
Socialutskottets betänkande 

1980/81:44 

om utformningen av ett ekonomiskt stöd till Oerbarnsfamiljer (prop. 
1980/81:188) 

Propositionen 

I proposition 1980/81:188 om utformningen av ett ekonomiskt stöd till 

flerbarnsfamiljer har regeringen (socialdepartementet) föreslagit riksdagen 

att anta vid propositionen fogade förslag till 

I. lag om ändring i lagen ( 1947:529) om allmänna barnbidrag, 

2. lag om ändring i lagen (1981: 18) om ändring i lagen (1947:529) om 

allmänna barnbidrag. 

Lagförslagen redovisas i bil. I och 2 till betänkandet. 

Motioner 

I motion 1980/81 :2182 av Göran Karlsson m. fl. (s) hemställs 

1. att riksdagen avslår proposition 1980/81:188, 

2. att riksdagen begär förslag av regeringen om en höjning av det statliga 

bostadsbidraget i enlighet med vad som anförts i motionen. 

l motion 1980/81:2183 av Maj-Lis Lööw (s) och Ulla Johansson (s) 

hemställs 

1. att riksdagen avslår proposition 1980/81: 188, 

2. att- om avslagsyrkandet under 1. inte vinner bifall-i lagen om ändring 

lagen ( 1947:529) om allmänna barnbidrag styckena 3 och 4 utesluts i 
2 a §. 

l motion 1980/81:2184 av Jörn Svensson m. fl. (vpk) hemställs att 

riksdagen hos regeringen begär förslag till ny utformning av det till 

proposition 1980/8l:188 fogade lagförslagets 2 a och 4 a §§i enlighet med vad 

som anförs i motionen. 

Utskottet 

Riksdagen har som närmare redovisas i det följande nyligen ställt sig 

bakom förslag av regeringen om införandet av ett särskilt ekonomiskt stöd till 

flerbarnsfamiljerna i form av flerbarnstillägg (prop. 1980/81:118. SoU 28. 

rskr 288). I den i detta betänkande behandlade propositionen 1980/81: 188 

läggs fram förslag till lagändringar som innehåller de närmare reglerna för i 

vilka fall flerbarnstillägg skall utgå och för administrationen. 

l motionerna 1980/81:2182 av Göran Karlsson m. fl. (s) och 1980/81:2183 
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av Maj-Lis Lööw (s) och Ulla Johansson (s) yrkas avslag pi1 propositionen 

under hiinvisning till sncialdemokratcrnas tidigare stiillningstagande till 

införandet av ett tlerbarnstilliigg. nämligen i en partimotion med anledning 

av den niimnda propositionen 1980/81: 118 och i en reservation till 

socialutskottets betiinkande rörande principfrf1gan om införande av sådant 

tilliigg (SoU 1980/81 :28). I förstnämnda motion yrkas ocksft i enlighet med 

socialdemokraternas tidigare stiillningstagande att riksdagen skall begiira en 

höjning av det statliga bostadsbidraget. 

· Pt1 hemstiillan av utskottet har riksdagen anvisat medel för införandet av 

ett tlerbarnsstiid av det slag som inledningsvis angetts. Medelsberiikningen 

har skett utifdn utgångspunkten att flerbarnstillägget sbll vara en 

ekonomisk hjiilp till ensamstaende och familjer med flera barn. Tilliigget 

skall utg11 med ett fjiirdedels barnbidrag, f. n. 750 kr. per {1r. för familjer med 

tre barn under 16 är och ytterliga.re ett hal\:! barnbidrag, dvs. f. n. 1 500 kr. 

per år, för varje diirpf1 följande barn. 

Riksdagen har s;llcdcs i princip beslutat införa ett flerbarnstilliigg. Det 

finns inte anledning att ompröva beslutet. Utskottet avstyrker diirför motion 

1980/81:2182 och motion 1980/81:2183 i hiir aktuell del (yrkande 1). 

