll<'rhållssky/dig<' <'i hor 1il/sa111111ans 

med. 

{j ·'' 
0111 annan än den som cnli"l} .1' har 

all hcrala 1111cll'rhdll.1hidmg )iirs11m-

111ar sin 1111ilNl11il/s\kr/dighc1. kan 

rii11en ålägga clcn/iirs11111/igc all hcra/a 

l/l/(/crhållshidrag 1il/ ha/'l/el. 

7 .11 

Underhdllshidrag hc1alas i förskott 
för kalendermånad. 

11rra/ 11111 all underhå/11-t>idrag .fiir 

Jiw111idc11 skall hcwlas med e11 

engdng.1hclopr1 eller ,!iir längre perio

der iin lrc månader iirgi/1ig1 cndas1 om 

m·1ah•1 är skri/iligl och heri11na1ar11·d 

2 Fi.irut\·,1r,111dc 7 bp. 5 ~ upphii,·d gcnnm 1971 :X70. 
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Fc"ir1'slagrn lrdel.11' 

personer. Ar barner under arton dr 

skall al'ralct dessutom rara godkä111 m· 

bamal'årcls11ämnde11 i ko111m1111 diir 

bamcr eller dess rårdnadsha\'l/re iir 

rnrakrigr hosarr eller, om ingen al' dem 

är rarakrigr bosatr i rikcr. m bama

vdrdrnämnclen i Stockholm. 

Rät ren får bestämma unnar hewl

ningssiitr än som anges i liir.1ra styck<'r. 

om der finns .1lirskildu skäl. 

Underhållsbidrag i /i1r111 al' crr 

e11gå11gsbl'lo1111 skall bcrci/a.1 rill b11mu

rårcls11ä11111clen 0111 hamcr är 1111c/N 

ärro11 år. I Fåga 0111 såclan hera/11i11g 
rilliimpas 4 kap. 6 ,, a11dra srycker 

andra mcni11ge11. 
Beral11i11g i srrid mur denna paragraf' 

meclfiir i11rc hc/i"iclsc/i"dn skyldiglwre11 

arr bcrala 1111dNhållshidrag pd Jiirc

skrin't särr. 

8 .~ 
Talan om art 1111dcrhdl/shic/rag skall 

fasrsrällas.fi/r inre bi{allas/iir lii11grc rid 

till haka iin tre år/iire den dag eld ralan 
l'iicktcs. 0111 inre den hidragsskylc/ige 

mei~~er dC'r. 

9 ,1 

Rärre11 att krärn urfasrsrällr uncler
hållsbidrag går.förlorad tre dr c/icr den 
urspru11gligc11 giilla11de .ft'ir(allodagen. 

om ilHC' annar ./(i(iC'r ur andra eller 

trC'd,ie sryck('(. 

Har urmärning .fiir 1111derhållsbi

draget ske/I Jiire de11 ridp1111kr som 

anges i .första s(vcket eller har dc11 

bidrags.~kyldige hlivir jiirsarr i konkurs 

på grund ar ansiikan som har gjorr.~ 

före de1111a ridpunkt, får b('falning.fiir 

fordringC'n ras ur ur dcn urmiirra egen

domen eller erhållas i ko11kurse11 ären 

dän:fier. 

Har .före de11 ridp1111kr som a11ges i 

fiirsta s(rcker a11siika11 gjorrs om 



LU 1978/79: 9 

N111'am11de /\·de/se 

9 

Fijrnlag<'ll ll'de/se 

.Jbrorc/11a11dc m· god 111a11 c11/ig1 

ackords/agen (/ 970:84 7) . .Jilr 1111der

hållsbidraget kriii'as lll ino111 1re 

111ånadcr Fån det all l'Crkan ar 

god111am/iirordna11de1.fiir/ii// eller. när 

.fiirlwndling 0111 o/fi'm/igl ackord har 

.fiilil. ackord~/i"dga11 al'gjordes. Ko111-

llli'I' ackord fil/ s1å11d . .tilr .fi}l'(/ri11gen 

krc'ii'as 111 inom /rc 111dnader/i'ån del 

all ack11rde1 sk11/le ha .fi1/lgior1s. Har 

111111ä111ing.fiJr 1111dcr/11illshidraget eller 

ko11k11rsansiika11 gjor1.1· inom rid som 

n11 har angc11s. giillN 1·ad som .Jiirc

skrirs i andra stycke! . 

. -11·1a/ i s1rid mor denna parngra/ iir 

ogiltig!. 

7 .1' /iirsta och a11dra s1.1·<'k1•na I 0 1
1 

.·Irra/ angcicndc .firllgiirandc .fiir 

.fi'am1iden ar 1111dcrhcillsskrldighc1 som 

oran sägs 111giir ej hinder .fiir den 

11ndcrhållshNiill~1;ade af! giim gällan-

de riill rill hiigrc 11ndNhdllsbidrng. 

GiillN m·tale1 undcrhdll enl~-.:1 I ·'' 
fil/ barn 1·a1sfiiriildrar rarkcn rid dess 

.fiidelsc l'rlro eller diirctier ha rnril gifia 

med l'arandra. är del dock bindande 

.fiir den 111rdNhcillsbcrii11igade. 0111 

m·ralct s/111i1s geno111 skriti/~1;. ar fl'd 

f1l'/'so11er berilflrad lwm//ing och god

kä1111· al' bamal'drds11iimncle11. I 'dl'll-

11adslral'arcfiJr slu!a m·ral so111 nu /rar 

ange/Is. iiren 11111 rclrd11adsharnren 1'i 

har llfl/J/ltlff mrnc/ig 1ilclcr. ln11c/iu1ar 

ar1a/c1 draga11dc a11 u'f/ bamc1s 1111der

hdll 111ge l'iss! belopp en gå11g fiir alla. 

skall bdo1111c1 hewlas till bamm·ård1·-

11ä11111den. och skall 111ed helop1w1 så 

.f(ir/äras so111 i 4 kap. 6 11 sägs 111ccl 

m·wcncle pd clc'ir nii11111t cngdngsbc

/11p11. 
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ll'il'<'.\/(/_t:('/l l\'dl'i.ll' 

8 .·~ 

U1a11 lti11clcr a\' radge110111 c/11111 l'iler /)11111 l'ii<'f" arta/ 0111 1111clcrltdll k1111 

g1•11u111 al'llli. w111 1·1i/ig1 7 11 iir ki111kas ar n"ill<'ll, 0111 ii11clri11g i_!iirl11il-
bi11cl1111cl,· jti11mil /iir den 1111dcrltdll1- la11drna /iira11/1•dcr det. li'ir tidrn 

/lt'riilligadc, b/ii·i1 bn1ii1111 11111 1111der- i1111a11 111/a11 har riickts f(/r iii111k11i11g 

/11ill.1Ndmg ii,1;,·r rä11c11 a1111or/1111da dock 11101 11arts he.11rida11de giirm· 

/iimrd11a diirom, 11iir (il/(/raclc/iirlliil- endast pci sil siill <111 11h1•1ald<1 bidrag 

/a11d1'11 11dka//a dt't. U11cler samma sii11s 11cd eller 1,1s hort. 

_!iirn1.1ii1111i11g må ock 11\'llli 0111 1111dcr-

/r,illshidrag, som e11/igt 7 11 icke är 

hi11dw1</c /iir dm 1111dcrlllillsbcrä11i-

gaclc. 11<1 1a/a11 ar den 1111dcr/1<il/sskyl-

di,1;<' jdmkas a1· räl/en . .-i'r 1111d1·rltdll 

10111 m·ses i I 11 /(1s1s1ii//1 all 111gd till 

dn1 bamct 11d11 1·is.1· d/der, l'are det ej 

hinder all giira giillandc riill till hic/rag 

_!iir tid diireticr, ä111"1 1111 /(1/I <'i iirfiir 

lta11de11 .10111 11r.1s iir sagt. · 

Talan som arses i /iir11a styckct md 

ci tiims i ji-dga 0111 arta/. 1·ari,1;e11om 

1111,/c·rluillsskr/dig. i cle11 11rd11i11g som 

st,llf1;as i 7 ~ a11dra stl'Ckct, 1itagi1 si,1; 

all till _ti1/lgiira11dc m· u11clcrlu1/l1skrl

clighc1 som där !ll'SCS 111gira risst be/011/1 

<'Il gi/11,:.: .fiir alla. 

CJ ,1 

-~·,. (/\'/(//, SO/Il makar 11/l'd ll\'SCClldC 

d/iin ·st dc11dc iiktc11skar1sskil/11acl s/111 it 

01111111</crluill till ham, 1111pr11bart obil

ligt_!iir ena make11. md a1·1alc111d hans 

w/a11 ar rä11e11 ,iämkas. liar 1ala11 ri 

l'<'i<'kts inom c11 drti"ån det iikt1'11\kaf1S

skil/11adc11 111cdcle/11dcs, iir rä11e11 till 

111/011 fiir/orad. 

A l'ta/ om underhåll kan ock\å 

jämkas(/\' räf/c/I, 0117 arralet ar oskä

ligt 111ccl hii11sr11 till 11111s1ändighc1crna 

rid dess tillkomst och fhrhdlla11de11a i 

iirri,~I. Bcs/111 0111 all erhållna bidrag 

skall betalas til/hakatdr dock medde

las endast 0111 det finns särskilda 

skii/. 
Har/äststäl/11111.t,.,.hållshidra.1;, 50111 

l//gl'S fil/'//ii/1(/llc/t', 1111c/cr l'll tid m· St'.\' 

år inte ii11dra1.1 till helopf!Cl {Id a1111L// 

siill än w111 a1·s1•.1 i I 11 lagen (I CJ6n:nSllJ 

0111 ii11dri11.i:. ar ri1su 1111dt'rlu}//sbiclm.i:.. 

kan rii11e11 fiir ticll'n <'fil'r det an talan 

har räckts 011111riirn \'(/d Sl/111 har 

hcs1ii1111s nm 1111clcrhdllc1. 111a11 all 

a11/ed11i11g till id111k11i11g i'lliigt /iirsta 
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S1m11w1di' lllll'lw 

] ,, trl'dje strck!'f 

Dl't dliggl'r hamarård111ä11111d. som 

enligt 2 k<tp. I ~ skall siirja for att 

faderskapet till barn /i1s1.11iillc.1. att 

rill1c att barnet tillfiirs:ikras under
h;lll. 

I()_,, /iirsra--trcdje srn-krna 

Talan om underh[tll till harn 
llfll'lag1·s a\· r;iuen i den urt d;ir 

svaranden har sill hemvist. S~1dan 

fr[1ga kan v:ickas :ivcn i samband 

med m:!I riira11de foststWlande av 

faderskapet till harn. 

Fiirs1a srrd.et 111giir ej hi11dcr all 

llflf'laga/i·(~t:o ""' 11ndNhclll i sam ha ml 
111cd iikrc11.1ka1111111//. 

Finns ej behörig domstol enligt 

rad .10111 .1iig.1 i forsta eller andra 

stycket. upptages mälct a\· Stock

holms tingsr:iu. 

11 

Fiiu·slag('n l1·dds1· 

eller andra sryck1'/ hchiil·er dh1'm

flOS. 

/)0111 !'/IN arral 0111 11111lcrhdl/111i

dmg /iir rid i111ill des.1 haml't har l/(ll/ 

en ii.1s dl.ta 111giir inre hindi'/' att 11riirn 

fi'dgan 0111 Ndrag tiir tiden diirc/ii'I'. 

Il ~-

Ham1mirdrnd11111d. som enligt 2 

kap. I ~~kall siirj~1 for att L1derskape1 

till barn /äs1.1r1'ills. skall sc rill all 

barnet tillfiirs~ikras underhCtll. 

I] .1' 

Talan om underhåll till harn 

llflf'/as av r;itten i den ort cf:ir 

svaranden har sitt hemvist. S~1dan 

fr[1ga kan v~ickas ~j\·en i samhand 

med mtd 0111 f~1stsW!fande av fodcr

skapet till b~1rn. äkrl'111ka11s111dl 1·lll'r 

111(// om 1·drt!11at!c11 0111 ham. 

Finns ej behörig domstol enligt 

_liirsra .1·1ycker. llflf'tas mi1let av Stock

holms tingsr;itt. 

13 _,, 

Trå cllcrJlcra nuil 0111 sh/dighc/_/1'ir 

någon arr utge underhållsbidrag till 

harn/dr handläggas i en rä1regc/11g, 0111 

det är rill 11yr1a /iir 111red11i11gc11 eller 

priirningrn. I sdda111 /iill fdr domstol 

som enlig! 1 _1 f är hchiirig all llfifl/a cl/ 

ar 111dle11 uran hinder al' niimnda 

paragra( uppta ären der clll'f' de 

andra, 0111 ralan i mdlcn l'iicks rid 

du111s1olen och der är liimp/igr atr 

mdlen handläggs där. 

Rä11c11 kan bcslura al/ liter särskilja 

111dl som /rar /lirl'lrats cnl~i.:r fiirsra 
stycke/. 
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/IJ -~ Jhirde s1rck1·1 

I Lir rjtten <itt ;1vgiira \ ili..en av 

ller;1 111:in surn :irti1cl,·r till hamel. ftir 
taL1n om underh~illshidrag ej prii\ as 

slutligt innan L1derskq1sfr;·1gan har 
;1vgjmts gc1111m dom ~um nmnit 

Liga i..ral( 

I /Il 
I 111äl Olll underh{tll till barn (dr 

\'1m/11ad1h1mm• !iir11 1a/a11 /iir h<irll<'I. 

ii;·,·11 11111 l'tlrd11<1c/1/111l"_in·11 1·/ har 

11/'f"ldll mrnd(!.! ,Jfd,·r. :l"r siirskild 

/ijrmrndan· /iirnrcl1111d /iir huml'I. har 

/;an ,,11111110 r<ill all /iira 1ala11 /iir 

ham1·1. ·l 1·e11 harna,·:'irdsn;imnd som 

enligt_, 11 1rnli<· sl_l·ckl'l skall tillse att 

h;1rnet tillfi\rs:ikr;1s undcrhäll/ifr föra 

stidu11 talan. Var och en som kan fora 

tal.m for h:1rnet skall hnedas tillfallc 
all \itr;1 .sig i m{1\et. 

12 

l/irnlag<'ll h·d<'lsc 

I !ar r:ittcn all a\'göra vilken av 

!lera m:in som :ir/ilf' till c11 ham. får 

talan om umlcrhållshidrag ej prövas 

slutligt innan faderskapsfr;1gan har 

a\·gjorts gennm dom snm \'Unnit 

laga kraft. 

/.! ,1 

I mitl om underhttll till barn har 

barnavt1rclsn:i111nd som enligt / / _11· 

'kall tillse all barnet tillfrirs:ikras 

undcrh:ill ni// all J!:ira talan /iir 

hamt'f. Var och en som kan föra 

talan for barnet skall beredas till folie 
att yttra sig i mMct. 

l.i ndLTh;.1 llsbidrag r:ir be.-;t :irrnnas till olika belopp !lir S:irsk i Ida delar a ,. 
u nderl1;·i I Istiden. 

l ;ndcrh:-111 till b;1rn f:1r e_i mut den 
undcrh(ilJ,skyldiges bestridande be

s1:i111111;1s !lir tid efter det barnet fyllt 

c1d,·nn11 iir. inn;111 det kan 1ill/iir/i1/igrn 

bcdii111;is hw111 ida u nderh:'tlbskyl

d ighet fiir·cligger d:irefter. 

f _' \ 

I m;IJ cim underl1;1ll till barn kan 

r:itten l(ir tiden intill dess laga kraft 

:ig:1ridc dom L'iler beslut J\irelig).'er 

!'iirurdna om underh[11let efter 1·ad 

.v>lll _!i1111n sk:iligt. Skyldighet att 

utge bidr:1g [1r dock l'/ {tl:iggas nagon. 

om id1· sannolika sk:il /iirel(i;ga an 

hun iir h/,lr<1l'.s'kr/dig. I !ar fråga om 
undcrhiiil ,-;id\ls i s:1111baml 111ed m[1l 

•)111 b'.>bt:illandc ;1v faderskap till 

barn. for fiinmlnande som nu 

n:imnts e_i meddela~. •.im tlcr:1 m:in 

iim inst:irmb i 111;·t1e1. 

l'mlerh:'tll till barn mr ej mot den 
underh[illsskyldit,!es bcstridande he

'it:immas liir tid efter det harnet l\llt 
am111 {1r. innan det kan 1illtiir/i1/ig1 

bediim;is u111 underh;\Jbskyldighet 

tlirL' I igger diirefter. 

I.' 11 

I mi1l om unclerh[tll till barn kan 

r:itten J!_ir tiden intill dess laga kr:1fl 

:ig:111de dom elkr beslut l(ireligger 

förnrdna om underh{tllet efter \·ad 

som dr sk:iligl. Skyldighet ;1tt utge 

bidrag far dcJL·k :t1:iggas n~1gon rndus/ 

om del ti1111s sannolika ~k:il _/iir all 

hidrw.:,s/,1/dighc1 fiiffli.i:.i:_,·1. I for frilga 

11111 underhtdl ,-:ici..ts i samband med 

m{1J nm fastst:iliande a\ bder-,kap till 

barn. Etr l\irordnandc som nu 

n:imnts ej meddelas. 0111 !lera m:in iir 

inst:imda i mi\let. 
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Förordnande enligt första stycket kan pa yrkande meddelas u1an hu\'l1d

förhandling. Innan fiirordnande meddelas. skall motparten beredas tillfalle 

att yttra sig över yrk;1ndet. I far frirordnande meddelats. prii\·;1r r:itten niir 

milic1 a\·giires, om {1tgiirden skall best:'l. 

Fi.irnrdnande som nu niimnts g:[1r i ,·erkstiillighet lika med lag;1 kr;ti't iig;1mle 

dom men kan niir som helst {1terkallas av r:itten 

I !ar nägon genom skriftlig, a\· t d personer hcvittn;1d handling ;"\tagit sig ;itt 

till barn fiir vilket faderskapet skall faststiillas utge underht1lhbidrag lcir tid 

intill dess resulutct av blod undersökning om fi1dersk;1pet lcirefigger, giiller i 

fdga om verkstiillighet p{1 grund av handlingen vad snm iir föreskrivet nm 

verkstiillighct p:'l grund a\· flirbindelse att utge underh{1ll enligt denna 

balk. 

Re1riiffande <'11ag;1ndc enlig! fi"irsta 

styL·kct skall i i)vrigt i tilliimpliga 

delar giilla \"ad som i lag eller ;innan 

li"irL1ttning iir fl"ireskrivet llir fall dt1 
riitten enligt 12 _,,. har meddelat 

fi"in.mlnande •)111 underhållsbidrag 

till barn. 

Om riitt att i vissa fall 1?1 ersiittning 

Betriiffande ätagande enligt liirsta 

stycke1 skall i iivrigt i till:impliga 

delar giill;1 \ad snm i lag L'llL·1· ann;111 

!l"irf;1ttning iir fiire-;kriw1 fiir fall d<1 

r:itten enlig1 15 1' har meddelat 

llirnrdnande om u11d..:rh{1llsbidrag 

1ill barn. 

Om riitt a11 i vissa Ltll rn crS:ittning: 

av ;tllmiinna medel fiir u1giv11a av allmiinna medel for u1g:iv!1a 

underhi\lhbidrag.fi1111as S:irskilda h.:- umkrhålhbidr;1g ti1111s .<ir-;kihb hi.:-

s1ämmelser. s1iimmelscr. 

/.I 11 

Har viss man enligt I kap. I ~ 

ansetts som barns tädN och fast

stiilles att annan man iir .läder till 

barnet. har den frirstnämnde endast 
om S:irskilda skiil fiirc/igga riitt till 

ersiittning av den andre fiir kost

nader som han har haft för barnets 
försörjning. 

/7 1' 
Har v'.:>s man enligt I k:1p. I ~ 

ansetts som barns.till" och fas1sUlles 

:1tt annan man iir./ill" till barnet. hur 

den forstniimnde endast om siirskil

da skiil.liirc/(~ger riitt till ersiittning av 

den andre för kostnader som han har 

haft for barneh forsiir.ining. 

15 kap. 

IH 
Fiirviirvar omyndig viirdehandling som a\"ses i 8 ~- eller iiger omyndig 

eljest att av annan utfå si\dan viirdehandling, må den som skall utgiva 

handlingen fullgöra sin frirpliktelsc genom att i den omyndiges namn 

neclsiitta handlingen i öppet llirvar hos bank, såvida ej den omyndige iiger att 

sj~ilv förvalta handlingen. Förpliktelse all utgiva penningbelopp må ock 

fullgöras hos bank, iindå att elen ej grundas :i nedsatt viirdehanclling: od1 skola 

medlen av banken insiittas rör den omyncliges r:ikning enligt vad om 

bctalnin!:!, som uppbäres å nedsatt \'iirdchanclling. iir siirskilt stadgat. 
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.\111·au111c/,· l1"dd11· 

Ager omyndig att av dödsbo utfå 

viirdehandling eller penningar pt1 

grund av giftoriitt, arv eller testa

mente eller sdsom underhdll enlig! 8 

kap. äll"dahalkcn. vare boutred

ningsman eller testamentsexekutor 

pliktig att, sål'ramt ej v1irdet 1ir ringa 
eller i.iverl'örmynclaren eljest medgi

ver undantag, netlsiitta viirdehand

lingen eller inbetala medlen hos 
bank enligt vad i l'lirsta stycket stad

gas. Vad nu sagts om skyldighet att 

inbetala penningmedel hos bank 

skall ock giilla. tWr någon, som hiir i 

riket driver forsiikringsrörelse. skall 
utgiva lörsiikringsbelopp, som till

kommer omyndig, och fråga ej iir om 

forsiikringsbelopp. som elen omyn

dige iiger att sjiilv förvalta. I fråga om 

pension, livriinta eller annan pil 

grund av försiikring utgående perio

disk frirmån giiller att inbetalning 

hos bank skall ske i den mån 

förmänen for kalenderår överstiger 
ett belopp motsvarande tvfi gånger 
det basbelopp enligt lagen 11962:381) 

om allmiin försiikring som giillt vid 
årets början. 

14 

/-/irn/ag,·11 h dd1,· 

,\ger omyndig att a\· dödsbo utfå 

v:irdehandling: eller penningar på 

grund av giftor1itt. arv eller testa

mente. vare boutreclningsman eller 

testamentsexekutor pliktig att, så

framt ej viirdet iir ringa eller överför

myndaren eljest medgiver undantag. 

nedsiitta v1irdehandlingen eller inbe
tala medlen hos bank enligt vad i 

första stycket stadgas. Vad nu sagts 

om skyldighet att inbetala penning

medel hos bank skall ock gälla. där 

nägon. som h1ir i riket driver försiik

ringsriirelse. skall utgiva försiik

ringsbclopp. som tillkommer omyn

dig, och fråga ej :ir om försiikringsbe

lopp, som den omyndige iiger att 

sj:ilv tlir\alta. 1 fråga om pension. 
livr1inta eller annan på grund av 

försiikring utgående periodisk för

mån giiller att inbetalning hos bank 

skall ske i den m;\n förmånen för 

kalenderår överstiger ett belopp mot

svarande två g<\nger det basbelopp 
enligt lagen <1962:381) om alhn:in 

forsiikring som giillt vid ;\rets bör

jan. 

I andra fall iin som av.~es i andra stycket iige Ö\'erfi.irmyndaren genom 

medclclande till den som skall utgiva viirdehandling eller penningar förordna. 
att nedsiittning eller inbetalning skall ske hos bank. 

Den som necls1itter \"iirclehandling eller inbetalar penningar hos bank enligt 

vad i denna paragraf iir stadgat \·are pliktig att otl.irclröiligen underriitta 

förmyndaren diirom. 

20 kap. 
l) ~ 

J"raga nm m~1l eller 1irende. diir barnadrdsniimnd eller ii\·erflirmyndarc 

har rjtt att ti"ira talan. skall 20 ~ lagen ( 1946:804) om inll.irande av nya 

riittcgCmgsbalken iig<i mots\ ar;indc till:impning. 

1-iirsu stycket g:iller ej m[tl om Första stycket g1illcr e_i m[tl om 

rastst:i11~1mlc av faderskap eller un
derhiill till barn. 

faststjllandc av fadersbp. rard1111d 

11111 eller unclerhäll till barn. 
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Nu\'Clrande ll'd<'lse Föreslagen lrdc/se 

11 ~.i 

Mot beslut som unckrriitt har 
meddelat under riittegången i fråga, 

som avses i 6 kap. 13 ~. 7 kap./}~. 10 

kap. 14 ~, 11 kap. 15 eller 16 ~eller 18 

kap. 14 ~-skall talan foras siirskilt. 

Ö1·1'1gt/11gsbcsrii111111e/ser 

I. Denna lag triicler i kraft, 

Mot beslut som underriitt har 
meddelat under riittegfogcn i fdga, 

som avses i6 kap. lJ ~. 7 kap. /5 ~. 10 

kap. 14 ~. l l kap. l5eller 16~eller18 

kap. 14 ~.skall talan foras siirskilt. 

såvitt avser 6 kap. 7-9. 10 a och 12 ~~ samt 20 kap. 9 * den I januari 
1979, 

såvitt avser 7 kap. 4 ~den I janu:iri 1980. och 

i övrigt den 1 juli 1979. 

Vad som föreskrivs i 7 kap. 12 ~i nya lydelsen om att fråga om unc.lcrhäll till 

barn kan vikkas i samband med mål om värdnadcn om barn skall tilliimpas 

redan fr. o. m. elen 1 januari 1979. 

Bestiimmelscrna i 7 kap. 4 ~i iilclre lydelse upphör att giilla vid utg[rngen av 
juni 1979. 

2. fråga om vårdnad som har viickts före ikrafttriidanc.let hancll:iggs enligt 

iilclre bestiimmelscr. 

J Ar mäl om underhåll anhiingigt vid ikrafttriidandct. prövas målet enligt 
äldre bestiimmelscr. 

4. Talan om underhällsbidrag som har viickts före utgången av år I 979 får 

utan hinder av 7 kap. 8 ~i dess nya lydelse bifallas för liingre tid tillbaka iin tre 

år J"örc elen cl:tg d<) talan dcktes. i den mån inte fordran på bidraget skulle ha 

preskriberats enligt iildre bcsriimmelser. 
5. Bidragsskyldighet som har hestiimts enligt iildre hestiimmelser skall 

bestå enligt vad som följer av domen eller a\·uJet. 

6. Biclragsskyldighet Sl1m har bestiimts enligt iildre bestiimmelser skall 
fullgöras enligt de nya besUmmelserna. Rätten att kriiva ut underhilllsbiclrag 

som har fiirl~illit till betalning g<\r d1xk inte förlorad före utg{1ngen av Eir 1979. 
om den inte skulle ha gätt förlorad dessförinnan enligt iildre bestiimmel

ser. 
7. För biclragsskylclighet som h:1r bestiimts enligt iilclre bestiimmelser 

giiller i fråga om j:imkning och omprövning de nya bestiimmelserna. 

I !ar någon enligt 7 kap. 7 ~andra styL·ket i dess iildre lydelse slutit avtal om 

att betala cngångshelopp till barnet. rnr talan (1m j:imkning enligt 7 kap. 10 ~ 

första stycket i dess nya lydelse dock inte fiiras i fräg<1 lllll avtalet. 

Omprörning enligt 7 kap. 10 ~tredje stycket i nya lydelsen kan pt1kallas 

tidigast den I juli 1982. 

Unclerhilllsbcriittig;id som enligt 7 kap. 7 ~ i dess :ildre lydelse iir 

oförhindrad att göra g:illandc r:itt till högre underh[1llsbiclrag rnr utan hinder 

.1 Senaste lyd~lsc J lJ71i: 111 X. 
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.\'111·a1wu/,• lrdelsc Fiirn'/ag<'ll lrdl'isl' 

a\· de nya hestiimmelserna viicl\a talan om S<,dant hidrag intill utgfö1gen av {tr 

1979. 
8. BesUrnrnelserna i 15 l\ap_ 12 ~ andra stycket i Lildre lydelse tilliimpas 

rortforande 0111 arvlåtaren har avlidit före ikrafttriidandet. 

9. Förekommer i lag eller annan författning htinvisning till föreskrift som 

har ersatts genom hest:in1melse i den nya lagen, tilliimpas i stället elen nya 

bcstii m melsen. 

2 Fiirslai,: till 
Lag om ändring i giftermålshalken 

1-Eirigcnom föres I\ rivs i fråga om giftermålsball\en 1 

tids :1lt 7 kap. 3-5 ~~ skall upphöra att gtilla, 

del\ att 5 kap., 11 kap. I och 14----16 ~~. 13 kap. 10 *samt 15 kap. 11, 24, 25 
och 31 ~~skall hu nedan angivna lydelse, 

d1·/s att i 11 kap . .;;l\all inforas en ny paragraf, 14 a ~.av nedan angivna 

lydelse. 

5 bp. 

Allmänna bestämmelser 
om makars rättsförhållanden 

\Ian och hustru tiro skyldiga 
,·,1randra trohet och histt1nd; de /rara 

arr i samråd verb för familjens 
blista. 

.\lokama iirn 11/ikrigo all. rar efiN 

sin fi'im11i_i;a. ge,111111 1illsk11rr 111· 11c11-

11i11g11r. 1·1•rksa111/re1 i /re111111er eller 

a11111J1kdes hidu1ga rill all hN!'da 

)i1111ilic11 d,·11111c/('rhdll. 111111 mcd m·1c

e11d,· 1i 111ak11ma.1 1'il/k11r 111d a11.1n 

rillhiir/igr. Fil/ Ji1111i/i,·n.11111derhallskall 

riiknm \'(/d .111111 ,·1f11rdra.1 f(ir d1'11 

.!!<'1171·11w11111w lrml1<ill11i11g,·11 11,·/r har

lll'll\ 111•11!11.1111111 s111111 ti'ir rilfi.:odow-

1•11.!1· 111· 1·ard1n1 11wke111 .1iirskildu 

lwlru1·. 

I Balken ''mlryckt J <J73:M~. 

f\-lan m:h hustru 1i'r skyldiga 

varandra trohet och histåncl. De .1kall 

!!l'lll1'/l\a111r l'rirda hem och ham 01 h i 
samråd verka for familjens biista. 

.\laka mo .1kall. 1·ar o,11 en e/ier .1i11 

fiirmtiga, bidra rill det underhdll som 

belriirs /lir all tilfr:odose deras gemen

samma och personliga behor. De skall 

.fiirdc/a 11tgi/icr och sysslor mellan 

sig. 

( !111 1111dcrlr1ill till ham ti11m 

hcstd 111111cisl'r i ./iiräldrat>alk1·11. 
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l.1i111nar 1·acl ena mak<'n enligt _) .11· 

har cltt tillskjuta ic·kl' tillgdng till hestri

cl1111i/c' al' 11tgi/icma/i'ir hans särskilda 

l.wh111· och clc 111gi/icr. han eljes/ med 

ltdnsrn till 111akanws lcrnads/iir/l{]l

/a11c/('ll <'nligl sccl !tar all 0111hc.1iir/a/(ir 

/ilmil/cns 111tdcrl11ill. 1·an' a11dm ma

ken pliktig att i /iimpliga f>OS/l'I' tilllwn

claltdlla ltuno111 cr/imlN/ff!,a penning

llll'cil'I. Rätt till sädan1 bidrag 1ill

ko1111111' dock ej make. som 1·isar 0Fir-

111dg11 a11 ltundlta1·a medel clll'I' m· 

annan särskild orsak icke hc'ir äga 

n111be.1·iir/a 111gi/il'mi1. 

4~ 

17 

Fiireslag1·n ~1·cle/se 

Om de1 som make skall bidra med 

inte räcker till Pir makens personliga 

hehor cl/erf(ir de hewlningar som den 

maken an11ars ombesö~'/er .för famil

je11s underhåll. skall de11 andra make11 

sk/llfa till de pengar som hehiirs. 

Vad med tilWmpning av 2 och 3 ~~ Vad make med tilliimpning av 2 

111• ena 11wkcn iil'erlä111nars rill den och 3 ~~ har lii111na1 till dl'n andra 

andre .fiir 1i/(!!,odoseutde al' ltans mäkcn/iir dennes rwrsonlf!!.11 behov är 

siir.1/.:ilda behov l'are hans egendom. 111011agarcns egendom. 

5 ~ 
Giir make sft: shldig Till llf'/Wnhar 

.fi'irsu1111111'1.11' m· sin 1111derhdlls11fik1. 

Försummar make sin 11ndcrhålls

skyldighe1 ka11 riilten ålägga den 

.försumlige alf betala underhållsbidrag l'arcll' han. om andra maken de1rrkar. 

m· rii11c11.fiirp/ik1ad 1111 Till denne utgirn 

hidrag Till de 111gi/ier jiir .tä111i//1'ns 

underhiill. l'ilka.1 nmbesiirjandc enlft:I 

sed 1111ko111111er 1>1i lto110111 eller rii11c11 

med ltä11srn rill 0111ständighc1Nna 

.finner 1/.:ii/igcn l>iira an/iirtros ltnn-

otn. 

fi 1\ 

Har ena maken 1111dcr el/ kalcn

de!'<ir Jiir fa111i//e11s til/hiir/iga 11ndcr

ltäll lw!i 11tgi/il'I'. SO/Il l/flllCl//lllrli:!!,cn 

c'i1·Nstit:a \'(/c/ 1'111Zt:I l 11· ålegat honom 

.tiir 11nderltäl!er rilf1·kj1110. iigl' ltan. om 

1~/ anna1 11\'talats eller med hänsyn 1il/ 

0111s1äm/ighc1cma far a111agas l'ara 

m·w11. m· andrn maken 11(/d c·rsä11ning 

./iir rnd al' sagda 111gi//er md ansl'S 

2 Riksdagen 1978179. 8 sam/. Nr 9 

till den andra maken. 
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belii;ia pd denne. 

Talan om ersättning md ej l'äckas. 

sedan ett dr Jiir/lutit e/ier ka/rnder

drets utgdng. 

Rätt till ersällning md ej göras 

gällande m· annan än den ersä11nings

bcrä1rigade -~iälr. ri hrller i den rrsätt

ningsskyldigcs konkurs. 

7 .\\' 

Lel'rr makar på grund al' söndring 

åtskilda, skall make ändå bidraga rill 

andra makens underhåll enligt de 
grunder som anges i 2 §. 

Om bidrag till barnens underhåll i 

fall, som al'ses i.första s(vcker. stadgas 

i joräldrahalken. 

18 

Föreslagen lrdelsc 

6§ 

Om makarna inte l'araktigt hor till

sammans, skall make betala under

hålfs·bidrag till den andra maken 

enligt de grunder som anges i 2 ~. 

7§ 

Talan om all underhållsbidrag skall 

fastställas/är inte bifallas.för längre tid 

tillbaka än tre år.före den dag då talan 

räcktes. om inte den bidragsskv/digc 

medger det. 

8§ 

Rätten att kräva wfastställt under

hållsbidrag gårförlorad tre dr efter den 

ursprungligen gällande .f(ir{allodagen, 

om inte armar /o(jer m· andra eller 

tre(/ie stycket. 

Har utmätning .for underhållsbi

draget skelf .före den tidpunkt som 

anges i första s(vcket eller har den 

bidragsskyldige blil'it försal! i konkurs 

på grund ar ansökan som har gjorts 

jore denna tidpunkr. får betalningjiir 

fordringen tas ut ur den u1mä1ta egen

domen eller erhållas i konkursen även 

därefter. 

Har/lire den tidpunkr som anges i 

.första s(rcket ansökan gjorts om 

.förordnande av god man enligt 

ackords/agen (/970:847). jär under

hållsbidraget kräms ut inom tre 
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19 

Föreslagen ~rdelse 

månader från det att verkan av 

}{Odman.\fÖrordnandetjörjöll eller. när 

.förhandling om q[fentligt ackord har 

.fo(jt, ackord!)frågan avgjordes. Kom

mer ackord till stånd, får fordringen 

krävas ut inom tre månader.från det 

all ackordet skulle ha .fi1llgjorts. Har 

utmätning for underhållsbidraget eller 

konkursansökan gjorts inom tid som 

nu har ange/Is, gäller md som före

skrivs i andra stycket. 

Avtal i strid mot denna paragraf är 

ogiltiKf. 

9 ~2 

Utan hinder m· vad rätten beslutit 

0111 bidrag. som i 5 eller 7 f sägs, äge 

rätten {la endera makens yrkande 

annorlundajtirordna därom. när änd

rade .törhållanden [!åkalla det. 

/() f1 
A rtal i.fi'åga. som al'ses il. 3. 7 eller 

8 .11·. md pd ena makens yrkande al' 

rätten jiimkas. 0111 avtalet .finnes 

uppenbart obilligt eller ändrade .för

hdllanden påkalla det. 

Il·'' 
Makarna rnre pliktiga giva varand-

ra de upplysningar rörande sina 
ekonomiska förhållanden. som er

.f(mlras jbr bediimande av rnrderas 

u nderhål lsskyld ighet. 

2 Senaste ll'delse 1976:61 J. 
J Senaste lydelse 1976:613. 

Dom eller avtal om underhåll kan 

jämkas av räl/en. om ändring i.förhdl

landena .föranleder der. Fiir tiden 

innan talan har väckts far jämkning 

dock mot parts bestridande göras 

endast på så sätt att obetalda bidrag 

sätts ned eller tas bort. 

Avtal om underhåll kan också 

jämkas av räl/en, om avtalet är oskä

ligt med hänsyn till omständigheterna 

vid dess tillkomst och .forhållandena i 

öi•rigt. Beslut om all erhållna bidrag 

skall betalas tillbaka/dr dock medde

las endast om det finns särskilda 

skäl. 

/() .~ 

Makarna är skyldiga att liimna 

varandra de upplysningar 0111 sina 
ekonomiska förhållanden som be

hövs .för all de skall kunna bedöma 

rnrandras underhållsskyldighet. 
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Uirnlat:1 ·11 IH/1 ·lie 

IH4 

.\lisshmkar make d,·n h11n11111 enlig! 

12 11 1i/lk11111111and1• hl'hiirigh1.·1. 111d 

ha11 Åll/11/(/ rid yrkmrr/(' (/I' a11dra 

11111kc11 ar rii111·11 fiirk/aras hchiirig

hcll'll .fiir/11sr(!!.. 

Säclanr hn/111 rnrcll' a1· riillen 

11/lf'hiii'l, 11111 11wlwmu ('I/cl.\ cliim111 

eller /i'irii11clwd,· .fiirhalla11dc•n 1 isas 

harn i111rä11. 

Om riiilc11s hf'>/111. sr1111 i dt·11na 

1iaragra!' m·scs. skall ntiirdriiilige11 

gcn,,111 rii111·11s /iirs11rg on111äla11 giiras 

rill iiÅ1c11ska1•\/'cgi11n•r sa1111 k1111t:ii

relsc infuras i !'os/- och Inrikes 

Tidningar och orlSlidning. 

.\.lis1hrukar make sin hchiirighe1 

enlig! /l .11·. kan dillen på yrkande m· 
den andra maken hcslura arr hchiir(g

hcrcn skall 1111phiira. 

Sdcla111 hcs/111 kan höras ar r1/11e11 

0111 makarna är iil'l'l'l'll\ 0111 dl'! eller 

0111 ändring i/iirhti/landenafiiranledcr 

dl'!. 

Rätten skall gcnas1 anmäla hes/111 

som t/\'Sl'S i denna paragrq( 1il/ äklt'n

skapsrcgi.11r1'/ och k11ngiira c/c1 i l'osl

och lnrikn Tidningar och orrs1id

ning. 

14 ~ 
Ar ena maken tiir h11rr,,r11ro el/i'/' 

sjukdom ur srdnd <111 sjiilv 0111hcsiiria 

sina angeliigcnhcter; liar han ci 
nii11111r ti1ll111äkrz-.;, uch iir l'i 1i .. 11 .. ,. 

