
Socialförsäkringsutskottets betänkande 

1981/82: 4 

om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. (prop. 1981/82:30, bil. 
2 punkt 1-3) 

Propositionen 

I proposition 1981/82:30 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder. m. m .. 

bilaga 2. punkterna 2 och 3. har regeringen (socialdepartementet) föreslagit 

riksdagen 

dels att godkiinna de av regeringen förordade iindrade reglerna för 

statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension (punkt 2). 

dels att anta ett inom socialdepartementet upprättat förslag till lag om 

iindring i lagen ( 1962:392) om hustrutilliigg och kommunalt bostadstilliigg till 

folkpension (punkt 3). 

Förslagen innebiir att reglerna för kommunalt bostadstillägg ändras så att 

en nedre hyresgriins införs i statsbidragsbestämmelserna samt att reglerna för 

avräkning av kommunernas kostnader och statsbidraget för kommunala 

bostadstilliigg anpassas till de regler för utbetalning av kommunalskatteme

del som giiller sedan den 1 juli 1981. 

Under bilaga 2, punkt 1 i propositionen anför föredragande departemcnts

chefen att förslag kommer att läggas fram om att basbeloppet enligt lagen 

( 1962:381) om allmiin försäkring skall faststiillas att gälla för är i stället för 

som nu för m{111ad. Det aviserade förslaget har numera lagts fram i 

proposition 1981/82:50 om sättet att faststiilla basbeloppet enligt lagen 

( 1962:381) om allmiin försiikring. m. m. 

Det i förevarande proposition intagna författningsförslaget är följande. 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt 

bostadstillägg till folkpension 

Härigenom föreskrivs att 16 S lagen ( 1962:392) om hustrutillägg och 

kommunalt bostadstillägg till folkpension 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse 

Belopp som kommun skall erliigga 
för visst år avriiknas mot det förskott 
på kommunalskatt. som kommunen 
närmast följande år iiger uppbiira 
enligt 72 .~ komm111111//11gen (1953: 
753) eller, i fråga 0111 Stockholms 
kommun, enligt 76 § ko1111111111a//a
genför Stockholm (1957:50), med en 
sjättedel vid varje utbetalningstillfal
le. Avräkning i januari och mars 
månader för dock ske med belopp 
som riksförsiikringsverket bi:stiim
mer på grund av en preliminär 
beräkning. Om belopp som avräk
nats i januari eller mars månad. icke 
motsvarar en .1jii1tedel av statsverkets 
fordran hos kommunen. skall hiirav 
betingad jämkning ske av det belopp 
som avräknas i maj mänad. 

Riksfi.irsiikringsverket liin11111r 
riksrevisionsverket. liinsstvrelserna 
och kommunerna uppgift om belopp 
som skola avriiknas. 

FörC'slagen lydelse 

D<'t belopp som rn kommun skall 
erli1gga för visst iir avräknas mot dd 
förskott p{1 kommunalskatt. som 
kommunen niirmast följande ;lr får 
uppbiira enligt 4 § lagen (1965:269) 
med särskilda bestämmelser om 
kommuns och 111111a11111e11iglzct.1· wde
hitering av skatt, 111. 111. med en 
tolftedel vid varje utbetalningstillfäl
lc. Avräkning i januari. februari, 
mars och april m5.nader får dock ske 
med det belopp som riksförsäkrings
verket bestämmer på grund av en 
preliminär beräkning. Om det be
lopp som avräknats i januari.jehrua
ri, mars eller april miinad inte mot
svarar en tolftC'del av statsvcrkets 
fordran hos kommunen. skall en 
hiirav betingad jiimkning ske av det 
belopp som avräknas i maj månad. 

Riksförsiikringsvcrkct skall liimna 
riksrevisionsvcrket. liinsstyre lserna 
och kommunerna uppgift om de 
belopp som skall avräknas. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

Motionerna 

I motion 1981/82: 14 av Karl Lcuchovius m. fl. (ml hemställs 

2. att riksdagen beslutar att i enlighet med vad i motionen anförts fr. o. m. 

den 1 januari 1982 hustrutillägg inte skall utbetalas om inte beloppet 

överstiger I 000 kr. per år. 
4. att riksdagen beslutar att i enlighet med vad i motionen anförts fr. o. m. 

den 1 januari 1982 föriildrapenning skall utgå under högst 30 dagar per barn 

I Lagen omtryckt 1976: 1014. 
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och <'1r med undantag för de fall diir barnen iir handikappade. l;'111gtidssjuka 

eller ofta i1terkommande sjuka. 

l motion 1981/82:49 (motivering i motion 1981/82:46) av Olof Palme m. fl. 

( s) hemställs 

1. att riksdagen avshir regeringens förslag om ändrade regler för 

statsbidrag till kommunalt bostadstilliigg för folkpensioniirer. 