Då det giiller vilket familjebegrepp som skall anviindas för prövning av 

fdgan om och med vilket belopp flerbarnstillägg skall utg{1 föreslås i 

propositionen följande. De barn för vilka nfagon uppbär allmiint barnbidrag 

riiknas samman med de barn för vilka nt1gon annan uppbär allmiint 

barnbidrag om dessa bidragsmottagare stadigvarande sammanbor och iir 

eller har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn gemensamt. 

Den som önskar uppbära flerbarnstillägg med stöd av denna bcstiimmelse 

skall anmäla detta till den allmiinna försiikringskassan (2 a *tredje och fjärde 

styckena i förslaget till lag om ändring i lagen om allmiinna barnbidrag). 

Erinringar mot det i förslaget valda familjebegreppet har framställts i tvi! 

motioner. I den nämnda motionen 1980/81 :2183 yrkas - om avslagsyrkandet 

rörande propositionen inte vinner bifall - att de ovan redovisade bestäm

melserna inte skall tas in i barnbidragslagcn. Motioniirerna vill således att det 

inte skall ske n<"\gon "sammanräkning" av barn exempelvis i de fall d{1 ti:i1 

sammanboende har gemensamma barn och de b{1da kontrahenterna ocks[1 

har vårdnaden om egna barn i tidigare iiktenskap. Motionärerna anför att 

man torde kunna räkna med att undcrhMlsbidrag eller bidragsförskott utgår 

- för barnen i tidigare äktenskap och att dessa familjer därigenom iir 

tillförsiikrade ett stöd som inte kommer andra familjer till del. I motion 

1980/81 :218-J. av J örn Svensson m. fl. ( vpk) förordas diiremot ett i förhMlandc 

till propositionens förslag utvidgat familjebegrepp. l\fotioniircrna anför att 

det iir omotiverat att flerbarnstilliigg inte skall utg{1 till ogifta samboende i de 

fall då kontrahenterna har harn som inte är gemensamma. De menar att den 

faktiska samlevnads- och försörjningssituationen bör vara vägledande för 

rätten till flerbarnstillägg. 

Enligt utskottets mening talar vissa skiil för att då det giiller riitten till 
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flerbarnstillägg ett sådant familjebegrepp skulle väljas som anges i motion 

1980/81:2184. Utskottet anser emellertid inte att det iir lämpligt att nu tränga 

det familjebegrepp som används i skattclagstiftningen och den allmänna 

försäkringen. Detta ställningstagande innebär också att utskottet avstyrker 

motion 1980/81 :2183 i här aktuell del (yrkande 2). 

Utskottet vill i sammanhanget erinra om att frågan om införandet av ett 

vidare samboendebegrepp berörs i socialpolitiska samordningsutreclningens 

huvudbetänkande (SOU 1979:94) En allmiin socialförsiikring. Betiinkandet 

bereds f. n. i regeringskansliet. Utskottet vill med hänsyn till vad som anförs i 

motion 1980/81 :2183 också erinra om att ensamförälderkommittcn (S 

1977: 16) bl. a. överväger reglerna för bidragsförskott. 

Utskottet har inte något att erinra mot förslagen i propositionen då det 

gäller barn som vårdas p[1 institution m. m. eller barn som placerats i 

fosterhem. 

I propositionen anförs att administrationen av det allmiinna barnbidraget 

fungerar väl och att det diirför iir naturligt att nära knyta an till ch::tta när det 

gäller administrationen av flerbarnstillägget. Utskottet delar denna uppfatt

ning och ansluter sig till förslaget att i huvudsak samma regler bör gälla för 

flerbarnstillägget som för det allmänna barnbidraget. 

I propositionen föreslås att riitten att uppbiira flcrbarnstilliigget tillkom

mer elen som uppbär allmänt barnbidrag för de barn som flcrbarnstilliigget 

avser. Har barnbidragen olika bidragsmottagare betalas flerbarnstillägget till 

kvinnan eller, om bidragsmottagarna gör anmiilan hiirom. till mannen (4 a * 
förslaget till lag om ändring i lagen om allmänna barnbidrag). 