.fiirmyndarl' 1'll<'r gud man Ji'ir '1111111111 

/(imr.!1111.I. iigc andra maken fiin·

lrdda hon11111. när ang,·/iigc11hc1 _1pr1ar 

sig. som ej 11111n 11/ägc11hcr kan 

1111111ki11/a.\. llfl/'hära avkastnin!,!en av 

/\'on den ena maken f'a gmnd <Il 

sjukdom l'ller h11rramm illfc sjiilv 

\kiiw sina angcl~igcnheter nch /i111as 

111cddtiir/ä111ilie11.1 1111dcrhdll . .fdr den 

andra maken i hchc'i1·h:t: 11111/illflling 

lrtia di'll sjuke 1•ll1·r horrararancle 

makens inkom.1·1 oclr a\'kastningen av 
den makens egendom sa1111k1·i11era111 

ha11k1illt:fldolwrnndc11 och andra {ll'n-

hi111.' egendom 11t'/r 111111(111 hans nint:nll'del. l 'ad sn111 /rar sag/s 1111 0111 

i11koms11111111. om d1•1fiir amk11!/i111d1· 111ak1·.1 h1·hiirft:hl'f gii/ler dock ej. om 

ar 1111'dcl rill/i1111i/jc111 undl'rhlill 011nd- .1a111111anlnnad1'n 111cllan nll!kama 

gii11gli:t:e111arrns. 1111111.i·ärra l'll1·r m:i-rr

ra /ro110111 rillllfirig ,·ge11dc1111. Fi 111d i 

11c1gor .fall tä1r c1:.1·nclo111 a1:r11ras l'llcr 

inrccknas 1'll1·r i sdda11 egclll/0111 

111111/ärcn rcir11glrc•1 inskriras. med 

mindre riiilcn. cf!cr inlriimfwl(/e m· 

.111mnde/i'cln Irans när111asle/i'ii11</i·r. 

v1111 1f1·rns i rike!. 111edgi1·cr dcr. 

1 ·ad 1111 iir 1radga1 ägc ej 1il/d11111-

nin!.!. 0111 111aku111a 11d grund ai· siind

ring lt•1·a iilskilda. 

4 Scna~tc lydelse 1977:655. 

/rar 1111p/riirr dh·r 11111 /i1ll1111ik1ig. 

fiirmrndare ,·llcrgud 111t111/inns fiir d1·n 

si11kc eller hc1rrarnra11di' maken. 

N.ii111ha11d/i11g som a1·s1·1 i /iir.1111 

s/1 ck1•1 iir /lindandctiir den .1i11kc eller 

horrurnrnndc 111a~.cn 1hc11 0111 medlen 

inr" lw/riird1·.1 fiir/i1111ilirns 1111dcrlrdll . 

sd1·ida lrcdic 111011 rnrkc11 in.1dg eller 

hor.te lra inserr alf heh11re1 ej /iirc

/,ig. 
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IH/ 

22 

Om makes släktnamn är särskilt Om makes släktnamn .fi1111s sär-

sta1fr.;111. skilda bestämmelser. 

7 kap. 
3 ,,. 

//ä/iar hustrun jämte ma1111e11 .för 

gäld. som hdda makama el/rr endera 

gjort grnom rättsha11dling av den i 5 

kap. I} .1' avsedda besk(l//'enhe!. och 

l'i// hor.r.:enäre11 siika hustmn .för 

giilden. skall ha11 anhängiggöra sin 

talan inom trå år .fi'd11 .förfallodagen 

eller. 0111 gälden skall betalas l'id 

a 11/(irdra n. Fån dess uppkomst ;fiirsit

trs denna tid. vare rätt till talan mor 

henne .f(irlorad. 

Varder husrmn .försalf i konkurs, 

rnrc hon ej pliktig au/(ir des.~fiirinnan 

gjord gäld ar besk(l(/'enhet. som iförs ta 

s1rcke1 m·ses. ansl'ara med ege11do111. 

som hon under konkursen eller däre.r 

ter.fiirrärrnr. 

4 .\\ 

liar bodelning rcrkstäl/1s i anled

ning ar ho.1killlllul eller äktenskapets 

upf1lösni11g, sl'arar hustmn /lir gäld. 

som arses i 3 .~· och som uppkommit 

.f(ire bnskillnadsansiikningen eller. om 

äk1enskapet Uflfilr'is1s genom mannens 

diid uta11 a11 wla11 om äk1enskaps

skillnad dd rar anhängig. jiirc diids

fallrt eller. om iiktenskap('( 11pplös1s i 

annat .fäll. .fiirc ansiikningen om 

äktenskapsskillnad. endast i111ill l'är

drt m dels den enskilda ege11dom ho11 

ägde rid dr11 tillämpliga tidpu11kte11. 

dels den ege11dom som tillades henne 

rid hodelningen. Vad 11u sagts skall i 

1illiimp/iga delar gälla ären/iir det.Jilll 

att hodc/ning ej skall äga rum i anled

ning ar äktenskapets ur1flliisning. 

llc{/iadc egendom, som i .första 
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sti'ckct si(r.;s. pd grund ai• int<'ckni11g 

eller eljest särskilt ./lir annan gäld än 

cfdr m'ses. varde motsrnrande del m· 

egendomens värde ej 111edrdknad. 

5 ,,1· 

Vad i 3 och 4 11} är stadgat skall ej 

äga rillä1111ming. om hustnrn iklä// s(<!, 

ridstn'icktare betafningsansi·ar. 

23 

Föreslagen fvdefse 

11 kap. 

I ~ 
Är makar ense om att iiktcnskapet Är 111akama ense om att äkten-

skall upplösas. har de riitt till äkten- skapet skall upplösas. har de rätt till 
skapsskillnad. /-/ar make barn under äktcnskapsskillnad. Aktenskapsskill-

sexton år som står under hans vård- naden skalljöregds m• betänketid, om 

nad, skall äktcnska{Jsskillnaden dock makarna begär det eller om make 

/(ircgds av hetänketid. l'araktigt bor tillsammans med eget 

barn under sexton år som står under 
den makens vårdnad. 

14 .f/i'irsta stycket 

Om ena maken e/ier äktcnska{JS

skillnadcn är i behov av bidrag till sill 

tillbiirfiga underhdll. kan räl/en dfägga 

andra 111akrn all utge sädant bidrag 

e/icr rnd som är skäligt med hänsyn till 

hans .flirmdga och örn:r.:a omständig

heter. Vid {ll'iil'!1ingcn skall beaktas all 

make kan ha särskifr behm· ai· bidrag 

.för tiden närmast efier äktenskaps

skillnaden. 

/./ .11 andra stycket 

Hidraget kan. 0111 den 11nderhdlls

sk1'/diges ./Örmiigenhctsförhdllandrn 

och 0111s1ä11d(r.;hc1cma i ö1'1'(1!,I .furan

/eder det. bestämmas till 1·iss1 INiopp 

all utges <'IT gdngji:ir alfa. Ar bidraget 

be"stiin11a11111gd pd siirski/da tidrr och 

ingclr den 11ndcrhå/lsberä11igade 11y11 

äktrnskap. skall bidrag ej l'idarc 

lflgd. 

14 .~· 

E/il.'r äktrnskapsskillnad s1·arar var

.il.' makr för sin .försörjning. 

,;i'r make under en ö1•ergångs1id i 

behm· al' bidrag till sill underhåll. har 

maken räl/ att.få underhållsbidrag av 

den andra maken efter vad som är 

skäligt med hänsyn till den makens 

.förmåga och övriga omständigheter . 

/-/ar make svårigheter all .försörja 

S(IJ sjä!I' efier upplösning av el! långva

rigt äktenskap eller.finns det synnerliga 

skäl har maken rä/f till underhållsbi

drag jör längre tid än som anges i 

andra stycket. 

14 a 11 

Underhållsbidrag (/ier iiktenskaps

skillnad utges .fortliiriandc. Om drt 

.finns särskilda skäl kan räl/en dock 

bestämma all bidragrt skall erläggas 

mrd l.'11 engångsbrfopf'· 
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Nuvarande ~)'(/('/S(' 

U1a11 hinder al' rad so111 l!.l'llOlll 

rä11e11s b('s/111 eller genom aFlal blivi1 

bes1ä1111 0111 bidrag 1ill,/i"d11skild 111akes 

umlerhdll kan riilli'll pd ende/'{/ 

makens yrkande .Jiirordna 11d a1111a1 

säll dämm. när ii11drade/iirhdlla11clc11 

påkallar del. Endast om synnerliga 

skäl föreligger får dock underhållsbi

drag 111dö111as. 0111 sdda111 hid/'{/g icke 

1id(1!.are skola/ 111gd. eller höjas utöver 

det högsta belopp till vilket bidraget 

tidigare varit bestämt. 

Fiirsta stycket äger ei 1illämp11i11g. 

om 11ågo11.f(i1plik1a1s eller d1agi1 s(I!. a11 

1ill.fi'dnskild makes 1111dcrhd/l u1ge Fiss/ 

bclop11 en ,l!.ång .fi:ir alla. 

24 

Fiireslagen (1'delse 

Bes1ä111111clsema i 5 kap. 7 och 8 .1'} 

skall 1illä111pas iircn i.fi"d.w 0111 1111dl'r

hdll l'./ier äk1e11.1/..apsskill11ad. 

Bestämmelserna i 5 kap. 9 -~· om 

jämkning lil!ämpas även i fråga om 

underhåll efter äk1e11skapsskill11ad. 

Endast om synnerliga skiil föreligger 

får dock på grund ar ändring iförlull
lamlena underhållsbidrag höjas ut

över det högsta belopp till vilket 

bidraget tidigare har varit bestämt. 

Dom eller avla/ om underhållsbidrag i 

fvrm m• e/t engångsbelopp .fdr ej mot 

par/s be.1'/ridandejämkas pd grund av 

ändring i .flirhållandena. 

16 ~ 
Är avtal. som makar med avse

ende på förestående äktenskapsskill

nad träffat om bodelning eller ><:d 
diirmed ägN samband eller 11111 bidrag 

lill makes umlerhdll. uppenbart obil

ligt för ena maken, skall det på hans 

talan jiimkas av riitten. Har talan ej 

väckts inom ett år från det iikten
skapsskillnaden meddelades, iir rät

ten till talan förlorad. 

Är avtal, som makar med avse

ende på förestående äktenskapsskill

nad träffat om bodelning eller vad 
som har samband diirmecl, uppenbart 

obilligt för ena maken. skall det på 
den makens talan jiirnkas av rätten. 

Har talan ej väckts inom ett år från 

det äktenskapsskillnaclen medde
lades, är rätten till talan förlorad. 

13 kap. 

10 ~ 
Till betalning förfallet underhålls- Till betalning förfallet underhålls-

bidrag, som make jlimlikt 11 kap. 

14 .11 har att en gång för alla utge till 

andra maken, skall vid bodelningen 

utgå av vad därvid tillkommer andra 

bidrag, som make jämlikt 11 k3p. 

14 a .11· .fbrs/a s1ycke1 har att en gång 

för alla utge till andra maken, skall 

vid bodelningen utgå av vad diirvid 

5 Senaste lydelse 1976:613. ÄmJ;·ingcn inncbiir bl. a. att andra stycket upphiivs. 
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maken utöver egendom till tiickning tillkommer andra maken utöver 

av denne {1vilandc: giild. egendom till tiickning av denne 
{1vilandc giild. 

15 kap. 

11 ~ 

I mål om iiklcnskapsskillnad sk,tll riitten. på yrk<tmk av endera maken. för 

tiden intill dess la!_.!a kraft iigande dom föreligger förordna om sammanlevna

dens hiivande och om forhud for makarna vid vite av !Un!_.!else i högst ett i1r 

eller böter att besiika \·arandra. R;itten kan också för samma ticl förordna efter 

vad som finnc:s sk:iligt om bidraga\· ena maken till den andras underh<rn. 

Vid förordnande om sammanlev- Vid förordnande om sammanlcv-

nadens hiivande kan riitten best:im- nadens hiivande kan riitten bestiim-

ma. vilken av makarna som skall fä 
sitta kvar i hemmet. Dömes till 

iiktenskapsskillnad, skall sådan be

stämmelse gälla till dess bodelning 

sker. ~·lake som bcriittigats att sitta 

k\·ar i hemmet ftir inneha och nyttja 

de andra maken tillhöriga lösören 

snm ing!1r i bohaget. s:1\·ida ej riitten 

betriiffande viss e!_.!endom förordnar 

annorlunda. Om dc:n nyttjanderiitt 

som sålunda kan tillkomma make 

ma. vilken av makarna som skall rn. 
sitta kvar i hemmet. Dömes till 

iiktenskapsskillnad. skall s3.dan be

stiimmelse giilla till dess bodelning 

sker. Make som hcriittigats att sitta 

kvar i hcmmet får inneha och nyttja 

de andra maken tillhöriga lösi"iren 

som ing:lr i hoh<tget. .<1vida ej riitten 

betriiffande viss egendom förordnar 

annorlunda. Om den nyttjanderiitl 

som sålunda kan tillkomma make 

giiller vad i 5 kap. 8 .1'. siigs. giiller vad i 5 kap. / / 11· s;igs. 

Förordnande enligt första eller andra stycket f{1r meddelas utan huvudför
handlin!;!. lnn;1n förordnande meddelas. skall tillt:ille att yttra sig över 

yrbndet heredas anclrn maken. liar fr\rordn:1nde meddelats. skall r:itten n:ir 
mMet avgöres pröva. om Mgiirclen sbll hcstä. Förordn:rnde om sammanlev

naclens h:ivandc och om he . .;;i·iksfi.irbud skall bestC1. om make begiir det. 
Beslut enligt denna paragraf skall verkst:illas lika med laga kraft iigamle 

dom men kan n:ir som helst {llerkallas a\· r~itten. lkslut om sammanlevna

dens h:i\·;mcle och ,_,m hesi.iksfiirhud far dock ej [llerkallas.om make nrntsiitter 

sig det. 

2H 
Har make yrkat åliiggandc for I !ar make yrkat aliiggamlc för 

andra maken att utgiva underhålls

bidrag enligt 5 kap. 5 eller 7 \1 eller. 

efter det till iiktenskapsskillnacl blivit 

dömt. enligt 11 kap. 14 ~- eller har 

make påkallatjiimkning i vad genom 

rättens beslut eller genom avtal blivit 

bestämt om saclant bidrag. kan r~itten 

andra maken att utgiva underhälls

hidrag enligt :i kap. 5 eller f> ,1 eller. 

el'ter det till iiktenskapsskillnad bii\ it 

dömt. enligt 11 kap. 14 ~- eller har 

make påkallatjiimkning i vad genom 

r:ittens beslut eller genom avtal blivit 

best~imt om sådant bidrag. kan riitten 
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på yrkande för tiden intill dess laga på yrkande för tiden intill dess laga 

kraft iigancle dom föreligger förordna kraft ~igande dom föreligger förordna 

cliirom efter vad som tinnes sk~iligt. cbrom efter vad som finnes sk~iligt. 

25 ~ 
I !ar make yrkat att enligt 5 kap. s ~ Ilar make yrkat att enligt 5 kap. 

av andra maken till nyttjande erhålla / / ~ av andra maken till nynjande 

nödiga lösören eller påkallat j~imk- crh,rn:1 nödiga lösören eller påkallat 

ning av avtal i sådan fråga. iige jfo1kning •n avtal i sådan fråga. iige 

riitten. p:\ yrkande. meddela förord- riincn. på yrkande. mcddela förord-

n:rnclc diirom för tiden intill dess laga nandc diirom fi_ir tiden intill dess laga 

kraft iigande dom föreligger. kraft ~iganclc dom föreligger. 

31 ~ 6 

\"istas den. mot vilken talan enligt denna balk rikt<is. på okänd ort. skall 

hans riitt i .'iaken bevakas av god man som s~igs i 18 kap. föriildrabalken. 

Det~amma g:illcr. om han vistas pit kiind ort utom riket men st:imningen eller 

andra handlingar i målet ej kan delges honom eller llan underlåter att sUlla 

lllllbud för sig och S:irskilda skiil föreligger att fororclna god man. Gode 

mannen skall samråda med part för vilken han förordnats i den mån det kan 

ske. 

I fråga om ersiittning till god man 

som a\·ses i första styckct sbl\ g~i\la 

\·ad i _'O kafi. 19 1'· l(iriildrahalken 

st:idgas •mg:'lcndc crsiittning åt riittc

gångsbitrlide. 

Ö1·ergd11gsh,•srämme/scr 

I fråga om ersiittning till god man 

som avses i första stycket skall giilla 

vad i /0 kap. 13 1' föriildrabalken 
stadgas ang,kndc ersiittning åt riittc

gångsbitriicle. 

I. Denna lag triicler i kraft den I juli 1979. 

2. Har någon genom sådan riittshandling som avses i 5 kap. 14 ~ i iildre 

lydelse före den I juli 1979 förpliktat sin make fär riittshandlingen göras 

gällande enligt jldre bestiimmelser. De upphiivda bestämmelserna i 7 kap. 

3-5 **gäller alltjiimt i fråga om skuld som har uppkommit före ikrafttriidan

det. Vad som s~igs i 5 kap. 14 ~ andra stycket i dess nya lydelse tillämpas 

endast i fräga om riittshandling som har företagits erter ikrafttriidandet. 

3 . .\r mål om unclerhäll anh:ingigt \id ikrafitriidandet. prövas malet enligt 

iildre bcst:immelscr. 

4. Talan om underh~tllsbidrag som har viickts fore utgängen a\· ar 1979 far 

utan hindcr av 5 kap. 7 ~och 11 bp. 14 a ~andra stycket i nya lydelsen 

bi fal Lis för liingre tid tillbaka Lin tre år före den dag eld talan viicktes. i elen mån 

inte fordran pä bidraget skulle ha preskriberats enligt iildre bestiimmelser. 

6 Si::nastc lydl:isc 197 3:944. 
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5. Talan om underhållsbidrag enligt 5 kap. 5 ~i den nya lydelsen får ej avse 
tid före utgången av år 1977. 

6. Bidragsskyldighet som har bestämts enligt iildre bestämmelser skall 
bestå enligt vad som följer av domen eller avtalet. Vad som iir föreskrivet i 
11 kap. 14 ~andra stycket i dess iildre lydelse om att bidrag skall upphöra att 

utgå, om den underhållsberiittigade ingår nytt iiktenskap, skall fonfarande 

gälla i fråga om bidrag som har bestämts före ikrafttriidandet. 

7. Bidragsskyldighet som har bestiimts enli.'d iildre bestiimmelser skall 

fullgöras enligt de nya bestiimmelserna. Riitten att kräva ut underhållsbidrag 
som har förfallit till betalning går dock inte förlorad före utgången av år 1979, 

om den inte skulle ha gått förlorad dessförinnan enligt äldre bestiimmel

ser. 
8. För bidragsskyldighet som har bestämts enligt iildre bestiimmelser 

gäller i fråga om jämkning de nya bestämmelserna. 
9. Förekommer i lag eller annan författning hiinvisning till föreskrift som 

har ersatts genom bcstiimmelse i den nya lagen, tilliimpas i stället den nya 

bestUmmelsen. 

3 Förslag till 
Lag om ändring i ärvdabalken 

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 6 ~ och 8 kap. iirvdabalken skall upphöra 
att gälla. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. De upphiivda bestämmelserna skall 

dock fortfarande tillUmpas om arvlåtaren har avlidit före ikraftträdandet. 

Vid tilHimpningen av 8 kap. 10 ~ iirvdabalken enligt punkt 4 av övergångs

bestiimmelserna till lagen (] 969:621) om iindring i ärvda balken gäller 
fortfarande 7 kap. 6 ~ ärvdabalken. 

4 Förslag till 
Lag om ändring i uts<ikningslagen (1877:31 s. 1) 

Härigenom föreskrivs att 54 a ~ utsökningslagen (1877:31 s. I) skall ha 

nedan angivna lydelse. 

:\'ul'(lrande irdelse 

På grund av skriftlig, av två 

personer lx:vittnad förbindelse !lir 

utmätning iiga rum för bidrag, som 

någon enligt förbindelsen skolat 

Frircslage11 IFddsc 

På grund av skriftlig, av två 

personer bevittnad förbindelse får 

utmiitning iiga rum för bidrag, som 

någon .::nligt förbindelsen skolat 

I Senasrc lydelse 1976:615 . .Ändringen inncbfir bl. a. all andra s1ycke1 upphfivs. 
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utgiva till fullgörande av umkrhålls

skyldighet jiimlikt giftermåls- eller 

för:illlrabalkcn eller skolat erliigga till 

barnavärclsniimnd såsom ersiittning 

för barns \'(ini jiim I ik t barna drdsla

~en. lktriilfande underhiillsbidrag 

1i/I make skall dock vad nu sagts ej 

iiga tilliimpning. 11m/ 111i11</1"<' makar

na under den tid bidraget avser lerde 

u, h ulliiii1111 /nc1 ci1.1kilda 1•d gn111d ur 

,1;11,/ri11t: l'licr 1:/11•1 h1·1111kil/11ad. 

flor /lidrog .10111 111"11'.\ i I 1110111. 

,l(ir/(11/ir 1ill l,c11i/11i11g ridi,wl"<' ii11 Il"<',;,. 
i11nun 1111\ii/-011 g/urrln. /iir u11111ir11i11.~ 

p1i .t:/"/111.-/ 1/1" /iirhi11r/ef.11'/I d SÅ:<'. rll/1 

giildl'1uirl'11 {'tisrdr (/I/ Ndragl'I g11/dir.1 

uch i111'ii11rl11i11g<·11 ci /,:011 1111'1/ hii111.rn 

1ill 11111s1ii11digh1 '/('/"110 i iil'l"igl /ä11111as 

/111/11 1/IV'Cllcfl' . 

28 

utgiva till fullgörande av underhålls

skyldighet jiimlikt giftcrmtils- eller 

11.iriildrabalken eller skolat crliigga till 

barna värdsniim nd säsom crs;it tni ng 

for barns drd jiimlikt barna\ :irdsla
gen (/9f>I; 'i/J. Bctriilfandc under

Mllshidrag som 1kal/ 111gm1.11il/gd/rl1·-

11dr1·11\ makc./iir 111ak1·11.11·g1•11 dl'i l'llN 

tiir 111c1komos hum skall dnck \·acl nu 

sagts iiga tilliimpning 1·11.lm1 11111 

makarna under den tid bidraget 

a\·ser l'i 1·aroklit:I bor/dl' 1/l/1·1111111111111 

od1 11/irii/1111 ei i.:lira iil'l. 

.\r talan om törhindelsen anhiingig vid domstol, iiger denna förordna. att 

utmiitning p[i grund av forhindelsen tills vidare ej ft1r iiga rum. 

Den som vill erhålla utmiitning Den som vill erhålla utmiitning 

skall ingiva förbindelsen i huvud- skall ingiva förbindelsen i huvud-

skrift 1il/ u1miir11ings111a1111c11. skrift e//N, om 111mii111i11gs111a1111c11 

anwr del lillriich:lig1, besmM 

mskrifi. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1979. Besliimmclscrna i 2 mom. i 

paragrafens iildre lydelse giiller dock fortfarande intill utg[mgen a\ {1r 

1 'i7<l. 
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5 Fiirslag till 
Lag ont ändring i harnadrd.,lagrn (1960:97) 

I Wrigcnom ffacskri\'s all 7 ~ harnav~mlsiagcn ( 1960:97)1 skall ha nedan 

angivna lydelse . 

.\'ll\'il/Wldt' /rdl'f.11' 

I fr<lga 1im harna\årdsniimnd tilliimp<1s hestämmclscrna i 3 1'ap. 2 ~- 3 ~ 

l(irsta styL'kct. 4 ~- 5 ~ första och tredje styckena. 6-8 ~~- 9 ~första styc1'ct 

och 10-12 ~~ kommunallagen (I 977: 179) på mot~varande siitt 

l.ippdrag. som •1\·ses i J kap. 12 ~andra stycket kommunallagen ( 1977: I 79J. 

får ej omfatta hcfi1genhet all 

I. utdöma förelagt vite. 

2. vidtaga •ltgiird enligt 26 ~ 2. J eller 4 eller enligt 29 eller ](J ~eller giira 

framstrillning nm intagning i ungdomsdrds~kola. 

J. meddela hes!ul som <l\·ses i 46 ~andra stycket. tillstitnd elicr llirhands

heskcd som avses i 47 ~eller förbud snm <J\'Ses i 50 eller 'il ~eller 

4. fullgöra vad som ankommer pii niinrnden enligt 5 ~lagen ( 1947:529'iom 

allmiinna barnhidra11 eller enligt 9 ~ lagen ( 1964: 14]) om hidragsli'\rskutl. 

Lippclrag som avses i J kap. 12 ~ 

andra stycket kommunallagen 

(1977: 179) far. såvitt giiller foriildra

halken. omfatta endast hefogenhet 

alt fullgöra vad som ankommer på 

niimnc.Jen enligt 1 kap. 4 ~- 2 kap. I. 

4--6. 8 och 9 ~~- J kap. 5. 6 och 8 ~~ 
samt 7 kap. -'· 7 11ch I I ~~ niimnda 

balk. Lppdrag att !'ullgiira uppgift 
som anges i 2 kap. lJ ~ för:ildrahalken 

för dock ej omfatta hcfogcnhet att 

besluta att iL·ke påbörja utredning 

eller alt liigga ned päbörjad utred

ning .. Lppclrag att fullgiira uppgift 

som anges i 7 kap. 7 ~ för:ilclrahalkcn 

får ej omfatta befogenhet att godk:in-

Uppdrag snm a\·ses i J kap. 12 ~ 

andra stycket knmmun<'llagcn 

( 1977: I 7lJ) rnr. s;\vitt g:ilkr för:ilclra

halkcn. omfatta endast hefogenhet 

att fullgöra vad som ankommer på 

n:imnden enligt 1 kap. 4 ~- 2 kap. I. 

4--6. R och 9 ~~- J kap. 5. 6 och 8 ~~ 
samt 7 kap .. ~. I I 11ch !.J ~~ n:imnda 

balk. Uppdrag att fullgöra uppgift 
som anges i 2 kap. fJ ~ fortildr•1halkcn 

l'<:tr dock ej omfatta hcl(1genhet all 

hesluta att icke ~xibi.irja ulreclning 

eller alt liigga ned p<"ihörj:icl utred

ning. Lppdrag att fullgi\ra uppgift 

som anges i 7 kap. 7 ~ foriildrabalken 

for ej oml~1tta hefogcnhet att god1':in-

na avtal som innefattar <Ilaganc\e att na a\'tal som inncfal!ar åtagande att 

utge engtlngshelopp. utge eng<1ngsbelopp. 

Niimnckns prntokoll behöver ej. utöver \':td som f!iljcr a\· 14 ~tredje och 

ljiirde styckena denna lag. upptag:1 <lilnat iin uripgirt om niirvarande 

ledamöter. hcslutet i \'ar_ie :iienck och uppgift om reservation. 

t_:ian hinder av 2 * 2 flirvaltningslagen (I 971 :2'10J tilliimpas bestiimmcl

serna i 4 uch 5 ~~ njmncla lag i samtliga iircnden hos harna\·{mbniimncl. 

D.::nna lag tr:idcr i kraft elen I juli 1979. 
1L1gcn111111rl'L"kt \•nl:llJ.lX. 
c Scn:1s1.: lydcl'e i 'J77: 1037 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagm 0964:143) om bidragsförskott 

H~frigenom föreskrivs i fråga om lagen (1964:143) om bidragsförskott1 

dels att I, 2. 4, 7. 15 och 18 §~skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a ~- av nedan angivna 

lydelse. 

Nurarande ~rde/se 

Tillkommer vårdnaden om barn. 

som är sl'<'nsk medborgare och bosatt i 

riket. endast en av .föräldrarna eller 

står barnet icke under fiiräldrarnas 

vårdnad. utgår enl(~t vad nedan 

stadgas av allmänna medel bidra,::s

./Örskott till barnet i .f(irhållande till 

fader eller moder. som ej har vård

naden nm barnet. 

Bidrags/örskoll utgår även till här i 

riket howm barn som icke är svensk 

medborgare om l'årdnadslwvaren är 

bosatt i riket och antingen barnet eller 

vårdnadshal'Gren sedan minst sex 

månader vistas i riket. 

Fader eller moder. som (j har 1•åul

naden om barnet. benämncs i denna 

lag underhållsskyldig. 

l ' ~ 

2 ' ' 
Bidragsförskott utgår icke därest 

al barnet bor tillsammans med den 

I Lagen omtryckt 1976:277. 

Föreslagen ~vde/se 

I enlighet med vad som .föreskrivs i 

denna lag lämnas bidrag~förskofl av 

allmänna medel till barn som är basal/ 

här i landet. Ar barnet ime svensk 

medborgare. 1illämpas dock lagen 

endast om också barnets vårdnadsha

vare är bosatt här i landet och antingen 

denne eller barne1 vistas här sedan 

minst sex månader. 

Om ingen av .föräldrarna eller 

endasl en av dem har vårdnaden om 

barnet. lämnas bidrag.~försko11 i .för

hållande till .förälder som intl' har 

l'årdnaden. sål'ida denne inte 1•arak

tigt bor tillsammans med barnl'I. Om 

håda föräldrarna har vårdnaden om 

barnet gemensamt men barnet l'Grak

tigt bar 1illsammans med endast en av 

dem. lämnas bidragsförskoll i.förhål

lande till den andra Jiiräldern. 

Förälder i .förhållande fil/ vilken 

bidrags/örsko1t lämnas enligt andra 

srycket kallas i lagen 11nderhållsskyl

dig. Vad som sägs i lagen om vård

nadshavare gäller. ijäll då barnl'I står 

under båda.föräldrarnas vårdnad. den 

av!Oräldrama som l'araktigt hor ri/1-

sammans med barne1. 

Bidragsförskott lämnas ej, om 

al l'årdnadshavarcn llflfil'llbarligen 
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Nul'(lrande l\'dclsc 

underhållssky/dige; 

31 

uran gi/1ig1skäl11nder/å1er att vidwga 

eller mnil'crka till å1gärder .för alt få 

underhdllshidrag eller faderskap 1i// 

hame1 Ji1s1s1ti//1: 

b) det föreligger grundad anledning antaga att den underhållsskyldige i 

vederbörlig ordning betalar faststiillt underhållsbidrag icke understigande 

vad som skulle utgå i bidragsförskott enligt 4 ~ första och andra styckena: 

c) det finnes uppenbart att den underhållsskyldige annorledes sörjt eller 

sörjer för att barnet erhåller motsvarande underhåll: 

d) vårdnadshal'aren uppenbar/igen dJ barnet m• an11a1 skäl llfl/Wllhar-

11ta11 gi/t1)u skäl underldwr all l'idwga /igen saknar hehov m· hidrags/iir-

eller med\'crka till åtgärder för au/{} sknll. 

underhållsbidrag eller faderskap till 

barnet fäsiställt. 

4 ' ' 
Bidragsförskoll utgör för år riiknat fyrtio pr0<:ent av det basbelopp som 

enligt I kap. 6 ~ lagen (] 962:381) om allmiin försiikring har faststiillts för 

månaden före den som bidragsförskottet avser. 

Skall bidragsförskott utgå i förhållande till såviil fader som moder eller iir 

barnet beriittigat till barn pension enligt 8 kap. 5 ~lagen om allmiin försiikring. 

utgör dock bidragsförskottet tre1tio procent av det basbelopp som anges i 

första stycket, i förra fallet i förhållande till varje underhållsskyldig. 

Föreligger grundad anledning antaga att faststiillt underhållsbidrag betalas 

i vederbiirlig ordning, utgör bidragsförskottet skillnaden mellan förskottsbe

Jopp enligt första eller andra stycket samt underhållsbidrugets belopp. 
Bidrags/iirsko11 111gdr (j med högre Om del underhållsbidrag som har 

belopp ön undcrhållshidraget. därest h/i1·it fastotällt uppenbarligen 11nder-

1'ård11adsharnren uppenbar/igen uran stiger rnd den wulerhål/.sskyldige bör 

giltigt skäl underlåter att vidwga eller erlägga i bidrag. lämnas inte bidrags-

me1/i>erka till åtgärder/br atifå under- .fiJrskoll en/igtförsta eller andra stycket 

!11illsbidraget höjt. med hiigre belopp iin 1111derhå//shidra-

gc1. I fall som avses i l!w/je styckl'I 

lämnas inge1 hidrags/iirskott. 

4 a ~ 
I far när undcrhå//shidrag skallfast

stiillas beaktats au den underhJ//s

skyldige i l'iisentl(r: mån .fi1//g1Jr sin 

1111derhå/lsskyldighe1 genom all ha 

hame1 hos sig. minskas bidrags/iir-
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;V111·am11r/1· lrdeisl' 

Sedan bidragsförskott sökts skall, 

under förutsiittning att den under

h[tllsskyldiges vistelseort iir kiind 

eller kan utrönas. omedelhan till 

honom avsiindas meddelande om 

ansökningen med foreliiggande att, 

diirest han har något all anföra i 

anledning •tv ansökningen. inom 

viss kort tid muntligen eller skrift

ligen yttra sig. I meddelandet skall 

tillika liimnas underriittelse om stad

ga ndena i 2 ~ a}, b) och c) samt 4 ~ 

tredje stycket. 

;-.;iir förs;ikringskassan meddelat 

beslut i iirendet. skall sökande och 
vtmlnadshavare skriftligen under

riinas om beslutet. Beslutet skall 
skriftligen delgivas den underhålls
skyldige. Har ansökan om bidrags

f()rskott ej bifallits eller hil:tllits 

endast till viss del. skall beslLttet 

delgivas iiven sökanden och v:1rd

nadshavarcn. Har förskott beviljats. 

skall diirvid underriittelse liimnas 

sökanden och vårdnadshavaren om 

stadg<111dena i 12 och 13~~ samt. i 

annat fall iin som avses i 4 ~ tredje 

stycket. den underhållsskyldige om 

32 

Fiin•.1/agc11 i1'dcl11· 

skotll'I med belopp som warar 11101 den 

i/('/ m· 1111dcrhdllsskrldigh<'li'11 som 

.fii/f~örs pd della sii11. 

Har den 111!ilerlu/llsskyld~i.:e räl! 1il/ 

{11'1/mg pd 1111dcr/l{///\11idragcr enlig! 7 

kap. 4 {/iiräldmbalkcn där/1'ir all ha11 

har /w/i hame1 hos s1:~ och skall 

m·tlragc/ heak!as enligr 15 \1. vid årcr

kra1· 11\' flidrags/iirskotl, minskas k11111-

111a11dc bidrag1/iinko11 med hl'lo11p 

som skall lwak1as rid d1crkravcr. 

Sedan bidrngsf\irskott sökts skall, 

under f!irutsiittning all den under

htillsskylcliges vistelseort iir kiind 

eller kan utrönas. omedelbart till 

honom av<indas meddelande om 

ansökningen med föreliiggande att, 

diirest han har något att anföra i 

anledning av ansökningen. inom 

viss kort tid muntligen eller skrift

ligen yttra sig. I meddelandet skall 

tillika liimnas underr:ittclse om stad
gandena i I .ffiirs!a och andra s1yck

e11a. 2 ~ bl, c) och d) samt 4 ~ tredje 
stycket. 

'.'liir försiikringskass;1n meddelat 

beslut i :irenclet, skall sökande och 
vörclnadshavare skriftligen under

riittas om beslutet. Beslutet skall 
skriftligen delgi\aS den un<..lerhålls
skyldige. Har ansökan om bidrags

för'ikott ej bifallits eller hifollits 

endast till \·iss del. skall beslutet 

dclgivas iiven sökanden och vård

nadshavaren. liar förskott beviljats, 

skall diin id unclerriittclse liimnas 

sökanden och v;\rclnadshavaren om 

stadgandena i 12 och 13~~ samt. i 

annat fall iin som avses i 4 ~ tredje 
stycket. elen underh;'illssk:-·ldige om 
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forc:skrifterna i 2 ~ aJ. b! och cJ samt foreskrirterna i 2 ~ h), cJ och dJ samt 

l 6 ~- 16 ~. 

l den m(111 bidragsforskott svarar 

mot fa-;tstiillt underhållsbidrag intd

der den fiirs:ikringskassa hos vilken 

den umkrhällsskyldige iir inskriven 

eller skulle ha varit inskriven om han 

upp(\'llt ~tidersvillkoret i l kap. 4 ~ 
l<1gen 1!962:38ll tl!n allmjn fiirsiik

ring i barnets riitt till underhällshi

drag gL'nten10t den underh<\llsskyl

dige . .\r den underhållsskyldige ej 

inskriven nd1 skulle han ej heller 

under angiven f(.\rutsiittning ha varit 

inskriven hos •illmfo för"iikrings

kassa, intriider Stl1ckhnlms liins all

miinna försiikringskassa i barnets 

riit t. 

3 Riksdagen 1978179. 8 sam/. Nr 9 

15 ~ 
I den mån hidrag~fiirskott svarar 

mot f"aststiillt underh<)llsbidrag intrii

der den forsiikringskassa hos vilken 

den underhållsskyldige iir inskriven 

cl kr skulle ha varit inskriven om han 

uppfyllt åldersvillkoret i I kap. 4 ~ 
lagen (!%2:381\ 0111 allmiin försäk

ring inrill hc/opp so111 har lä111na1.1· i 

hidrags/iirsku11 i barnets riitt till 

undcrh;\ll;;hidrag gentemot den un

derhållsskylclige. Ar den underhålls

skyldige ej inskriven och skulle han 

e.i heller under angiven förutsättning 

ha varit inskriven hos allmiin försiik

ringskassa, intriider Stockholms läns 

allmiinna frirsiikringskassa i barnets 

riitt. 

Har den 1111derhd!l.1skyldige räl! rill 

ardrag på underhål/sbidrager e11/igt 

7 kap. 4 ,1· fi.iräldrahalkcn där/iir art 

ha11 har ha/; barm'! hos sig. skall han. 

/iir all ardraget skall k111111a heakras 
\'id drNkrm· m· bidrag\"/iirskoll c11/igt 
)ör~111.11yckN, an111äla dc11a 1il/.försäk

ri11gskassan inom ll"l' 111d11ader Fån 
urgångcn m· den kalcndcrmdnad då 

l'isrelse11 upphörde. Den u11dcrhålls
skrldige skall genom i111.1x ar den 

andra)öräldcrn eller. om sådanr inryg 

inre kan erhållas. på annar säll sryrka 

all han har ha/; bamer hos sig under 

den rid som ardragN m·ser. 
Oarse11 rad som har hesrämrs 

gc11om dom eller arra/ heakras ardrag 

som arses i andra sry,'/.:cr cnda.1·1 om 

den 11ndcrhålls.1kyldigc har ha/i harncr 

hos sig under en sa111111anhängande rid 

a1· minsr .fi'lll hela drg11. 
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.\'/l\'(//"(/l/dt• /\'d,'./1,, 

Förs:ikringskas-;a som avses i 15 ~ 
far besluta att {1terkrav gentemot den 

underh;lllsskyldige för det allm:in

nas riikning skall eftergi\'aS. Eftergift 

får meddelas om det iir skii/(~r I/led 

hiinsrn 1ill all c/('lf 1111clerl1til!ssky/df~c 

l'ari1 .1/11/.., arhe1sms. 0111hii11cll'rlag<'l1 

.fiir l'drd eller ha/i s/nr fiirsiir/11i11gs

hiirda. Eftergift ftir också meddelas 

om det av ann;m anledning framst:'lr 

som skiiligt. 

34 

18 s 
Fö1<ikringskassa som a\·ses i 15 ~ 

får besluta att återkrav gentemot den 

underhällsskyldige för det allm:in

nas riikning skall cl'tergivas hd1 l'i/er 

dc'M.1. Eftergift för mc·ddelas om det 

:~r pdkal/(// ll\' ii11clri11g i drn 1111dl'!'

hdl/sskrldigcs cko110111iska /iirhcilla11-

dl'11. Eftergift får <Xkså i iil·rigl 

meddelas om det framsttir snm 

sk:iligt ml'd hii11.1y11 1il/ cll'll 1111cler

hdl/ssk)'idigc.1· pcrso11/iga /iirhdl/a11clc11 

ellN av annan särskild anledning. 