1 motion 11J8 l/82:6tJ (motivering i motion I 98 l/82::'i7) av Lars Werner 

111. n. (vpk) fiireslas 

3. att riksdagen beslutar att avsl{1 propositionens förslag till fiirsiimringar 

av det kommunala bnstadstilliigget. 

Yrkande 1 i motion 1981/82: 14 behandlas i utskottets betiinkande SfU 

1981/82:2 och yrkande 3 i motionen i betänkande SfU 1981/82:3. 't'rkande 2 i 

motion 1981/82:49 samt yrkandena 1 och 2 i motion 1981/82:11tl hdiandlas i 

utskottets betiinkande SflJ 1')81/82:6. 

lJtskottet 

lnh'dning 

Föredragande dq1artementschefen anför inledningsvis i propositionen, 

bilaga 2. att de besparingsi1tgiirder innm socialdepartementets ansvars11mr[1-

de som tas upp i niimnda bilaga tar sikte pii att medverka till en viss 

uppbromsning av de kraftiga kostnadsiikningarna för staten och den 

allmiinna försiikringen. f-iirslagen syftar enligt departementschefen friimst 

till att begränsa de årliga kostnadsiikningarna utan att leda till lfmgsiktiga 

föriindringar i socialförsäkringssystemet. Departementschefen framhaller 

alt de förslag som bcriir pensionsför111[111erna skall ses mot bakgrui1d av att 

hon har för avsikt att inom kort liigga fram förslag om utbyggnad av 

pensionstillskotten och vissa förbiittringar av handikappersättning m. m. 

Med anledning av propositinn 1981/82:30 oni vissa ekonomisk-politiska 

ätgiirder. m. m .. har viickts partimotioner frän socialdemokraterna ( 1981/ 

82:46), moderata samlingspartio:t ( 1981/82:8) och viinsterpartiet kommunis

terna ( l 98 l/82::'i7). Under hiinvisning till motiveringar i niimnda motioner 

yrkar socialdemokraterna och viinsterpartiet kommunisterna avslag p{1 

propositionens förslag om bL·sparingar inom socialdepartementets verksam

hetsomr{1de. Mnderata samlingspartiet accL'pterar i sin motion i huvudsak de 

besparingsförslag som li"iggs fram i proposition 191' 1 !82:30. Diirtill förL'sli'ts i 

den särskilda fiiljdmotionl':n I !J8l/82:14 ytterligare besparings[1tgiirder inom 

socialdepartementets om röde, vilka avses genomförda fr. o. m. den 1 januari 

1982 och baiiknas innebiirn en utgiftssiinkning mL'd :IOO milj. kr. in 1982. 

Utskottet har i betänkande SfU 1981182:2 avstyrkt förslaget i motion 

1981/82: 14 om att införa en fiirUngd samordningstid inom arbetsskadeför

siikringen redan fr. o. m. den 1januari1982. 1 betiinkande SfU 1981/82:3 har 

1" Riksd11gc11 l<J81 !82. 11 s11111/ . .Yr./ 
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utskottet avstyrkt bifall till ett yrkande i samma motion om en självrisk inom 

tandvårdsförsäkringcn från nämnda datum. Övriga yrkanden i motionen 

behandlas nedan. 

Ändring av reglerna för ko11111111nalt bostadstillägg till folkpension 

(Prop. 1981/82:30, bil. 2 punkt 2. motionerna 1981/82:49 yrkande I och 

1981/82:60 yrkande 3) 

Kommunalt bostadstilliigg (KBT) kan utg;I till den som iir mantalsskrivcn i 

kommun och uppbär folkpension i form av åldcrspension. förtidspension. 

änkepension eller hustrutilliigg. Kommunerna får sjiilva bestämma grunder

na för utgivande av bostadstilWgg men iir bundna av vissa bestämmelser om 

inkomstprövning. Dessa innebär i huvudsak att bostadstillägget minskas med 

en tredjedel av den inkomst som överstiger folkpensionen (inkl. pensions

tillskott) jämte ett belopp pä 750 kr. per år för den som är gift ( l 500 kr. för 

makar tillhopa) och l 000 kr. per år för ensamstt1ende. För förtidspensionä

rer med partiell förtidspension gäller vissa särregler. 

Samtliga kommuner i landet utger KBT. Fr. o. m. den I januari 1980 

beviljas statsbidrag till kommunernas kostnader för KBT. Bidrag utgick 

under tiden den I januari 1980--30 juni 1981 med 43 % av kostnaderna. 