Motionärerna bakom motion 1980/81 :2184 riktar erinringar mot att 

flerbarnstilliigget skall utbetalas till kvinnan även i de fall barnbidragen har 

olika bidragsmottagare. Detta stämmer d{1ligt med modern familjerättslig 

och familjesociologisk syn. anför mntioniirerna. Följden kan ju bli. att 

kvinnan uppbär hela flerbarnstillägget även för det fall mannen är 

bidragsmottagare fört. ex. tre barn och kvinnan för ett. '.\fotioniirerna anser 

att flerbarnstillägget till ett hushåll skall fördelas pi1 bidragsmottagarna 

proportionellt. 

Utskottet anser inte att distributionen av flerbarnstilliigget bör göras mer 

kostsam och komplicerad iin nödviindigt. Rätten till tillägget i sitdana fall som 

motionärerna avser bygger p{1 att mannen och hinnan stadigvarande 

sammanbor. och det finns med hänsyn härtill inte anledning att dela upp 

utbetalningen av tillägget mellan dem. Det bör erinras om att flerbarnstill

liigget liksom barnbidraget skall utbetalas kvartalsvis. I den av motioniirerna 

angivna situationen att mannen och kvinnan flyttar isiir kan det st1lcdcs bli 

aktuellt med högst en utbetalning. vilken för en trebarnsfamilj kommer att 

avse ett belopp om 188 kr. 

Under hänvisning till det anförda avstyrker utskottet motion 1980!8 l :211'4 

i hiir aktuell eld och tillstyrker propositionsförslaget. 

l* Riksdagen 1980181. 12 sam/. Nr 44 
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Utskottet har inte heller i övrigt n;lgot att erinra mot de i propositionen 

framlagda lagförslagen. 

Utskottet hemstiiller 

I. beträffande avslag på proposition 1980!8/:188 111. 111. 

att riksdagen avsl<'ir motion 1980/8l:2182 och motion 1980/ 

81 :2183 yrkande 1. 
betriiffandc ji1111iljcbegr!'Jif!CI 1·icl priirning 111· riillen till jler

harnstilliigg 

att riksdagen med bifall till propositionen och med avslag pft 

motion 1980/81 :2183 yrkande 2 och motion 1980/81 :2184 i 

motsvarande del antar 2 a * i det vid propositionen fogade 

förslaget till lag om iindring i lagen ( 1947:529) om allmänna 

barnbidrag. 

3. betriiffande bcta/11i11gsmottagarc .for jlcrharnstilliigg 

att riksdagen med bifall till propositionen och med avslag på 

motion 1980/81 :2184 i motsvarande del antar 4 a * i det vid 

propositionen fogade förslaget till lag om iindring i lagen 

( 1947:529) om allmänna barnbidrag. 

4. att riksdagen antar det vid propositionen fogade förslaget till lag 

om ändring i lagen ( 1947:529) om allmiinna barnbidrag i den 

mån förslaget inte behandlats under mom. 2 och 3. 

5. att riksdagen antar det vid propositiOIK'n fogade förslaget till lag 

om iindring i lagen ( 1981: 18) om iindring i lagen ( 1947:529) om 

allmänna barnbidrag. 

Stockholm den 21 maj 1981 

P{t socialutskottets vägnar 

GÖRAN KARLSSON 

Närl'arandc: Göran Karlsson (s). Gabriel Romanus (fp). Rune Gustavsson 
(e)*. Evert Svensson (s). Anna-Greta Skantz (s)*. M~trten Werner (m). John 
Johnsson (s). [var Nordberg (s)'. Blenda Littmarck (m). Kjell Nilsson (s)*. 
Ulla Tillandcr (c). Kcrsti Swartz (fp). Anita Br<lkcnhidm (m). Karin 
Israelsson (c) och Anita Persson (s). · 

• Ej niir\'arande vid betiinkandets justering. 

Reservationer 

Tre reservationer har avgivits av de socia/de111okmriska /eda111öter som 

deltagit i ärendets avgiirande. niimligen Göran Karlsson. Evert Svensson. 
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A1yrn-Grcta Skantz. John .lohnsson. Ivar ~ordberg. Kjell Nilsson och Anita 

Persson. 