Denna lag triider i kraft elen 1 juli 1979 i fråga om L 2 och 4 ~~, 4 a ~ forst;1 

stycket. 7 och 18 ~~ samt den 1 januari 1480 betr:ilTande 4 a ~ andr;1 stycket 

och 15 ~. 

7 Fiirslag till 
Lag om ändring i Jagl'n (1966:680) om ändring a,· ,·issa undrrhålls
hidrag 

Hiirigenom föreskrivs att 1 och 3 ~~ lagen ( 1966:680) om iindring av vissa 

underhållsbidrag skall ha nedan angivna lydelse. 

:V11rara11dc lrdc/sc 

.Är n{1gon sk~·Jdig att till fullgö

rande av lagstadgad unclerhållsskvl

dighct r•I S:irskilda tider utge bidrag i 
svenskt mynt till make. forutva
ramk make. ham. makes ham. läder 

eller moder. iindras bidragets belopp 

enligt denna lag med hiinsyn till 

penningviirdets föriindring. 

Fiircs/agcn l\'dclsc 

Ar någon sk~·ldig att till fullgö
ra ncle av lagstadgad (a111i/ierä11slig 

underh<lllsskyldighet på s{irskilda ti
der utge bidrag i svenskt mynt till 

make. l\irutvarande make.<'.~<'/ ham 

eller a1111a11s ham, iindras bidragets 

helopp enligt den1n lag med h:ins\'n 
till penningdrdets fi_ir;indring. 

Lagen iiger ej tilliimpning. om dom eller avtal \·arigenom bidraget besr:imts 

innehåller föreskrift nm att bidraget skall vid :indring i penning\·:irdet eller 

den bidragspliktiges inkomster utgå med :indrat belopp enligt grunder S<lf11 

anges i domen eller avtalet. 

I Senaste lyclels.: 1971:891. 
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,, 
' 

. Bidrag~helopp sn111 hi.i,1ts enligt 2 ~ 

sa111t hidragsbelopp som senast he

stii111ts eller best:immes dh:r utg;)ng

en av ;\r 1%5 :indras i anslutning till 

basbeloppet enligt lagen den J5 111<1/ 

196} (nr 381i0111 all111iin fors:ikring. 

;\ndring sker i(irsta gängen den I 

april det <'ir tx1sbelnppet lör april 

mt1nad med 111inst lc111 procent över

eller underskrider basbeloppet !lir 

april 1966 u.:h d:irefter dc:n 1 april 

v;1rje tir basheloppet for mars månad 

med minst fem procent över- eller 

underskrider det bashelopp som l;)g 

till grund for senaste :indring. 

Bidragshelupp s•Jlll iliijts enligt 2 ~ 

-;a111t bidragsht::l•>PP som sen<ist IJ.::

stiinlls eller bestii111111.::s ei'tc:r utgi111g

en a\· ~r 1%5 :indr;1s i <tnslutning till 

basbdoppet enlig! lagen (/96}:381 i 
om allm:in llirsiikri11g . .\ndring sker 

första g<,ngen den I april det :lr 

basbeloppet !lir april m;'1nad 111ed 

minst fem procent över- eller under

skrider basbeloppet fiir april l 9661i.:il 

d:irefter den 1 april varje !tr basbe

loppet for m;1rs lll<~nad med minst 

fem procent över- eller underskrider 

det basbelnpp som låg till grund for 

senaste :imlring. Hiclmgshe/1>/lf' .1om 

dr /979 eller diirl'/icr hcstämnll's 

1111dcr tide11,ia1111<1ri-man· ii11clras do,·k 

tidigast den I 11wil dret diirpci. 

Bidr<igsbeloppet iindras med det Ridragsbelnppet :indras med dc:t 

procenttal med vilket basbeloppet procenttal med vilket basbeloppet 

:indrats. Bmtct (lroc1'n/la/ avrundas :indrats. Biclragsh1·/of1f1 till eget l'llcr 

till n:irmast liigre hela procenttal. an11a11s ham ändras dock/i'. o. 1i1. dl'n 

Proci'l/ttalet fastst:illes av myndig- I Of'ri/ /979 endast med l'lt tirocrnttal 

het, snm f\'0111111gcn bestii111mer. som 111gor sju tiondelar a1· dl't 11ä111n.Ja 

11rocrnttall'I. Ar 1iroc,·n11a/fiir änclri11g 

ar hidragshclopf' hru11·1. avrundas dcr 

till niirmast l:igre hL,la procent1al. 

Pmccnttalcn/(ir ändring Oi' hidragsh1'· 

111111' faststiilles ;1\ myndighet snm 

n·gcri11g1'11 bestii111111er. 

Ridrag, \'ars bel1lpp efter :inclringen slutar på öretal. utgår med n:irmasl 
l~igre krnntal. 

Denna lag triider i kraft såvitt avser 1 ~den I juli 1979 och såvitt avser 3 ~ 
elen 1 januari 1979. 

I !ar underMllsbiclrag hestiimts till fader eller moder med st1id av 7 kap. 3 ~ 
föräldrabalken i dess lydelse intill elen 1 juli 1979, skall bidrag-;hc:k•ppct :indras 

enligt vad som i denna lag iir föreskrivet om underh<~llshidrng 1 i!! make eller 

förutvarande make. 

2 Senaste IHlelse 197]:'H.l 
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8 Förslag till 
Lag om ändring i införsellagen (1968:621) 

1-liirigenom föreskrivs i fråga om inllir~cll~1gen ( 1968:621 l 

dels att 16 ~skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i lagen skall införas en ny paragrar. 15 a ~- av 11eda11 a11givna 

lydelse . 

. Vurnrande lnle/sc 

Om 1111derl11lllsbidrag som arses i 5 
ka11. 5 .1' gi/iermålsbalken iirers11:~er 

\'ad som sk:iligen bör tillkomma 

fa111i/je11, rnr underhållsbidraget vid 

till:in1pning av 15 ~ jiimkas med 

hiinsyn till annan fordran for vilken 

inforsel samtidigt iiger rum. Är det 

påkallat av siirskilda skiil får jiimk
ning ske iiven av annat underhå.llsbi

drag, om detta uppenbart överstiger 

vad som skiiligen fordras för den 

u nderhållsberiittigades försörjning. 

15 a .11 

Hur g,f"1,·11iit<'ll riill till cm/mg 11ci 

1111derhclllshidra.~ <'lll(~t 7 kap. ./ 1' 

Firäldraba/k,•11. !iir lll'lopp som 11å 

grund häru1· tillgodorii/\11as '111110111 t:i 
tug,1s i (///Sfll"dk gl'/10111 i11/iirsd .f(ir 

.Jorclra11 so111 tillko11u11l'r 011111111 ci11 elen 

11ndl'rhdl!shaä11igade l'ller 111/gon som 

i11trä11 i d1·1111cs räl/. 

Bur gii/dc11ärc11 raraktigt tillsam

mans med sin make och iiverstiger 

1111dcrluillsbiclrag till maken eller till 

makarnas barn vad som skiiligen bör 

tillkomma t!c11 1111dcrhållsbeni11i

g11de. far underhållsbidraget vid 

tilliimpning av 15 ~ jiimkas med 

hiinsyn till an11an fordran for vilken 

infrirsel sannidigt iiger rum. ,.'i,r det 

påkallat av siirskilda skiil rnr jiimk

ning ske iiven av annat underhållsbi

drag, om detta uppcnhan överstiger 

vad som skiiligen fordras för den 

u nderhållsber;ittigadcs fOrsörjn ing. 

Första stycket iiger motsvarande tilliimpning. om skatteavdrag eller 

utmiitning ej kan iiga rum till följd av intOrscl tör undcrhållsbidrag.sum a\·ses 

d:ir. 

Denna lag tr:ider i kraft såvitt avser 15 a ~den I januari 1980 och såvitt 

avser 16 ~den I juli 1979. 
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9 Fiirslag till 
Lag om ändring i lagen 11969:620) om ersättning \·issa fall för 
11tl!irna undc•rh:'\llshidral! 

1-Lirigewim fiireskrivs att I ~ l<tge.n ( 1%9:620l 11m ersiittning i vissa foll for 

utgi\'fJ;t undcrhtillsbidral:! skall h;t nedan angi\'Jla lydcl<;e. 

Den s•>m p<°t grund ;tv kirordnande 

enligt 7 k;tp. I:!~ lfaiildrahalken i 

!ll[tl um faststiilLtnde av faderskap 

utgi\it underh:'tll.shidrag till h;trn har 

riitt ;ttt ;tv ;tllmiinn;i medel [1teri:i \·ad 

h;tn utgi\ it. om dmn.stolcn genom 

d•.Hll eller beslut som \'Unnit laga 

kr:di skil\ 111i1kt fr:tn sig ut;tll att 

m:1nne11 bli\tt underh;11bsk\·ldig. 

I ~I 

li'irc.1/age11 fHlelsc 

Den som på grund av förordnande 

enligt 7 kap. 15 ~ fiiriildrahalken i 

mål om faststiillande av faderskap 

utgivit undcrh<'illshidrag till barn har 

riitt ;1tt a\· allmiinn;t medel återfå vad 

han utgivit. om do!llstolen genom 

dnm eller beslut SO!ll vunnit laga 

kr;tft skilt lllålet fr[1n sig utan att 

mannen blivit underh511sskyldig. 

Vad s1Jlll <igs i först;t styd;et nrn riitt till ersiittning av allmiinna medel 

g:iller •.H.:k<'t fiir lkt l~tll :ttt underh~tllshidr;ig utgivits p:'t grund av att mannen i 

sl\rii'tlig. ;t\' t\~J personer bevittn:.1d handling. solll godkiinh av barnavårcls

niimndcn. :'tt;tgit .sig :1tt utge underh[tll ll.ir tid. intill dcs<> resultatet av 

blodundcrsiikning 0111 1;tdersk:tpet t<ireligger. och blodundersiikningen visar 

:ttt han il·ke kan \·ara f:.11.lcr till barnet .. \r hans fodersk:tp enligt blodundcr

siikningen osannolikt. h<tr han riitt till ersiittning kir utgivna underhållsbi

dr;tg. s:1\ id;t t;tl;tn om foder.-.;kapet icke viickes mot honom inom sex m;~nader 

fr:'1n det utl:lt:tndet i.i\·er blodundersökningen fiirelitg. Oavsett resultatet av 

hlodundcrsiik11ingcn li)religger riitt till ersiittning. om han genom lagakraft

vunnen dum fri<1ts från f<tderskapet eller um annan man p~t grund av 

lagah:r:tftvunnen dom eller cr1':i1111<111dc iir :1tt anse s<.1111 fader till harnet. 

Denna l<i).! triider i kr<1ft den I juli 1979. 
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10 Flirslag till 
Lag om iindring i lagen (1946:807) om handläggning al' domstols
ärenden 

l·Eirigent.Hn foreskrivs att 6 ~ lagen (]946:807) om hanJl;iggning av 

do111~tnl,iircndcn skall ha ned:1n angi\·na lydelse. 

N111'1ll'a11dc ~1,c/e/se 

6 ~I 

Umkrriitl iir vid handliiggning,av Hrende domför med en lagfaren domare. 

om ej annat följer av vad som foreskrives nedan i denna paragraf. 

\'id annan handliiggning iin som siigs i 3 eller 4 ~ skall riitten hava den 

sammansiit111ing som anges i tredje stycket. 

om iirendet iir tvistigt, 

Dill eljest siirskild anledning föreligger diirtill, eller 

om iirendet angår 

I. samrrcke ri// hära111/e m· rjcimtl'

<'ller arbersal'fal som barn ingdrr. 

nh.:dgi\ande till äktenskap enligt 2 
kap. 2 ~ giftermålsbalken eller till 

åtgiird hetriiffandc makars egendom 

enligt 5 kap. 14 ~· f'llN 6 kap. 6 ~ 
niimnda balk eller förordnande angå

ende s<hlan egendoms förvaltning i 

andra fall, 

I. medgivande till iiktenskap en

ligt 2 kap. 2 ~ gifterm~lsbalken eller 

till åtgiird bctriilTande makars egen

dom enligt 6 kap. 6 ~ niimnda balk 

eller förordnande angående sådan 

egendoms förvaltning i andra fall. 

2. talan mot överförmyndares beslut, 

3. nedsiittning av bolags aktiekapital eller grund fond, tillstånd till vinstut

delning i bolag. skyldighet för bolag eller förening att triida i likvidation, 

förordnande eller entledigande av likvidator eller tillstånd till försiiljning av 

egendom under likvidation eller till fusion. 
4. fi.irvaltning av stiftelse. eller 
5. tillstånd till viss forvaltningsåtgiird i annat fall iin som avses ovan i detta 

stycke. 

I fall solll avses i andra stycket skall riitten bestå av en lagfaren domare och 

niimncl. niir iirendet skall prövas enligt giftermåhhalken eller föriilclrabalken. 

samt eljest av minst tre och högst fyra lagfarna domare. Har niimnd siitc i 

riit1e11 iiger 15 kap. 29 och 30 *~ giftermålsh~ilkcn motsvarande tilliimp

ning. 

Lk1111:• l::g t.riider i kraft den I juli 1979. 
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J I Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:512) om indrirning i S\·erige a\· 
underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller 
Norge 

H~irigenom töreskri\·s att 2 ~lagen (]%2:512l om indrivning i Sverige a\ 

underhållsbidrag. faststiillda i Danmark. Finland. Island eller Norge skall ha 

nedan angi\na lydelse. 

Nurarancll' /\·cldsc Föreslagen lrclelsc 

H 
Framst:illning om erhi1llancle av verkstiillighet göres hos myndighet i elen 

fordragsslutande stat. d:ir sökanden vistas. eller i den stat. diir domen eller 

beslutet meddelades eller förbindelsen ingicks. 

Vistas sökanden 1 Sverige. giircs framst:illning direkt hos vederbörande 

utmiitningsman. 

Framstiillning. som gjorts hos 

myndighet Danm~trk. Finland. 

Island eller Norge. skall ii\ersiindas 

till vederbörande Hinsstyrelse hiir i 

riket eller. om ovisshet räder angå

ende behörig liinsstyrclse. till utri

kesdepartementets riittsa vcleln ing. 

Framstiillning. som gjorts i Dan

mark. Finland. Island eller Norge. 

skall ar bchiirig myndighet över

sändas till vederbörande länsstyrelse 

hiir i riket eller. om ovisshet råder 

angående behörig länsstyrelse. till 

u tri kesdepa rtemen tets riittsa vdel-

Behöriga att iil'Nsäncla/i"amstiillning- ning. 

en äro: 

i Danmark: iil'eriil'n:i;hcrcn (i A.'ii

penhamn iil'erprcside11t1'n nch dint 

redcrhiirandc amtman) C'llcr. om 

Ol'isshct rdtll'r angtl1•11<ll' hl'hijrig ii1·1'r

örrighc1. i11.11iticminis1ericr: 

i Finland: reclcrhiiranclc liim11rrc/sc 

eller. om nl'isshN raclcr angc!endC' 

bchiin:i.: länsstyrelse. mi11i11cril'I /iir 

urrikcsiirenclena: 

i Island: /11stiti<'111im1rcrier: samt 

i 1\'orge: \'l'd<•rbiirande Ji'lkesman 

eller. 0111 11\'i.1shcr råder angclcnde 

hchiirii.:Flkcs1111111 . . 111, ·ialclcparl< '111<'11-

ll'l. när F<i.t:.11 iir 11111 bidrag rill barn 

1110111 iikr<'nskar> dlr·r moder 1ill .1<ida111 

barn. och dinr i11sririedl'parremn1-

1c1. 

f\.h·ndigh~t. som i Danmark. Finland. Island eller '.'lorge fl.irskottsvis 

utbetalat bidr<1g, iigcr göra framstiillning om indrirning av bidraget direkt hos 
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Fiireslagen (rdelse 

svensk myndighet enligt vad i tredje stycket siigs. 

Handling. som iir avfattad på finska eller isliindska språket. skall \·ara 

åt!Oljd av bestyrkt översiiltning i erforderliga delar till svenska. d;inska eller 

norska språket. 

Denna l<ig triider i kraft den l januari 1979. 



LU 1978/79:9 41 

Motionsyrkanden 

/. Vid 1977178 års riksmöle väck la ji"is1åe11de molioner 

A. 1977178:995 av Kerstin Andersson i Kumla m. fl. (s) vari hemställs att 
riksdagen hos regeringen begär förslag till lagstiftning med utgångspunkt i 

den i motionen föreslagna huvudregeln om gemensam vårdnad av alla 
barn. 

B. 1977178:997 av Bernt Ekinge (fp) och Martin Olsson (c) vari hemställs 

att riksdagen hos regeringen begär en översyn av bestämmelserna i 20 kap. 9 ~ 
FB. 

C. 1977178: 1010 av Jörn Svensson m. fl. (vpk) vari hemsUills att riksdagen 
hos regeringen begiir åtgärder för att snarast garantera att 1976 års beslut om 
gemensam vårdnad icke motarbetas utan förs ut i praktiken på ett sätt som 
stämmer med vad riksdagen i beslut och uttalande avsett. 

Il. A1ed anledning ar propopsi1io11e11 viickla mo1ioner 

A. 1978179:29 av Lennart Andersson m. fl. (s) vari hemställs 

1. att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag till ett samhällsstöd till 
föräldrar med gemensam vårdnad i enlighet med vad som anförts i 
motionen. 

2. att riksdagen ej antar den i propositionen föreslagna bestämmelsen i 2 § 

d) bidragsförskottslagen, 
3. att riksdagen ej antar den i propositionen föreslagna bestämmelsen i 7 

kap. 3 * föräldrabalken, 
4. att riksdagen som motiv till den föreslagna lydelsen av 7 kap. 1 ~ 

föräldrabalken gör uttalanden om storleken av underhållsbidrag i enlighet 
med vad som anförts i motionen, 

5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 
motionen anförts om fortlöpande förslag till ändringar av indexregleringen av 
underhållsbidrag, 

6. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en fortlöpande prövning 
av skyldigheten att återbetala bidragsförskott i enlighet med vad som anförts i 
motionen. 

8. 1978179:30 av Järn Svensson (vpk) vari hemställs att riksdagen beslutar 
om följande tilliigg i det nya förslaget till lydelse av föräldrabalken 7: 10: 

"'Den som för barnets talan skall ersätta motpartens rättegångskostnad om 
barnet blir förlorande part." 

C. 1978179:31 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari hemstiills att riksdagen 

beslutar att lydelsen i förslaget till formulering av föriildrabalkens 7 kap. 4 * 
första meningen ändras som nedan: 
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Propositionens .förslag 

4 ~ 
lfor förälder som enligt 2 * skall 

betala underhållsbidrag haft barnet 
hos sig under en sam11wnhä11ga11de 

tid av minst .fem hela dygn, får 
föriildern vid fullgörande av sin 
bidragsskyldighel tillgodoriikna sig 
ett avdrag fbr varje helt dygn av 

barnets vistelse med 1140 av det 
underhållsbidrag som räknat för 
kalendermånad giiller under tiden 
för vistelsen. Sådant avdrag får dock 
inte göras på underhållsbidrag som 

belöper på senare tid iin sex månader 
från utgången av den kalender
månad då vistelsen upphörde. 

42 

Motionärernas ,l(irslag 

Har förälder som enligt 2 * skall 
betala underhållsbidrag haft barnet 
hos sig under en sam111011/agd tid av 
minst rrc hela dygn under en kalen

dermånad. får förlildern vid fullgö
rande av sin bidragsskyldighet tillgo
doräkna sig ett avdrag för varje helt 
dygn av barnets vistelse med i I 30 av 
det underhållsbidrag som rliknat för 
kalendermånad gäller under tiden 
för vistelsen. Med helr drg11 al'ses 24 

timmar räknat ji-ån tidpunkten då 

bamct mottages. Sådant avdrag får 
dock inte göras på underhållsbidrag 
som belöper på senare tid än sex 
månader från utgången av den 
kalendermånad då vistelsen upphör

de. 
föreligger särskilda skäl - - - - - talan har viickts. 
Riill till avdrag - - - - - ha barnet hos sig. 

D. 1978/79:32 av Kerstin Andersson i Kumla 111. Il. (s) vari hemställs 
I. att riksdagen hos regeringen begiir all det årligen utarbetas rimliga 

uppskattningar av barns faktiska levnadskostnader, 
2. att riksdagen som motiv till den föreslagna lydelsen av 7 kap. I ~ 

föräldrabalken giir uttalanden om beräkning av underhållsbidrag till barn i 
enlighet med beräkningsgångcn i kalkylexemplet i denna motion. 

E. 1978179:33 av Anita Gradin (s) vari hemställs all riksdagen beslutar om 
komple\terande paragraf i föräldrabalken i enlighet med vad i motionen 

anförts. 

F. 1978179:34 av Olle Göransson (s) och Kerstin Andersson i Kumla (s) 

vari hemstiills att riksdagen beslutar fodra lydelsen i foreslagna föräldrabal

kens 7 kap. 4 * första mening till: 
"Har föriilder som enligt 2 *skall betala underhållsbidrag haft barnet hos 

sig under en sammanlagd tid av minst tre hela dygn under en kalendermånad, 
tar föräldern vid fullgörande av sin bidragsskyldighet tillgodoräkna sig etl 
avdrag för varje helt dygn av barnets vistelse med 1/30 av det underhålls
bidrag som räknat för kalendermånad gäller under tiden för vistelsen. Med 
helt dygn avses 24 timmar riiknat från tidpunkten då barnet mottages." 
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G. 1978/79:35 av Inger Lindquist (ml och Håkan Winberg (m) vari 
hemställs att riksdagen beslutar att i den i propositionen föreslagna 14 a ~i 11 
kap. giftermålsbalken införa tn bestämmelse motsvarande den som nu 
återfinns i samma kapitels 14 S. andra stycke, andra punkt. 

H. 1978/79:36 av Martin Olsson m. Il. (c) vari hemställs att riksdagen 
I. beslutar om sådan ändring av det i propositionen 1978179: 12 framlagda 

förslaget till 7 kap. 3 S föräldrabalken att belopp även kan få förbehållas för 
barn som avses i 7 kap. 5 S. 

2. beslutar ge regeringen till känna vad i motionen anförts om lämplig
heten av att vid avdragsrätt för den underhållsskyldige enligt propositionens 
förslag till 7 kap. 4 *föräldrabalken avdraget på utgående bidragsförskott eller 
underhållsbidrag till den underhållsberättigade fördelas på en längre tidspe

riod. 
3. beslutar ge regeringen till känna vad i motionen anförts om vikten av att 

utvecklingen följs i fråga om vilka konsekvenser den i propositionen 
föreslagna avdragsrätten enligt 7 kap. 4 ~ föräldrabalken kan få för under
hållsskyldigas möjligheter att utöva umgängesrätten, 

4. beslutar att hos regeringen anhålla om förslag till sådan ändring av 
föräldrabalken att i mål om fastställande eller jämkning av underhållsbidrag 
domstol får förordna att vardera parten skall bära sin rättegångskostnad, 

5. beslutar att 2 S punkten d förslaget till ändring av lagen (1964:143) om 
bidragsförskott endast skall gälla barn som står under vårdnad av bägge 
föräldrarna samt 

6. beslutar ge regeringen till känna vad i motionen anförts om vikten av att 
berörda myndigheter ges tillräckliga resurser för information inför de 
föreslagna reformernas ikraftträdande. 

I. 1978/79:37 av AlfWennerfors (m) vari hemställs all riksdagen beslutar 
att 7 kap. 4 S I stycket i förslaget till Lag om ändring i föriildrabalken skall 
erhålla följande lydelse: 

''Har föriildrar som enligt 2 §skall betala underhållsbidrag haft barnet hos 
sig under en sammanlagd tid av minst tre hela dygn under en kalendermånad, 
får föriildern vid fullgörande av sin bidragsskyldighet tillgodoräkna sig ett 
avdrag för varje helt dygn av barnets vistelse med I /30 av det underhålls
bidrag som riiknat för kalendermånad gäller under tiden för vistelsen. Med 
helt dygn avses 24 timmar riiknat från tidpunkten då barnet mottages. Sådant 
avdrag får dock inte göras på underhållsbidrag som belöper på senare tid iin 
sex månader från utgången av den kalendermånad då vistelsen upphör
de." 

J. 1978/79:38 av Alf Wennerfors (m) vari hemställs att riksdagen beslutar 
att den som för barnets talan skall ersätta motpartens rättegångskostnad om 
barnet blir förlorande part. 
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Utskottet 

Inledning 

Den svenska familjeriitten iir sedan flera år tillbaka föremål för en 
fortlöpande reformering och modernisering. Ar 1969 uppdrogs åt familjelags
sakkunniga att se över den familjeriittsliga lagstiftningen. På grundval av ett 
av de sakkunniga avgivet delbetänkande genomfördes år 1973 en partiell 
reform av i första hand äktenskapsriitten (prop. 1973:32, LU 1973:20). Bl. a. 
undergick skilsmässoreglerna en betydande omarbetning. De nya reglerna 
innebar att skilsmässosituationen avdramatiserades. Vidare genomfördes 
vissa lindringar i underhållsreglerna. Bl. a. markerades att domstolen skall 
beakta att make kan ha ett siirskilt behov av bidrag under en omställnings
period niirmast efter skilsmässan. Reformen medförde även betydelsefulla 
ändringar i frågor om vårdnaden av barn vars föräldrar inte är eller varit gifta 

med varandra. 
Ar 1976 beslöt riksdagen att också föräldrar som inte är gifta med varandra 

skall kunna få gemensam vårdnad om sina barn (prop. 1975176: 170, LU 1975/ 
76:33. SFS 1976:612). Någon iindring i de grundWggandc reglerna om 
underhållsbidrag och bidragsförskott kom dock inte till stånd. Medan 
propositionen var föremål för behandling i lagutskottet, tillsattes inom 
justitiedepartementet en arbetsgrupp som skulle pröva de frågor kring 
bidragsförskotten m. m. vilka anknyter till reglerna om underhållsbidrag.· 
Arbetsgruppen skulle också i övrigt överviiga frågor om ekonomiskt stöd i de 
situationer som kunde uppkomma vid delad bosiittning och gemensam 
vårdnad. Utskottet framhöll i sitt betänkande vikten av att arbetsgruppen 
med skyndsamhet behandlade de frågor som uppdraget avsåg så att förslag 
snarast kunde töreliiggas riksdagen. om möjligt i sådan tid att erforderliga 
reformer kunde genomföras redan i samband med ikrafttriidandct av de nya 
vårdnadsreglerna. Med anlednillg av motioner tog utskottet upp till behand
ling iiven vissa frågor angående de allmiinna reglerna om underhållsbidrag till 
barn. Utskottet konstaterade att giillande regelsystem i tillämpningen ofta 
kunde leda till betydande svårigheter för dem som har att utge bidrag. Enligt 
utskottet talade diirtör starka skiil for en reform på området. Utskottet 
förordade att en översyn av reglerna kom till stånd och att detta arbete skulle 
bedrivas skyndsamt. Vad utskottet sålunda anfört borde enligt utskottets 
mening ges regeringen till kiinna. 

Riksdagen anslöt sig till utskottets uppfattning i denna del. Samtidigt biföll 
riksdagen också ett av utskottets minoritet (i reservation 13) framlagt förslag 

om ändring av bestiimmelserna om jämkning av underhållsbidrag. Beslutet 
innebar att underhållsbidrag kan jämkas niir ändrade förhållanden påkallar 
det. utan att ändringen behöver vara viisentlig. 

Med anledning av riksdagens hemstiillan fick fomiljelagssakkunniga 
senare samma år i uppdrag att göra en skyndsam översyn av reglerna 0111 

underhållsbidrag till barn. 
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Den ovanniimnda arbetsgruppen avslutade sitt arbete under hösten 1976. 

Som ett resultat h:irav antog riksdagen våren 1977 iindrade regler fcir 
bostadsbidrag i syfte att ekonomiskt umlerliitta möjligheterna för föriildrar 

som inte försörjer sitt barn inom familjen att ha detta boende hos sig. 
Arbetsgruppens material om bidragsfOrskott od1 underhållsbidrag vid 

gemensam vårdnad överliimnades till familjelagssakkunniga, eftersom mate
rialet hiingde samman med de fr[1gor som utreddes av de sakkunniga. 

1 juni 1977 avgav familjdagssakkunniga bctiinkandet (SOu 1977:37) 

Underhåll till barn och frånskilda. I betiinkandet behandlades underhålls
skyldigheten i dess helhet, således också reglerna om underhåll till make. De 

sakkunnigas förslag berörde också regleringen i lagen om bidragsförskott. 

HI. a. föreslogs ett nytt system for återkrav från den underhällsskyldige av 

bidragsförskott som det allmiinna har betalt ut till underht1llsberiittigat barn. 
Reformförslaget avsåg liven lagen om iindring av vissa underhållsbidrag (elen 

s. k. indexlagen). Familjelagssakkunnigas förslag har som helhet sett ffttt ett 
gynnsamt mottagande under remissbchandlingcn och har lagts till grund för 

propositionens förslag. I fr<lga om de sakkunnigas förslag till nytt [1terkravs
system har bland remissinstanserna dock rätt delade meningar, och förslaget 

har inte tagits med i propositionen. 

Utskottet vill tilliigga att sedan fomiljelagssakkunnigas betiinkande fram
lagts tillkallade regeringen år 1977 en kom1i1itte !S 1977:16) for översyn av 

samhiillsstödet till ensamst<knde föriildrar. I direktiven framhålls att 

samhnilsutvecklingen har lindrat förutsiittningarna för existerande former av 

stöd till de siirlevancle fiiriildrarna och aktualiserat samhiillsinsatser i delvis 
andra former. Kommitten har till uppgift att klarliigga vilka behov av 

siirskilda stödåtgiirder som numera finns för familjer, diir föriildrarna lever 

åtskilda eller en föriilder saknas, utöver de generellt verkande insatserna för 
alla barnfamiljer. Utgångspunkten bör vara alt stödet skall riktm; till barnen. 
Vidare bör syftet med samhiillsstödet vara all barn till foriildrar som lever 
{llskilda och barn vars ena foriilder saknas skall tillforsiikras levnadsvillkor 
som så långt möjligt är likviirdiga dem som tillkommer barn med samman
boende föriildrar. Kommitten skall bl. a. studera om de nuvarande siirskilda 
stödformerna för ensamstående föriildrar iir r~ill utformade i förhållande till 
de sHrskilda stöd behoven hos denna grupp. Kommitten skall också uppmiirk
samma frägan om avviigningen mellan vårdnadshavarens och den under

hållsskyldige förälderns försörjningsinsatser med hänsyn bl. a. till i vilken 

utstrih:kning de har utgifter för barnen samt clellilr i v[1rden och omsorgen om 

dem. 

I det följande kommer utskotlet efter en redogörelse för propositionens 
huvudsakliga innehåll att behandla propositionen i de delar som berörs av 

motionsyrkandena och i övrigt i den mån utskottet funnit anledning att 

niirmare kommentern lagförslagen. Vidare behandlar utskottet vissa under 
allmiinna motionsticlen vid föregående riksmöte dckta motioner angående 

frågor som har samband med propositionens förslag. 
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Proposiliom'ns h111•11tlsakliga i1111ehdll 

I propositionen föreslås nya regler om den familjerättsliga underhållsskyl
digheten. Reformen innefattar en fullstiindig revision av de civilrättsliga 
reglerna i föriildrabalkcn och giftermålsbalken men berör också annan 
lagstirtning. Ett huvudsyfte är att mildra underhållsbördan för underhålls
skyldiga som har svag ekonomi. Ett annat syfte ~ir att få till stånd en mer 

enhetlig bedömning av bidragsfrågorna. 
Föräldrarnas underhållsskyldighet mot sina barn begränsas i princip till att 

giilla till dess barnet fyller 18 år. Om barnet då inte har avslutat gymnasie
studier eller annan grundutbildning, står underh<'tllsskyldigheten likväl kvar 
så Wnge barnet studerar. Den upphör dock senast när barnet fyller 21 år. 

Föriildrarnas underhållsplikt blir i fortsättningen aldrig ovillkorlig utan 
görs beroende av föriildrarnas ekonomiska förmåga och barnets behov. I 
lagen skrivs in en riitt för en förälder att förbehålla sig ett belopp för sitt eget 
underhäll niir underhållsbidrag skall bestämmas till ett barn. Förbehållsbe
loppet bestäms med ledning av ett normalbelopp för levnadskostnader. 
Normalbeloppet per år utgör 1,2 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring 

(med basbelopp för december 1978 blir normalbeloppet I 260 kr i månaden). 
Till detta kommer skälig kostnad för bostad. I vissa fall kan den underhålls
skyldige förbehållas iiven belopp för hemmavarande makes eller samboendes 
underhåll. Också försörjningsskyldigheten mot egna barn som vistas hemma 

beaktas när bidraget skall beräknas. 
Reglerna om förbehållsbelopp syftar till större enhetlighet i riiltstillämp

ningen. Meningen är att de skall kompletteras med vissa centralt meddelade 
riktlinjer till barnavårdsniimnder och försäkringskassor om hur underhålls
bidrag bör beriiknas. 

I ndexhöjningarna av underhållsbidrag till barn dämpas. De årliga höjning
arna begriinsas i fortsiittningen till 7 I I 0 av höjningen av basbeloppet. En 
höjning som hittills skulle ha varit 10 '.!<;blir alltså endast 7 '.' ... Vidare görs 
inte någon indexändring av sådana bidrag som har bestämts högst tre 
månader före en generell lindring. 

En nyhet är <lll en föriilder som iir skyldig att betala underhMlsbidrag får riitt 
till avdrag på bidraget, om han eller hon har haft barnet hos sig under en 
sammanhlingande tid av minst fem hela dygn. Avdraget iir 1/40 av 
underhållsbidraget för varje helt dygn som barnet vistas hos föriildern. Varar 
vistelsen en hel månad, blir avdraget alltså 3/4 av månadsbidraget. Om det 
finns sUrskilda skäl kan domstol bestämma andra villkor för denna avdrags
riitt. Föriildrarna kan också sjiilva avtala om andra villkor. Avdraget beaktas i 
princip iiven i fall då bidragsförskott utgår. 

Preskriptionstiden för fordran på underhållsbidrag förkortas från tio till tre 

år. Det giiller både bidrag till barn och bidrag till make. Preskriptionsavbrott 
medges i princip inte. 

Bestiimmelserna om jämkning av domar och avtal om underhållsbidrag 



Lu 1978179:9 47 

har setts över. Bl. a. föreslås att man skall kunna fä ett löpande underhålls
bidrag omprövat efter sex år utan att behöva åberopa någon iindring i 

förhållandena. Möjligheterna ökas att i en och samma riittegång fä prövat en 

underhållsskyldigs underhållsansvar mot flera barn. Försiikringskassorna får 
l~ittare att meddela eftergift enligt bidragsförskottslagen av återkrav mot den 

bidragsskyldige för f<irskott som har liimnats barnet. 

För~ildrar som har gemensam vårdnad om ett barn kan f. n. inte förpliktas 

att utge underhållsbidrag till barnet. Något bidragsförskott kan inte heller 
!Umnas. för att inte institutet gemensam vårdnad i praktiken skall förbehållas 

föriildrar som iir ekonomiskt oberoende och inte behöver samhiillets stöd 

införs riitt till underhållsbidrag och bidragsförskott iiven i fall då föriildrar som 

har del i vårdnaden inte båda varaktigt bor tillsammans med barnet. 

De nya reglerna om bidragsförskott vid gemensam vårdnad kan tiinkas 

inbjuda till missbruk av bidragsförskottssystemet. För att förhindra att de nya 

reglerna ger större förmåner iin som iir befogat med hiinsyn till syftet med 

reglerna införs en bestämmelse som gör det möjligt att vägra bidragsförskott, 
om barnet uppenbarligen saknar behov av bidrags/(irskott. Bestiimmelsen har 

getts generell riick vidd och kan tilliimpas liven i andra fall niir det inte finns 
någon anledning att samhiillet ingriper med stöd i form av bidragsför

skott. 
Handliiggningen av vårdnadsfrågor vid domstol ändras. Bl. a. blir det 

möjligt att på ett enklare siitt behandla vårdnads- och underhållsfrågor niir 

föriildrarna iir överens. 

Makes skyldighet att efter skilsmässa betala underhållsbidrag till andra 

maken begränsas i niira anslutning till elen praxis som har utbildats vid 

domstolarna. Utgångspunkten iir att var och en av makarna efter skilsmiissan 

skall svara för sin egen försörjning. Unclerhållsbiclrag kan dock förekomma 
under en övergångstid och, om det finns synnerliga skiil, iiven för en längre 
tid efter skilsmiissan. Underhållsbidraget skall inte automatiskt upphöra vid 
omgifte. 

Nuvarande lagregel om skyldighet för föriilclrar att svara för underhåll till 
vuxet, sjukt barn upphiivs. Detsamma giiller bestiimmelsen om skyldighet for 
barn att underhålla föriilclrar som på grund av sjukdom eller annan sådan 

orsak inte kan försörja sig. Även bestämmelserna om riitt for barn i vissa fall 
till underhållsbidrag ur kvarlåtenskap upphävs. 

Huvuddelen av reformen föreslås träda i kraft elen I juli 1979. De nya 

processuella reglerna om vårdnad m. 111. triider dock i kraft redan elen I 

januari 1979. Detsamma giiller förslaget om att indexiindringarna av 

underhållsbidrag till barn skall diimpas. Friimst av administrativa skäl kan 

riilten till avdrag på underhållsbidrag triida i kraft först den 1 januari 
1980. 
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Gc111e11sa111 l'drdnad 

Som utskottet inledningsvis anfört beslöt riksdagen år 1976 med verkan 
fr. o. m. den I januari 1977 alt också föriildrar som inte iir gifta med varandra 
skall kunna få gemensam vårdnad om sina barn. De nya vårclnadsrcglerna 
innebiir att den under iiktcnskapet gemensamma vårdnaden av barnen inte 
J:ingrc behöver upplösas vid en skilsmiissa. Är föriildrarna överens om att de 
iivcn efter skilsmiissan vill utöva värdnaclen gemensamt, skall domstolen 
förordna hiirom, om det ej Ur uppenbart stridande mot barnens biista. Även 
föriildrar som inte iir eller har varit gifta med varandra kan numera få 
gemensam vårdnad om sina barn, oberoende av om föräldrarna bor 
tillsammans eller inte. En förutsiittning är dock även hiir att föräldrarna är 
överens om att de vill utöva vårdnaden gemensamt och all domstolen ime 
finner att en gemensam vårdnad skulle uppenbart strida mot barnens bästa. I 
motsats till vad som gäller vid skilsmässa förekommer det vid separation av 
samboende föräldrar inte någon clomstolsprövning av huruvida föräldrarnas 
gemensamma vårdnad skall bestå. 

N?1gon iinclring i de grunclliigganclc reglerna om underhållsbidrag och 
bidragsförskott kom inte till stånd vid 1976 års reform. Detta innebär att 
underhållsbidrag enligt FB inte utgår, om föriildrarna gemensamt har 
vårdnaden om barnet. I sådant fall giiller endast elen allmänna regeln i 7 kap. 
2 ~ FB att var och en av föriildrarna efter sin förmåga skall ta del i kostnaden 

för barnets underhåll. Inte heller kan bidragsförskott utgå om föriilclrarna 
utövar vårdnaden gemensamt. 

I propositionen f(ircslås att föriilcler, som har vårdnaden om barn gemen
samt med den andre föriildern, skall bli skyldig att betala underhållsbidrag till 

barnet under rlirutsättning att barnet varaktigt bor tillsammans med endast 
den andre föriildern. Vidare föreslås alt I *lagen om bidragsförskott ändras så 
att biclra5sförskott skall kunna utges till barnet i förhållande till elen förälder 
som sålunda skall vara bidragsskyldig. 

1-rågor som rör den gemensamma vårdnaden har tagits upp il vå under den 
allmiinna motionstiden vid föregående riksmöte väckta motioner. I motionen 
1977 /78:995 (s) framhålls att målet för reformarbetet kring gemensam 
vårdnad av barn bör vara att gemensam vårdnad blir huvudregel. Niir de 

ekonomiska frågorna är lösta bör enligt motionärerna en sådan huvudregel 
kunna införas. Motionärerna understryker att huvudregeln inte innebär 
något tvång för föräldrarna att behålla gemensam vårdnad av barnen. Med 
stöd av det anförda hemställer motioniirerna att riksctaren skall begära förslag 
till lagstiftning i enlighet med deras önskemål. I motionen 1977178: 1010 (vpkl 
hiivdas att syftet med 1976 års vårdnadsreform kommit att saboteras av dem 
som har att ta befattning med vårdnadsfrågor. Enligt motioniircrna har 
tjänstemiinnen inom socialförvaltningarna, på familjerädgivningsbyråer och 
allmänna advokatbyråer en negativ inst;ilJning till gemensam värdnad och 
avrtidcr föräldrar att triiffa överenskommelser om sådan vårdnad. Motionii-
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rerna yrkar därför att riksdagen skall begära att 1976 års vårdnadsbeslut förs 
ut i praktiken på det sätt som var syftet med beslutet. 

I samband med att utskottet l 976 behandlade propositionen med förslag till 
nya vårdnadsregler hade utskottet att ta stiillning till två motioner med 
yrkanden om att gemensam vårdnad skulle bli en huvudregel (LU 1975/76:33 
s. 87-88). Utskottet fann att !lera skiil talade mot att gemensam vårdnad 
infördes som huvudregel. Bl. a. skulle införandet av en sådan regel, innan de 
ekonomiska frågorna lösts lagstiftningsviigen, kunna medföra allvarliga 
konsekvenser för föriildrar med låga inkomster och svag ekonomi. Utskottet 
uttryckte emellertid förhoppningen att utvecklingen skulle gå i elen rikt
ningen att ll.iräldrar i stor utstriickning utnyttjade möjligheten till gemensam 
vårdnad. Utskottet avvisade cliirför inte tanken på att det i en framtid kunde 
finnas anledning att ånyo pröva frågan om gemensam vårdnad som 
huvudregel. 

Med anledning av motioner tick utskottet åter ta stiillning till frågan vid 
1976177 års riksmöte. I sitt av riksdagen godkända betänkande (LU 1976/ 
77:26) anförde utskottet att motionsforslagen var föranledda av omsorgen om 
barnets bästa och diirför i och för sig förtjiinta att närmare övervägas. 
Eftersom reglerna om gemensam vårdnad endast hade varit i kraft tre 
månader, niir utskottet behandlade motionerna, var erfarenheterna mycket 
begränsade. Det kunde cliirför enligt utskottets mening inte anses motiverat 
att redan då på nytt ta upp vårdnadsfrågorna till prövning. Utskottet 
förutsatte emellertid att regeringen med hänsyn till frågornas vikt skulle följa 
utvecklingen på området och ta de initiativ som kunde bli erforderliga. 

När frågan om gcm('llsam l'(/rd11ad som h111•1ulrl'ge/ nu åter väckts vill 

utskottet till en början erinra om att grunden för 1976 års vårdnadsreform 
varit omsorgen om barnets bästa. Möjligheten att låta den gemensamma 

vårdnaden bestå vid äktenskapsskillnacl har införts för att barnets intresse av 
bevarande av niira och goda lörbindelser med båda föriildrarna skall kunna 
tillgodoses. En ordning med gemensam rättslig vårdnad har vidare ansetts 
iignad att minska riskerna for de svära, känslomässiga konflikter som lätt 
uppstår i vårdnadsfrågor och som kan ha allvarliga konsekvenser för barnet. 
Också möjligheten för föriildrar, som inte har varit gifta med varandra, att ha 
gemensam vårdnad har införts i syfte att ge barn tryggare och mer 
harmoniska förhållanden. Det avgörande för frågan om gemensam vårdnad 
bör införas som huvudregel är enligt utskottets mening därför i första hand 

om en sådan bcstlimmelse kan anses vara till gagn för barnet. 
·Utskottet saknar närmare kännedom om i vilken utsträckning gemensam 

vårdnad som huvudregel kan förekomma i andra länders lagstiftning. Vid en 
av utskottet i år företagen studieresa till Australien inhämtade utskottet 
emellertid att den australiska "Family Law Act" av är 1975 innehåller en 
bestämmelse om gemensam vårdnad som huvudregel vid skilsmässa. Enligt 
vad som upplystes vid utskottets besök på en federal familjedomstol var 
erfarenheterna härav goda. 

4 RikwlaKCll JCJ711179. 8 sam/ . .Vr 9 
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Propositionen innehåller inga närmare uppgifter om i vilken utstriickning 

föräldrar utnyttjat den nya möjligheten enligt FB att ha gemensam vårdnad 

av sina barn. Enligt departementschefen förefaller det dock som om 

möjligheten härtill kommit till användning endast i begränsad omfattning. 

Denna uppfattning överensstämmer med de upplysningar utskottet fått vid 

förfrågningar i samband med besök hos olika myndigheter. En anledning till 

den ringa anviindningen av gemensam vårdnad kan vara att frågorna om 

bidragsförskott m. m. inte löstes i samband med 1976 års reform. Genom att 

bestämmelserna om bostadshidrag redan reformerats och reglerna om 

bidragsförskott nu ändras kommer emellertid i t'ortsiittningen inga föriildrar 

att behöva avstå frän gemensam vårdnad av ekonomiska skiil. Utskottet vill i 

likhet med vad utskottet gjorde i 1976 års lagstiftningsiirende uttrycka en 

förhoppning att utvecklingen skall gå i den riktningen att föriildrar i allt större 

utstriickning utnyttjar möjligheten till gemensam vårdnad. Utskottet erinrar 

om att det ankommer på utredningen om barnens rätt (Ju 1977:08) att iigna 

reglerna om vårdnad särskild uppmärksamhet. Enligt vad utskottet inhiimtat 

övervägs f. n. inom utredningen huruvida man bör införa gemensam 

vårdnad som huvudregel vid äktenskapsskillnad. Med hänsyn till det anförda 

anser utskottet att motionen 1977178:995 inte bör föranleda någon riksdagens 

åtgiird. 

Beträffande påståendena i motionen 1977/78:1010 vill utskottet inte 

bestrida att det kan ha förekommit att föräldrar, som har sökt råd i frågor om 

gemensam vårdnad, blivit avrådda från att ansöka om sådan vårdnad. 

Anledningen härtill kan emellertid ha varit föräldrarnas ekonomiska situa

tion och de bristande möjligheterna att enligt giillandc lag få ekonomiskt stöd 

vid gemensam vårdnad. De upplysningar som utskottet fått vid den hearing i 

iirendet som hållits i Viisterås med företriidare för socialförvaltningen, 

familjerådgivningsbyrån och advokatbyråerna ger inte he!Hgg för att det hos 

tjänstemännen skulle finnas någon allmänt negativ inställning till institutet 

gemensam vårdnad. Utskottet avstyrker bifall till motionen. 

I detta sammanhang vill utskollet framhålla att ett förordnande om 

gemensam vårdnad innebär att förlildrarna har att besluta gemensamt i en 

miingd frågor som rör barnet, t. ex. om barnets uppfostran, studier, vem som 

skall ha hand om den faktiska vården m. m. Förordnandet innebär diiremot 

inte att den faktiska vården måste delas mellan föräldrarna. Utskottet har 

emellertid vid flera tillfällen uppmärksammats på att det har hiint att föräldrar 

uppfattat gemensam vårdnad som detsamma som delad faktisk vårdnad. 

Även i massmedia har det förekommit att man anviint uttrycket delad 

vårdnad när man åsyftat gemensam vårdnad. Detta missförstånd har lett till 

att föräldrar delat upp den faktiska vården så att barnet med korta mellanrum 

vistas än i den ena förälderns och än i den andra förälderns bostad. Sådana 

upprepade förflyttningar av barnet kan som regel inte anses vara förenliga 

med barnets biista och har enligt vad utskottet erfarit i några fall också lett till 

psykiska störningar hos barnet. Det iir diirför enligt utskottets mening 
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angeläget med en utökad och förbättrad information om reglerna beträffande 

gemensam vårdnad och om syftet med desamma. 

Utskottet övergår därefter till att behandla propositionens förslag om 

underhållsbidrag och bidrag.~förskott rid gemensam vårdnad. I motionen 1978/ 

79:29 (s) riktas kritik mot den föreslagna ordningen och yrkas (yrkandet 1) att 

riksdagen hos regeringen anhåller om förslag till ett samhällsstöd till föräldrar 

med gemensam vårdnad i enlighet med vad som anförs i motionen. 

Motionärerna anser att ett system med underhållsbidrag vid gemensam 

vårdnad strider mot den gemensamma vårdnadens ide. Grundtanken med 

den gemensamma vårdnaden är att föräldrarna skall ta del i det faktiska 

ansvaret för barnet. Detta motverkas enligt motionärerna av en uppdelning 

mellan föräldrarna av underhållsskyldigheten. Förslaget om underhållsbi

drag vid gemensam vårdnad framstår som en konstruktion för att möjliggöra 

att få bidragsförskott. En lösning som på sikt bättre stämmer överens med 

tanken bakom vårdnadsreformen är enligt motionen att - oavsett var barnet 

för tillfället vistas - bidragsförskott på begiiran av föräldrarna betalas ut till 

den av dem de bestämmeroch att de blir solidariskt återbetalningsskyldiga på 

grundval av en på medeltalet av föräldrarnas inkomster beräknad underhålls

skyldighet. En sådan reform torde emellertid inte rymmas inom det 

nuvarande bidragsförskottssystemet. Med hänsyn till angelägenheten av att 

rätten till bidragsförskott snarast införs för särlevande föräldrar med 

gemensam vårdnad vill motionärerna därför inte motsätta sig att förslaget i 

propositionen genomförs. I motionen framhålls emellertid att regeringen 

skyndsamt bör lägga fram förslag till samhiillsstöd för föräldrar med 

gemensam vårdnad, vilket - utan att det bryter mot principerna för stödet till 

ensamstående föriildrar i övrigt - gör det möjligt för föräldrarna att dela det 

faktiska ansvaret för barnet. 

Utskottet vill till en början erinra om att utskottet i 1976 års lagstiftnings

ärende underströk det angelägna i att man fick till stånd en snar lösning på 

frågorna om bidragsförskott och ekonomiskt stöd i fall då föräldrar, som har 

gemensam vårdnad, inte sammanbor. Enligt utskottets mening utgjorde en 

tillfredsställande lösning av dessa frågor en förutsättning för att institutet 

gemensam vårdnad inte skulle förbehållas föräldrar som är ekonomiskt 

oberoende och inte behöver samhällets stöd. Mot bakgrund av det anförda 

finner utskottet viktigt att reglerna om bidragsförskott nu ändras så att inga 

föräldrar behöver avstå från gemensam vårdnad av ekonomiska skäl. 

Utskottet finner det även motiverat att regler om underhållsbidrag nu införs 

vid gemensam vårdnad. Utskottet tillstyrker propositionens förslag i aktuella 

delar. 

Socialutskottet har på utskottets begäran avgivit yttrande över motions

förslaget (se bilaga I). I likhet med motionärerna framhåller socialutskottet att 

reglerna om underhållsbidrag och bidragsförskott vid gemensam vårdnad 

synes mindre väl förenliga med tankegångarna bakom vårdnadsreformen. En 

viktig förutsättning för att föräldrar som inte är gifta med varandra skall 
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kunna utöva vårdnaden gemensamt är nii111ligen att de iir ense 0111 att dela 
vårdnadsansvaret. Enligt socialutskottet torde endast i undantagsfall 

föriildrar klara av att utöva vårdnaden gemensamt om de iir oense i fråga om 
hur underhållsskyldigheten skall fullgöras och diirför måste tillgripa utviigen 

att få underhållsbidrag faststiillt. 

Socialutskottet hänvisar till att det enligt direktiven för utredningen 0111 en 
översyn av samhiillsstödet till ensamstående föräldrar (se s. 45 ovan) 

ankommer på utredningen att pröva frågan hur samhiillsstöd till föriildrar 

med gemensam vårdnad skall utformas. Socialutskottet :.mser att n:'tgot 

initiativ från riksdagens sida med anledning av motionens förslag diirför inte 
~ir erforderligt. Lagutskottet ansluter sig till socialutskottets ställningstagande 

och avstyrker följaktligen bifall till motionen 1978179:29 i förevarande 

del. 

Underhållsskyldighet mot barn 

Enligt reglerna i 7 kap. I ~ FB skall föräldrarna stå för kostnaderna for 

barnets uppehiille och utbildning i den mån barnet inte har egna tillgångar. 

Eftersom lagrummet inte nämner föräldrarnas förmåga som förutsättning för 

underhållsskyldigheten har denna ofta betecknats som ovillkorlig. Detta har 

ansetts kunna medföra att en betalningsoförmögen förälder skall åläggas 

bidragsplikt i de fall den andre föräldern saknar förmåga att ensam sörja för 
barnets underhåll. 

I propositionen föreslås att underhållsskyldigheten inte IHngre skall vara 

ovillkorlig utan bero av föräldrarnas ekonomiska förhållanden. Den nya 
principen innebifr inte bara att foriildrarna skall ha en viss ekonomisk biirkraft 

för att något underhåll över huvud taget skall utgå utan också att barnet kan 
göra anspråk på högre standard och därmed större underhåll ju bättre 
föriildrarnas ekonomi är. Vidare föreslås en uttrycklig regel om att omfall
ningen av underhållsplikten skall bestämmas med ledning av vad som är 
barnets behov. Lagtekniskt föreslås de nya reglerna komma till uttryck 
genom att i 7 kap. I ~ FB anges att föräldrarna skall svara för underhåll åt 

barnet efter vad som iir skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas 

samlade ekonomiska förmåga. Lagrummet kompletteras med en regel om att 

man skall ta hänsyn till barnets egna inkomster och tillgångar och till de 

sociala förmåner som barnet har rätt till när det g[iller att bestämma 

underhållsskyldigheten. Vad gäller fördelningen av underhållsbördan mellan 

föriildrarna skall enligt l ~vidare gälla att föriildrarna sinsemellan skall ta del i 

kostnaderna för barnets underhåll var och en efter sin förmåga. 

Principerna för föriildrars underhållsskyldighet har sin största betydelse när 
det gäller att bestiimma underhållsbidrag. I propositionen föreslås att i 7 kap. 
3 ~ FB införs vissa regler om beräkningen av underhållsbidrag, vilka ger ett 

mera konkret innehåll åt principen om att underhållsskyldigheten inte bör 
vara ovillkorlig utan lämna den underhållsskyldige ett visst ekonomiskt 
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utrymme att sörja för sin egen person och för sin familj. I övrigt avses det 
ankomma på domstolarna att liksom hittills bedöma underhållsfrågorna 
obundna av mera detaljerade bestämmelser. Vad gäller försäkringskassornas 
handliiggning av ärenden angående återkrav av bidragsförskott och barna
vårdsnämndernas medverkan vid uppriittande av avtal om underhållsbidrag 
skall enligt propositionen vissa riktlinjer i underhållsfrågor utarbetas av 
riksförsäkringsverket och socialstyrelsen. Riktlinjerna blir inte bindande utan 

får enbart karaktär av råd. 
De nya bestämmelserna i 7 kap. 3 ~ FB innebär att den underhållsskyldige 

alltid får förbehållas vissa belopp för sitt eget och andras underhåll. 
Förbehållsbeloppet för den underhållsskyldiges eget underhåll skall omfatta 
skäliga bostadskostnader och andra vanliga levnadskostnader. De sist
nämnda kostnaderna skall beräknas med ledning av ett normalbelopp som 
utgör 120 % av basbeloppet, dvs. f. n. I 260 kr. i månaden. Om siirskilda skiil 
föreligger får den underhållsskyldige vidare förbehållas ett belopp får 
underhåll åt make eller samboende. Normalbeloppet utgör i sådant fall 60 % 
av basbeloppet. Slutligen får den underhållsskyldige även förbehålla sig ett 
belopp om 40 % av basbeloppet för underhåll av eget hemmavarande barn. 
A vriikning skall dock göras för vad som utges till barnet av den andre 
föriildern eller för dennes räkning, exempelvis i form av bidragsförskott. Om 
det föranleds av omständigheterna i det särskilda fallet kan rätten dock 
bestämma ett annat förbehållsbelopp för hemmavarande barn. Vad som 
återstår sedan de angivna förbehållsbeloppen dragits av från den underhålls
skyldiges nettoinkomst (dvs. bruttoinkomsten minskad med skatter) får i 
princip tas i anspråk för täckande av barnets behov av underhållsbidrag. 

Den i propositionen föreslagna ordningen för fastställande av underhålls
bidrag innebär i praktiken att man först skall uppskatta barnets behov av 
underhåll till visst belopp. En beräkning görs härefter av varje förälders 
nettoinkomst efter skatt. Härifrån dras förbehållsbelopp för eget och ev. andra 
familjemedlemmars försörjning. Restbeloppen representerar de överskotts
belopp som föräldrarna rimligen bör kunna ta i anspråk för underhåll åt 
barnet. Underhållsbidraget erhålls sedan genom att det belopp som beräknats 
f ""r barnets behov fördelas mellan föräldrarna i proportion till vars och ens 
överskottsbelopp. 

I motionen 1978/79:29 (s) yrkas vissa ändringar i det föreslagna systemet 
för bedömning av den underhållsskyldigesJormåga att betala underhållsbidrag. 

Motioniirerna hänvisar till att föreskrifterna i 7 kap. 3 ~ om förbehållsbelopp 
motiverats av önskemål om att bedömningen av underhållsfrågor skall 
präglas av större likformighet iin f. n. Enligt motionärerna kan emellertid 
bestiimmelserna inte tillämpas enligt sin lydelse eftersom de genom depar
tementschefens motivuttalanden försetts med åtskilliga reservationer. 
Motionärerna vill inte godta att regler om förbehålls belopp tas in i lagtext utan 
anser att erforderlig vägledning för domstolarna kan ges genom motivutta
landen i anslutning till 7 kap. I ~ FB. De framhåller vidare att de föreslagna 
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bestämmelserna om förbehållsbelopp inte i lillrä<.:klig grad hindrar att 

betungande underhållsskulder uppkommer för de underhållsskyldiga som 

har den sämsta ekonomiska ställningen. De pekar härvid på att del föreslagna 

förbehållsbeloppet för den underhållsskyldiges egna levnadskostnader, 1,2 

basbelopp, torde understiga vad som i dag tillämpas på åtskilliga håll när 

underhållsbidrag bestäms. Vidare anmärks all när det gäller förbehåll för 

underhåll av den underhållsskyldiges eget hemmavarande barn normalbe

loppet är endast 0,4 basbelopp fastän normalkostnaden för ell barn i 

propositionen beräknas till 0,6 basbelopp. Enligt motionärerna leder en mera 

generös inställning till de underhållsskyldiga mycket sällan till en försiimring 

för de bidragsberälligade barnen. Dessa har sin grundtrygghet garanterad 

genom bidragsförskollen, och i de fall förbehållsbeloppen kommer att ha 

störst betydelse torde del sällan eller aldrig vara aktuellt att bestämma 

underhållsbidrag som överstiger bidragsförskollel. 

Enligt motionärerna bör bidragsförskottet utnyttjas som ett medel att 

utjämna underhållsbördan för de sämst ställda. I motionen förordas att, 

såsom familjelagssakkunniga föreslagit, den underhållsskyldige bör fä dispo

nera vissa andelar av sin inkomst utöver förbehållsbeloppen för eget och 

andras underhåll. Det föreslås alt - sedan förbehållsbeloppen avräknats från 

nettoinkomsten - i princip endast 50 % av överskottet skall kunna tas i 

anspråk för underhållsbidrag till ett barn. Är det fråga om underhållsskyl

dighet mot två barn skall 60 % av överskollel kunna utgå i underhållsbidrag 

och mot tre eller nera barn högst 65 % . Rätten att disponera vissa andelar av 

överskottet bör dock enligt motionärerna begränsas till fall då överskottet 

understiger fyra basbelopp. Överstiger överskottet nämnda gräns bör hela det 

överskjutande beloppet kunna tas i anspråk. Vidare föreslår motionärerna att 

förbehållsbeloppet för hemmavarande barn bestäms till 0,6 basbelopp. 

Beträffande fördelningen av underhållsskyldigheten mellan föräldrarna 

ansluter sig motionärerna till den i propositionen förordade metoden. Barnets 

behov av underhåll bör således fördelas i förhållande till varje förälders 

disponibla inkomst. 

På anförda skäl yrkas i motionen att riksdagen inte skall anta 7 kap. 3 * 
förslaget till ändring av FB och att riksdagen i stället som motiv till 7 kap. I * 
gör uttalanden om storleken av underhållsbidrag i enlighet med vad som 

anförs i motionen (yrkandena 3 och 4). 

Som lagutskottet framhöll vid riksdagsbehandlingen av vårdnadsreformen 

1976 kan del nuvarande regelsystemet beträffande underhållsbidrag i 

tillämpningen ofta leda till betydande svårigheter för dem som har att utge 

bidrag. Ofta har underhållsbidrag fastställts som visat sig överstiga den 

underhållsskyldiges ekonomiska bärkraft. Underhållsskyldigheten har 

särskilt för bidragsskyldiga med svag ekonomi orsakat att de i vissa fall 

befinner sig i en besvärlig ekonomisk och social situation. Även för de 

underhållsberättigade kan emellertid de ekonomiska förhållandena vara 

bekymmersamma. När det gäller barnfamiljerna ger samhället stöd i olika 
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former. Stödåtgärderna är delvis generella, delvis inriktade på att utjämna 

villkoren mellan familjer, där föräldrarna lever ihop, och ensamstående 

föräldrar som har hand om barn. Av central betydelse för den sistniimnda 

gruppen barnfamiljer är bidragsförskottet. Som inledningsvis redovisats 

pågår f. n. en översyn av bidragsförskottssystemet och andra former av 

samhällsstöd till ensamstående föriildrar. 

Enligt utskottets mening är det angeläget att en reform av underhållsreg

lerna nu kommer till stånd som ger lättnad i underhållsbördan för dem som 

betalar underhållsbidrag. Att kräva ut underhåll av en förälder som inte 

förfogar över medel för mera än sina egna nödvändiga behov kan, som 

departementschefen framhåller, endast leda till att den underhållsskyldige 

antingen ådrar sig en underhållsskuld eller också fär ta samhällets hjälp i 

anspråk för egen del. Barnets intresse fär i detta fall tillgodoses genom de 

sociala stödformer, främst bidragsförskottet, som garanterar en minimistan

dard för barnet. Samtidigt är det dock angeläget att lagstiftningen utformas så 

att lättnaderna i underhållsbördan inte går ut över de bidragsberättigade och 

att de inte upplevs som orättvisa av de föräldrar som bor tillsammans med 

sina barn och gör ekonomiska uppoffringar för deras räkning. 

Mot bakgrund av det anförda delar utskottet uppfattningen att FB 

fortfarande bör bygga på att föräldrar är underhållsskyldiga mot sina barn 

men att principen om underhållsskyldighetens ovillkorlighet bör överges till 

förmån för en regel om att underhållsskyldigheten skall vara beroende av 

föräldrarnas ekonomiska förmåga. 

Den nya regeln får, som tidigare berörts, sin största praktiska betydelse när 

det gäller att bestämma underhållsbidrag. I likhet med departementschefcn 

anser utskottet att det finns ett behov av att för sådana situationer ge den nya 

regeln ett mer konkret innehåll på det sättet att den underhållsskyldige 

förbehålls en viss del av sin inkomst för sin egen och sin familjs försörjning. 

Betriiffande storleken av de belopp som bör förbehållas den underhållsskyl

dige vill utskottet framhålla all det föreslagna normalbeloppet om 1,2 

basbelopp kan synas lågt med hänsyn till att det understiger vad som f. n. 

tillämpas på åtskilliga håll när underhållsbidrag bestäms. Å andra sidan ligger 

förbehållsbeloppct över beloppen för existensminimum i annan lagstiftning 

och över socialhjälpsnivåerna. Enligt utskouets mening får det föreslagna 

normalbeloppet anses rimligt. Beträffande motionärernas förslag, att den 

underhållsskyldige utöver förbehållsbeloppen bör få behålla en viss andel av 

sitt överskott, vill utskottet framhålla att en sådan ordning skulle ge den 

bidragsbetalande en förmånligare ställning än den förälder som bor tillsam

mans med barnet. Tankegången kan illustreras med följande exempel. Om 

barnets behov av underhållsbidrag beräknas till 700 kr., den bidragsskyldiges 

överskott till 800 kr. och den andre förälderns överskott till 200 kr. skall enligt 

regeringens förslag underhållsbidraget kunna bestämmas till 560 kr. 

<80~~200 x 700 = 560).0m 'enlighet med motionsförslaget endast hälften av 
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överskottet skall kunna tas i anspråk blir resultatet att underhållsbidraget 
skall utgå med 400 kr. Skillnaden mellan förslagen i propositionen och 
motionen är således att i det frirsta fallet får den icke bidragsskyldige föriildern 
stå för 140 kr. av barnets kostnader, medan han eller hon i det andra fallet -
med hänsyn tagen till bidragsförskottet- får betala 280 kr., dvs. 80 kr. mer iin 
sitt överskott. Förslaget i motionen innebiir således att i de fall då båda 
föriildrarna har svag ekonomi kommer en liittnad i und~rhållsbördan för den 
bidragsskyldige act g<'\ ut över barnet och elen föriilcler som har hand orn 

barnet. 
Betriiffande motionärernas hänvisning till att familjelagssakkunniga i sitt 

betänkande framlagt förslag till en regel liknande den i motionen vill 
utskottet framhålla att detta förslag måste ses mot bakgrund av de 
sakkunnigas överväganden beträffande bidragsförskottssystemet. Enligt 
familjelagssakkunniga skulle försäkringskassan så liinge bidragsförskott 
utgick kunna bestämma vad som skulle återkrävas av den underhållsskyldige 
oberoende av vad som gällde om underhållsbidrag enligt dom eller avtal. 
Procentregeln ingick i de förslag till riktlinjer för försäkringskassans åter
kravsverksamhet som de sakkunniga lade fram och avsågs formellt giilla 
endast kassan. I betänkandet (bil. Is. J 65)framhöll de sakkunniga att kassans 
beslut skulle komma att sakna betydelse för barnet eftersom bidragsförskott 
utgick. Detta förhållande gjorde att den underhållsskyldiges förmåga att 
betala tillbaka bidragsförskott kunde bedömas enbart utifrån hans egna 
ekonomiska förutsättningar. I andra situationer, fortsatte de sakkunniga, 
såsom när det gällde att faststiilla ett underhållsbidrag över bidragsförskottets 
nivå eller då det saknades lag! iga förutsättningar för bidragsförskott, fanns det 
anledning att göra en mer nyanserad bedömning och att iiven beakta den 
andre förälderns förmåga att försörja barnet. 

På grund av det anförda kan utskottet inte stiilla sig bakom motionärernas 
förslag om att endast viss andel av överskottet skall kunna tas i anspråk för 
underhållsbidrag. Stiillningstagandet innebiir emellertid inte att utskottet 
skulle sakna förståelse för syftet med förslaget, nämligen att ytterligare lätta 
underhållsbördan för den som har det sämst ställt. Ett strikt iakttagande av 
regeln att hela överskottet kan tas i anspråk for underhållsbidrag leder 
otvivelaktigt till kraftiga tröskeleffekter vid inkomstökningar för personer 
som befinner sig i inkomstskiktet kring förbehållsbeloppet. Enligt utskottets 
mening iir det angeliiget att sådana effekter undviks. I de fall då elen 
bidragsskyldiges disponibla inkomst inte i någon mera viisentlig mån 
överstiger förbehållsbeloppel bör den i propositionen förordade beräknings
metoden därför modifieras, så att överskottet inte helt eller niistan helt går åt 
till underhållsbidrag. En något större del av överskottet bör kunna förbehållas 

den underhållsskyldige när överskottet inte överstiger bidragsförskottets 
nivå. 

Reglerna i 7 kap. I ~ FB om fördelning av underhållsskyldigheten mellan 
föräldrarna i förhållande till deras ekonomiska bärkraft skall tillämpas också 
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när underhållsskyldighet föreligger mot nera barn. Som clepartementschefen 

framhåller bör utgångspunkten nämligen vara att barnen är likstiillcla. Detta 

betyder dock inte att de kan ha anspråk på lika stort underhåll från en och 

samma föriilder. Om barnen iir halvsyskon kan elen gemensamma förälderns 

skyldighet att sörja för barnen vara olika beroende främst på skillnader i de 

andra föräldrarnas unclerhållsförmåga. Den gemensamme föriilderns över

skott kan på så sätt komma att tas i anspråk för huvudsakligen det ena barnets 

underhåll. Reglerna om fördelning av underhållsskyldigheten giiller även då 

den biclragsskyldige föräldern bor ihop med eget barn. I fall då en föriilcler har 

hemmavarande barn och är skyldig att betala underhållsbidrag till barn som 

inte bor ihop med föriildern kan emellertid en strikt tillämpning av de 

allmänna förclelningsreglerna leda till att ingetdera barnets minimibehov av 

underhåll från elen gemensamma föräldern kan tillgodoses. Fallet aktuali

seras då samtliga berörda föräldrar har svag ekonomi. Med hiinsyn till att det 

bidragsberättigade barnet har sin minimistandard garanterad genom bidrags

förskottet börden gemensamme förälderns överskott i första hand kunna tas i 

anspråk för underhåll av det hemmavarande barnet om det barnets andre 

föriilder saknar förmåga att bidra till underhållet och barnets minimibehov 

inte tillgodoses på annat siitt exempelvis genom bidragsförskott eller 

barnpension. 

Beträffande storleken av det belopp som enligt propositionen skall 

förbehållas för det hemmavarande barnets underhåll. 0,4 basbelopp, vilket är 

samma belopp som bidragsförskottet, kan utskottet i och för sig dela 

motionärernas uppfattning att beloppet är lågt med hänsyn till vad ett barn i 

verkligheten kostar. Utskottet vill emellertid framhålla att regeln om 

förbehåll för hemmavarande barn är en garantiregel som skall tillämpas 

endast i fall då det hemmavarande barnet inte får sitt minimibehov täckt vid 

en tilliimpning av de allmiinna fördelningsreglerna. Som ovan berörts kan 

dessa leda till att den bidragsskylclige får disponera ett större belopp för det 

hemmavarande barnet iin 0,4 basbelopp. Garantiregeln aktualiseras först när 

den bidragsskyldige ensam eller i huvudsak ensam skall svara för barnens 

underhåll och hans överskott inte räcker till för att vartdera barnet skall få ett 

underhåll upp till bidragsförskottets nivå. Om förbehållsbeloppet i enlighet 

med motionärernas förslag bestiimdes till 0.6 basbelopp skulle detta innebära 

att det hemmavarande barnet gynnades i förhållande till det bidragsberiitti

gade. vilket för sitt underhåll iir hänvisat till bidragsförskottet. 0,4 basbelopp. 

En sådan ordning står i strid med grundsatsen att barnen skall behandlas lika. 

Det kan också framhållas att lagen ger domstolen möjlighet att bestiimma ett 

högre förbehållsbelopp om omstiindigheterna i det siirskilda fallet föranleder 

det. Utskottet erinrar vidare om vad utskottet i det föregående uttalat. 

nämligen an hela den unde"hållsskyldiges överskott inte bör tas i anspråk för 

underhållsbidrag. 

På grund av det anförda kan utskottet inte heller ställa sig bakom förslaget i 

motionen 29 om en höjning av förbehållsbeloppet för hemmavarande eget 
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barn. Vad slutligen gäller det genom motionen aktualiserade spörsmålet om 

den lagtekniska utformningen av reglerna om förbehållsbelopp vill utskottet 

erinra om att praxis i underhållsfrågor f. n. synes vara mycket skiftande. Som 

departementschefen framhåller iir det angeliiget att försöka få till stånd en 

större likformighet i bedömningen. I remissyttrandena har också allmänt 

vitsordats behovet av fastare normer för beräkningen av underhållsbidrag. 

Som motionärerna påpekar kan naturligt vis motivuttalandena i anslutning 

till en mera allmänt hållen regel om underhåll ge samma vägledning som 

uttryckliga lagbestämmelser. Mera detaljerade normer kan självfallet inte 

heller tas in i lagstiftningen. När det som nu är fallet gäller att ge ett konkret 

innehåll till den nya principen om all underhållsskyldigheten inte skall vara 

ovillkorlig anser dock utskottet att den i propositionen förordade lösningen iir 

att föredra. De nya reglerna får otvivelaktigt större genomslagskraft om deras 

huvudsakliga innebörd klart framgår av lagtexten. Med hänsyn till att 

besUimmelserna i FB inte bara riktar sig till domstolar och andra myndigheter 

utan också skall tillämpas av enskilda framstår det som särskilt angeläget att 

reglerna utformas så att de främjar enhetlighet i tillämpningen. Utskottet 

anser det också viktigt att nivån på normalbeloppen fastställs av riksdagen. 

Enligt utskottets mening talar således övervägande skäl för regeringens 

förslag. 

I enlighet med vad utskottet ovan anfört avstyrker utskottet bifall till 

motionen 29, yrkandena 3 och 4. 

Som tidigare berörts skall enligt 7 kap. I ~ i dess nya lydelse underhålls

skyldigheten bestämmas med hänsyn till bl. a. barnets behov av underhåll. 

I motionen 1978/79:32 (s) framhålls att förslagen i propositionen bör ses 

som ett steg i reformarbetet men att det är angeläget att man strävar efter ett 

system för bedömning av underhållsskyldighet som kan upplevas som 

rättvist av båda föräldrarna. Enligt motionärerna måste varje resonemang om 

underhållsbidrag utgå från rimliga uppskattningar av vad barn faktiskt kostar. 

Motionärerna kritiserar nuvarande ordning för faststiillande av underhålls

bidrag och anför att vårdnadshavarens ekonomiska bärkraft inte beaktas i 

tillbörlig utsträckning. Enligt motionärerna kan man emellertid i avsaknad av 

precisa uppgifter om barnkostnaderna inte heller fördela kostnadsansvaret 

mellan föräldrarna. I motionen framhålls att utgångspunkten för avgöranden 

i underhållsfrågor måste vara barnets levnadskostnader med påslag för 

eventuella vård kostnader och med avdrag för barnbidrag och vårdnadshava

rens skattereduktion. Vidare måste omfattningen av umgängesrätten till

miitas avgörande betydelse. Först sedan en beräkning skett av kostnaderna 

kan underhållsbördan f"ördelas mellan föriildrarna i förhållande till deras 

ekonomiska omstiindigheter. I motionen anförs ett exempel på en kalkyl 

betriiffande storleken av underhållsbidrag. Motionärerna anser att erforder

ligt siffermaterial enklast kan tillhandahållas genom att socialstyrelsen i 

samarbete med statistiska centralbyrån årligen utarbetar rimliga uppskatt

ningar av barns faktiska levnadskostnader. Motioniirerna yrkar att riksdagen 
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hos regeringen begär att det årligen utarbetas rimliga uppskattningar av barns 

faktiska levnadskostnader (yrkandet I) samt att riksdagen som motiv till 

7 kap. I s FB gör uttalanden om beräkning av underhållsbidrag till barn i 

enlighet med beräkningsgångcn i kalkylexemplet i motionen (yrkandet 2i. 
Utskottet vill för sin del framhålla att det självfallet är angeläget att 

underhållsbidrag bestäms med utgångspunkt i kostnaderna för barnet. Som 

närmare utvecklas i propositionen (s. 102 och 103) innebär också de 

föreslagna reglerna att barnets behov av underhåll först skall uppskattas till 

visst belopp. I likhet med departemcntschefen anser utskottet att i beloppet 

endast bör räknas in verkliga utgifter för barnet. Omständigheterna i det 

enskilda fallet blir härvid avgörande. Som departementschefen framhåller får 

man emellertid i stor utsträckning falla tillbaka på schablonbelopp. Utskottet 

delar därför motionärernas uppfattning om angelägenheten av att det 

utarbetas rimliga uppskattningar av barns faktiska levnadskostnader. Som 

förutskickats i propositionen har konsumentverket nyligen utgivit en 

informationsbroschyr med sammanstiillning över de kostnader som normalt 

ingår i en hushållsbudget (Hushållets kostnader. En hjiilpreda för din 

ekonomi). Av sammanställningen kan man utläsa de faktiska kostnaderna 

för hushållsmedlemmar, bl. a. för barn i olika åldrar. I propositionen anges att 

konsumentverket avser att beakta kostnadsutvecklingen genom hal vårsvisa 

justeringar med ledning av konsumentprisindex. Enligt utskottets mening 

bör innehållet i broschyren kunna bli till god vägledning när underhållsbidrag 

skall bestämmas. Utskottet vill också framhålla att vissa riktvärden för 

barnkostnader bör kunna anges i de råd för beräkning av underhållsbidrag 

som skall utarbetas av socialstyrelsen och riksförsäkringsverket. 

Som framgår av det anförda är således motionärernas önskemål i denna del 

uppfyllt. Även motionärernas yrkande om beräkning av underhållsbidrag 

tillgodoses i väsentlig mån genom förslagen i propositionen. Som tidigare 

berörts skall nämligen - sedan barnets behov av underhåll bestämts - en 

beräkning ske av varje förälders nettoinkomst efter skatt. Hiirvid skall hänsyn 

i förekommande fall tas till skattereduktion och förvärvsavdrag. Från 

nettoinkomsten görs avdrag för förbehållsbelopp. Restbeloppen för varje 

förälder utgör det överskott som kan tas i anspråk för underhåll av barnet. 

Underhållsbidraget erhålls därefter genom att det belopp som beräknats för 

barnets behov fördelas proportionellt mellan föriildrarna efter deras över

skottsbelopp. Beträffande umgängesrättens inverkan på storleken av under

hållsbidraget vill utskottet också erinra om att den underhållsskyldige enligt 

förslagen i propositionen skall få rätt att göra avdrag på underhållsbidraget för 

kostnader han eller hon har för barnet i samband med utövande av 

umgängesrätten. 

Med det anförda anser utskottet motionen besvarad. 

I propositionen föreslås att den nuvarande underhållsskyldigheten 

gentemot även andra barn i familjen än de egna skall bestå i huvudsak 

oförändrad. Underhållsskyldigheten föreslås dock gälla inte bara makes utan 
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även annan sammanboendcs barn om parterna har barn tillsammans (7 kap. 
5 ~ förslaget till ändring i FBJ. Underhållsskyldigheten mot styvbarn skall 
liksom hittills blott vara subsidiär, dvs. giilla endast i den mån barnet inte får 
underhåll från den bidragsskyldige föräldern. 

I motionen 1978179:36 (c) framhålls att en konsekvens av underhållsskyl
digheten mot styvbarn bör vara att förbehåll enligt 7 kap. 3 ~ FB bör få göras 
iiven för underhåll av styvbarn och inte bara för underhåll av eget 
hemmavarande barn. Motionärerna yrkar diirför alt förslaget till 7 kap. 3 * FB 
~indras så att belopp även kan förbehållas rör underhåll åt barn som avses i 7 
kap. 5 ~ (yrkandet I). 

Utskottet vill till en början framhålla att styvbarn i det övervägande antalet 
fall far sill behov av underhåll tillgodosett genom underhållsbidrag eller 
bidragsförskott. En utvidgning av tilliimpningsområdet för 7 kap. 3 ~ FB i 
enlighet med motionsförslaget skulle därför i allmänhet sakna praktisk 
betydelse. I undantagsfall kan emellertid omständigheterna vara sådana att 
underhållsbidrag eller bidragsförskott inte utgår. Sålunda kan bidragsförskott 
ha vägrats av den anledningen att vårdnadshavaren inte velat medverka till 
faderskapets fastställande. Inte heller utgår bidragsförskott till ensamstående 
adoptanter. Lever adoptanten eller vårdnadshavaren tillsammans med annan 
person iir barnet för sin försörjning uteslutande hänvisat till vad de kan bidra 
med. Reglerna om underhållsskyldighet gentemot styvbarn bygger på 
principen att alla barn i en och samma familjebildning skall ha samma 
standard. Enligt utskottets mening leder denna princip till att styvbarn lika 

vill som den underhållsskyldiges egna hemmavarande barn bör garanteras en 
viss minimistandard genom all den underhållsskyldige får förbehålla sig visst 
belopp för deras underhåll. 