J. Beträffande avslag p:'t proposition 19811/81:188 m. m. (mom. 1 i hemstiil

lan) anser n:servanterna 

dels att det avsnitt i utskotto:ts betiinkande pf1 s. 2 som börjar med "P{1 

hemställan" och slutar med "(yrkande I)" bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets mening innebiir de förslag om flerharnsti!Higg som 

regeringen lagt fram i propositionerna 198(1(81: 118 och 198()/81: 188 ett 

principiellt nytt inslag i familjepolitiken. Som framh:Hlits i reservation 1 till 

utskottets betänkande SolJ 1980/81 :28 har barnbidraget hittills ansetts höra 

utgå med samma belopp per barn och detsamma giiller för hostaclsbidraget. 

Utskottet anser att riksdagen inte nu bör binda sig för en ny familjepolitisk 

konstruktion. Bl. a. bör förslag av familjeekonomiska kommitten och 

hostadsbidragskommittcn avvaktas. Förslaget i proposition 1980/81: 188 bör . 

därför avslås. 

I överensstämmelse med vad som anförts i den angivna reservation 1 till 

utskottets betänkande SolJ 1980/81 :28 och i enlighet med vad som yrkas i 

motion 1980/81 :2182 anser utskottet att riksdagen bör begiira en höjning av 

det statliga bostadsbidraget. Höjningen hör ske i enlighet med vad som anges 

i motion 1980/81:2060. Skiilen hiirför har redovis<1ls i niimnda reservation. 

Det framhålls i denna bl. a. att om förhiittringar av stödet till barnfamiljer ges 

som en förstiirkning av det statliga bostadsbidraget innebär det att stödet 

främst riktas mot de familjer med relativt låga inkomster som onekligen 

drabbas hårt av regcringspolitiken. Utskottet hiinvisar även i övrigt till 

innehållet i den nämnda reservationen. 

1 enlighet med det anförda tillstyrker utskottet motionerna 1980/81 :2182 

och 1980/81 :2183. 

dels att utskottets hemstiillan under mom. 1 bort ha följande lydelse: 

I. beträffande avslag på proposition 1980181:188111. 111. 

att riksdagen med bifall till motion 1980/H I :2182 och motion 

19110/81 :2 IH3 yrkande 1 dels avslår de vid propositionen fogade 

lagförslagen. dels anhMler att regeringen liigger fram förslag om 

en höjning av det statliga bostadsbidraget i enlighet med vad 

utskottet anfört. 

2. Betriiffande familjebegreppet vid prövning av riittcn till fkrbarnstilliigg 

(mom. 2 i hemställan) - vid avslag pi1 reservation 1 - anser reservanterna 

dels att det avsnitt i utskottets betiinkande snm hiirjar p;i s. 2 med "Enligt 

utskottets·· och slutar pii s. 3 med '"för bidragsförskott'" bPrt ha följande 

lydelse: 

Enligt utskottets mening föreligger inga sk;il att l?tta ett tlerharnstilliigg 
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utgä iiven till familjer diir tvit personer sammanbor och det i familjen finns 

dels gemensamma barn (siivida icke de gemensamma barnen iir tre eller 

flera), dels barn till den ene av kontra!1entcrna. I dessa fall utg:'ir 

underhållsbidrag eller bidragsförskott till det eller de barn som icke iir 

gemensamma. Därigenom iir dessa familjer tillförsiikrade ett stöd som icke 

kommer andra familjer till del. Utskottet tillstyrker s;llcdes det yrkande som 

framförs i motion 1980/81 :2183 yrkande 2. Detta ställningstagande innebär 

samtidigt att utskottet a\'styrker motion 1980/81 :2184 i hiir aktuell del. 

dels att utskottets hemstiillan under mom. 2 bort ha följande lydelse: 

2. beträffande familjC'bcgreppel 1·id pr<"irning m· riitrcn till .fler

bamstilliigg 

att riksdagen med bifall till motion 1980/81 :2183 yrkande 2. 