Utskottet tillstyrker på anförda skäl bifall till motionen 36 i aktuell del och 
föreslår att 7 kap. 3 ~ tjärde stycket ändras så all uttrycket hemmavarande 
eget barn ändras till hemmavarande barn. Genom att i lagrummet anges att 
förbehåll för underhåll av barn får ske oberoende av vad som annars gäller om 
en föriildcrs underhållsskyldighet mot två eller nera barn framgår all endast 
hemmavarande eget barn och hemmavarande styvbarn som avses i 7 kap. 5 ~ 
FB berörs. Barnbarn, fosterbarn och styvbarn som fiyllat hemifrån eller mot 

vilket underhållsskyldighet inte föreligger berörs ej. Utskottet vill vidare 
framhålla all förbehåll för styvbarns underhåll sjiilvfallet bara får ske niir vad 
som utges till barnet av den föriilder med vilken den underhållsskyldige 

sammanlever och av barnets andre förälder eller för dennes riikning inte 
tillhopa uppgår till förbehållsbeloppel. Bestämmelsen om all en avräkning på 
fiirbehållsbeloppet skall ske för vad som utges av den andre föräldern eller för 
dennes riikning kommer niimligen i styvbarnsfallen att giilla båda föräldrarna. 
Om det föranleds av omstiindighcterna i det särskilda fallet kan dock rätten 
liksom beträffande den underhållsskyldigcs eget barn bestämma annat 
förbehållsbclopp för styvbarnet. 
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I motionen 1978179:33 (s) tas upp en fråga om 1111derhåll rill barn som i 

adoprionssy/ie förs ri// Sl'erige från utlandet. Motionären framhåller att 
blivande adoptivföräldrar åtar sig ett moraliskt ansvar för barnets person och 
underhåll. Genom att ta ett barn till Sverige får de också en förpliktelse 
gentemot barnets hemland att fulltolja adoptionen. Även det svenska 
samhället tar på sig ett ansvar för de utliindska barn som förs hit i 
adoptionssyfte genom att samhället medverkar i de internationella adop

tionsärendena. 
Enligt motioniiren har de blivande adoptivbarnen en mycket osiiker riittslig 

stiillning under tiden fram till dess adoptionen genomförts. Motionären 
framhåller att det förekommit att makar gemensamt tagit hit barn från 
utlandet för att adoptera det och sedan skilt sig innan adoptionen blivit klar. 
Giillande regler om underhållsbidrag är inte tilliimpliga i sådana fall, och 
högsta domstolen har också i följd härav i en år 1977 meddelad dom ogillat 
talan mot en frånskild make om underhållsbidrag till utländskt barn som förts 
hit i adoptionssyfte. 

Motioniiren föreslår att FB ändras så att barn av utliindsk härkomst som av 
makar förts hit i adoptionssyfte blir jämstiillda med barn i äktenskap i fall då 
föräldrarna begär iiktenskapsskillnad före adoptionens genomförande och så 
att dessa barn följaktligen blir beriittigade till underhållsbidrag. 

Utskottet vill för sin del erinra om att det under senare år blivit allt 
vanligare att utländska barn adopteras av svenskar. Ar 1976 kom sålunda 
I 820 utländska barn till Sverige för adoption. I allmänhet tas barnen hit innan 
adoptionen iir klar och de vistas hos de blivande adoptivföriildrarna som 
fosterbarn fram till dess att adoptionen genomförs. I många fall tar det lång tid 
från det barnen kommer hit till dess svensk domstol kan pröva en ansökan 
om adoption eller adoptionsbeslut meddelas i barnets hemland och beslutet 
bl i r gi It igt här i landet. 

Beträffande utliindska barn som vistas här som fosterbarn gäller bestäm
melserna i barnavårdslagen. I övrigt saknas emellertid bestämmelser angå
ende sådana barn. Reglerna i FB blir inte tillämpliga förrän adoptionen 
genomförts, vilket innebär att någon underhållsskyldighet inte åvilar foster
föräldrarna. Oklart är vidare vad som gäller beträffande den rättsliga 
vårdnaden om och förmynderskapet för utliindska fosterbarn. Även i vissa 
andra avseenden iir barnets rättsliga stiillning osiiker. 

Socialutredningen har i sina slutbetänkanden (SOU 1977:40 och 41) 
Socialtjänst och Socialförsäkringstilliigg framlagt vissa förslag som ökar 
socialnämndernas möjligheter att följa de utliindska fosterbarnens förhållan
den. Utredningen har betonat att presumtiva adoptivföriildrar genom att ta 
hit ett barn från ett annat land åtar sig ett ansvar gentemot_ såväl detta barn 
som barnets hemland. Utredningen har vidare anfört att det förekommer att 
föriildrar sviker sitt ansvar genom att inte fullfölja adoptionen. Enligt 
utredningens mening måste det vara en striivan att så långt möjligt förhindra 
att sådana situationer uppkommer. Socialutredningen har ansett att det 
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genom socialnlimndcrnas uppföljning skapas möjligheter att medverka till att 

adoption genomförs. Bestämmer föräldrarna sig för att inte fullfölja adop

tionen kan nämnderna på ett tidigt stadium bistå barnen. 

I sitt remissyttrande över socialutredningens betiinkanden har niimnden 

för internationella adoptionsfrågor (NIA) anfört att socialnämndernas till

synsmöjligheter inte är en tillriicklig garanti för barnen. Nämnderna kant. ex. 

generellt bistå barnen men de kan inte ålägga föräldrarna att ansöka om 

adoption. NIA har vidare hänvisat till den av motioniiren redovisade domen 

av högsta domstolen. Till NIA:s kännedom har också kommit iirenden där 

ena föräldern avlidit innan adoptionen blivit genomförd, varvid barnet inte 

blivit berättigat till barn pension. NIA har i yttrandet uttalat att det bör ske en 

iindring i lagstiftningen på dessa områden så att barnen iiven fore adoption tar 

en riittslig ställning som iir jämförbar med biologiska barns och adoptivbarns 

ställning. 

Frågor rörande internationella adoptioner har setts över av en siirskild 

arbetsgrupp som tillkallats av socialministern 1977. Arbetsgruppen slutförde 

sitt uppdrag i år genom att i en departementspromemoria - (Os S 1978:6) 

Internationella adoptioner. Riktlinjer och organisationsförslag - lägga fram 

förslag om organisationen av den framtida adoptionsverksamheten. 

Förslagen berör dock inte de genom motionen aktualiserade frågorna 

angående de blivande adoptivbarnens riittsliga stiillning. 

Enligt utskottets mening är det angeläget att de utliindska barnens trygghet 

garanteras under den tid som förflyter innan adoptionen kan genomföras och 

att deras bästa kan tillgodoses. Som motionären framhåller får det anses att 

Sverige har en siirskild förpliktelse gentemot barnens hemländer att sörja för 

att barnens intressen tillvaratas. Utskottet anser diirför alt det beträffande 

frågor om utländska blivande adoptivbarn snarast bör komma till stånd en 

översyn som syftar till en ändrad lagstiftning. Vid en sådan översyn bör inte 

bara det i motionen berörda spörsmålet angående underhållsskyldighet tas 

upp utan också frågor om en förstärkning av barnens rättsliga stiillning i 

övrigt prövas. Enligt utskottets mening kan översynen lämpligen ske i 

anslutning till det pågående utredningsarbetet angående barnens riitt. 

Utskottet föreslår därför att motionen 33 och utskottets betänkande i denna 

del överlämnas till utredningen om barnens rätt. 

A1·drag på underhållsbidrag och bidrag~forskott 

I propositionen föreslås att förälder, som är skyldig att utge underhållsbi

drag, i viss utsträckning skall få göra avdrag på underhållsbidraget för de 

kostnader som uppkommer när barnet vistas hos henne eller honom. Som 

huvudregel gäller enligt 7 kap. 4 ~ FB att avdrag tar göras med 1 /40 av det 

månatliga underhållsbidraget för varje helt dygn av barnets vistelse. En 

förutsättning för avdragsriitten är att föräldern haft barnet hos sig en 

sammanhängande tid av minst fem hela dygn. Med ett dygn avses tiden 
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mellan kl. 0 och kl. 24. Avdrag enligt huvudregeln får inte göras på 

underhållsbidrag som belöper på senare tid än sex månader från utgången av 

den kalendermånad då vistelsen upphörde. 

Föreligger särskilda skäl kan domstol förordna om andra villkor för 

avdragsrätten än de som följer av huvudregeln. 

Har förälder riitt till avdrag på underhållsbidrag enligt 7 kap. 4 § FB skall 

avdragsrätten under vissa närmare angivna förutsättningar också beaktas vid 

återkrav på bidragsförskott (15 *andra stycket förslaget till ändring av lagen 

om bidragsförskott). A vdragsrätt föreligger dock endast om den underhålls

skyldige haft barnet hos sig minst fem sammanhängande, hela dygn. I de fall 

avdragsriitten beaktas vid återkrav på bidragsförskott skall enligt 4 a ~andra 

stycket förslaget till ändring av lagen om bidragsförskott vidare gälla att det 

till barnet utgående bidragsförskottet skall minskas med avdragsbeloppet. 

I motionerna 1978179:31(vpk),34 (s) och 37 (m) yrkas att bestämmelsen i 7 

kap. 4 ~ föräldrabalken skall ändras i tre avseenden. För det första vill 

motionärerna att den underhållsskyldige skall få göra avdrag så snart han eller 

hon haft barnet hos sig en sammanlagd tid av minst tre dygn under en 

kalendermånad. Vidare vill motionärerna att tiden för barnets vistelse inte 

skall räknas i hela kalenderdygn utan i 24-timmarsperioder från den tidpunkt 

då barnet togs emot av de.n underhållsskyldige. Slutligen yrkas det att 

avdraget skall för varje dygn bestämmas till 1130 av det månatliga 

underhållsbidraget. Till stöd för yrkandena åberopas i motionerna att 

avdragsrätten bör utformas så att den stimulerar till täta och regelbundna 

kontakter mellan föräldrar och barn. Avdrag bör diirför få ske också i fall när 

föräldern har barnet hos sig kortare tider under en viss period. Vidare anser 

motionärerna att den i propositionen föreslagna regeln om att endast hela 

kalenderdygn skall räknas inte är rimlig. Enligt motionärerna bör den tid 

barnet faktiskt varit hos föräldern läggas till grund för avdragsrätten. 

Härigenom uppnås bl. a. att avdrag får ske för umgiinge under veckoslut. 

Slutligen menar motioniirerna att under den tid, då barnet vistas hos den 

underhållsskyldige föräldern, har den andra föriildern inte några andra 

kostnader för barnet än de fasta utgifterna. Dessa täcks i stort sett av bostads

och barnbidrag. Skäl saknas diirfdr enligt motionärerna för att avdragsrätten 

skall begränsas till tre fjärdedelar av bidraget. 

Socialutskottet framhåller i sitt yttrande över propositionen i aktuell del 

och de föreliggande motionerna att det ligger i barnets intresse att barnet får 

hålla god kontakt med båda sina föräldrar. I de fall diir föräldrarna inte 

sammanbor iir det angeläget att den bidragsskyldige föräldern har möjligheter 

till regelbundet och ofta återkommande umgänge med sitt barn. I likhet med 

departementschefen anser socialutskottet att denna kontakt inte får försvåras 

av att föräldern inte har råd att utöver underhållsbidraget bekosta barnets 

vistelse hos honom eller henne i någon större utsträckning. Starka skiil finns 

således enligt socialutskottet för att avdragsrätten bör ges en generös 

utformning. Vid ett ställningstagande till frågan måste emellertid också andra 
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omstiindigheter viigas in. Sålunda giiller det - framhMler socialutskottet - att 
skapa ett system som ter sig riitt vist också för den andre föriildern och som 
inte leder till onödiga konnikter mellan förUldrarna. Med hänsyn till att en 
regel om avdragsriitt även skall tillämpas inom bidragsförskottssystemet är 
det vidare angeliiget att bestiimmelserna utformas så att de inte förorsakar 
forsiikringskassorna administrativt merarbete. hån dessa utgångspunkter 
anser socialutskottet att de i motionerna framlagda förslagen ter sig mindre 
tillfredsstiillande. Socialutskottet pekar särskilt på att den förordade 24-
timmarsregeln i praktiken kan leda såviil till tvister mellan föriildrarna om niir 
barnet skall lämnas och hämtas som till problem rör försäkringskassorna. 
Betriilfande förslaget att avdrag skall få ske redan niir den underhållsskyldige 
hart barnet hos sig en sammanlagd tid av endast tre dygn under en 
kalendermånad framhålls att det otvivelaktigt skulle komma att medföra cn 
viisentligt ökad arbetsbelastning för försiikringskassorna. 

Vad hiirefter giiller frågan om avdragets storlek kan det enligt socialut
skottet i och för sig förefalla skiiligt att avdraget bestäms till I /30. Som 
departementschefen framhåller tar emellertid en sådan regel inte tillbörlig 
hiinsyn till att den föriilder hos vilken barnet rcgelmiissigt bor har vissa fasta 
kostnader som inte minskar diirför att barnet är borta. Dessa kostnader torde 
inte till fullo täckas av barn- och bostadsbidrag. Ett tillmötesgående av 
motioniirernas önskemål skulle diirför enligt socialutskottets mening 
medföra en ekonomisk belastning för den inte bidragsskyldige föräldern och 
skapa ett motstånd hos denne mot utövandet av umgiingesriitten. 

Enligt socialutskottets mening utgör förslagen i propositionen en rimlig 
avviigning mellan de delvis motstridiga intressen som gör sig gällande vid ett 
stiillningstagande till avdragsriittens omfattning. Såvitt giiller bidragsför
skotten anser socialutskottet således att propositionen bör bifallas och att 
motionerna bör avstyrkas. 

Lagutskottet delar den uppfattning som kommit till uttryck i socialutskot
tets yttrande. Flera av de skäl som i yttrandet anförs mot en vidgad riitt till 
avdrag på bidragsförskott gör sig giillande också vid en bedömning av frågan 
om i vilken omfattning avdrag skall fä ske på underhållsbidrag. Mot ett 
genomförande av motionsförslagen talar också att en mer omfattande 

avdragsriitt leder till administrativt merarbete hos kronofogdemyndigheterna 
niir bidrag tas ut genom införsel. Utskottet vill härutöver framhålla att 

föriilclrarna när det giiller underhållsbidrag har full frihet att avtala om att 
andra villkor iin de som anges i huvudregeln skall tillämpas. Föreligger 

särskilda skiil har som ovan redovisats domstol möjlighet att avvika från 
huvudregeln. Som framhålls av departementschefen kan sådana skäl före
ligga t. ex. om barnet regelbundet besöker den bidragsskyldige föräldern 
under kortare perioder än fem dygn. 

Med hänvisning till det anförda tillstyrker utskottet bifall till propositionen 
i förevarande del och avstyrker följaktligen bifall till motionerna 3 l, 34 och 
37. 
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Som ovan berörts skall rätten till avdrag på underhållsbidrag kunna beaktas 

vid återkrav på bidragsförskott enligt 15 §andra stycket förslaget till ändring 

av lagen om bidragsförskott. En förutsättning hiirför är dock att den 

underhållsskyldige inom tre månader från utgången av den kalendermånad 

då barnets vistelse hos föräldern upphörde anmäler till försäkringskassan, att 

han eller hon är berättigad till avdrag. Har den underhållsskyldige fätt avdrag 

vid återkrav på bidragsförskott skall kommande bidragsförskott minskas i 
motsvarande mån. 

1 motionen 1978179:36 (c) yrkas (yrkandet 2) att riksdagen beslutar ge 

regeringen till känna vad i motionen anförs om lämpligheten av att det ovan 

nämnda avdraget på utgående bidragsförskott eller underhållsbidrag till den 

underhållsberättigade fördelas på en längre tidsperiod. Motionärerna fram

håller att det föreslagna avdragssystemet kan leda till komplikationer mellan 

föräldrarna. Som exempel härpå nämner motionärerna fall då barnet vistas 

hos den underhållsskyldige under juli månad och avdraget på utgående 

bidragsförskott sker först i december. En sådan ordning kan upplevas 

negativt av den förälder som uppbär bidragsförskottet och fä menlig inverkan 

när frågan om barnets vistelse hos den andre föräldern åter aktualiseras. 

Motionärerna anser det angeläget att man inte i strävandena att tillgodose de 

underhållsskyldigas krav på rättvisa inför ett system som försvårar dessas 

möjligheter att ha sitt barn hos sig. Motionärerna förordar därför att större 

avdrag bör fördelas under en längre tidsperiod, exempelvis ett halvt år. 

Utskottet vill för sin del framhålla att det av motionärerna aktualiserade 

spörsmålet närmast synes beröra den föreslagna ordningen för avdrag på 

bidragsförskott. Som motionärerna påpekar innebär förslagen i propositionen 

att reduceringen av utgående bidragsförskott kan komma att ske först sedan 

!lera månader förflutit från tiden för barnets vistelse hos den underhållsskyl

dige. I likhet med vad som anförs i socialutskottets yttrande anser lagut

skottet att man inte kan räkna med att en förälder som uppbär bidragsförskott 

för den tid barnet är borta alltid tar hänsyn till att en reducering kan komma 

att göras vid en senare tidpunkt. I vart fall större avdrag på bidragsförskottet 

kan därför otvivelaktigt i vissa fall leda till ekonomiska svårigheter för en 

föriilder och påverka dennes inställning till umgängesrättens utövande. Som 

departementschefen framhåller är det dock inget som hindrar att nedsätt

ningen av bidragsförskottet slås ut över flera månader. Med hänsyn till 

angelägenheten av att de nya reglerna om avdragsrätt inte leder till att 

kontakt möjligheterna mellan en underhållsskyldig förälder och dennes barn 

försvåras vill lagutskottet i likhet med socialutskottet understryka vikten av 

att försäkringskassorna begagnar möjligheten att fördela nedsättningen av 

bidragsförskott på en längre tid. 

När det gäller reglerna om bidragsförskott anser socialutskottet på anförda 

skäl att något särskilt tillkännagivande från riksdagens sida i frågan inte är 

erforderligt. Lagutskottet delar denna uppfattning. Inte heller erfordras 

någon åtgärd med anledning av motionen såvitt rör rätten till avdrag på 

5 Riksdagen 1978179. 8 samt. Nr 9 
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underhållsbidrag. Enligt utskottets mening torde man niimligen inte behöva 
befara att det föreslagna systemet rör avdrag for underhållsbidrag skall leda 

till några problem mo1svarande dem som kan uppkomma vid tilliimpningen 
av reglerna om bidragsförskott. Underhållsbidrag betalas normalt i förskott 

rör kalendermånad. Avdraget kommer diirför att göras på det bidrag som 

förfaller till betalning omedelbart efter barnets vistelse hos den bidragsskyl
dige. Som departementschefcn uttalar kan avdraget också göras på eventuellt 

tidigare förfallna men iinnu inte betalda bidrag. Inte i nägot av fallen kommer 

dock någon liingre tid att förflyta, innan avdragsl"rågan aktualiseras. 
Utskottet har i olika sammanhang strukit under vikten av att barnet ges 

tillfalle till ett viil tilltaget umgänge med den foriilder som inte har v:1rdnaden 

om barnet. Som framgår av det tidigare anförda iir ett syfte med de nya 

reglerna om avdragsriitt att underliitta kontakten mellan barnet och den 

bidragsskyklige föriildern. Genom riitten att göra avdrag 11å underhållsbi
draget får den bidragsskyldige föriildern nu biittre ekonomisk möjlighet att 

bekosta barnets vistelse hos honom eller henne. Samtidigt iir det emellertid 
angeläget att reglerna inte iir så utformade att de leder till konflikter mellan 

föriildrarna och därigenom motverkar sitt syfte. Vid bl. a. den hearing 
utskottet höll i Viisterås uttrycktes farhågor for att de nu föreslagna reglerna 

skulle kunna få en sådan negativ effekt. Enligt utskottets mening iirdet diirför 

betydelsefullt att regeringen med uppmärksamhet fbljer ut vecklingen och tar 

de initiativ som kan visa sig erforderliga. Vad utskottet sålunda anfört bör ges 
regeringen till känna. Stiillningstagandet innebiiratt utskottet tillstyrker bifall 

till motionen 1978/79:36 (cl, yrkandet 3, vari begiirts att riksdagen beslutar ge 
regeringen till känna vad i motionen anförts om vikten av att utvecklingen 
följs i fråga om vilka konsekvenser den i propositionen föreslagna avdrags

riitten kan få för underhållsskyldigas möjligheter alt utöva umgängcsriit
ten. 

Behol'spröl'ning al' bidrag.~/(irskofl 

Enligt 2 ~ lagen om bidragsförskott föreligger inte riitt till bidragsl"örskott 

om barnet bor ihop med den underhållsskyldige. Bidragsförskottet utgår inte 

heller om det föreligger grundad anledning anta att den underhållsskyldige 

betalar fastställt underhållsbidrag och bidraget inte understiger bidragsför

skottet eller om det iir uppenbart att den underhållsskyldige på annat siitt sörjt 

eller sörjer för att barnet får motsvarande underhåll. Slutligen kan bidrags
rörskott vägras om vårdnadshavaren uppenbarligen utan giltigt skiil under

låter att vidta eller medverka till åtgiirder för att fä underhållsbidrag eller 
faderskap till barnet fastställt. 

I propositionen föreslås att bidragsförskott inte heller skall liimnas om 

barnet av annat skiil uppenbarligen saknar behov av bidragsförskott (2 ~dl. 
Av propositionen (s. 93) framgår att förslaget i första hand motiverats av 

behovet av en bestiimmelse som gör det möjligt att ingripa mol missbruk av 
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bidragsförskottssystcmct vid gemensam vårdnad. Enligt departcmcnts
chcfen bör emellertid en besliimmclse om behovsprövning inte införas enbart 
för de fall diir föräldrarna har gemensam vårdnad. Begränsningar i rätten till 
bidragsförskott bör verka generellt och inte inrikta sig bara på en viss grupp 

miinniskor. 
I motionen 1978179:29 (s) yrkas (yrkandet 2) avslag på propositionen i 

förevarande del. Motionärerna anser att den nya bestiimmelsen inte iir 
nödvändig för att förebygga de mycket fåtaliga fall av missbruk av 
bidragsförskottssystemct vid gemensam vårdnad, som kan tiinkas före
komma under överskådlig tid. Vidare pekas på att regeln fått en alldeles för 
generell avfattning och att den kommer att leda till en försämring av de 
undcrhållsberättigades situation. Enligt motioniircrna finns det inte något 
skiil som talar mot att man avvaktar resultatet av det pågående utrcdnings
arbetct angående samhiillsstödet till ensamstående föriildrar, innan man 
överviigcr en bestiimmelse som den föreslagna. Också i motionen 1978/ 
79:36 (c) kritiseras den föreslagna bestämmelsen. Motioniircrna framhåller att 
den - med hänsyn till departementschefens motivuttalanden (se prop. s. 198 
och 199) - kommer att leda till att inte bara höginkomsttagare utan också 
ensamstående föräldrar med en månadsinkomst av omkring 4 000 kr. 
kommer att bli utan bidragsförskott till sina barn. Det framhålls vidare att det 
iir något förvånande att nya regler om grunderna för bidragsförskott föreslås 
medan en utredning av frågan om samhällsstödet till ensamstående föräldrar 
pågår. Motionärerna har dock förståelse för att förslaget kan vara motiverat 
men anser att tilliimpningsområdet för regeln om behovsprövning bör 
bcgriinsas till gemensam vårdnad, eftersom syftet med införandet av regeln 
friimst är att föriildrar med gemensam vårdnad skall förhindras missbruka 
bidragsförskottssystemet. Genom en sådan inskriinkning av tillämpnings
området drabbas inte någon grupp som f. n. har riitt till bidragsförskott. I 
motionen yrkas (yrkandet 5) att den nya bestämmelsen skall gälla endast barn 
som står under vårdnad av båda föriildrarna. 

Socialutskottet tillstyrker i sitt yttrande bifall till motionen 29, yrkandet 2, 
och avstyrker således förslaget till iindring av lagen om bidragsförskott såvitt 
avser 2 *dl. Enligt socialutskottet tillgodoses härigenom i viisentlig mån 
också önskemålen i motionen 36. yrkandet 5. Socialutskottet anför som skiil 
för stiillningstagandct att resultatet av den pågående översynen av bidrags
forskottssystemet bör avvaktas, innan man tar stiillning till huruvida en regel 

om behovsprövning av bidragsförskott bör införas. 

Lagutskottet vill för sin del anföra att de nya reglerna om bidragsförskott 
vid gemensam vårdnad, som departementschefen framhåller, kan tiinkas 

inbjuda till missbruk av bidragsförskottssystemet i något större utstriickning 
än de regler som f. n. gäller. Enligt utskottets mening iir det givetvis 

betydelsefullt att sådant missbruk förebyggs liksom att man eljest kan 
förhindra ett obehörigt utnyttjande av samhällets resurser för stöd åt 

barnfamiljerna. Med hiinsyn härtill framstår det som motiverat att bidrags-



LU 1978179:9 68 

förskott skall kunna vägras i fall då förmånen framstår som klart oberättigad. 

Vid ställningstagandet till frågan måste emellertid beaktas att införandet av 

en regel om behovsprövning innebär att bidragsförskottsinstitutet tillförs ett 

nytt och viktigt rättsligt moment. I likhet med socialutskottet anser 

lagutskottet att resultatet av det pågående utredningsarbetet beträffande 

samhällets stöd till ensamstående föriildrar bör avvaktas innan man tar 

ställning till huruvida en sådan reform som föreslagits i propositionen bör 

genomföras. Utskottet vill också peka på att ett uppskov med ställningsta

gandet inte skulle medföra att samhället helt skulle avhända sig möjligheten 

att ingripa mot missbruk av bidragsförskottssystemet. Utöver den aktuella 

regeln om behovsprövning innehåller nämligen propositionen förslag till 

vissa andra bestämmelser (4 * fjärde stycket och 4 a * första stycket) som 

syftar till att förhindra att föräldrar skall göra en obehörig vinst genom 

bidragsförskott. Med hänsyn till angelägenheten av att missbruk av bidrags

förskottssystemet kan förhindras förutsätter lagutskottet i likhet med 

socialutskottet att kommitten för översyn av samhällsstödet till ensamstå

ende föräldrar ägnar uppmärksamhet åt frågan och följer utvecklingen niir det 

gäller tillämpningen av den nya regeln om bidragsförskott vid gemensam 

vårdnad. 

I enlighet med det anförda tillstyrker utskottet bifall till motionen 29, 

yrkandet 2, och avstyrker således förslaget till ändring av lagen om 

bidragsförskott såvitt avser 2 § d). Härigenom tillgodoses i väsentlig mån 

också önskemålen i motionen 36, yrkandet 5. Utskottets ställningstagande 

medför att 7 * samma lagförslag måste ändras i redaktionellt hänseende. 

Återkrav av bidrag!j{örskott 

När bidragsförskott utgår skall den underhållsskyldige till försäkrings

kassan betala det fastställda underhållsbidraget, dock högst det belopp som 

motsvarar bidragsförskottet. Enligt 18 * lagen om bidragsförskott kan 

emellertid försäkringskassan besluta om eftergift av återkrav om det är skäligt 

med hänsyn till att den underhållsskyldige har varit sjuk, arbetslös, 

omhändertagen för vård eller haft stor försörjningsbörda. Eftergift kan också 

meddelas, om det av annan anledning framstår som skäligt. 

Familjelagssakkunniga lade i sitt betänkande fram ett förslag till nytt 

system för återkrav av bidragsförskott. Förslaget innebar i huvudsak att 

bidragsförskotten skulle frigöras från beroendet av fastställt underhållsbidrag 

och att försäkringskassan skulle få möjlighet att självständigt pröva den 

underhållsskyldiges förmåga att till det allmänna betala tillbaka utgivna 

bidragsförskott. Återkrav och återbetalning skulle bli en angelägenhet mellan 

kassan och den underhållsskyldige. Såvitt avsåg underhållsbidragen som 

förskotterades av allmänna medel skulle man slippa jämkningsprocesser vid 

domstol, eftersom återbetalningsskyldighetcn hela tiden kunde anpassas 

efter växlingarna i den undcrhållsskyldiges betalningsförmåga. 
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Enligt propositionen bör förslaget inte genomföras nu. I stället föreslås att 

möjligheterna till omprövning av underhållsbidrag skall ökas samt att - som 

ett komplement till jämkningsinstitutet - försäkringskassan skall kunna 

medge eftergift helt eller delvis när det är påkallat av ändring i den 

underhållsskyldiges ekonomiska förhållanden. Den nya bestämmelsen om 

eftergift har upptagits i 18 * förslaget till ändring av lagen om bidragsför

skott. 

I motionen 1978179:29 (s) hänvisas till att förslagen i propositionen om 

begränsning av indexhöjningarna av underhållsbidrag kan medföra en 

generell lättnad i underhållsbördan. Enligt motionärerna är det emellertid 

uppenbart att utvecklingen av bidragsförmågan varierar för de olika bidrags

skyldiga och att många över huvud taget inte förmår öka sin bidragsförmåga. 

Vidare framhålls att de underhållsskyldiga som regel inte kan förväntas väcka 

talan om jämkning av underhållsbidrag ens om underhållsbördan blir mycket 

betungande. Särskilt gäller detta för de bidragsskyldiga som har det sämst 

ställt och som också ofta har svårt att tillvarata sina intressen. Motionärerna 

pekar vidare på att domstolarna blir kraftigt belastade, om jämkningspro

cesser kommer att föras i den utsträckning som kan vara motiverat. Med 

hänsyn till de angivna förhållandena anser motionärerna det nödvändigt att 

man finner ett system som medger att skyldigheten att återbetala bidrags

förskott kan prövas rutinmässigt så att underhållsbördan kontinuerligt kan 

anpassas till förmågan hos de underhållsskyldiga som har det sämst ställt. 

Enligt motionärernas mening är det förslag till återkravssystem som 

framlades av familjelagssakkunniga väl ägnat att läggas till grund för ett 

fortsatt utredningsarbete. Motionärerna anser att förslaget bör överarbetas av 

kommitten för översyn av samhällsstödet till ensamstående föräldrar och 

yrkar (yrkandet 6) att riksdagen hos regeringen begär förslag om en 

fortlöpande skyldighet att återbetala bidragsförskott i enlighet med vad som 

anförs i motionen. 

Socialutskottet anför i sitt yttrande följande med anledning av motionen 29 

i förevarande del. 

Som departementschefen framhåller har det nuvarande systemet för 
återkrav av utgivna bidragsförskott brister och på längre sikt måste kanske 
andra lösningar sökas. Enligt utskottets mening skulle åtskilliga fördelar stå 
att vinna om prövningen av skyldigheten att betala tillbaka bidragsförskott 
frigörs från de civilrättsliga avgörandena om underhållsbidrag. En sådan 
ordning skulle ge försäkringskassan möjligheter att fortlöpande anpassa 
återkraven efter ändringarna i den underhållsskyldiges inkomster och andra 
ekonomiska förhållanden. Vidare skulle antalet jämkningsprocesser kunna 
nedbringas, vilket skulle vara till fördel inte bara för samhället utan även i hög 
grad för parterna i de enskilda fallen. Många remissinstanser har också uttalat 
sig positivt om de sakkunnigas förslag. I likhet med departementschefen 
anser emellertid utskottet att tiden ännu inte är mogen för genomförandet av 
ett sådant system som familjelagssakkunniga förordat. Inte heller kan 
förslaget utan ytterligare överväganden läggas till grund för lagstiftning. 
Utskottet utgår från att kommitten för översyn av samhällsstödet till 
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ensamstående föräldrar i samband med behandlingen av bidragsförskottsin
stitutet tar upp spörsmålet om hur återbetalningsskyldigheten biittre skall 
kunna anpassas till den faktiska ekonomiska biirkraften hos den underhålls
skyldige. Något initiativ från riksdagens sida med anledning av motionen 
1978179:29 i förevarande del iir därför inte erforderligt. 

Lagutskottet delar socialutskottets uppfattning och anser således att 
motionen 29 i förevarande del inte påkallar någon åtgärd från riksdagens 

sida. 

Indexändringarna och underhållsbidra~ till barn 

I lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag (den s. k. 
indexlagen i föreskrivs att underhållsbidrag som på grund av lag skall utgå till 

bl. a. eget barn och makes barn skall lindras med hänsyn till penningviirdcts 
förändring. Underhållsbidragen ändras årligen den I april, men endast om 
basbeloppet for mars med minst fem procent överstiger eller underskrider det 
basbelopp som låg till grund får den senaste ändringen. Gällande underhålls
bidrag ändras med det procenllal med vilket basbeloppet har ändrats. 
Statistiska centralbyrån riiknar varje år ut om och i så fall med vilken 
procentsats utgående underhållsbidrag skall ändras. Beslutade lindringar 
tillkännages bl. a. i Svensk förfauningssamling (SFSJ. Lagens konstruktion 
innebär att även om underhållsbidraget faststiil\ts endast kort tid före den I 
april skall bidraget justeras med samma procenttal som övriga underhållsbi
drag. Höjningarna av underhållsbidragen har under senare år varit bety
dande. Sålunda uppgick höjningarna åren 1975-1977 till resp. 1 I. 11 och 7 
procent. I år har bidragen höjts med 14 procent. 

I propositionen föreslås all indexändringen av underhållsbidrag till barn för 
framtiden dämpas på det siittet alt fodringen bestäms till viss andel av 
ändringen av basbeloppet. Andelen föreslås bli salt till sju tiondelar. Vidare 
l'örcslås att bidrag som har bestiimts under en tremånadersperiod före en 
generell iindring. dvs. under tiden januari-mars, skall justeras först den I april 
året därpå med det procenttal som då är aktuellt. 

I motionen 1978179:29 (s) påpekas att i propositionen inte liimnas någon 
närmare motivering till förslaget all endast 70 procent av penningviirdeför

sämringen skall kompenseras när det gäller underhållsbidrag till barn. 

Motionärerna anser dock förslaget rimligt med hiinsyn till den reallönesänk
ning som iigt rum under senare år. Motionärerna framhåller att utvecklingen 
av reallönerna kan hli en annan i framtiden. Enligt motioniirerna Hrdet diirför 
nödviindigt att regeringen följer utvecklingen och - om så skulle behövas 
årligen - liiggcr fram förslag för riksdagen till de jiimkningar i kompensa
tionsgradcn som kan föranledas av utvecklingen i fråga om löner och priser 
och av iinclringar i skattelagstiftningen. Motioniirerna yrkar (yrkandet 5) att 
riksdagen ger regeringen till kiinna vad de sålunda anfört. 
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Utskottet erinrar om att syftet med indexlagen har varit att möjliggöra att 
underhållsbidragen automatiskt foljer penningviirdet så att den underhålls
beriittigade slipper stiindigt återkommande jiimkningsprocesser. De höjning
ar av underhållsbidragen som har skett under senare år torde som regel ha 
kompenserat barnet för de ökade kostnader som penningviirdeförsiimringcn 
har medfört. Indexlagen måste diirför anses ha fyllt sitt syfte. 

Samtidigt har indexlagen emellertid fått negativa verkningar för de 
underhållsskyldiga. eftersom deras betalningsförmåga inte alltid har ökat i 
samma grad som underhållsbidragen. I 1976 års lagstiftningsärcnde framhöll 
utskottet (LU 1975/76:33 s. 96) att de kraftiga, årliga höjningarna av 
underhållsbidragen torde ha bidragit till att de underhållsskyldigas situation 
ofta blivit allvarlig. Siirskilt gällde detta personer som hade låga inkomster 
eller som av olika anledningar inte följt med i den allmänna löneutvcck

lingen. Enligt utskottets mening fanns det diirför starka skiil som talade för en 
reform på området. Som framgår av vad utskottet inledningsvis anfört stiillde 

sig riksdagen bakom utskottets uttalande. 
Vid en reform av indexsystemet hade det självfallet varit önskvärt att man 

kunnat finna en metod varigenom underhållsbidragen automatiskt justeras 
med hiinsyn till pris- och inkomstutvecklingen så att bidragen kommer att 
ligga på samma nivå som efter en omprövning av domstol. Som departc
mentschefcn framhåller går det dock knappast att finna en sådan metod. 
Utskottet delar diirför departementschefens uppfattning att man får nöja sig 
med en reglering som genomsnittligt sett kan viintas ge el! någorlunda 
riitt visande resultat. 

Som framgår av det föregående innebiir propositionens förslag all index
iindringen for framtiden begriinsas till sju tiondelar av lindringen av 
basbeloppe1. Någon motsvarande begriinsning görs diiremot inte niir det 
giiller höjning av utgående bidragsförskott, som ju också iir anknutet till 
basbeloppet. Barnets gru ndbehov iir diirmr tryggat iiven vid inflation. Såsom 
departementschefen påpekar innebiir det föreslagna systemet således att det 
all miinna triidcr emellan i fråga om barn. som har bidragsförskott. och tar över 
kostnadsansvaret till den del höjningen av bidragsbeloppen begränsas. Med 
hiinsyn till det anförda kan utskottet inte dela den av företrädare för 
föreningen Nike framförda åsikten att den föreslagna lagändringen skulle 
komma att på ett orimligt siitt drabba det underhållsberättigade barnet. 

Familjelagssakkunniga hade föreslagit ett annat system för att liitta de 
underhiillsskyldigas bördor. Remissinstanserna har diirför inte yttrat sig över 
den föreslagna diimpningcn av indexiindringen. Såsom motioniirerna fram
håller liimnas i propositionen inte någon motivering till all diimpningen av 

index bestämts till just sju tiondelar av lindringen av basbeloppet. Utskottet 
har diirfiir svårt att bilda sig en uppfallning om huruvida den föreslagna 
lagiindringen verkligen kommer att ge de underhållsskyldiga en rimlig 
liittnad i deras försörjningsbörda utan att den samtidigt i niimnviird mån 
försiimrar den underhållsberiittigades situation. Utskottet finner sig dock i 
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brist på annan utredning böra tillstyrka förslaget i propositionen. Tilläggas bör 

att om det skulle visa sig att en indexhöjning i det enskilda fallet skulle leda 

till ett inte rimligt resultat har såväl den underhållsskyldige som den 

underhållsberättigade alltid möjlighet att på grund av iindrade förhållanden 

begära jämkning av underhållsbidraget. Den underhållsskyldige kan också fä 
eftergift av återkrav på bidragsförskott. 

När det därefter gäller motionärernas förslag om täta, kanske årliga 

jämkningar av andelstalet vill utskottet framhålla att det är angeläget att man 

har en någorlunda fast regel. Inte minst för de underhållsberättigade är det av 

betydelse att veta att underhållsbidragen på ett visst bestämt siHt följer 

ändringarna i basbeloppet. Utskottet kan därför inte tillstyrka motionen 

1978179:29 i förevarande del. Utskottet vill emellertid framhålla att det i 

samband med utredningsarbetet angående samhällsstödet till särlevande 

föräldrar kan finnas anledning att ompröva den nu föreslagna indexregle

ringen. Denna måste därför anses som i viss mån provisorisk. I slutproto

kollet (s. 429) hänvisar departementschefen till detta förhållande och tillägger 

att om det längre framskulle visa sig att andelstalet är mindre lämpligt avvägt 

får en ändring åter ske. 

Underhållsskyldigheten mellan makar 

I propositionen behålls reglerna i 5 kap. giftermålsbalkcn (GB) om 

underhållssAyldighet mellan makar under bestående äktenskap. Bestämmel

serna har emellertid omarbetats och moderniserats. Vidare införs bestäm

melser i 5 kap. 1 ~om att makarna skall gemensamt vårda hem och barn och i 

5 kap. 2 * om att de skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. 