med anledning av propositionen och med a\'slag p<'i motion 

1980/8 l: 2184 i motsvarande del antar 2 a * i det vid propositio

nen fogade förslaget till lag om ändring i lagen ( 1947:529) om 

allmiinna barnbidrag med den iindringen att paragrafen erh;'tller 

följande som Utsk.onets förslag betecknade lydelse: 

RC'gcri11gcns förslag Utskottets förslag 

2 cd 

FlerbarnstilHigg utgfa om nt1gon 

uppbär allmiint barnbidrag för tre 

eller flera barn. Vid tillämpning av 

denna paragraf beaktas inte barn 

som avses i 4 * tredje stycket eller 

H. 
Flerbarnstilliigget motsvarar ett 

fjiirdedcls barnbidrag om barnens 

antal uppg{n till tre och ökas med ett 

halvt barnbidrag för varje ytterligare 

barn. 

Vid beriik11ingen m· flerbumstill

liigget skall de barn för vilka någon 

uppbär allmänt barnbidrag riik.nas 

samman med de ham för vilka någon 

annan uppbär affmiifll barnbidrag 

om dessa hidragsmottagare stadig1·a

rande sammanbor och är eller har 

rnrit gijia 111ed varandra eller har eller 

har haji barn ge111e11sa111t. 

Den som önskar 11pphiira ffcr

harnstilliigg med stöd m· tredje styck.-

Flerbarnstilliigg utg<lr 0111 n;1gon 

uppbiir allmänt barnbidrag för tre 

eller flera barn. Vid tilliimpning av 

denna paragraf beaktas inte barn 

som avses i 4 * tredje stycket eller 

H. 
Flerbarnstillägget motsvarar ett 

fjiirdedels barnbidrag 0111 barnens 

antal uppg~IT till tre och ökas med ett 

halvt barnbidrag för varje ytterligare 

barn. 
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Regeringens förslag 

et skall anmäla della till den allmiinna 

f örsiik ringskassan. 

Om inte annat föreskrivs skall 

hestämmclserna om allmiint barnbi

drag i denna lag eller i andra lagar 

eller författningar tilliimpas p<I fler

barnstilliigg. 

7 

Utskollets förslag 

Om inte annat föreskrivs skall 

hestiimmelserna om allmiint barnbi

drag i denna lag eller i andra lagar 

eller författningar tilliimpas pf1 fler

barnstillägg. 

3. Betriiffandc betalningsmottagare för Oerbarnstillägg ( mom. 3 i hemstiil

lan) - vid bifall till reservation 2 - anser reservanterna 

dels att det avsnitt p<'1 s. 3 som börjar med ··r propositionen foresbs·· och 

slutar med '"188 kr.'" bort ha följande lydelse: 

Som en följd av utskottets ställningstagande i det föregf1ende (se 

reservation 2) bör 4 a *i förslaget i propositionen till lag om iindring i lagen 

( 1947:529) om allmänna barnbidrag jämkas pt1 det siittet att andra meningen 

utg;lr. I meningen regleras utbetalningen av flerbarnstillägg i si1dana fall. diir 

barnbidragen har olika bidragsmottagare. Enligt vad som anförs i reserva

tion 2 skall i s{1dana fall flerbarnstilliigg inte utga. 

Utskottets stiillningstagande innebär hl. a. att motion 1980/81 :2184 

avstyrks i motsvarande del. 

dels att utskottets hemställan under mom. 3 bort ha följande lydelse: 

3. beträffande hetalningsmollagarc för flerhamstilliigg 

att riksdagen med anledning av regeringens förslag och med 

avslag på motion 1980/81 :2184 i motsvarande del antar 4 a * i 
det vid propositionen fogade förslaget till lag om iindring i lagen 

( 1947:529) om allmiinna barnbidrag med den iindringen att 

paragrafen erhåller följande· som Utsko11ers förslag betecknade 

lydelse: 

Regeringens förslag Utskottets förslag 

4a§ 

Rätten att uppbära flerbarnstilläg

get tillkommer den som uppbär all

mänt barnbidrag för de barn som 

flerbarnstillägget avser. Har barnbi

dragen olika bidragsmol/agare hetä

las flerbarnstillägget till kvinnan 

eller. 0111 hidragsmouagarrui gör 

anmälan hiirom. till mannen. 

Rätten att uppbiira flerbarnstilläg

get tillkommer den som uppbär all

mänt barnbidrag för de barn som 

flerbarnstillägget avser. 
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Förslag i propositionen som tillstyrkts av utskottet. Bilaga 1 

1 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (I 947:52lJ) om allmänna harnhi

drag1 

dels att I a och 11 ** skall ha nedan angirna lydelse. 

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer. 2 a och 4 a **· av nedan 

angivna lydelse. 

N11l'Clra11de lydelse 

rri'1gor om allmänna barnhiclrag 

handharns av riksförsäkringsvcrket 

och de allmiinna försiikringskassor

na. 

Reslut om allmänt barnbidrag fat

tas av den allmiinna försäkringskas

sa. hos vilken den som enligt 4 * iiger 

upphiira bidraget är inskriven eller 

skulle ha varit inskriven. om han 

uppfyllt åldersvillkoret i I kap. 4 * 
lagen ( 1962:381) om allmiin försäk

ring. 

1 Lagen omtryckt 1973:449. 

Fiireslagrn lyclclse 

1 a * 
Fr<'ignr Pm allmänna harnbidrag 

handhas a\· riksfiirsiikringsverket 

och de allmiinna försäkringskassor

na. 

Rcslut om allmänt harnhidrag fat

tas av den allmänna försiikringskas

sa. hos \·ilkcn den snm upphiir hidra-

. get är inskriwn eller skulle ha varit 

inskriven. om han uppfyllt åldersvill

koret i I kap. 4 ~ lagen (1962:381) 

om allmän försäkring. 

2 a .Q 

Flerhamsrilliigg utgår om någon 

upphiir all111ii11t hc1mhidrag för tre 

eller flera /lam. \lid tillii1111mi11g a\' 

denna paragraf heakras inte harn so111 

m·s1•s i ../ * tffdje srrrker eller 7 *· 
Flerharnsrilliigget 11wt.1Tarar ett 

fjllrdedels barnbidrag om lrnmens 

1111tal 1111pgär till tre och iikc1s 111ed el/ 

lwfrr bamhidrag för 1·11rjc _\·ttcrligare 

barn. 

Vid hcriikningen m· flerhamstill

liigget skall dl' barn fiir 1·ilka någon 

upphiir allmänt bc1rnhiclrag. riik11a.1 

s11111111w1 mcd de /lclnl ji'ir 1·i/ka 111lgo11 

c11111a11 11/l[lhiir 11/1111ci11t hamhiclrag 

0111 dessa bidrag.1·111orragc1rc swcligrc1-

ra11ill' sm11111a11hor och cir eller har 

rarit gUia 1111'd 1·11m1ulra eller har eller 

har lwfi barn gc111e11.rn111t. 
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N111·11rc11ulc lydelse 

9 

Fiirt'slagen lydelse 

Den so111 önskar 11pphiira jler

h11rnsrilliigg metl sriid 11r rredje srrck

l'f skall w1111iil11 delta till drn 11/lmiinn11 

.fi'irsiikringskass11n. 

Om inre an1111t fiireskrii•s ·skall 

hcsriimmclscma 01i1 allmiinr hamhi

drag i denna lag eller i andra 111g11r 

clla fi'ir.fi11t11ingar rilliimpm· ptl jlcr

han1srilliigg . 

.+ ll ~ 

Riillcn 1111 1111phiira flerbamstilläg

gci tillkommer .drn som upp!Jiir all-

111iint b11rnbidrag för de barn som 

.flcrhamsrillägget 111·ser. /111r b11mhi

dragen olik11 biclragsmottagare beta

las flerbarnstillägget till kvinnan 

eller, om /1idragsmot111garna gör 

anmälan hiirom, till mannen. 