Enligt utskotlets mening är det värdefullt att det bland de allmänna 

bestämmelserna om äktenskapet i 5 kap. GB tas in regler som ger uttryck för 

ett nutida sätt att se på rollfördelningen i familjen. Genom den föreslagna 

regleringen tillgodoses också önskemål som tidigare framförts i riksdagen 

(LU 1975176:28). När det gäller reglerna om underhållsskyldighet under 

äktenskapet synes dessa inte i och för sig fylla någon större praktisk funktion. 

En process om underhållsbidrag mellan makar torde nämligen som regel leda 

till äktenskapsskillnad. Lagbestämmelser om underhållsskyldighet kan dock 

ha betydelse inför förestående skilsmässa, särskilt under betänketid. Enligt 

utskottets mening är det därför riktigt att GB också i fortsättningen innehåller 

regler om makars ekonomiska förpliktelser mot varandra. 

Niir det därefter gäller reglerna om underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad 

i 11 kap. 14 § GB föreslås att som huvudregel skall gälla att varje make efter 

äktenskapsskillnad svarar för sin försörjning. Med avsteg från huvudregeln 

skall underhållsbidrag dock kunna utgå till frånskild make under en 

övergångstid. Har maken svårt att försörja sig efter upplösningen av ett 

långvarigt äktenskap eller finns det synnerliga skäl, skall maken ha rätt till 

underhållsbidrag även för en längre tid. Liksom enligt gällande rätt skall 
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underhållsskyldigheten vara beroende av den bidragsskyldige makens 

förmåga och övriga omständigheter. 

Såsom departementscheten framhåller innefattar den nu föreslagna regle

ringen inte någon brytning med gällande rätt utan innebär snarast en 

vidareutveckling av den rättspraxis som har utbildats under senare år vid 

tillämpningen av nuvarande bestämmelser. Förslagen har också fåll en bred 

anslutning vid remissbehandlingen. Utskottet anser för sin del att det iir 

värdefullt att huvudprincipen, att frånskilda makar skall anses som ekono

miskt oberoende av varandra, nu kommer till klart uttryck i GB. Denna 

huvudprincip kan dock inte genomföras fullt ut. Fortfarande finns det många 

äktenskap där den ene maken har en betydligt svagare ekonomisk ställning 

än den andre maken. Det är därför nödvändigt att äktenskapslagstiftningen 

innehåller bestämmelser som ger den ekonomiskt svagare maken rätt till 

bidrag från den andre maken under i första hand en omställningsperiod efter 

skilsmässan. Att begränsa riitten till underhållsbidrag enbart till en omställ

ningsperiod skulle emellertid leda till obilliga konsekvenser. Såsom framhålls 

i propositionen kan det ibland efter ett långvarigt äktenskap vara svårt för den 

make som har ägnat all sin tid åt skötseln av hem och barn att komma in i 

förvärvslivet. Ålder och sjukdom kan medverka till att den underhållsberiit

tigade maken inte heller efter en övergångstid har möjligheter att skaffa sig en 

rimlig försörjning. Underhållsbidrag bör enligt utskottets mening i sådana fall 

kunna utgå under längre tid. I likhet med departementschefen anser utskollet 

vidare att i sådana fall, då ene maken på grund av arbetsfördelningen i 

hemmet kunnat nå en god position i förvärvslivet medan den andre maken 

inte haft denna möjlighet, bör visst underhållsbidrag kunna utgå för liingre tid 

även om den andre maken lyckas skaffa sig en mindre egen inkomst. 

Utskottet vill emellertid stryka under att bidrag för längre tid endast bör 

utdömas undantagsvis. Genom att i lagtexten används uttrycket synnerliga 

skäl torde man kunna utgå från att tilliimpningen av bestiimmelsen blir 

restriktiv. 

På anförda skäl tillstyrker utskottet propositionen i denna del. 

En fråga som tilldragit sig särskilt intresse, när det gäller underhåll till 

frånskilda, är vad som skall ske med underhållsbidraget vid den underhålls

beränigades omgif;e. Enligt 11 kap. 14 ~ andra stycket andra punkten GB i 

dess nu gällande lydelse upphör skyldigheten att betala periodiskt under

hållsbidrag till frånskild make, när den underhållsberättigade gifter om sig. 

Om den underhållsberättigade däremot sammanlcver med annan under 

äktenskapsliknande former utan att gifta om sig upphör inte bidragsskyldig

heten automatiskt. Familjclagssakkunniga konstaterade i sitt betänkande att 

det förekommer att den underhållsberättigade lever som gift men underlåter 

att ingå äktenskap just för att undvika all bidraget skall upphöra. Enligt de 

sakkunniga finns också exempel på skilsmä~soavtal där den undcrhållsskyl

dige sökt gardera sig mot en sådan situation. Om det visas att den 

underhållsberiittigade genom sammanlevnaden har uppnått en förbiittring i 
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sina ekonomiska förhållanden kan emellertid en jiimkning ske. Sådana 
processer förekommer också i viss utstriickning. 

Familjelagssakkunniga föreslog enhiilligt att den nuvarande bestiimmelsen 
om ett upphörande av underhållsskyldigheten vid omgifte skulle slopas. En 
majoritet av remissinstanserna har dock avstyrkt förslaget. 

I propositionen har departcmentschcfen anslutit sig till de sakkunnigas 
förslag och föreslår att bcstiimmelsen i 11 kap. 14 ~ andra stycket andra 
punkten GB skall utgå. 

Förslaget att slopa bestiimmelsen kritiseras i motionen 1978/79:35 (m). 
Motioniirerna framhåller att förslaget att underhållsskyldigheten i princip 
skall kvarstå vid omgifte saknar förankring i nu giillande riittsuppfattning. 
Enligt motioniirernas mening måste det vara principiellt felaktigt att skapa ett 
riittsförhållande som inte bara saknar stöd hos allmänheten utan t. o. m. 
enligt vissa remissinstanser skulle te sig onaturligt och stötande. \1otionä
rcrna anser vidare att propositionens förslag strider mot den på äktenskapet 
grundade underhållsskyldigheten mellan makar. Förslaget möjliggör dubbel 
underhållsskyldighet. dels från tidigar.: maken, dels från maken i det sist 
ingångna iiktenskapet. Det rimmar e:nligt rnotioniirerna också illa med att 
pension till efterlevande make i regel upphör vid omgifte. Motioniirerna 
menar också att man i förevarande hiinseende inte helt kan jiimföra 
iiktenskap och samlevnad under iiktenskapsliknandc former. eftersom ny 
make men ej samboende har laglig skyldighet att bidra till den andra partens 
underhåll. Propositionens förslag kommer enligt motionärerna iiven att 
försvåra striivan efter likformighet med andra liindcrs familjclagstiftning och 
hiimma det internationella lagstiftningssamarbetet. Motionärerna anser på 
anförda skiil att den nuvarande regeln att underhållsbidrag ej skall utgå vid 
omgifte alltjiimt bör iiga giltighet och yrkar att i den i propositionen föreslagna 
14 a ~i 11 kap. GB inll:irs en bestiirnmclse mots\'arande den som nu finns i 11 
kap. 14 ~andra stycket andra punkten GB. 

Utskottet erinrar om att situationen i dag iir den att en bidragsberättigad 
person som gifter om sig går miste om underhållsbidrag för all framtid, iivcn 
om det nya äktenskapet inte medför någon ekonomisk forbiittring och iiven 
om det skulle upplösas efter kort tid utan att grunda någon ny underhålls
skyldighet. En bidragsberättigad person som flyttar samman med annan 
person men inte ingår formellt iiktenskap förlorar däremot inte sitt bidrag 
automatiskt. Eventuell förbättring i hans eller hennes ekonomiska omst~in
digheter får bedömas vid fråga om jiimkning. 

Utskottet anser för sin del att det inte iir rimligt att sådana reellt likartade 
foll skall behandlas olika. Många frånskilda som betalar underhållsbidrag till 
sin förre make upplever det också som oriittvist att, sedan maken har flyttat 
samman med annan partner. underhållsskyldigheten skall bestå enbart av 
den anledningen att elen förre maken undviker att ingå formellt iiktenskap. 
Enligt utskottets mening kan det inte heller vara lämpligt att frågan om 
underhållsbidrag skall påverka valet av samlevnadsform. En möjlig lösning 
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på ifrågavarande problem skulle givetvis vara att införa en bestämmelse om 
att underhållsbidrag upphör också vid iikenskapsliknande samlevnad med ny 
partner. Vad som då måste fastställas iir om det i det enskilda fallet verkligen 
iir fråga om äktenskapsliknande samlevnad, något som kan stöta på 
uppenbara svårigheter. Den andra tiinkbara lösningen iir all, såsom föreslås i 
propositionen. upphiiva regeln att underhållsbidrag ej skall utgå vid 
omgifte. 

Om man väljer elen sistnämnda lösningen slipper man besvären med att 
söka bevisa iiktenskapsliknande samlevnad. För en sådan lösning talar vidare 
andra skiil. Såsom framgår av vad utskottet tidigare anfört skall underhålls
bidrag till frånskild make utges endast undantagsvis för längre tid än under en 
omstiillningsperiod. Beslut om underhållsbidrag för liingre tid kan komma att 
grundas på omständigheter som att den underhållsskyldige maken har 

kunnat skaffa sig en god levnadsstandard tack vare den andre makens 
insatser i hemmet med åsidosiittande av dennes rent personliga intressen. 
Utskottet delar departementschefens uppfattning att det saknas anledning att 
låta elen nye maken bära följderna av en sådan arbetsfördelning i den omgifte 
makens äldre iiktenskap. 

Vad utskottet nu anfort talar för all man bör viilja lösningen a!I låw 

underhållsskyldigheten kvarstå vid den underhållsberii11igades omgifte. Det 
iir visserligen riktigt som motioniirerna anför att äktenskaps- m:h samboen
defallen inte är teoretiskt helt jämförbara, eftersom vid omgifte elen nye 
maken är underhållsskyldig mot den omgifte maken medan det inte finns 
någon underhållsskyldighet rör den samboende partnern. Den faktiska 
familjesituationen iir dock. som utskottet ovan anfört. likartad. Utskottet 
erinrar om att man även på andra stiillen i propositionen vid utformandet av 
lagbestämmelser utgått från elen faktiska familjesituationen. Sålunda skall 
enligt förslaget till 3 kap. 4 ~ FB underhållsskyldig föriilcler få i vissa fall 
förbehålla sig ett belopp for underhåll åt samboende. om de har barn 
gemensamt. och detta oaktat att föriildern inte har någon underhållsskyl
dighet enligt lag gentemot den samboende. 

Enligt utskottets mening har förslaget i propositionen om all låta 
underhållsskyldigheten kvarstå vid den underhällsbcriittigacles omgifte 
sådana fördelar att forslaget bör genomföras. Utskottet vill framhålla att 
regeringens förslag knappast kommer att leda till någon skiirpning av 
underhållsskyldigheten eftersom ett behällande av den nuvarande bestiim
melsen troligen endast skulle få till följd all en underhållsberiittigad make 
viiljer att flytta samman med sin nye partner utan giftermål. Beaktas bör även 
att ett slopande av den nuvarande bestiimmelsen inte innebiir att underhålls
skyldigheten måste bestå oföriindrad. Huruvida den skall bestå oföriindrad 
eller inte far bedömas med ledning av de vanliga jiimkningsreglerna. Som 
departcmentschefen påpekar kan vidare eventuella oliigenheter med den nya 
regleringen delvis undvikas genom att makar vid iiktenskapsskillnad avtalar 
om att bidraget skall upphöra vid omgifte eller jiimförbara förhållanden. En 
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sådan överenskommelse kan också tas in i en underhållsdom. 
På anförda skäl tillstyrker utskottet propositionen i förevarande del och 

avstyrker följaktligen bifall till motionen 35. 

Vissa processuella frågor m. m. 

I propositionen föreslås vissa ändringar i reglerna om domstols handläggning 

al' underhålls- och vårdnads.frågor. Förslaget innebär att så gott som samtliga 
vårdnadsfrågo.- i fortsättningen kommer alt handläggas som mål vid domstol 
och inte som domstolsärenden. Föräldrar som vill ha ändring i vårdnaden kan 
alltid samtidigt få frågan om underhåll till barnen prövad. Är föriildrarna 
överens om både vårdnad och underhåll kan de få dom efter en gemensam 
ansökan och utan att de behöver inställa sig vid rätten. Möjlighet införs också 
att handlägga flera underhållsmål i en riittegång. En sådan sammanföring av 
mål kan vara liimplig när det är önskvärt att en underhållsskyldig får sin 
bidragsskyldighet mot flera barn prövad i ett sammanhang. 

Genom den nu föreslagna regleringen får man till stånd en enkel och 
smidig handläggning av underhålls- och vårdnadsfrågor vid domstol. 
Reformen innebär minskade kostnader och besvär för parter och domstol. 
Förslaget tillgodoser också de önskemål om processuella förenklingar som 
utskottet framförde vid behandlingen av 1976 års vårdnadsreform (LU 1975/ 
76:33 s. 115 f.). Vidare undanröjs vissa oliigenheter, som justitieutskottet 
påtalade vid behandlingen av propositionen om nämndemiins medverkan i 
hovriitt (JuU 1975/76:44 s. 28). Lagutskottet tillstyrker på anförda skäl 
regeringens förslag i denna del. 

I tre med anledning av propositionen viickta motioner tas upp frågor om 
rättegångskostnad i underhållsmål. I motionerna 1978/79:30 (vpk) och 38 (m) 
yrkas att riksdagen skall besluta att i FB införa en bestämmelse av innehåll att 
"den som för barnets talan skall ersätta motpartens rättegångskostnad om 
barnet blir förlorande part". Till stöd för yrkandet anför motionärerna att den 
omständigheten att barnet i ett mål åläggs att betala den underhållsskyldigcs 
rättegångskostnader i praktiken leder till att den underhållsskyldige själv får 
betala den rättegång som han vunnit. Barnet har ju sällan några medel. Hiirtill 
kommer, som påpekas i motionen 38, att underhållsskyldig förälder, som 
kräver sitt barn på rättegångskostnader, skulle av de flesta betraktas med stor 

ovilja. Enligt motionärerna bör den som i praktiken för barnets talan, dvs. 
vårdnadshavaren, stå för kostnaderna. Förutom att en sådan ersättningsskyl
dighet ter sig rimlig gentemot övriga inblandade i målet skulle den också, 
anser motionärerna, utgöra en spärr mot onödiga rättegångar. - I motionen 
1978/79:36 (c) anförs all de som sysslar med underhålls mål upplever det som 
en brist att den tappande parten i sådana mål regelmässigt skall svara för 
motpartens riittegångskostnader. Motionärerna anser att liksom ingen 
förälder av ekonomiska skäl skall hindras från att försöka få vårdnaden av sitt 
barn, bör inte heller någon av ekonomiska skäl avhålla sig från att begära 
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jli!nkning av underhållsbidrag eller bestrida den andres krav. En bestäm
melse motsvarande den i 6 kap. 14 * FB, att vardera parten som regel skall 
bära sin rättegångskostnad, skulle dock enligt motionärerna kunna leda till 
missbruk av möjligheterna att ta upp frågan om jämkning av underhåll. 
Däremot borde en bestiimmelse kunna införas innebärande att domstolen får 
förordna att vardera parten skall bära sin riittegångskostnad, när riHten finner 
detta befogat. Med stöd av det anförda yrkar motionärerna (yrkandet 4) att 
riksdagen skall begära förslag till sådan ändring av FB att domstol i mål om 
fastställande eller jämkning av underhållsbidrag får förordna att vardera 
parten skall bära sin rättegångskostnad. 

De allmänna bestämmelserna om riittegångskostnader vid domstol åter
finns i 18 kap. rättegångsbalken (RB). I Iuvudregeln är att part som förlorar ett 
mål skall ersätta motparten hans rättegångskostnader( I ~).Har den vinnande 
parten allmän rättshjiilp enligt riittshjälpslagen får den tappande i stället 
ersätta staten vad som utgått i rättshjälp. Gäller målet ett riittsförhållande 
som inte kan bestämmas annat än genom dom, t. ex. äktenskapsskillnad, kan 
domstolen (2 ~)förordna all vardera parten skall bära sin riittcgångskostnad. I 
praktiken tillämpas denna bestämmelse restriktivt. Kvittning torde framför 
allt ske när parterna är överens i den fråga som målet giiller eller niir talan 
omedelbart medges. Om kiiranden i ett mål framställer Oera yrkanden och 
ömsom vinner och förlorar gäller särskilda regler (4 *). Är det som den ena 
parten har tappat av endast ringa betydelse skall han ha full kostnadsersätt
ning. l annat fall skall vardera parten bära sin kostnad eller den ene av dem 
tillerkännasjiimkad ersiittning. Kan kostnaderna för de olika yrkandena klart 
särskiljas skall dock ersättningsskyldigheten bestämmas med hänsyn härtill. 
Motsvarande regel skall gälla för det fall att ett yrkande kan endast delvis 
bifallas (4 ~ andra stycket). 

Nu angivna bestämmelser kompletteras av vissa regler i 3 och 6 ~~ om 
ersiittningsskyldighet för part som gör sig skyldig till illojal eller försumlig 
processföring och därmed onödigtvis åsamkar motparten rättegångskostna
der. 3 ~ avser sådana fall där vinnande part uppsåtligen eller genom 
försummelse har föranlett onödig rättegång. 6 ~ gäller försumlighet under 
sjiilva rättegången. Ena parten kan genom all t. ex. göra invändning eller 
påstående som han insett eller bort inse saknar fog ha vållat kostnad för 
motparten. Sådan kostnad blir den försumlige skyldig att ersiitta oberoende 
av hur kostnaden i målet i övrigt skall fördelas mellan parterna. 

Har parts ställföretriidare, biträde eller ombud vållat onödig kostnad enligt 
3 eller 6 ~ RB kan han åläggas alt jiimte parten solidariskt svara för 
kostnaderna (7 n 

Med hänsyn till de särskilda förhållandena i vårdnadsmål, bl. a. att det från 
barnets synpunkt kan vara angeläget att fråga om föräldrarnas liimplighet blir 

föremål för domstolsprövning, infördes i samband med 1976 års vårdnads
rcform särskilda riiltegångskostnadsregler för sådana mål (6 kap. 14 ~ FB). 
Huvudregeln är, som påpekas i motionen 36, att vardera parten bär sin 
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riittegångskostnad. Oberoenue av utgången i målet kan part dock förpliktas 

att helt eller delvis ersiitta motparten uenncs riittegängskostnadcr, om den 

lörstniimnda parten har för1:1rit på det siitt som avses i 18 kap. 3 eller 6 ~ RB 
eller om annars siirskilda skiil föreligger. I likhet med vad som giillerenligt 18 
kap. 7 ~ RB kan bitriide, ombud eller stiillf"öretriidare för part åliiggas att jiimte 
parten svara för kostnaden. 

Niir det först giiller yrkandena att vårdnadshavaren, dvs. barnets stiilllo

retriidare, skall kunna förpliktas ;ilt ersiitta den underhållsskyldige hans 

riittegångskostnader vill utskottet framhålla att förslaget innebiir att en 

person som inte är part i målet skall kunna åliiggas kostnadsansvar. Utskottet 

erinrar om att utskottet i 1976 års lagstiftningsiirende hade att ta stiillning till 

ett liknande motionsyrkande I mol. 1975176:2420). Utskottet konstaterade då 
(LlJ 1975176:33 s. 108) att en regel av ovan angiven innebörd var oförenlig 

med riittegångsbalkens regler och riittshjiilpssystemet. Utskottet kunde 
diirför inte stiilla sig bakom motioniirernas förslag. Någon anledning till 

iindrat stiillningstagande kan utskottet inte finna. Utskottet avstyrker diirför 

bifall till motionerna 30 och 38. Utskottet vill emellertid påpeka att skulle det 

visa sig att en vårdnadshavare gör sig skyldig till försumlig processföring 

genom att l. ex. IOranleda en onödig riittegång, kan han eller hon enligt 18 
kap. 7 ~ RB åliiggas att jiimte barnet solidariskt svara för den underhållsskyl

diges riittegångskostnader. 
Betriiffande möjligheterna till kvittning av riittegångskostnader erinrar 

utskottet om att den ovanniimnda motionen 1975176:2420 iiven innehöll ett 

alternativyrkande om sådan kvittning. Utskottet anförde med anledning 
hiirav att mål angående underhållsbidrag iir av dispositiv natur, dvs. att 
parterna disponerar helt över tvisteföremålet och inte iir tvungna att begiira 
domstols medverkan vid en reglering av sina mellanhavanden. Det skiil som 
hade anförts till stöu för kvittning av riittegångskostnader i vårdnadstvister 
kunde enligt utskottets mening Lt:irllir inte Higgas till grund för införandet av 

en regel om kvittning av rättegångskostnader iiven i underhållsmål. Utskottet 
framhöll också att risken för att behöva betala motpartens riittegångskost
nader kunde avhålla en part från upprepade eller illa grundade processer. På 

anfl:irda skiil avstyrkte utskottet bifall till motionsyrkanclet. Utskottet tillade 
att dess ställningstagande självfallet inte uteslöt att det i samband med en 

allmiin översyn av riittegångsbalken kunde finnas skiil att niirmare överviiga 

också bestämmelserna om fordelningen av riittegångskostnaderna. I detta 

sammanhang hiinvisade utskottet till elen aviserade riittegångsutrecl
ningen. 

Utskottet vill peka på att utskottets ställningstagande 1976 gjordes mot 

bakgrund av bl. a. att det var ovanligt med mål om jiimkning av underhälls

bidrag. För att jiimkning skulle kunna ske fordrades nämligen att det förelåg 

viisentligen iindracle förhållanden. Som utskottet inledningsvis anfört biföll 
riksdagen emellertid en av utskottets minoritet avgiven reservation (nr 13) 
med yrkande om att ordet viisentligen skulle utgå ur lagstiftningen. Från och 
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med den I januari 1977. då vårdnadsre!Ormen triidde i kraft, har det således 
varit betydligt enklare att få till stånd en jämkning av underhållsbidrag. 
Antalet sådana mål har också ökat. 

I det nu föreliggande förslaget till iindringar i FB ökas möjligheterna 
ytterligare attjiimka underhållsbidrag. 131. a. införs i 7 kap. 9 ~ FB en regel av 
innebörd att om faststiillt underhållsbidrag inte har iindrats. hortsi:tt från 
indexiindringar, under en tid av sex år. kan underhållsbidraget omprövas 
utan att Undrade förhållanden behöver anges som grund härför. Som skiil för 
införandet av denna frihet att begiira omprövning av dom eller avtal om 
underhållsbidrag anförs i propositionen att i fall då underhållstiden striider 
sig över många år iir en genomsnittsberiikning för hela tiden av kostnaderna 
för barnet inte särskilt förenlig med striivandena att anpassa underhällsbidrag 
efter de verkliga förhållandena. Vill parterna inte från början differentiera 
underhället med hänsyn till barnets åldersperioder hör bidraget hestiimmas 
med utgångspunkt i vad som som kan antas giilla under några år framåt. 

Vad utskottet nu anfört visar att man har att riikna med att mål om 
jUmkning av underhållsbidrag i framtiden kommer att bli vanligare iin f. n. 
Enligt vad utskottet erfarit har redan de befintliga jiimkningsmålen vållat 
domstolarna problem i fråga om fördelningen av riittegångskostnaclerna. Vid 

den hearing som hållits i ärendet framhölls också från företrädare för 
tingsriitten i Västerås att de nuvarande rättegångskostnaclsreglerna ibland ger 
otillfredsstiillande resultat. 

Med hänsyn till det anförda kan utskottet ansluta sig till elen i motionen 36 
framfrirda uppfattningen att de nuvarande reglerna om riittegångskostnad i 
unclerhållsmål inte är helt tillfredsstiillancle. Enligt utskottets mening bör 
hestiimmelserna diirlur bli föremål för översyn. Det får ankomma på 
regeringen att niirmare överviiga i vilken ordning en sådan översyn skall ske. 
Vad utskottet nu anfört med anledning av motionen bör ges regeringen till 
känna. 

1 20 kap. 9 ~ FB finns intagna vissa bestämmelser som innebär en 
siirreglering av frågor om r~ittegångskostnad och fullföljd i mål eller ärenden 
där barnavårdsnämnd eller överförmyndare har r;itt att föra talan. Enligt 
första stycket i lagrummet skall 20 ~lagen <1946:804) om införande av nya 
riittcgångsbalken (riittegångshalkens promulgationslag, RP) iiga motsvarande 
tillämpning. Detta innebiir att RB:s regler för brottmål skall tilWmpas i fråga 
om riittegångskostnad och om ordningen för målets fullföljande i högre riitt. 
BetrMfande den som för talan på det allmiinnas vägnar skall vad som iir 
föreskrivet för åklagare giilla i stället för besUmmelserna om föreEiggandc for 
part och parts utevaro i tvistemål.Av hänvisningen till 20 ~ RPjiimförd med 7 
kap. 4 ~ RB följer att talan som överförmyndare eller barnaYimlsniimnd för i 
hovr~itt får fullföljas till högsta domstolen (HO! endast av riksåklagaren 
(RAJ. 

Den nu beskrivna särregleringen giiller enligt andra stycket i 20 kap. 9 ~ FB 
inte i fråga om mål om faststiillande av faderskap eller underhäll till barn. 
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I propositionen föreslås att särregleringen ej heller skall omfatta mål om 

vårdnad om barn. Förslaget har sin grund i ett annat förslag i propositionen 

nämligen att barnavårdsnämnds begäran enligt 6 kap. 9 § FB, att vårdnaden 

skall tas ifrån förälder, skall för framtiden handläggas inte som domstols

iirende utan som tvistemål. Enligt departementschefens mening bör beträf

fande vårdnadsmål gälla samma processuella regler för barnavårdsnämnden 

som för den enskilda parten. Lagändringen får i fråga om rättegångskostnader 

till följd att de av utskottet i det föregående redovisade bestämmelserna i 6 

kap. 14 § FB kommer att gälla. 

Lagrådet har i samband med sin granskning av lagförslagen ifrågasatt 

(prop. s. 410) om inte tillämpligheten av 20 kap. 9 § FB kunde begränsas 

ytterligare. I fråga om barnavårdsnämnd syns paragrafen enligt lagrådet i 

fortsättningen bli tillämplig endast på ärenden om antagande av adoptivbarn 

och ärenden om entledigande av särskilt förordnad förmyndare som tillika är 

vårdnadshavare. Båda dessa fall torde vara mycket sällsynta. Lagrådet anser 

därför att det kan förtjäna övervägas om inte paragrafens tillämplighet kunde 

begränsas till mål och iirenden där överförmyndaren har rätt att föra 

talan. 

Departementschefen anför i slutprotokollet (s. 426) att han delar lagrådets 

uppfattning att dessa frågor bör övervägas. Under hänvisning till att i 

lagutskottet behandlas en motion med begäran om översyn av paragrafens 

bestämmelser och till att resultatet av riksdagsbehandlingen bör avvaktas 

föreslår departementschefen att ändringen av paragrafen begränsas till vad 

han förordat i lagrådsremissen. 

I den av departementschefen omnämnda motionen, 1977 /78:997 (fp, c) 

anförs att, sedan åklagares tidigare gällande rätt att i vissa fall föra talan i mål 

och ärenden enligt FB har upphävts, finns det ingen anledning att ha kvar 

regler som innebär att RÅ i motsvarande ärenden skall föra det allmännas 

talan i I ID. Denna typ av lirenden måste enligt motionärerna te sig rätt 

främmande för RÅ. De anser vidare att det för den enskilde kan te sig mindre 

tillfredsställande att ett mål eller ärende enligt FB får karaktiir av brottmål. 

Brottmålsreglerna bör enligt motionärerna därför inte liingre tillämpas i 

ärenden enligt FB. För att undvika att enskild parts situation försämras när 

det gäller rättegångskostnaderna kan enligt motionärerna särskilda regler 

införas rörande sådana kostnader. Med stöd av det anförda yrkar motionä

rerna att en översyn skall göras av bestämmelserna i 20 kap. 9 § FB. 

Utskottet har inhämtat yttranden över motionen. En sammanställning 

över remissvaren finns intagen i bilaga 2. 

Utskottet vill till en början erinra om att ett viktigt skäl för införandet av 

bestämmelserna i 20 § RP var önsvärdheten av en enhetlig reglering av de 

mål och ärenden, där åklagare utan samband med ansvarstalan eller annan 

myndighet förde talan på det allmännas vägnar. Tidigare hade allmän 

åklagare även vissa uppgifter enligt FB. Bl. a. hade han befogenhet att ansöka 

om entledigande av försumlig vårdnadshavare. Hänvisningen i FB till 
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20 § RP glillde därför också mål eller iirenden i vilka allmiinne åklagaren förde 
talan. Befogenheten får åklagare att föra talan enligt FB upphlivdes i samband 
med 1976 års vårdnads reform. Som skäl härför åberopades bl. a. att det måste 
anses vara en främmande uppgift för allmänne åklagaren att bevaka att 
förmyndare inte lir försumlig när det gäller utövandet av vårdnaden om 
underårig. 

De skUI som ligger till grund för tillämpningen av 20 § RP i mål och ärenden 
enligt FB ägde enligt utskottets mening giltighet så llinge som allmänne 
åklagaren hade uppgifter enligt fB. Sedan dessa uppgifter slopats kan 
utskottet inte finna att det !Hngre föreligger några sakliga skäl att behålla en 
ordning som innebiir att talan, som i liigre instanser förs av överförmyndare, 
överförmyndarniimnd eller barnavårdsniimnd, skall i HO övertas av RÅ. 
Såsom motioniirerna påpekar måste det också anses vara en friimmande 
uppgift för RÅ att bevaka det allmiinnas intresse niir det gäller frågor enligt 
FB. I enlighet med det anförda kan utskottet ställa sig bakom motionärernas 
yrkande om en översyn av 20 kap. 9 * FB. Enligt utskottets mening får en 
iindring av talcreglcrna dock inte leda till att enskild parts situation försämras 
i fråga om riittegångskostnaderna. Det får ankomma på regeringen att 
närmare besluta om hur den önskade översynen skall ske. 

I anslutning till det anförda vill utskottet tillägga att 20 * RP är tillämplig på 
även andra rHttsområden som ofta inte har någon närmare beröring 

sinsemellan. Som exempel på situationer där 20 * RP är tilliimplig kan 
nämnas mål diir talan förs av åklagare om äktenskapsskillnad vid tvegifte och 
giftermål i förbjudet led ( 11 kap. 5 § GB) och om förordnande om försliljning 
av fastighet vid bulvan förhållande (I §lagen om bulvanförhållande i fråga om 
fast egendom). Ett annat exempel på mål diir lagrummet skall tillämpas utgör 
mål diir skogsvårdsstyrelsen för talan om åtgärder för att erhålla nöjaktigt 
skogstillstånd (20 § skogsvårdslagen). 

Enligt vad utskottet inhiimtat från RÅ-iimbetet fullföljs årligen endast ett 
tiotal mål och iirenden enligt 20 * RP till IID. Iliirav utgörs cirka hälften av 
iirenden enligt fB. Mot bakgrund av det anförda kan det, såsom hovriitten 
över Skåne och Blekinge anför i sitt remissvar. finnas skäl för t. ex. 
rlittegångsutreclningen att pröva om 20 § RP skall bestå eller begriinsas till att 
avse endast mål. vari allmänne åklagaren för talan. eller helt slopas. 

lkrq/iträdande. information m. m. 

Huvuddelen av reformen föreslås träda i kraft elen I juli 1979. De nya 
processuella reglerna om vårdnad m. m. samt förslaget till ändringar i 
indexlagen träder i kraft redan den I januari 1979. Bestämmelserna om rätt till 
avdrag på underhållsbidrag och bidragsförskott slutligen skall träda i kraft 
först den I januari 1980. 

RAF ;\-utredningens samrådsgrupp, som är ett fdr riksfdrsäkringsverket 
(RFVl, försiikringskassorna och personalorganisationerna gemensamt organ, 

6 Riksdagrn /9711179. 8 sam/. Nr 'i 
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har i en skrivelse till utskottet hemstiillt att de delar av propositionen som 
berör försiikringskassorna och som avses triida i kraft den I juli 1979 skall i 
stiillet triida i kraft den I januari 1980. I skrivelsen hänvisas till att RFV:s och 
fiirsiikringskassornas resurser under första halvåret 1979 i hög grad behöver 
disponeras för att rn de nyligen genomförda handlliggnings- och ADB
rutinerna att fungera tillfredsstiillande. Enligt samrådsgruppen kriivcr de 
ändringar som skall triida i kraft den I juli 1979 förberedelsetid för bl. a. 
utveckling av ADB-system, arbetsrutiner och personalutbildning. En förbe
redelsetid på endast ett halvt år iir klart otillriicklig och kommer att medföra 
avseviirda administrativa svårigheter för RFV och försiikringskassorna. 

Liknande synpunkter har framförts vid hearingen i Västerås av friretriidare 
för liinets försiikringskassa och inför utskottet av företriidare för Rr:V. De 
senare har upplyst att förberedelserna för utformandet av de i propositionen 
omniimnda riktlinjerna (se ovan s. 53) på grund av personalbrist kommit i 
gång först i slutet av november. Riktlinjerna måste vara klara senast i februari 
1979 för att utbildningen skall hinna genomföras. Utbildningen skall bedrivas 
i två steg. först skall 150 tjiinstemiin från försiikringskassorna utbildas 
centralt varefter de i sin tur skall bedriva utbildning på de olika kassorna. 
Samtidigt skall ADH-systemet utvecklas och uppdateras. Detta måste vara 
klart till i början av juni för att systemet skall kunna vara i drift den I 
juli. 

Utskottet konstaterar till en början att tidpunkten, för niir en iindrad 
lagstiftning skall triida i kraft, måste bestHmmas efter en avviigning mellan å 
ena sidan intresset av att en angeliigen reform genomförs så snart som möjligt 
och ä andra sidan hiinsynen till att vederbörande myndigheter får tillriicklig 
tid på sig att förbereda och informera om reformen. Som utskottet framhållit i 
annat sammahang torde viirdet av en reform allvarligt minska om den i 
inledningsskedet lår en ofullgången och delvis felaktig tilliimpning. 

Niir lagrådsremissen skrevs och forslaget till ikraftträdandetiderna utfor
mades torde regeringen ha utgått från att riksdagen skulle kunna besluta i 
iirendet tidigare iin som nu blir fallet. På grund av bl. a. att propositionen 
avWmnades först den 13 oktober 1978 kommer riksdagen inte att kunna ta 
stiillning till regeringens och utskottets förslag forriin tidigast elen 13 
december 1978. Detta innebär att de nya lagarna inte kan komma ut i svensk 
författningssamling förrän i omedelbar anslutning till att de första lagänd
ringarna skall triida i kraft. Detta iir sjiilvfallet mindre tillfredsställande. Niir 
det giiller de nya processuella reglerna innebär de dock förenklingar i 
handl~iggningsordningen vid domstolarna och bör cliirför utan större svårig
heter kunna tillämpas omgående. BctrMfande iindringarna i indexlagen får de 
huvudsakligen betydelse först sedan basbeloppet för mars 1979 faststiillts och 

ev. indexlindring diirefter skall bestämmas. Det iir dock angeliiget all 
information om de nya indexreglerna snarast blir tillgiinglig så att inte 
underhållsbidrag faststiills under t. ex.januari 1979 med utgångspunkt i att de 
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kan komma att riiknas upp redan den I april 1979 med anledning av 

indexändring. 

Beträffande därefter de lagändringar som berör försäkringskassornas 

verksamhet vill utskottet peka på att den ändring som fordrar det mest 

omfattande systemutvecklingsarbetet är införandet av rätten till avdrag på 

underhållsbidrag när barn vistas hos den bidragsskyldige. Som anförts ovan 

kommer den ändringen inte att triida i kraft förrän den 1 januari 1980. vilket 

innebär att en tid av ett år står till förfogande för förberedelsearbetet. Niir det 

gäller övriga lagändringar vill utskottet framhålla att det iir angeläget att 

snarast åstadkomma lättnader för de bidragsskyldiga. Av siirskild betydelse 

härvid är de nya bestämmelserna om rätt för den bidragsskyldige till 

förbehållsbelopp vid bidragsberäkningen, rätt till jiimkning av underhållsbi

drag, förkortad preskriptionstid och eftergift av återkrav av bidragsförskott. 

Det är vidare angeläget att riitten till underhållsbidrag och bidragsförskott vid 

gemensam vårdnad snarast införs. Som framgår av vad utskottet anfört 

inledningsvis underströk utskottet detta redan i samband med 1976 års 

vårdnadsreform och uttryckte då förhoppningen att bestämmelser hiirom 

skulle kunna vara i kraft den I januari 1977. Vad gäller frågan huruvida 

vederbörande myndigheter hinner förbereda och informera om reformen 

erinrar utskottet om att utskottet i det föregående har avstyrkt regeringens 

förslag till behovsprövning av bidragsförskott. Om riksdagen bifaller utskot

tets hemstiillan kommer en lagändring, som hade kunnat medföra omfat

tande förberedelsearbete, att utgå. Enligt utskottets mening borde förbere

delsearbetet beträffande övriga lagiindringar kunna hinna avslutas i sådan tid 

före den 1 juli 1979 att de kan träda i kraft nämnda dag. Utskottet tillstyrker på 

anförda skäl de föreslagna ikraftträdande bestämmelserna. 

1 anslutning till det anförda vill utskottet stryka under betydelsen av all 

förberedelsearbetet inför den nya reformen drivs med kraft. I likhet med 

departementschefen anser utskottet att de nya riktlinjerna för beräkning av 

underhållsbidrag m. m. som skall tjiina till viigledning för mrsiikringskas

sorna och barnavårdsnämnderna bör finnas färdiga i så god tid att de kan ligga 

till grund för utbildning av personalen. 

Uppenbarligen är det också nödviindigt att försäkringskassornas ADB

system är så utvecklat att det kan träda i funktion, nlir lagiindringarna träder i 

kraft. Med hänsyn till det anförda kan utskottet helt ställa sig bakom vad som 

i motionen 1978/79:36 anförs om angelägenheten av att myndigheter som 

skall tillämpa de nya reglerna och som har till uppgift att utforma erforderligt 

material för information får tillr;ickliga resurser. Utskottet vill i detta 

sammanhang hänvisa till att regeringen den 29 september 1978 uppdragit åt 

RFV och socialstyrelsen att i samråd utarbeta och utfärda de ovann~imnda 

riktlinjerna. Arbetet skall enligt regeringsbeslutet bedrivas med utgångs

punkt i de förslag som lagts fram i lagrådsremissen med beaktande av de 

ändringar som kan följa av lagrådsgranskningen och av riksdagens beslut. I 

regeringsbeslutet medges vidare RFV och socialstyrelsen rätt att överskrida 
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lönekostnadsanslaget för respektive myndighet med vardera 80 000 kr. för att 
utföra utredningsuppdraget. Utskottet utgår från att regeringen följer förbe
redelsearbetet och om sä visar sig erforderligt stiiller de ytterligare resurser till 
förfogande, som kan krlivas för all reformen skall kunna genomföras den 1 
juli 1979. 

Utskottet har vid ätskilliga tilll~illen framhållit behovet av inrormation om 
ny lagstiftning. Genom detta lagstiftningsiirende införs nya bestiimmelser 
som har ingripande betydelse for makar, föräldrar och barn. Utskottet vill 
dlirflir kraftigt stryka under att det lir angcliiget att en bred information om de 
nya reglerna och deras konsekvenser kommer till stt111d. Erfarenheterna visar 
emellertid att det iir svårt att göra lagstiftarens intentioner kiinda. Detta 
illustreras av att, s{1snm utskottet ovan anfört. det förtforande råder 
missuppfattning om innebörden av institutet gemensam vårdnad. oaktat 
reglerna hiirom varit i kraft i det niirmaste två år. Det iir dlirfiir av vikt att 
siirskilt intresse liiggs ned på utformningen av den information som skall 
spridas till allmiinheten. Utskottet vill iiven framhålla betydelsen av att 
reformen och lagstiftarens syfte med den genom siirsk i Ida u tbildni ngsi nsatser 
görs vm kiinda hos personalen vid de rlittsv[irdande och sociala myndigheter 

och organ som kommer att handlligga frågor som har samband med 
lagstiftningen. 

Vad utskottet nu anfört om resurser för och information om underhålls
rerormens genomförande bör ges regeringen till kiinna. 

Öl'rigt 

Utöver vad utskottet i föregående avsnitt anfört föranleder förslagen 
propo~itionen inte några uttalanden frän utskottets sida. 

Utskotrets hemställan 

Utskottet hemstiiller 
1. betrliffande gemensam 1·årdnad som h111·11drege/ <llt riksdagen 

avsl:'.,r motionen 1977 /78:995. 
2. betrliffande tilliimpningen m· reglerna om g<'mcnsam l'årdnad att 

riksdagen avs lär motionen 1977/78:1010, 
3. bcträ!Tande samhäl/.,stiid rid gemensam rtlrdnad att riksdagen 

avslår motionen 1978/79:29, yrkandet l, 
4. betriiffande/iirbchdllshe/oflfl att riksdagen med bifall till propo

sitionen 1978/79: 12 i denna del och med avslag pä motionen 
1978/79:29. yrkandena 3 och 4, godklinner \'ad utskottet 
anfört, 

5. beträffande 111<'1odcn fiir beräkning ar 1111dcrlulllsbiclrag att riks
dagen 
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a. med bifall till propositionen i denna del och med anledning 
av motionen 1978/79:32 godkänner vad utskottet anfört, 
b. avslår motionen 1978/79:32 i den mån den inte tillgodosetts 
genom vad utskottet hemstiillt under a., 

6. betrMfande undNhåll al' s~rrham att riksdagen med bifall till 
motionen 1978/79:36, yrkandet 1. godkfoner vad utskottet 
anfört. 

7. betriiffande blirnndc ado{Jtirbarns rättsliga ställning all riksdagen 
hos regeringen begär att motionen 1978/79:33 jämte utskottets 
betänkande i denna del överlämnas till utredningen (Ju 1977:08) 
om barnens rätt, 

8. att riksdagen antar 7 kap. I ~ i det i propositionen framlagda 
förslaget till lag om ändring i rdriildrabalken, 

9. att riksdagen antar 7 kap. 3 ~ rdrslaget till lag om ändring i 
föräldrabalken med i härvid fogad bilaga 3 som utsko//Cls./iJrs/ag 

betecknade lydelse, 
10. beträffande undcrhdllsskyldigs rätt till ardrag flå underhdllshidrag 

och bidrag~/i.irskoll att riksdagen med avslag på motionerna 
1978/79:31. 1978/79:34 och 1978/79:37 antar 7 kap. ~ ~förslaget 
till lag om ändring i föräldrabalken och 15 ~förslaget till lag om 
ändring i lagen (1964: 143) om bidragsförskott, 

11. betrUITande Gl'drag flll utgående underhdllsbidrag och bidrag.~/i.ir

skoll att riksdagen avslår motionen 1978/79:36. yrkandet 2, 
12. betrii!Tande ardragsrä11ens inrerkan på wngängesrä//rn att riks

dagen med bifall till motionen 1978/79:36. yrkandet 3. som sin 
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört härom, 

13. beträffande hehorspriirning m· bidrag.~/orskofl att riksdagen med 
bifall till motionen 1978/79:29. yrkandet 2. och med anledning 
av motionen 1978/79:36, yrkandet 5, antar 2 och 7 ~~ förslaget 
till lag om ändring i lagen om bidragsförskott med i hiirvid fogad 
bilaga J som utskottets./iirslag betecknade lyddse, 

14. beträffande återkral' ar bidrag.~/iirskott att riksdagen avslår 
motionen 1978/79:29. yrkandet 6, 

15. beträffande indexändringar m· underhållsbidrag att riksdagen 
avslår motionen 1978/79:29, yrkandet 5, 

16. beträffande undcrhdllsbidrag till omgi/i make att riksdagen med 

avslag på motionen 1978/79:35 antar 11 kap. 14 a ~förslaget till 
lag om ändring i giftermålsbalken, 

17. beträffande rällcgdngskostnadcr i mdl om 11ndcrhålf1·hidrag till 

barn att riksdagen 
a. avslår motionerna 1978/79:30 och 1978/79:38, 
b. med anledning av motionen 1978179:36, yrkandet 4, som sin 
mening ger regeringen till k~inna vad utskottet anfört om 
översyn av riittegångskostnadsreglerna, 

7 Riksdagen /f.J7817<J. 8 sam/. Nr 9 
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18. betriiffande ö1·c1:fbrmy11dares och barnal'årds11ä11111ds .fill!tii(id av 

ta/a11 att riksdagen med bifall till motionen 1977 /78:997 som sin 
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om 
översyn av 20 kap. 9 ~ föräldrabalken, 

19. betrliffande reswserj(jr och i11tim11a1io11 om undl'!"hdllsreformens 

gen11111fiira11de all riksdagen med anledning av motionen 1978/ 
79:36. yrkandet 6, som sin mening ger regeringen till kär1na vad 
utskottet anfört härom, 

20. att riksdagen antar förslaget till lag om ändring i föräldrabalken i 
den mån det inte omfattas av vad utskottet hemställt ovan 
under 8-10, 

21. all riksdagen antar förslaget till lag om ändring i giftermåls
balken i den mån det inte omfattas av vad utskottet ovan 
hemställt under 16., 

22. att riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen om 
bidragsförskott i den mån det inte omfattas av vad utskottet 
ovan hemställt under 10. och 13., 

23. att riksdagen antar övriga i propositionen framlagda lagför
slag. 

Stockholm den 5 december 1978 

På lagutskottets vägnar 
IV AN SVANSTRÖM 

Niirl'ara11de: Ivan Svanström (cl, Lennart Andersson (s), Inger Lindquist (m). 
Martin Olsson (c), Elvy Nilsson (s), Arne Andersson i Gamleby (s), Sonja 
Fredgardh (c), Ake Gillström (sl, Bo Siegbahn (m), Ingemar Konradsson (s), 
Marianne Karlsson (cl, Owe Andreasson (s), Anne-Marie Gustafsson (cl. 
Birgitta Johansson (s) och Margot Håkansson (fp). 

ReserYationer 

I. vid moment 4 i utskottets hemställan 

beträffande .förbehdl/sbe/opp av Lennart Andersson, Elvy Nilsson, Arne 

Andersson i Gamleby, Åke Gillström, Ingemar Konradsson, Owe Andre
asson och Birgitta Johansson (samtliga sl som anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 55 med orden "Den 
nya" och slutar på s. 58 med orden "och 4" bort ha följande lydelse: 

Den nya regeln om villkorlig underhållsskyldighet får sin största praktiska 
betydelse n~ir det gäller att bestämma underhållsbidrag. I likhet med 
dcpartemcntschefen anser utskottet att det finns ett behov av att för sådana 
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situationer ge den nya regeln ett mer konkret innehåll på det sUttct att den 
unclcrhållsskyldige f{)rhchälls en viss del av sin inkomst för sin egen och sin 

familjs försörjning. Hetriiffande storleken av de belopp som bör kunna 
förbehållas vill utskottet i likhet med motioniircrna framhålla all förslagen i 
propositionen inte kan anses iignadc att i tillrUcklig utstrUckning förhindra 

uppkomsten av betungande underhållsskulder för dem som har låga 
inkomster och hetriiffande vilka en Hittnad i underhållsbördan således iir 

siirskilt angcliigen. Utskot\et vill härvidlag bl. a. peka p[1 att det föreslagna 
förhehållsheloppet om 1,2 basbelopp torde understiga vad som i dag tillämpas 

pä åtskilliga häll nUr underhållsbidrag bestäms. Det hör vidare anmiirkas att 
enligt departementschefens uualande en riktpunkt för bedömningen av 

kostnaden för el\ harns grundförsörjning bör vara 0,6 basbelopp per är. 
Förbehållsbeloppel för hemmavarande eget harn skall dock normalt endast 

vara OA basbelopp. Som framhålls av motionlirerna synes propositionen i 
förevarande del ha utformats med siktet instiillt snarare på all äterbctalningcn 

av hidragsförskoll skall säkerställas i största möjliga utsträckning Un på att 

underhållshörclan skall kunna liittas för dem som har det siimst ställt. 

Enligt utskottets mening skulle en hättrc anpassning av underhållsbördan 

till den underhållsskyldiges ekonomiska bärkraft minska riskerna for social 
utslagning. Om den underhållsskyldigc inte belastas med en alltför tyngande 
biclragsskyldighet kan detta också medverka till att relationerna så dl mellan 

förlildrarna som mellan elen biclragsskyldige och barnet förblittras. Ocks[1 i 
andra hUnseenden framstår det som angeliiget att man intar en mera generös 

allityd mot den undcrhållsskyldige lin den som priiglar propositionen. Av 
dessa skiil hör den bidragsskyldige i enlighet med motioniircrnas förslag 

kunna medges rlitt att fä behålla en andel av sin disponibla inkomst. 

Sjlilvfallet är det emellertid angeliiget att en Wttnacl i umlcrhällsbördan för 
en undcrh[1llsskyldig förlilder inte leder till förslimrade villkor för harnet och 
den andre föräldern. Som påpekas av motionärerna har barnet sitt grund
hehov av underhållsbidrag tryggat genom bidragsförskottet. I de inkomst
Wgen diir förhehållsbeloppen kommer att ha störst betydelse torde det endast 
undantagsvis bli aktuellt all underhällsbidrag bcstiims till högre belopp iin 
hidragsfårskottet. En minskning av undcrhällsbidragets storlek leder diirför 
som regel inte till någon fårsiimring för den bidragsberättigade. I stiillet får det 
allmiinna triida in och biira en del av kostnaderna för barnets underhåll. Det 

kan emellertid inte uteslutas att förhållandena i vissa fall är sådana att 

bidragsförskottet såsom reglerna f. n. iir utförmade inte kan utnyttjas som ett 

medel all IUtta underhållsbördan för de som har låga inkomster. Detta har sin 

förklaring i all det nuvarande bidragsförskottssystemet iir bristfalligt och i 

mänga fall inte ger tillrlickligt stöd åt ensamstående föriildrar med !äga 

inkomster. Som berörts inledningsvis pågår f. n. en översyn av samhlillets 

stöd till barn till ensamstående IOrlildrar. Med hiinsyn till vikten av att 
problemen på området snarast får en tillfredsstiillande lösning vill utskottet 

understryka att utredningsarbetet hör bedrivas skyndsamt. Sammanfall-
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ningsvis anser utskottet att den underhållsskyldiges förmåga att betala 
underhållsbidrag bör bedömas i enlighet med vad som förordats i motionen 

1978179:29 i fOrevarande del. 
Utskottet anser det inte tekniskt möjligt att slå fast de angivna riktlinjerna i 

lagtext. Som framhålls i motionen 29 har inte heller regeringen i proposi
tionsförslagets lagtext lyckats fånga in reglerna om förbehållsbelopp, trots ett i 
sak mindre nyanserat innehåll. De av departementschefen i propositionen 

gjorda uttalandena kompletterade med vad utskottet ovan an!Ort torde även 
om de inte kläds i lagtext enligt utskottets mening ge tillriicklig viigledning 
vid tillämpningen av 7 kap. 1 och 2 ~~ FB. Förslaget till 7 kap. 3 ~ FB bör 

således enligt utskottets mening utgå. 
I enlighet med det anförda tillstyrker utskottet bifall till motionen 29 i 

förevarande del och avstyrker bifall till propositionen såvitt avser 7 kap. 3 ~ 
förslaget till iindring i FB. 

dels att utskottets hemställan under 4. bort ha följande lydelse: 
4. beträffande fiirhchdl/shclopp att riksdagen med bifall till 

motionen 1978179:29, yrkandena 3 och 4. och med anledning av 
propositionen 1978179: 12 i motsvarande del godkänner vad 

utskottet anfört. 

2. vid moment 6 i utskottets hemstiillan 

beträffande underhdll ar s~rvham av Lennart Andersson. Elvy Nilsson, Arne 
Andersson i Gamleby, Åke Gillström, Ingemar Konradsson. Owe Andrc
asson och Birgitta Johansson (samtliga s) som - under förutsiittning av bifall 
till reservationen nr I - anser 

att den del av utskottets yttrande på s. 60 som börjar med orden "Utskottet 
tillstyrker" och slul<lr med orden "för styvbarnet" bon ha följande 
lydelse: 

Utskottet tillstyrker på anförda skäl bifall till motionen 1978179:36 i aktuell 
del och förordar således att förbehåll skall få ske för såviil hemmavarande eget 
barn som hemmavarande styvbarn. I enlighet med vad utskottet i det 
föregående anfört bör 7 kap. 3 ~förslaget till iindring i FB utgå. l\ågon siirskild 
lagbestiimmelse om förbehåll för styvbarn iir inte heller erforderlig utan de av 
utskottet gjorda uttalandena färbeaktas vid til!Hmpningen av 7 kap. 1och2 ~~ 
FB. Genom vad i propositionen anförts om att förbehåll för underhåll av barn 
får ske oberoende av vad som annars giiller om en löriilders underhållsskyl
dighet mot två eller nera barn framgår att endast hemmavarande cget barn 
och hemmavarande styvbarn som avses i 7 kap. 5 ~ FB berörs. Barnbarn, 
fosterbarn och styvbarn som flyttat hemil'rån eller mot vilket underhållsskyl
dighet inte föreligger berörs ej. Utskottet vill vidare framhålla att förbchål I fOr 
styvbarns underhåll sjiilvfallet bara får ske niir vad som utges till barnet av 
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den föriilder med vilken den underhållsskyldige samman lever och av harnets 
andre föriilder eller för dennes riikning inte tillhopa uppgår till förhehållsbe
loppet. Uttalandet om att en avräkning på fårbehållsbcloppet skall ske för vad 
som utges av den andre föriildern eller för dennes räkning kommer nämligen i 
slyvbarnsfallcn att giilla båda föriildrarna. Om det föranleds av omstiindig
heterna i det särskilda fallet kan dock rätten liksom beträffande den 

underhållsskyldiges eget barn bestämma annat förbehållsbclopp för styvbar
net. 

3. vid moment 9 i utskottets hemstiillan 

av Lennart Andersson, Elvy Nilsson, Arne Andersson i Gamleby, Åke 

Gillström, Ingemar Konradsson, Owe Andrcasson och Birgitta Johansson 

(samtligas) som - under förutsiillning av bifall till reservationen nr I - anser 

att utskottets hemstiillan under 9. bort ha följande lydelse: 

9. all riksdagen dels avslår propositionen såvitt avser 7 kap. 3 ~ 
förslaget till lag om iindring i f(iräldrahalken, dels beslutar all 7 

kap. 3 ~ förlildrahalken i dess nuvarande lydelse skall upphä-
vas. 

4. vid moment 13 i utskottets hemstiillan 

beträffande bchorspriirning al' bidrags/iirsko11 av Inger Lindquist tm) och Bo 

Siegbahn ( mJ som anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 67 med orden 
"Lagutskottet vill" och slutar pä s. 68 med orden "redaktionellt hänseende" 

bort ha följande lydelse: 
Enligt utskottets mening är det viktigt att samhiillets resurser i form av 

olika stöd gär till dem som iir i biisl behov diirav. Samtidigt är del angeliigel att 
hindra att samhiillsstöd utnyttjas på ett obehörigt siitt. Lagutskottet anser i 
likhet med departcmentschefen att de nya reglerna om bidragsförskott vid 

gemensam vårdnad kan tiinkas inbjuda till missbruk av hidragsförskottssys

temet i något större utsträckning än de regler som för nävarande gäller. ;vfed 
hänsyn härtill iir del motiverat att såsom familjelagssakkunniga och depar
tementschefen föreslagit alt en regel nu införs som gör del möjligt att 

förhindra att bidragsförskott utbetalas till någon som uppenbarligen saknar 

behov därav. lJ1sko11et delar familjclagssakkunnigas och departementsche

fcns uppfällning att en sådan besUimmelse inte bör införas enbart för de fall 
diir föriildrnrna har gemensam vårdnad. Begriinsningar i riitten till bidrags
förskott hör verka generellt och inte inrikta sig hara på en viss grupp 

människor. Bestämmelsen bör d~irför ges allmiin riickvidd. Departements

chefens uttalamlen i specialmotiveringen till lagrummet har emellertid fått en 

utformning som utskottet ej kan ställa sig bakom. Regeln bör endast 

lilliimpas i fråga om helt odiskutabla och uppenbara fall, då det skulle framstå 
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som i det närmaste stötande att samhUllets resurser anvUnds till ett obehövligt 
bidrag. Av paragrafens lydelse framgår också att bidragsförskott kan vägras 
endast i uppenbara fall då bidragsförskottet framstår såsom klart obehövligt. 
Ett sådant fall kan vara då barnet genom egna inkomster av t. ex. 
förmögenhet helt kan svara för sin egen försörjning. Barnet har i den 
situationen inte rätt till underhållsbidrag enligt 7 kap. 2 § FB och det är rimligt 
och riktigt att samhällets resurser i en sådan situation inte tas i anspråk. Ett 
annat uppenbart fall föreligger. då den förälder som barnet bor hos har 
utomordentligt goda ekonomiska förutsättningar att svara för barnets 

underhåll. 
Med den utformning som lagregeln har fått och med det snäva tillämp

ningsområde som bestUmmelsen enligt lagutskottets mening bör ha fyller 
den ett uppenbart behov och bör därför införas redan nu. Regeln kan 
självfallet, som departementschefen framhåller, ses som ett provisorium i 
avvaktan på den översyn av bidragsförskottssystemet som f. n. pågår inom 
utredningen angående stödet till särlevande förUldrar. 

I enlighet med det anförda avstyrker utskottet bifall till motionen 29 i 
aktuell del. Utskottets ställningstagande innebär att syftet med motionen 36 i 

denna del huvudsakligen tillgodoses, 

dels att utskottets hemställan under 13. bort ha följande lydelse: 
13. beträffande behovswöv11i11g av bidragsförskott att riksdagen med 

anledning av motionen 1978/79:36, yrkandet 5, och med avslag 
på motionen 1978/79:29, yrkandet 2. antar 2 §förslaget till lag 

om ändring i lagen om bidragsförskott. 

5. vid moment 14 i utskottets hemställan 

beträffande återkrm' a1• bidrag.~/örskoll av Lennart Andersson, Elvy Nilsson, 
Arne Andersson i Gamleby, Åke Gillström, Ingemar Konrndsson, Owe 
Andrcasson och Birgitta Johansson (samtliga s) som anser 

dels att elen del av utskottets yttrande som börjar på s. 69 med orden 
"Socialutskottet anför" och slutar på s. 70 med orden "riksdagens sida" bort 
ha följande lydelse: 

Socialutskottets majoritet anför i sitt yttrande att något initiativ från 
riksdagens sida med anledning av motionen 29 i förevarande del inte iir 
erforderligt. Utskottets majoritet hiinvisar till kommitten för översynen av 
samhiillsstödct till ensamstående föräldrar. De socialdemokratiska ledamö
terna har en avvikande mening och anser att kommitten bör få tilliiggsdi

rektiv att ta upp det genom motionen akutaliserade spörsmälct. 
Lagutskottet vill för sin del framhålla att det nuvarande systemet för 

återkrav av utgivna bidragsforskott har. som departementschclen framhåller. 
brister. Enligt utskottets mening skulle åtskilliga fördelar st<'\ att vinna om 
prövningen av skyldigheten att betala tillbaka bidragsförskott frigörs från de 
civilriittsliga avgörandena om underhållsbidrag. En sådan ordning skulle ge 
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försäkringskassan möjligheter att fortlöpande anpassa återkraven efter 
ändringarna i den underhållsskyldiges inkomster och andra ekonomiska 
förhållanden. Vidare skulle antalet jämkningsprocesser kunna nedbringas, 
vilket skulle vara till fördel inte bara för samhiillet utan även i hög grad för 
parterna i de enskilda fallen. Många remissinstanser har också uttalat sig 
positivt om de sakkunnigas förslag. Förslaget kan emellertid inte utan 
ytterligare överväganden liiggas till grund för lagstiftning. Enligt utskottets 
mening är det angeläget att ett system för återkrav av bidragsförskott i 
enlighet med fomiljelagssakkunnigas och motioniirernas förslag snarast 
kommer till stånd. Utskottet anser på grund av det anförda att kommitten för 
översyn av samhiillsstödet till ensamstående föriildrar skyndsamt bör ta upp 
frågan om hur återbetalningsskyldigheten bättre skall kunna anpassas till den 
faktiska ekonomiska bärkraften hos den underhållsskyldige. Kommitten bör 
få tilläggsdirektiv i enlighet härmed. Vad utskottet anfört med anledning av 
motionen 29 i förevarande del bör ges regeringen till känna. 

d<'ls att utskottets hemställan under 14. bort ha följande lydelse: 
14. beträffande å!Nkrav lll' bidrag.~fiirsko11 att riksdagen med anled

ning av motionen 1978179:29. yrkandet 6. som sin mening ger 
regeringen till känna vad utsk~ttet anfört angående översyn av 
ordningen för återkrav av bidragsförskott. 

6. vid moment 15 i utskottets hemställan 

beträffande indexändrini.:ar ar undNhållsbidrag av Lennart Andersson, El vy 
Nilsson. Arne Andersson i Gamleby, Åke Gillström, Ingemar Konradsson, 
Owe Andreasson och Birgitta Johansson (samtliga s) som anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 72 börjar med orden "När 
det" och slutar med orden "åter ske" bort ha följande lydelse: 

När det diirelh:r giiller den i motionen 29 väckta frågan om en översyn av 
andelstalet vill utskottet framhålla att redan den omstiindigheten att 
andelstalet synes ha faststiillts efter en ren skälighetsbedömning talar för att 
det efter en tid bör bli föremål för prövning. Enligt utskottets mening måste 
också beaktas att den allmiinna utvecklingen under de år indexlagen varit i 
kraft har företett stora variationer. Vissa år har det på arbetsmarknaden varit 
löneförhöjningar, som inneburit standardförbiittringar för löntagarna. andra 
år har den genomsnittlige löntagaren fått en viss standardsiinkning. Enligt 

utskottets mening torde man kunna riikna med att det iiven i framtiden 
kommer att vara stora variationer i löncut vecklingen. Även prisutvecklingen 
kommer med all sannolikhet att fluktuera. Utskottet vill vidare peka på att 
den underhållsskyldiges förmåga att betala underhållsbidrag också påverkas 
av iindringar i skattelagstiftningen. På grund av det anflirda kan utskottet 
stiilla sig bakom motioniirernas uttalanden om att det iir nödviindigt att 
regeringen följer utvecklingen och lägger fram de förslag till j.iimkningar i 
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andelstalet som kan föranledas av löne- och prisutvecklingen samt av 
lindringar i skattelagstiftningen. Skulle det blir kraftiga och snabba foriind
ringar i inkomst- och prisutvecklingen kan det sjlilvfallet blir erforderligt med 

ärliga jiimkningar av andelstalet. 
Vad utskottet sålunda anfrirt bör ges regeringen till kiinna. Stiillningsta

gandet innebiir att utskottet tillstyrker bifall till motionen 29, yrkandet 5. 

dels att utskottets hemstlillan under 15. bort ha följande lydelse: 
15. betriiffande i11dexä11dri11gar ar 1111dcrluillsbidrag att riksdagen 

med bifall till motionen 1978179:29. yrkandet 5, ger regeringen 

till kiinna vad utskottet anfört hiirom. 

7. vid moment 16 i utskottets hemstiillan 

betriiffande 1111c/Nhållsbidrag till omgi/i make av Inger Lindquist (111) och Bo 
Siegbahn (m) som anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 74 med orden 
"Utskottet erinrar'" och slutar på s. 76 med orden "motionen 35"" bort ha 

följande lydelse: 

Som utskottet anfört ovan upphör således underhåll~bidrag automatiskt att 

utgå vid omgifte men ej om den underhållsberiittigade flyttar samman med 

annan part under iiktenskapsliknande förhållanden utan att ingå ett formellt 
iiktenskap. Dessa fall kan i förstone te sig likartade. och utskottet har diirfår i 

och för sig förståelse för önskem{1let om en likartad reglering. Enligt 

utskottets mening föreligger det dock en avgörande skillnad mellan å ena 
sidan ett nytt iiktenskap och å andra sidan enbart ett samboende under 
iiktenskapsliknande fårhällanden. Vid omgirte blir niimligen den nye maken 
underhållsskyldig medan någon s[1dan skyldighet inte åvilar den samboende 
parten. Ett slopande av den nuvarande bestiimmelsen om att underhållsbi
drag upphör vid omgifte skulle diirfor kunna leda till dubbel underhållsskyl
dighet, dels frän maken i det tidigare iiktenskapet. dels frän maken i det sist 
ingångna iiktenskapct. Som motioniirerna anför rimmar förslaget också illa 

med att pension till efierlevande make i regel upphör vid omgifte. 

Motioniirerna hiivdar att regeringens forslag saknar förankring i nu 

giillande riittsuppfattning. Detta påstående har stöd i vad remissinstanserna 
anfört. Nt1gra remissinstanser hart. o. m. ansett att förslaget torde för många 

framst[1 som oriittfardigt, onaturligt och t. o. m. anstötligt. Att nu i proposi

tionen mot en majoritet av remissinstansernas uppfattning Higga fram ett 

förslag till lagiindring som helt torde sakna stöd i den allmiinna riittsuppfatt
ningen !inner utskottet förvänande. Med hiinsyn till det anförda kan 

utskottet inte bitriicla propositionens fi.irslag. Utskottet föreslår diirfor att 

riksdagen med bifall till motionen 35 fogar till 14 a ~ förslaget till lag om 
iindring i GB en mening av innebörd att orn elen underhållsberiittigade ingår 

nytt iiktenskap skall bidrag ej vidare utges. 
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Utskottet vill tilliigga att vad u !skottet ovan anfört in te in nebiir att utskottet 

saknar förståelse för att många underhtillsskyldiga upplever det som oriill vist 

att underhållsbidrag skall utgå, niir den u nderh[1llsberiittigade tlyttar sam man 

med ny part utan att ingå ett nytt iiktenskap. En lösning pä detta problem 

hade varit att låta underhållsbidraget upphöra iivcn vid samboende utan 

iiktenskap. I sådant fall måste dock kunna faststiillas att ett samboende 

kommit till stånd, något som torde möta på uppenbara svärigheter. Utskottet 

kan diirför inte förorda all en regel motsvarande den som enligt utskottet skall 

giilla vid omgifte införs vid samboende. Utskottet vill emellertid erinra om att 

bidraget kan jiimkas eller slopas om den omstiindigheten att den underhälls

beriittigade lever tillsammans med annan under iiktenskapsliknande förhål

landen medför en iindring till det biittre i den underhällsberiittigades 

ekonomi. 

dl'f1· att utskottets hernstiillan under 16. bort ha Jliljande lydelse: 

16. att riksdagen bctriiffandc w1clt'rhcillshidrag rill 0111gi/i make med 

bifall till motionen 1978/79:35 antar 14 a *förslaget till lag om 

iindring i giftem{1lsbalken med följande som 11rskn11crs Jiirs/ag 

betecknade lydelse: 

Proposiri<•11c11s Jiirs/ag Urskr •I lt'ls ./iirslag 

14 a * 
Underhållsbidrag efter iikten- lJ nderhållsbidrag efter iikten

skapsskillnad utges fortlöpande. Om skapsskillnad utges fortlöpande. Om 

det finns siirskilda skiil kan riitten det finns siirskilda skiil kan riitten 

dock hestiimma all hidraget skall dock bestiimma att bidraget skall 

erliiggas med ett engångsbelopp. erliiggas med ett engångshelopp. 
Urgt'.1 t>idragcr .fi.>rt/ii1ia11de och ingc/r 

den 1111derhdllshcriirrigrult' 11y11 äkll'll

skap. skall bidrag ej l"idare 11tg<'s. 
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Socialutskottets yttrande 

1978/79:2 y 

94 

Bilaga I 

iiYer i propositionen 1978179: 12 framlagda förslag till lag om ändring 
i barna,·årdslagen (1960:97) och lag om ändring i lagen (1964: 143) om 
bidragsförskott jämte motioner 

Till lagutskottet 

Lagutskottet harden 17 oktober och elen 9 november 1978 beslutat inhämta 
socialutskottets yttrande över propositionen 1978179: 12 om underhåll till 
barn och frånskilda, ni, m., såvitt avser i propositionen framlagda förslag till 
lag om iindring i barnavårdslagen ( 1960:97) och lag om iinclring i lagen 
(1964:143) om bidragsförskott j~imte följande motioner, niimligen motionen 
1978/79:29 av Lennart Andersson m. n. (s), såvitt avser yrkandena I. 2, 3, 4 
och 6, motionen 1978179:31 av Lars Werner m. fl. (vpk), motionen 1978/ 
79:34 av Olle Göransson (s) och Kerstin Andersson i Kumla (s), motionen 
1978179:36 av Martin Olsson m. n. (c), såvitt avser yrkandena 2 och 5 samt 
motionen 1978/79:37 av Alf Wennerfors (m). 

Utskottet 

lnlcd11i11g 

I propositionen föreslås nya regler om elen familjeriittsliga underhållsskyl
digheten. Reformen innefattar en fullständig revision av de civilriittsliga 
reglerna i föräldrabalken och giftermålsbalken men berör också lagen om 
bidragsförskott och annan lagstiftning. Ett huvudsyfte är att mildra under
hållsbörclan för underhållsskyldiga som har svag ekonomi. Förslagen innebiir 
bl. a. följande. 

Föräldrarnas underhållsskyldighet mot sina barn begränsas i princip till att 
gälla till dess barnet fyller 18 år. Om barnet då inte har avslutat gymnasie
studier eller annan grund utbildning, står underhållsskyldigheten likviil kvar 

så !Unge barnet studerar. Den upphör dock senast när barnet fyller 21 år. 
Föräldrarnas underhållsplikt blir i fortsiittningen aldrig ovillkorlig utan 

görs beroende av föräldrarnas ekonomiska formåga och barnets behov. I 
lagen skrivs in en rätt för en föriilder att förbehålla sig ett belopp för sitt eget 
underhåll när underhållsbidrag skall bestämmas till ett barn. Förbehållsbe
loppet bestiims med ledning av ett normalbelopp för levnadskostnader. 
Normalbeloppet per år utgör 1,2 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring 
(med basbeloppet som sedan april 1978 utgör 12 600 kr. blir normalbeloppet 
I 260 kr. i månaden). Till detta kommer skälig kostnad för bostad. 1 vissa fall 
kan den underhållsskyldige förbehållas även belopp för hemmavarande 

makes eller sam boendes underhåll. Också försörjningsskyldigheten mot barn 
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som vistas hemma beaktas niir bidraget skall beriiknas. 

Bilaga 1 

95 

Reglerna om fOrbehållsbelopp syftar till större enhetlighet i riittstillämp
ningen. Meningen är att de skall kompletteras med vissa centralt meddelade 
riktlinjer till barnavårdsniimnder och försäkringskassor om hur underhålls
bidrag bör beriiknas. 

Index höjningarna av underhållsbidrag till barn diimpas. De årliga höjning
arna begriinsas i fortsättningen till 7 /I 0 av höjningen av basbeloppet. En 
höjning som hittills skulle ha varit 10 ",,blir alltså endast 7 ",,.Vidare görs 
inte någon indexändring av sådana bidrag som har bestämts högst tre 
månader före en generell Lindring. 

En nyhet iir att en förälder som är skyldig att betala underhållsbidrag får rätt 
till avdrag på bidraget. om han eller hon har haft barnet hos sig under en 
sammanhängande tid av minst fem hela dygn. Avdraget föreslås bli 1/40 av 
underhållsbidraget för varje helt dygn som barnet vistas hos föräldern. Varar 
vistelsen en hel månad, blir avdraget alltså 3/4 av mänadsbidraget. Om det 
linns särskilda skiil kan domstol bestiimma andra villkor för denna avdrags
rföt. Föriildrarna kan också sjiilva avtala om andra villkor. Avdraget beaktas i 
princip iiven i fall då bidragsförskott utgår. 

Bestämmelserna om jämkning av domar och avtal om underhållsbidrag 
har setts över. Möjligheterna ökas att i en och samma rättegång få prövat en 
underhållsskyldigs underhållsansvar mot flera barn. Försiikringskassorna får 
Hittare att meddela eftergift enligt bidragsförskottslagen av återkrav mot den 

bidragsskyldige för förskott som har liimnats barnet. 
Föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn kan f. n. inte förpliktas 

att utge underhållsbidrag till barnet. Något bidragsförskott kan inte heller 
lämnas. För att inte institutet gemensam vårdnad i praktiken skall förbehållas 
föräldrar som är ekonomiskt oberoende och inte behöver samhällets stöd 
införs rätt till underhållsbidrag och bidragsförskott liven i fall då föräldrar som 
har del i vårdnaden inte båda varaktigt bor tillsammans med barnet. I 
samband hiirmed föreslås en regel om behovsprövning av bidragsförskott. 

Huvuddelen av reformen föreslås träda i kraft den 1 juli 1979. För vissa av 
de nya reglerna föreslås andra tider för ikraftträdandet. Bl. a. skall rätten till 
avdrag på underhållsbidrag och på bidragsförskott träda i kraft först den I 
januari 1980. 

Till grund för förslagen i propositionen ligger ett år 1977 av familjelags
sakkunniga avgivet delbetiinkande (SOU 1977:37) Underhåll till barn och 
frånskilda. Betiinkandet har varit föremål för en omfattande remissbehand
ling. 

Sedan betänkandet framlades, har regeringen år 1977 tillkallat en kommitte 
(S 1977: 16) för översyn av samhiillsstödet till ensamstående föräldrar. I 
direktiven framhålls att samhiillsutvecklingen har ändrat förutsättningarna 
för existerande former av stöd till de särlevande föräldrarna och aktualiserat 
samhiillsinsatser i delvis andra former. Kommitten har till uppgift att 
klarlägga vilka behov av särskilda stödåtgiirder som numera finns för familjer 
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där föräldrarna lever åtskilda eller en föriilder saknas utöver de generellt 
verkande insatserna för alla barnfamiljer. Utgångspunkten bör vara att stödet 
skall riktas till barnen. Vidare bör syftet med samhiillsstödet vara alt barn till 
föräldrar som lever åtskilda och barn vars ena föriilder saknas skall 

tillförsäkras levnadsvillkor som så långt möjligt iir likvärdiga dem som 

tillkommer barn med sammanboende föräldrar. Kommitten skall bl. a. 

studera om de nuvarande särskilda stödformerna för ensamstående föriildrar 
är rätt utformade i förhållande till de särskilda stödbehoven hos denna grupp. 
Kommitten skall också uppmiirksamma frågan om avvägningen mellan 

vårdnadshavarens och den underhållsskyldige förälderns försörjningsin

satser med hiinsrn bl. a. till i vilken utstriickning de har utgifter för barnet 

samt deltar i vården och omsorgen om dem. 
I det följande behandlar utskottet under särskilda avsnitt förslaget till 

ändring av lagen om bidragsförskott i de delar som berörs av motionsyrkan
den. I övrigt föranleder propositionen såvitt gäller de förslag som socialut

skoltel har att yttra sig över inte några erinringar från utskottets sida. 

/Jidrags/iirsko11 vid gc111c11sam rdrclnad 

Bidragsförskott utgår f. n. till barn i fall då barnet står under endast den ene 

förälderns vårdnad eller då ingen av föräldrarna har vårdnaden. l lar bara den 
ene föräldern vårdnaden utgår bidragsförskottet enligt huvudregeln med ett 
årligt belopp som motsvarar 40 ",; av basbeloppet enligt lagen ( 1962:381) om 

allmän försäkring, dvs. f. n. 5 040 kr. per år eller 420 kr. i månaden. 

Vid en reform år 1976 (prop. 1975/76: 170, LU 1975/76:33, rskr 1975/ 

76:397) ändrades reglerna om vårdnad så att inte bara gifta föriildrar utan 

även frånskilda och ogifta föräldrar numera har möjlighet att ha gemensam 
vårdnad om sina barn och detta oavsett om föräldrarna hor tillsammans eller 
ej. Väljer föräldrar alt i enlighet med de nya vårdnadsreglerna utöva 
vårdnaden gemensamt kan emellertid bidragsförskott f. n. inte utgå. Inte 
heller är någon av föriilclrarna skyldig all betala underhållsbidrag enligt 
reglerna i föräldrabalken. 

Som inledningsvis berörts föreslås i propositionen att förälder. som har 
vårdnaden om barn gemensamt med den andre föräldern, skall bli skyldig alt 
betala underhållsbidrag till barnet under förutsällning att barnet varaktigt hor 

tillsammans med endast den andre föräldern. Vidare föreslås att I ~lagen om 
bidragsförskott Lindras så att bidragsförskott skall kunna utges till barnet i 
förhållande till den förälder som sålunda skall vara bidragsskyldig. 

I motionen 1978/79:29 av Lennart Andersson m. 0. (sl riktas kritik mot den 

föreslagna ordningen och yrkas (yrkandet I) att riksdagen hos regeringen 

anhåller om förslag till ett samhLillsstöd till föräldrar med gemensam vårdnad 
i enlighet med vad som anförs i motionen. \1otioniirerna anser att ett system 

med underhållsbidrag vid gemensam vårdnad strider mot den gemensamma 

vårdnadens ide. En lösning som på sikt bättre stiimmer överens med tanken 
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bakom vårdnadsreformen är enligt motionen att - oavsett var barnet för 

tillfället vistas- bidragsförskott på begliran av föräldrarna betalas ut till den av 

dem de bestiimmer och att de blir solidariskt återbetalningsskyldiga på 

grundval av en på medeltalet av föräldrarnas inkomster beräknad underhålls

skyldighet. Med hänsyn till angelägenheten av att rätten till bidragsförskott 

snarast införs för särlevande föräldrar med gemensam vårdnad vill motionä

rerna inte motsätta sig att förslaget i propositionen genomförs. I motionen 

framhålls emellertid all regeringen skyndsamt bör lägga fram förslag till 

samhällsstöd för föräldrar med gemensam vårdnad, vilket - utan att det 

bryter mot principerna för stödet till ensamstående föräldrar i övrigt - gör det 

möjligt för föräldrarna att dela det faktiska ansvaret för barnet. 

Utskottet vill till en början framhålla att bidragsförskotten utgör ett 

betydelsefullt inslag i samhällsstödet till barn vars föräldrar inte bor 

tillsammans. Enligt utskottet är det otillfredsställande att rätten till bidrags

förskott skall vara beroende av om föräldrarna delar den rättsliga vårdnaden 

eller ej. Som framhölls vid riksdagsbehandlingen 1976 av vårdnadsreformen 

och som också understryks av departemcntschefen i den nu aktuella 

propositionen är en ändring av lagstiftningen på området särskilt angelägen 

med hänsyn till att det annars finns risk för att institutet gemensam vårdnad 

för inte sammanboende föräldrar i huvudsak förbehålls dem som är 

ekonomiskt oberoende och inte behöver samhällets stöd. 

Enligt utskottets mening är det således viktigt att reglerna om bidragsför

skott nu ändras så att ingen behöver avstå från gemensam vårdnad av 

ekonomiska skäl. Beträffande propositionens förslag till lösning av frågan vill 

utskottet emellertid i likhet med motionärerna framhålla att reglerna om 

underhållsbidrag och bidragsförskott vid gemensam vårdnad synes mindre 

väl förenliga med tankegångarna bakom vårdnadsreformen. En viktig 

förutsättning för att föräldrar som inte är gifta med varandra skall kunna 

utöva vårdnaden gemensamt är nämligen att de är ense om att dela 

vårdnadsansvaret. En gemensam rättslig vårdnad innebär att föräldrarna 

tillsammans skall besluta i en mängd frågor som rör barnet, t. ex. vem som 

skall handha den faktiska vården, hur barnets fostran och studier skall tillgå 

och hur mycket var och en av föräldrarna skall bidra med till barnets 

underhåll. Enligt utskottets mening torde endast i undantagsfall föräldrar 

klara av att utöva vårdnaden gemensamt om de är oense i fråga om hur 

underhållsskyldigheten skall fullgöras och därför måste tillgripa utvägen att 

få underhållsbidrag fastställt. Som framhölls av föredragande statsrådet i den 

ovan n(imnda propositionen 1975176: 170 kan ett skäl för en upplösning av 

föräldrarnas gemensamma vårdnad vara att någon av föräldrarna undandrar 

sig sin skyldighet all bidra till barnets underhåll. 