11 ~" 
Barnbidrag utbetalas kvartalsvis Barnbidrag utbetalas kvartalsvis 

genom riksfiirsäkringsverket. Angä- genom riksförsiikringsverket. Det 

ende siillet och tiden för 11thet11lning- h11rtalsbclopp som sk11/l 111hetalas i 
en meddelar regeringen närmare barnbidrag eller flerharnsrilliigg av-

lxstiimmelser. rund11s till niirmast hiigrc hela kron

tal. Regeringen meddelar niir11111re 

föreskrifter om siillet och tidrn för 

rirhetalningen. 
Har barnbidrag ej utbetalats före utgrtngen av året niist efter det. till vilket 

bidraget hiinför sig. föreligger ej längre rätt till bidraget. s{1vida ej den 

bidragsberättigade inom nämnda tid hos allmiin försäkringskassa gjort 

giillande rätt till bidraget. 

Har barnbidraget ej lyfts före utgången av [1ret näst efter det, under vilket 

bidraget förfallit till betalning. skall bidraget vara förverkat. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

"Senaste lydelse 1975: 153. 
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förslag i propositionen som tillstyrkts av utskottet. Bilaga 2 

2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1981:18) om ändring i lagen (1947:529) om 
allmänna harnhidrag 

Hiirigennm föreskrivs att -I * lagen (I 947:529) om allmiinna barnbidrag. i 

den lydelse paragrafen crh;lllit genom lagen ( 1981: 18) om iindring i niirnnda 

lag. skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·11r11111/e lydelse 

IUtten att uppbiira allmiint_ barn

bidrag för visst barn tillkommer. diir 

barnet st{1r under föriildrarnas ge

mensamma v{1rdnad. barnets moder 

eller. om föriildrarna gjort anmiilan 

hiirom till allmiin fiirsiikringskassa. 

barnets fader. Ar fader eller moder 

som uppbiir bidrag enligt vad nu har 

sagts till följd av frtmvaro, sjukdom 

elier annan orsak för liingre tid 

förhindrad att deltaga i värdnaden. 

skall riitten att uppbiira bidraget i 

stiillet tillkomma den andre av 

föriildrarna. Står barnet ej under 

för~ildrnrnas gemensamma v[1rdnad. 

tillkommer r:ittcn att uppbiira bidra

get den som har vardnaden om 

barnet. 

Fåreslagcn lydelse 

R:itten att uppbiira allmiint barn

bidrag för visst barn tillkommer. diir 

barnet står under föriildrarnas ge

mensamma vårdnad. barnets moder 

eller. om föriildrarna gjort anmiilan 

hiirom till allmiin försiikringskassa, 

barnets fader. Ar fader eller moder 

som uppbiir bidrag enligt vad nu har 

sagts till följd av frtinvaro. sjukdom 

eller annan orsak för liingre tid 

förhindrad att deltaga i vardnaden. 

skall riitten att uppbiira bidraget i 

stiillet tillkomma den andre av 

föriildrarna. Har föriildrar gemen

samt 1·cln/11ade11 um ett harn, men hor 

barnet l'llraktigt tillsammans med 

endast en m· dem, tillkommer rätten 

att 11pphiira allmänt />aml>idrag efier 

anmälan denne föriildcr. Stär barnet 

ej under föräldrarnas gemensamma 

v{1rdnad. tillkommer riittcn att upp

biira bidraget den som har v{1rdna

den om barnet. 

I fdga om riitten att uppbära I fr{1ga om rätten att uppbiira 

allmänt barnbidrag likstiills med allmänt barnbidrag likstiills med 

fi\riildrar de. som med hamm·ärds- föriildrar de. som med soci11lnii111n-

111/11111dcns tillsUlnd har tagit emot ett dcns tillstimd har ta!!it emot ett 

utliindskt barn för vård och fostran i utli1ndskt barn för v;lrd nch fPstran i 

syfte att adoptera det. syfte att adoptera det. 

Allmiin försiikringskassa far på framstiillning av socialnämnd förordna att 

allmiint barnbidrag för barn. som genom socialnfönndens försorg placerats i 

efökilt hem. skall uppbiiras av den som fostrar barnet. Har barnet placerats i 

enskilt hem av annan än socialnämnd. får st1dant förordnande meddelas pii 

framstiillning av den som enli~t första stycket uppbär bidraget. 