Som närmare redovisats ovan (s. 2 och 3) pågår f. n. en översyn av 

bidragsförskottssystemet och andra former av samhällsstöd för ensamstå

ende föräldrar. Med hänsyn till innehållet i direktiven ankommer det på 

utredningen att pröva frågan hur samhällsstödet till föräldrar med gemensam 
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vårdnad skall utformas. Något initiativ från riksdagens sida med anledning, . 
motionen 1978179:29 i förevarande del är därför inte erforderligt.. 

Behol'SflrÖrning m• bidrag~/iirskutt 

Enligt 2 ~ lagen om bidragsförskott föreligger inte riitt till bidragsförskott 
om barnet bor ihop med den underhållsskyldige. Bidragsförskott utgår inte 
heller om det föreligger grundad anledning anta att den underhållsskyldige 
betalar fastställt underhållsbidrag och bidraget inte understiger bidragsför
skottet eller om det är uppenbart att den underhållsskyldige på annat sätt sörjt 
eller sörjer för att barnet får motsvarande underhåll. Slutligen kan bidrags
förskott vägras om vårdnadshavaren uppenbarligen utan giltigt skäl under
låter att vidta eller medverka till åtgiirder för att få underhållsbidrag eller 
faderskap till barnet fastställt. 

I propositionen föreslås att bidragsförskott inte heller skall lämnas om 
barnet av annat skäl uppenbarligen saknar behov av bidragsförskott (2 * d). 
Av propositionen (s.· 93) framgår att förslaget i första hand motiverats av 
behovet av en bestämmelse som gör det möjligt att ingripa mot missbruk av 
bidragsförskottssystemet vid gemensam vårdnad. Enligt departements
chefen bör emellertid en bestämmelse om behovsprövning inte införas enbart 
för de fall diir föriildrarna har gemensam vårdnad. Begränsningar i rätten till 
bidragsförskott bör verka generellt och inte inrikta sig bara på en viss grupp 
miinniskor. 

I motionen I 978/79:29 av Lennart Andersson m. fl. (sl yrkas (yrkandet 2) 
avslag på propositionen i förevarande del. Motioniirerna anser att den nya 
bestämmelsen inte är nödvändig för att förebygga de mycket fåtaliga fall av 
missbruk av bidragsförskottssystemet vid gemensam vårdnad, som kan 
tänkas förekomma under överskådlig tid. Vidare pekas på att regeln fått en 
alldeles för generell avfattning och att den kommer att leda till en försämring 
av de underhållsberättigades situation. Enligt motionärerna finns det inte 
något skäl som talar mot att man avvaktar resultatet av det pågående 
utredningsarbetet angående samhällsstödet till ensamstående föräldrar, 
innan man överväger en bestämmelse som den föreslagna. 

Också i motionen 1978179:36 av Martin Olsson m. Il (c) kritiseras den 
föreslagna bestämmelsen. Motionärerna framhåller att den - med hänsyn till 
departementschefens motivuttalanden (se prop. s. 198 och 199)- kommer att 
leda till att inte bara höginkomsttagare utan också ensamstående föriildrar 
med en månadsinkomst av omkring 4 000 kr. kommer att bli utan 
bidragsförskott till sina bam Det framhålls vidare att det iir något förvånande 
att nya regler om grunderna för bidragsförskott föreslås medan en utredning 
av frågan om samhällsstöd~t till ensamstående föräldrar pågår. Motionärerna 
har dock förståelse för att förslaget kan vara motiverat men anser att 
tillämpningsområdet för regeln om behovsprövning bör begränsas till 
gemensam vårdnad, eftersom syftet med införandet av regeln främst är att 
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föriildrar med gemensam vårdnad skall förhindras missbruka bidragsför
skottssystemet. Genom en sådan inskriinkning av tilliimpningsområdet 
drabbas inte någon grupp som f. n. har riitt till bidragsförskott. I motionen 
yrkas (yrkandet 5) att elen nya bestämmelsen skall gälla endast barn som står 
under vårdnad av båda föriildrarna. 

Som framhålls av departementschefen kan de nya reglerna om bidragsför
skott vid gemensam vårdnad tänkas inbjuda till missbruk av bidragsför
skottssystemet i något större utsträckning än de regler som f. n. gäller. Enligt 
utskottets mening iir det sjiilvfallet angeläget att förhindra att samhällets 
resurser för stöd åt barnfamiljerna utnyttjas på ett obehörigt sätt. Skäl finns 
därför som talar för att bidragsförskott bör kunna viigras i fall då förmånen 
framstår som klart oberättigad. Vid en bedömning av propositionens förslag i 
nu aktuell del måste emellertid beaktas att, som tidigare berörts. utform
ningen av bidragsförskottssystemet f. n. iir föremål för en genomgripande 
översyn. Enligt utskottets mening bör resultatet av utreclningsarbetet 
avvaktas innan man tar ställning till huruvida en regel om behovsprövning av 
bidragsförskott hör införas. Vid ställningstagandet har utskottet även tagit 
hänsyn till att propositionen utöver den nu aktuella regeln om behovspröv
ning innehåller förslag till vissa andra bestämmelser som syftar till att 
förhindra att föriildrar skall göra en obehörig vinst genom biclragsförskotts

systemet (4 * Gärde stycket och 4 a * första stycket). Med hänsyn till 
angcliigenheten av att missbruk av bidragsförskottssystemet kan förhindras 
förutsätter utskottet att kommitten för översyn av samhällsstödet till 
ensamstående föräldrar ägnar uppmiirksamhet åt frågan och följer utveck
lingen när det gäller tillämpningen av elen nya regeln om bidragsförskott vid 
gemensam vårdnad. 

På grund av det anförda tillstyrker utskottet bifall till motionen 1978179:29. 
yrkandet 2. och avstyrker således förslaget till ändring av lagen om 
bidragsförskott såvitt avser 2 *dl. I Iärigenom tillgodoses i viisentlig mån 
också önskemålen i motionen 1978/79:36 yrkandet 5 . 

. ·1 rdrag på bidrags/örskorr 

Enligt 7 kap. 4 ~förslaget till iindring av föriildrabalken skall förälder som är 
skyldig att utge underhållsbidrag i viss utstriickning få göra avdrag på 
underhållsbidraget för de kostnader som uppkommer niir barnet vistas hos 
henne eller honom. Som huvudregel giiller att avdrag får göras med I /40 av 
det månatliga underhållsbidraget för varje helt dygn av barnets vistelse. En 
förutsättning för avdragsriitten är att föräldern haft barnet hos sig en 

sammanhängande tid av minst fem dygn. 
liar förälder rätt till avdrag på underhållsbidrag enligt 7 kap. 4 ~ föräldra

balken skall avdragsrätten under vissa niirmare angivna förutsättningar också 
beaktas vid återkrav på bidragsförskott ( l 5 * andra stycket förslaget till 
ändring av lagen om bidragsförskott). I de fall avclragsrätten beaktas vid 
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återkrav på bidragsförskott skall enligt 4 a ~ andra stycket förslaget till 
ändring av lagen om bidragsförskott vidare gälla att det till barnet utgående 
bidragsförskottet skall minskas med avdragsbeloppet. 

I motionerna 1978/79:31 av Lars Werner m. Il. (vpk), 1978/79:34 av Olle 
Göransson (s) och Kerstin Andersson i Kumla (s) samt 1978/79:37 av Alf 
Wennerfors (m) framställs yrkanden om att bestämmelsen i 7 kap. 4 ~ 
föräldrabalken skall ges en annan utformning i tre avseenden. För det första 
vill motionärerna att den underhållsskyldige skall få göra avdrag så snart han 
eller hon haft barnet hos sig en sammanlagd tid av minst tre dygn under en 
kalendermånad. Vidare vill motionärerna att tiden för barnets vistelse inte 
skall räknas i hela kalenderdygn utan i 24-timmarsperioder från tidpunkten 
då barnet mottogs hos den underhållsskyldige. Slutligen yrkas det att 
avdraget skall bestämmas till 1I30 av det månatliga underhållsbidraget. Till 
stöd för yrkandena åberopas i motionerna att avdragsrätten bör utformas så 
att den stimulerar till tiita och regelbundna kontakter mellan föräldrar och 
barn och att avdrag därför bör få ske också i fall när föriildern har barnet hos 
sig kortare tider under en viss period. Vidare anser motionärerna att elen i 
propositionen föreslagna regeln om att endast hela kalenderdygn skall räknas 
inte är rimlig. Enligt motionärerna bör den tid barnet faktiskt varit hos 
föräldern läggas till grund för avclragsrätten. 1-färigenom uppnås bl. a. att 
avdrag får ske vid umgängen under veckoslut. Slutligen framhåller motio
närerna att under den tid, då barnet vistas hos den underhållsskyldige 
föräldern, den andra föräldern inte har några andra kostnader för barnet än de 
fasta utgifterna. Dessa täcks i stort sett av bostads- och barnbidrag. Skiil 
saknas därför enligt motionärerna för att avdragsrätten skall begränsas till tre 
tjärcleclelar av bidraget. 

Utskottet vill för sin del framhålla att det ligger i barnets intresse att barnet 
får hålla god kontakt med båda sina föräldrar. I de fall där föräldrarna inte 
sammanbor ärdet angeläget att elen bidragsskylclige föräldern har möjligheter 
till regelbundet och ofta återkommande umgänge med sitt barn. Som 
cleparternentschefen framhåller får denna kontakt inte försvåras av att 
föräldern inte har råd att utöver underhållsbidraget bekosta barnets vistelse 
hos honom eller henne i någon större utsträckning. Starka skäl finns således 
för att avclragsrätten bör ges en generös utformning. Vid ett ställningstagande 
till frågan måste emellertid också andra omständigheter viigas in. Sålunda 
gäller det att skapa ett systern som ter sig rätt vist också för den andre föräldern 
och som inte leder till onödiga konnikter mellan föriilc.lrarna. Med hänsyn till 
att en regel om avdragsrätt även skall tillämpas inom bic.lragsförskottssys
ternet är det vidare angeläget att bestämmelserna utformas så att c.le inte 
förorsakar försäkringskassorna administrativt merarbete. Från dessa 
utgångspunkter ter sig de i motionerna framlagda förslagen mindre tillfreds
ställande. Utskottet vill särskilt peka på att den förordade 24-tirnrnarsregeln i 
praktiken kan leda såväl till tvister mellan föräldrarna om när barnet skall 
lämnas och hämtas som till problem för försiikringskassorna. Betriilfande 
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förslaget all avdrag skall få ske redan när den underhållsskyldige haft barnet 
hos sig en sammanlagd tid av tre dagar under en kalendermånad bör 
framhållas all det otvivelaktigt skulle komma att medföra en väsentligt ökad 
arbetsbelastning för försäkringskassorna. 

Vad härefter gäller frågan om avdragets storlek kan det i och för sig förefalla 
skäligt all avdraget bestäms till 1 /30. Som departementschefen framhåller tar 
emellertid en sådan regel inte tillbörlig hiinsyn till att den föriilder hos vilken 
barnet regelmässigt bor har vissa fasta kostnader som inte minskar därför att 
barnet är borta. Dessa kostnader torde inte till fullo täckas av barn- och 
bostadsbidrag. Ett tillmötesgående av motionärernas önskemål skulle därför 
enligt utskottets mening medföra en ekonomisk belastning för den inte 
bidragsskyldige föriildern och skapa ett motstånd hos denne mot utövandet 
av umgängesrätten. 

Enligt utskottets mening utgör förslagen i propositionen en rimlig 
avvägning mellan de delvis motstridiga intressen som gör sig gällande vid ett 
stiillningstagande till avdragsrättens omfattning. Såvitt gäller bidragsför
skotten anser utskottet således att propositionen bör bifallas och att 
motionerna bör avstyrkas. Med hänsyn till umgiingesfrågornas betydelse 
förutsätter utskottet att regeringen med uppmärksamhet följer utvecklingen 
när det gäller tillämpningen av de nya reglerna om avdragsriitt. 

Som ovan berörts skall rätten till avdrag på underhållsbidrag kunna beaktas 
vid återkrav på bidragsförskott enligt 15 ~andra stycket förslaget till ändring 
av lagen om bidragsförskott. En förutsättning härför är dock att den 
underhållsskyldige inom tre månader från utgången av den kalendermånad 
då barnets vistelse hos föräldern upphörde anmäler till försäkringskassan att 
han eller hon iir berättigad till avdrag. Har den underhållsskyldige fått avdrag 
vid återkrav på bidragsförskott skall det härefter utgående bidragsförskottet 

minskas i motsvarande mån. 
I motionen 1978179:36 av Martin Olsson m. Il. (c) yrkas (yrkandet 2) att 

riksdagen beslutar ge regeringen till känna vad i motionen anförs om 
lämpligheten av att vid avdragsriill mr underhållsskyldiga avdraget på 
utgående bidragsförskott eller underhållsbidrag till elen underhållsberättigade 
fördelas på en Uingre tidsperiod. Motiontirerna framhåller att det föreslagna 
avdragssystemet kan leda till komplikationer mellan föräldrarna. Som 
exempel härpå nämner motionärerna fall då barnet vistas hos den under
hållsskyldige under juli månad och avdraget på utgående bidragsförskott sker 
först i december. En sådan ordning kan upplevas negativt av den förälder som 
uppbär bidragsförskottet och få menlig inverkan när frågan om barnets 
vistelse hos den andre föriildern åter aktualiseras. Motionärerna anser det 
angeläget att man inte i strävandena att tillgodose de underhållsskyldigas 
krav på rättvisa inför ett system som försvårar dessas möjligheter att ha sitt 

barn hos sig. Motionärerna förordar diirför att större avdrag bör fördelas under 
en längre tidsperiod. exempelvis ett halvt år. 

Som motionärerna påpekar innebär den föreslagna ordningen att reduce-

8 Riksdagen JC)l8!7<J. H sam/. Nr C) 
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ringen av utgående bidragsförskott kan komma att ske först sedan Oera 
månader mrnutit från tiden för barnets vistelse hos den underhållsskyldige. 
Enligt utskottets mening kan man inte räkna med att en förälder som uppbiir 
bidragsförskott för den tid barnet iir borta alltid tar hiinsyn till att en 
reducering kan komma att göras vid en senare tidpunkt. I vart fall större 
avdrag på bidragsförskottet kan diirför otvivelaktigt i vissa fall leda till 
ekonomiska svårigheter för en förälder och påverka dennes inställning till 

umgängesrättens utövande. Som departementschefcn framhåller iir det inget 
som hindrar att nedsättningen av bidragsförskottet slås ut över Oera månader. 
Med hiinsyn till vad utskottet tidigare uttalat om angelägenheten av att de 
nya reglerna om avdragsriitt inte leder till att kontakt möjligheterna mellan en 
underhållsskyldig förälder och dennes barn försvåras, vill utskottet under
stryka vikten av att försiikringskassorna begagnar möjligheten att fördela 
nedsiittningen av bidragsförskott på en liingre tid. Något siirskilt tillkiinna
givande från riksdagens sida i denna fråga är inte erforderligt. Med det 
anförda får motionen anses besvarad i aktuell del. 

,,f rakrm· m• bidrags/iirs/.:011 

När bidragsförskott utgår skall den underhållsskyldige till förs~ikrings

kassan betala det fastställda underhållsbidraget dock högst det belopp som 
motsvarar bidragsförskottet. Enligt 18 ~ lagen om bidragsförskott kan 
emellertid försäkringskassan besluta om eftergift av återkrav om det är skiiligt 
med hänsyn till att den underhållsskyldige har varit sjuk, arbetslös. 
omhändertagen för vård eller haft stor försörjningsbörda. Eftergift kan också 
meddelas. om det av annan anledning framstår som skäligt. 

familjelagssakkunniga lade i sitt betiinkande fram ett förslag till nytt 
system för återkrav av bidragsförskott. Förslaget innehar i huvudsak att 
bidragsförskotten skulle frigöras från beroendet av faststiillt underhållsbidrag 
och att försäkringskassan skulle få möjlighet att självshimligt pröva den 
underhållsskyldigcs förmåga att till det allmänna betala tillbaka utgivna 
bidragsförskott. Återkrav och återbetalning skulle bli en angelägenhet mellan 
kassan och den underhållsskyldigc. Såvitt avsåg underhållsbidragen som 
förskotterades av allmänna medel skulle man slippajiimkningsprocessen vid 
domstol, eftersom återbetalningsskylcligheten hela tiden kunde anpassas 
efter växlingarna i den underhållsskyldiges hetalningsförmåga. 

Enligt propositionen bör förslaget inte genomföras nu. I stället föreslås att 
möjligheterna till omprövning av underhållsbidrag skall ökas samt att - som 
ett komplement till jämkningsinstitutet - försäkringskassan skall kunna 
medge eftergift helt eller delvis när det är påkallat av ändring i den 

underhållsskyldiges ekonomiska förhållanden. Den nya bestämmelsen om 
eftergift har upptagits i 18 ~ förslaget till iimlring av lagen om bidragsför
skott. 

I motionen 1978/79:29 av Lennart Andersson m. 0. (s) hänvisas till att 
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förslagen i propositionen om hegriinsning av indexhöjningarna av under

hållsbidrag kan medföra en generell lättnad i underhållsbördan. Enligt 

motionärerna är det emellertid uppenbart att utvecklingen av bidragsför

mågan varierar för de olika bidragsskyldiga och att många över huvud taget 

inte förmår öka sin bidragsförmåga. Vidare framhålls att de underhållsskyl

diga som regel inte kan förväntas väcka talan om jämkning av underhålls

bidrag ens om underhållsbördan blir mycket betungande. Särskilt gäller detta 

förde bidragsskyldiga som har det sämst ställt och som också ofta har svårt att 

tillvarata sina intressen. Motionärerna pekar vidare på att domstolarna blir 

kraftigt belastade om jämkningsprocesser kommer att föras i den utsträck

ning som kan vara motiverat. Med hänsyn till de angivna förhållandena anser 

motionärerna det nödvändigt att man finner ett system som medger att 

skyldigheten att återbetala bidragsförskott kan prövas rutinmässigt så att 

underhållsbörc.lan kontinuerligt kan anpassas till förmågan hos de under

hållsskyldiga som har det sämst ställt. Enligt motionärernas mening är det 

förslag till återkravssystcm som framlades av familjelagssakkunniga väl 

ägnat att läggas till grund för ett fortsatt utredningsarbete. Motionärerna 

anser att förslaget bör överarbetas av kommitten för översyn av samhälls

stödet till ensamstående föräldrar och yrkar (yrkandet 6) att riksdagen hos 

regeringen begär förslag om en fortlöpande prövning av skyldigheten att 

återbetala bidragsförskott i enlighet med vad som anförs i motionen. 

Som departementschefen framhåller har det nuvarande systemet för 

återkrav av utgivna bidragsförskott brister och på längre sikt måste kanske 

andra lösningar sökas. Enligt utskottets mening skulle åtskilliga fördelar stå 

att vinna om prövningen av skyldigheten att betala tillbaka bidragsförskott 

frigörs från de civilrättsliga avgörandena om underhållsbidrag. En sådan 

ordning skulle ge försiikringskassan möjligheter att fortlöpande anpassa 

återkraven efter ändringarna i den unclerhållsskyldiges inkomster och andra 

ekonomiska förhållanden. Vidare skulle antalet jiimkningsprocesser kunna 

nedbringas. vilket skulle vara till fördel inte bara för samhället utan även i hög 

grad för parterna i de enskilda fallen. Många remissinstanser har också uttalat 

sig positivt om de sakkunnigas förslag. I likhet med departementschefen 

anser emellertid utskottet att tiden ännu inte är mogen för genomförandet av 

ett sådant system som familjclagssakkunniga förordat. Inte heller kan 

förslaget utan ytterligare överväganden läggas till grund för lagstiftning. 

Utskottet utgår från att kornmitten för översyn av samhällsstödet till 

ensamstående föräldrar i samband med behandlingen av bidragsförskottsin

stitutet tar upp spörsmålet om hur återbetalningsskyldigheten bättre skall 

kunna anpassas till den faktiska ekonomiska bärkraften hos den underhålls

skyldige. Något initiativ från riksdagens sida med anledning av motionen 

1978179:29 i förevarande del är diirför inte erforderligt. 

Vid bedömningen av eftergiftsfrågorna enligt 18 § förslaget till ändring av 

lagen om bidragsförskott bör enligt propositionen de bestämmelser om 

förbehållsbelopp vid beräkning av underhållsbidrag som upptagits i 7 kap. 3 ~ 
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förslaget till ändring av förlildrabalken kunna tjäna till ledning. Nlimnda 
bestämmelser innebär att den underhållsskyldige alltid får förbehållas vissa 
belopp för sitt eget och andras underhåll. Förbehållsbeloppet för den 
underhållsskyldiges eget underhåll skall omfatta skäliga bostadskostnader 
och andra vanliga levnadskostnader. De sistnämnda kostnaderna skall 
beräknas med ledning av ett normalbelopp som utgör 120 ~-0 av basbeloppet. 
Om särskilda skiil föreligger får den underhållsskyldige vidare förbehållas ett 
belopp för underhåll åt make eller samboende. Normalbeloppet utgör i sådant 
fall 60 % av basbelopr·~t. Slutligen får den underhållsskyldige under vissa 
nlirmare angivna förutslittningar liven förbehålla sig ett belopp om 40 % av 
basbeloppet för underhåll av eget hemmavarande barn. Vad som återstår 
sedan de angivna förbehållsbeloppen dragits av från den underhållsskyldiges 
nettoinkomst (dvs. bruttoinkomsten minskad med skatter) får i princip tas i 
anspråk för täckande av barnets behov av underhållsbidrag. 

I motionen 1978179:29 yrkas vissa lindringar i det föreslagna systemet för 
beräkning av den underhållsskyldiges förmåga att betala underhållsbidrag. 

Motionärerna föreslår att riksdagen inte skall anta 7 kap. 3 * förslaget till 
ändring av förlildrabalken och att riksdagen i stället som motiv till de 
grundlliggande bestämmelserna om föräldrars underhållsskyldighet mot sina 
barn i 7 kap. I * förslaget till ändring av förlildrabalken gör uttalanden om 
storleken av underhållsbidrag i enlighet med vad som anförs i motionen 
(yrkandena 3 och 4). Enligt motionärerna är förslagen i propositionen inte 
tillräckliga för att man skall hindra att betungande underhållsskulder 
uppkommer för dem som har den sämsta ekonomiska ställningen. Motio
niirerna pekar bl. a. på att när det gäller förbehåll för underhåll av den 
underhållsskyldiges eget hemmavarande barn normalbeloppet iir endast 0.4 
basbelopp fastän normalkostnaden för ett barn i propositionen beräknas till 
D,6 basbelopp. Enligt motioniirerna bör den underhållsskyldige få disponera 

\\vissa andelar av sin inkomst utöver förbehållsbcloppcn för eget och andras 
·~ 

· underhåll. I motionen föreslås att - sedan förbchållsbeloppen avräknats från 
nettoinkomsten - i princip endast 50 °-6 av överskottet skall kunna tas i 
anspråk for underhållsbidrag till ett barn. Är det frågan om underhållsskyl
dighet mot två barn skall 60 96 av överskottet kunna utgå i underhållsbidrag 
och mot tre eller !lera barn högst 65 'Yc). 

Enligt utskottets mening är det angeläget att riskerna för social utslagning 
av de underhållsskyldiga minskas. Nuvarande regler om eftergift av återkrav 
på bidragsförskott utgör ett betydelsefullt instrument när det gliller att Hitta 
situationen för underhållsskyldiga med särskilt svåra problem. Som ovan 
redovisats innebär förslagen i propositionen att försiikringskassorna skall få 
möjligheter att medge eftergift i större utsträckning iin f. n. på grund av 
förUndringar i den underhållsskyldiges ekonomiska förhållanden. Starka skiil 
talar för att man vid utformningen av eftergiftsinstitutet bör inta en generös 
attityd gentemot de underhållsskyldiga. Samtidigt måste emellertid beaktas 

att det råder ett niira samband mellan fastställd underhållsskyldighet och 
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skyldighet att återbetala bidragsförskott. Så länge detta samband består måste 
enligt utskottets mening bedömningen av förmågan att betala tillbaka 
bidragsförskott ske enligt i princip samma normer som till~impas vid 
faststiillande av underhållsbidrag. En annan ordning skulle säkerligen 
upplevas negativt av dem som fullgör sin underhållsskyldighet genom att 
utge fastställt underhållsbidrag och kunna medföra att ansenliga medel av 
samhiillets resurser för stöd åt ensamstående föräldrar tas i anspråk därför att 
allt nera kommer att anlita bidragsförskottssystemet för att slippa betala hela 
det faststiillda underhållsbidraget. 

Det anförda leder utskottet till den uppfattningen att de normer som skall 
tjäna till ledning vid bedömningen av en underhållsskyldigs förmåga att utge 
underhållsbidrag också bör vara vägledande vid den fortlöpande prövning 
som försiikringskassan skall göra enligt regeln om eftergift av återkrav på 
bidragsförskott. Med hiinsyn till att det ankommer på lagutskottet att ta 
ställning till hur reglerna om underhållsbidrag bör utformas anser sig 
socialutskottet inte böra göra något uttalande med anledning av motionen 
I 978/79:29 i förevarande delar (yrkandena 3 och 4). 

Stockholm den 23 november 1978 

På socialutskottets vägnar 
KERSTI SW ARTZ 

Närmrande: Kersti Swartz (fp), Nils Carlshamre (m), Evert Svensson (s), 
Karin Andersson (c), John Johnsson (s), Bengt Bengtsson (c), Ivar Nordberg 
(s), Kjell Nilsson (s), Britt Wigenfeldt (c). Sven-Gösta Signell (s), Ulla 
Tillander (c), Stig Altlin (s), Lena Öhrsvik (s), Marianne Lundqvist (fp) och 
Blenda Littmarck (m). 

A nikande mening 

beträffande återkrav av bidragsförskott av Evert Svensson, John Johnsson, 
Ivar Nordberg. Kjell Nilsson, Sven-Gösta Signell, Stig Alftin och Lena 
Öhrsvik (samtligas), som anser att det avsnitt i utskottets yttrande på s. 10 
som börjar med "Som departementschefen" och slutar med "inte erforder
ligt" bort ha följande lydelse: 

Det nuvarande systemet för återkrav av utgivna bidragsförskott har. som 
departementschefen framhåller, brister. Enligt utskottets mening skulle 
åtskilliga fördelar stå att vinna om prövningen av skyldigheten att betala 
tillbaka bidragsförskott frigörs från de civilrättsliga avgörandena om under
hållsbidrag. En sådan ordning skulle ge försäkringskassan möjligheter att 
fortlöpande anpassa återkraven efter ändringarna i den underhållsskyldiges 
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inkomster och andra ekonomiska förhållanden. Vidare skulle antalet jämk

ningsprocesser kunna nedbringas, vilket skulle vara till fördel inte bara för 

samhället utan även i hög grad för parterna i de enskilda fallen. Många 

remissinstanser har också uttalat sig positivt om de sakkunnigas förslag. 

Förslaget kan emellertid inte utan ytterligare överväganden läggas till grund 

för lagstiftning. Enligt utskottets mening är det angeläget att ett system för 

återkrav av bidragsförskott i enlighet med familjelagssakkunnig:is och 

motionärernas förslag snarast kommer till stånd. Utskottet anser på grund av 

det anförda att kommitten för översyn av samhällsstödet till ensamstående 

föräldrar skyndsamt bör ta upp frågan om hur återbetalningsskyldigheten 

bättre skall kunna anpassas till den faktiska ekonomiska bärkraften hos den 

underhållsskyldige. Kommitten bör få tilläggsdirektiv i enlighet härmed. Vad 

utskottet sålunda anfört med anledning av motionen 1978179:29 i föreva

rande del bör ges regeringen till känna. 
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Sammanställning örer remissyttranden med anledning a,· motionen 1977 I 
78:997 

RÅ och Sveriges domareförbund samt hovrätten över Skåne och Blekinge 
har tillstyrkt motionen. Övriga remissinstanser - Svenska kommunförbun
det, Stockholms överförmyndarnämnd och Föreningen Sveriges överför
myndare - har inte velat tillstyrka att den begärda översynen kommer till 
stånd. 

RA ansluter sig till motionärernas uppfattning att det från Oera synpunkter 
framstår som omotiverat att brott målsreglerna skall tillämpas när det giiller 
handläggningen av mål och ärenden angående FB. En sådan ordning kunde 
vara befogad så Hinge allmän åklagare hade viss initiativrätt när det gällde mål 
m:h ärenden enligt FB. Åklagarens befattning med dessa frågor har numera 
upphört. Först i HD har RÅ möjlighet att inverka på en process som i lägre 
instanser förts av personer helt utanför RÅ-ämbetet. Sakliga skäl för en sådan 
ordning kan inte anses föreligga. Enligt RÅ framstår det som mest 
ändamålsenligt att överförmyndarens respektive överförmyndarnämndens 
talerätt utvidgas till att omfatta riittegången i HD. 

Sveriges domare,/örbund delar motionärernas uppfattning att brott målsreg
lerna inte längre bör tillämpas vid fullföljd av mål och ärenden enligt FB. 
Förbundet instämmer vidare i motionärernas uttalande att en ändring av 
bestämmelserna inte bör leda till att en enskild parts situation försämras i 
fråga om rättegångskostnaderna och att, om hänvisningen i 20 kap. 9 * FB 
bontages, särskilda kostnadsregler därför bör införas i lagen. 

Enligt hovrä11en över Skåne och Bl<'kinge bör en översyn av bestämmelserna 

i 20 kap. 9 * FB ingå som ett led i en allmiin översyn av bestämmelserna i 20 * 
RP. 

Hovrätten anför all det synes opåkallat att hak var en hänvisning i FB som 
gör att brottmålsregler i vissa avseenden blir tillämpliga, särskilt niir åklagare 
ej längre har talerätt enligt FB. Att brottmålsreglerna ,skall tillämpas torde 
enligt hovrätten också strida mot en allmän strävan att i tvister mellan det 
allmänna och den enskilde så mycket som möjligt ge processen karaktiir av 
civil tvist mellan jämställda parter. Enligt hovrätten kan fördelarna med 
brottmålsreglerna i kostnadshiinseende, såsom motioniirerna påpekat, 
behållas genom särskilda regler om kostnaderna. 

Hovrätten framhäller vidare, att bestämmelsen i 20 kap. 9 * FB kan ses som 
en förtydligande hiinvisning till 20 * RP. Det torde enligt hovriitten därför 
vara naturligt att se det av motionärerna väckta spörsmålet i ett större 
sammanhang. Som huvudskäl flir inforande av 20 ~ RP anfördes önskvärd
heten av en enhetlig reglering av de mål och ärenden, där åklagare utan 
samband med ansvarstalan eller annan myndighet förde talan å det 
allmännas viignar. Vid en allmän översyn kan det enligt hovrätten övervägas 
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om skälen för stadgandet i 20 ~ RP fortfarande är beaktansvärda. Övervä
gandena kan leda till slutsatsen att önskvärdheten av enhetlig reglering ej 
hindrar särbestiimmelser för mål och ärenden enligt FB, vari överförmyndare 
och barnavårdsnämnd för talan. Skiil kan också framkomma som talar för att 
tilliimpningen av 20 * RP begränsas till mål och ärenden, i vilka åklagare för 
talan, eller för att 20 § RP i sin helhet upphlivs. Hovrätten anför att den saknat 
anledning att närmare gå igenom ti!Himpningsområdet lör 20 ~ RP men velat 
peka på att det hiir rör sig om riittsområden utan närmare beröring 
sinsemellan. 

Sl'l'nska kommw1/ijrbundet delar motionlirernas uppfattning att det kan 
synas märkligt att endast RÅ har rätt att fullfölja talan i mål om omyndig
hetsförklaring. Enligt förbundet har emellertid de mål och ärenden diir 
överförmyndaren har rätt att föra talan större likhet med RB:s brottmål lin 
med RB:s tvistemål på det sättet att det i realiteten inte rör sig om en process 
mellan två likvärdiga parter utan, såsom i brott målsprocessen, om en process 
mellan myndighet nch enskild. Det förefaller enligt förbundets mening med 
hänsyn hiirtill naturligare att RB:s för den enskilde förmånligare bestämmelse 
om rättegångskostnader i brottmål får gälla framför tvistemålsreglerna. 

I Kommunförbundets yttrande hänvisas vidare till att, niir det gäller frågan 
om riittegångskostnaderna. 20 ~ RP iir tillämplig inte bara i mål om 
exempelvis omyndighetsförklaring utan även i mål om arvode till förmyn
daren eller gode mannen. Om tingsrätten ändrar en överförmyndares 
arvodesbeslut iir överförmyndaren enligt allmänna regler behörig all föra 
talan mot tingsrättens beslut i hovrällen. Förbundet påpekar all iiven i denna 
process RB:s regler om brottmål blir ti!Himpliga på de riittegångskostnader 
som uppstår för förmyndaren eller gode mannen i hovrUttcn. En arvodes
process av detta slag bör emellertid enligt förbundets mening vara att 
jiimstlilla med en ren förvaltningsprocess som förs mellan myndigheten och 
enskild. Motionärernas hemställan om översyn av bestiimmelserna iir alltså i 
och för sig befogad, anser förbundet, som dock f. n. inte anser sig kunna 
tillstyrka den begärda översynen. Anledningen härtill är att förbundet anser 
att man först bör skaffa sig ytterligare erfare.nhet av tillämpningen av 1974 års 
förmynderskapsreform och att förmynderskapsreglcrna, sedan sådan erfa
renhet vunnits, bör underkastas en samlad översyn. 

I yttrandena från Srockholms iil'e1:för111y11damii111d och Fiireni11ge11 S1wiges 

Öl'e1:/örmyndare anförs bl. a. att man från överförmyndarhåll inte har 
uppfattningen att enskild part i den aktuella typen av iirenden upplever sig 
som part i brottmål. Ingen av dessa remissinstanser tinnernågot skiil attiindrn 
elen nuvarande lagstiftningen på området. 
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Av utskottet framlagda förslag till ändringar i regeringens lagför
slag 

Förslaget till 

Lag om ändring i föräldrabalken 

Regeringens .fbrslag Ursko11ers .fiirs/ag 

7 kap. 

3 * 
Niir underhållsbidrag bestäms enligt 2 ~ får den bidragsskyldige förbehålla 

sig ett belopp för eget eller annans underhåll enligt andra-fjärde styckena. 

Förbehållsbelopp för den bidragsskyldiges eget underhåll innefattar alla 

vanliga levnadskostnader. Bostadskostnaden beräknas för sig efter vad som 

Lir skäligt. De andra levnadskostnaderna beräknas med ledning av ett 

normalbelopp. För år räknat utgör normalbeloppet 120 procent av gällande 

basbelopp enligt lagen (1962:38]) om allmän försäkring. 

Om det finns särskilda skäl får ett belopp förbehållas för underhåll åt make 

som den bidragsskyldige varaktigt bor tillsammans med. Med make jämställs 

annan som den bidragsskyldige varaktigt bor tillsammans med, om de har 

barn gemensamt. Förbehållsbeloppet bestäms enligt andra stycket. Normal

beloppet utgör dock 60 procent av basbeloppet. 

Oberoende av vad som annars 

gäller om en förälders underhålls

skyldighet mot två eller nera barn får 

den bidragsskyldige för underhåll åt 

varje hemmavarande eger barn för

behålla sig ett belopp som. tillsam

mans med vad som utges till barnet 

av den andra föräldern eller för 

dennas räkning, för år utgör 40 

procent av gällande basbelopp. Rät

ten kan dock bestämma ett annat 

förbehållsbelopp om det föranleds av 

omständigheterna i det särskilda 

fallet. 

Oberoende av vad som annars 

gäller om en förälders underhålls

skyldighet mot två elier nera barn får 

den bidragsskyldige för underhåll åt 

varje hemmavarande barn förbehålla 

sig ett belopp som, tillsammans med 

vad som utges till barnet av den 

andra foräldern eller för dennas 

räkning, för år utgör 40 procent av 

gällande basbelopp. RLitten kan dock 

bestämma ett annat förbchållsbelopp 

om det föranleds av omständighe

terna i det särskilda fallet. 
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Förslaget till 

Lag om ändring i lagen (1964: 143) om bidragsförskott 

Bidragsförskott liimnas ej. om 

a) vårdnadshavaren uppenbarligen utan giltigt skäl underlåter alt vidtaga 
eller medverka till åtgärder för alt få underhållsbidrag eller faderskap till 

barnet faststiillt; 
bl det föreligger grundad anledning antaga att den underhållskyldige i 

vederbörlig ordning betalar faststiillt underhållsbidrag icke understigande 
vad som skulle utgå i bidragsförskott enligt 4 ~ första och andra styckena; 

c) det finnes uppenbart at, den c) det finnes uppenbart att den 
underhållsskyldige annorledes sörjt underhållsskyldige annorledes sörjt 
eller sörjer för alt barnet erhåller eller sörjer för att barnet erhåller 
motsvarande underhåll: motsvarande underhåll. 

d) hamel m· annar skäl 11ppe11har-

/ige11 saknar hehol' a1· t>idragsfiir-

skorr. 

Sedan bidragsförskott sökts skall, 
under förutsättning att den under
hållsskyldiges vistelseort är känd 
eller kan utrönas. omedelbart till 
honom avsändas meddelande om 
ansökningen med föreläggande att, 
därest han har något att anföra i 
anledning av ansökningen. inom 
viss kort tid muntligen eller skrift
ligen yttra sig. I meddelandet skall 
tillika lämnas underrättelse om stad
gandena i I ~ första och andra styck

ena. 2 ~ b). c) och dJ samt 4 * tredje 
stycket. 

När försiikringskassan meddelat 
beslut i ärendet. skall sökande och 
vårdnadshavare skriftligen under
riittas om beslutet. Beslutet skall 
skriftligen delgivas elen underhälls
skyldige. Har ansökan om bidrags
förskott ej bifallits eller bifallits 
endast till viss del. skall beslutet 

7 ~ 
Sedan bidragsförskott sökts skall, 

under förutsättning alt den under
hållsskyldiges vistelseort är kiind 
eller kan utrönas, omedelbart till 
honom avslindas meddelande om 
ansökningen med föreliiggande att. 
därest han har något alt anföra i 
anledning av ansökningen, inom 
viss kort tid muntligen eller skrift
ligen yttra sig. I meddelandet skall 
tillika lämnas underriittelse om stad
gandena i I * första och andra styck

ena. 2 * b) vch c) samt 4 * tredje 
stycket. 

När försäkringskassan meddelat 
beslut i iirendct, skall sökande och 
vårdnadshavare skriftligen under

rättas om beslutet. Beslutet skall 
skriftligen delgivas den underhålls
skyldige. Har ansökan om bidrags
förskott ej bifallits eller bifallits 
endast till viss del. skall beslutet 
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delgiva~ liven sökanden och vård
nadshavaren. Har förskott beviljats. 
skall dlirvicl underrlittelse liimnas 
sökande och vårdnadshavaren om 

stadgandena i 12 och 13 ** samt, i 
annat fall lin som avses i 4 * tredje 
stycket, den underhållsskyldige om 

föreskrifterna i 2 * b), l) och d) samt 

16 *· 

111 

delgivas liven sökanden och vård
nadshavaren. liar förskott beviljats. 
skall därvid underriittelse lämnas 
sökanden och vårdnadshavaren om 

stadgandena i 12 och 13 ** samt, i 
annat fall än som avses i 4 § tredje 
stycket, den undcrhållsskyldige om 
föreskrifterna i 2 * b) och c) samt 

16 *· 
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