Statsbidrag medges under förutsiittning att kommunen genom KBT täcker 

minst 80 t;(, av bostadskostnaden upp till en övre hyresgräns som är 

densamma som gäller för statskommunala bostadsbidrag (SKBB). För ar 
1981 innebär det en hostadskostnad av 750 kr./mtm. för ensamstående och 

850 kr./mån. för makar. Fr. o. m. den 1 januari 1982 höjs elen övre 
hyresgränsen för statsbidrag till 800 kr ./mfo. för ensamstående m:h 950 

kr./m{m. för makar. Statsbidrag utgår sedan den 1 jul.i 1981 med 38 % av 

kommunernas kostnader för KBT upp till nämnda bostadskostnader per 

månad. Kommunerna har möjlighet att medge KBT även för bostadskost

nadcr som iiverstiger dessa niv~ler. men dessa kostnader är inte statsbidrags

grundande. Inom SKBB-systemet uppg:'tr statsbidragsandelen fr. o. m. den 1 
juli 1981 ocksf1 till 38 1:''r·. I detta system finns dock en undre hyresgräns som 

innebär att ersättning inte utgår för den del av bostadskostnaden som ligger 
under en hyresgriins som för år 198 l iir 500 kr./m{rn. och fr. o. m. den I 

januari 1982 är 550 kr./mån. 

Av propositionen framg{1r att ca 750 000 folkpensioniirer f. n. får KBT. Ca 

40 000 kvinnor får dessutom reducerat hustrutillägg utan att KBT samtidigt 

utgår. Av dessa 790 000 pensionärer iir ca 490 000 ensamstående och 300 000 

makar. Av samtliga pensionärer med KBT beräknas ca 82 lJ·(, fä reducerat 

bostadstillägg genom inkomstavdrag och 18 o/c få oreducerat tillägg. Enligt 

propositionen har de totala kostnaderna för KBT för år 1981 beräknats till 

3 760 milj. kr. Härav beräknas 1 340 milj. kr. täckas med statsbidrag. 



sru 1981/82:4 5 

l propositionen anges att det sedan flera år har varit en striivan att försöka 

närma de två bidragssystemen KBT och SKBB till varandra och att en av de 

grundläggande olikheterna mellan systemen iir att det inom SKBB-systemet 

finns en undre hyresgräns. Föredragande departementschefen anför att det i 

ett läge där det samtidigt iir nödvändigt att begränsa ökningstakten för de 

statliga utgifterna finns flera skäl som talar för att införa en nedre hyrögräns 

också i KBT-systemet. Denna bör enligt departementschcfen anpassas till 

den ekonomiska situationen för berörda pensionärer. l propositionen 

föreslås därför att det i statshidragsreglerna för KBT införs en nedre 

hyresgräns på 80 kr./mån. för såväl ensamstående som för makar. 

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 1982. Den statsbidrags

grundande bostadskostnaden inom KBT-systemet kommer därmed att ligga 

mellan 80och 800 kr. /mån. för ensams!l1ende och mellan 80 och 950 kr./män. 

för makar tillsammans. 

För att den beräknade besparingen på ca 600 milj. kr. per år i sin helhet 

skall kunna tillföras statsbudgeten bör enligt propositionen procentsatsen för 

statsbidrag till KBT ändras från 38 %· till 25 % fr. o. m. den 1 april 1982. 

l motionerna 1981182:49 (yrkande 1) av Olof Palme m. fl. och 1981/82:60 

(yrkande 3) av Lars Werner m. fl. begärs avslag på förslaget om ändrade 

regler för statsbidrag till KBT. 

Socialdemokraterna anför att en nedre hyresgräns inom KBT-systemet 

skulle leda till en minskning av KBT för det stora flertalet som i dag har 

hostadstillägg med 960 kr. per år. Det aktuella förslaget jämte andra 

föreslagna åtgärder medför enligt motionärerna betydande reala försämring

ar för pensionärerna. Någon nedre hyresgriins bör diirför inte nu införas och 

till följd härav inte heller statshidragsbestiimmelserna ändras. menar 

motionärerna. 
Vänsterpartiet kommunisterna vidhåller tidigare framförda uppfattningar 

att förslag om försiimrade bostadstilliigg inte skall genomföras och att 

statsbidragsreglerna inte skall ändras så att kommunerna för betala en ökad 

andel av dessa kostnader. Motionärerna anför dessutom att den skillnad 

mellan KBT- och SKBB-systemen som anges som ett motiv för förslaget i 

propositionen inte utgör något problem vare sig vid beräkning eller 

utbetalning. 

Utskottet delar, av skäl som anförs i propositionen. departementschcfens 

uppfattning att det i statsbidragsreglerna för KBT bör införas en nedre 

hyresgräns på 80 kr. /mån. fr. o. m. den l april 1982 och att procentsatsen för 

statsbidrag till KBT sänks till 25 % fr. o. m. samma datum. Utskottet 

godkänner således de i propositionen förordade ändringarna av statsbiclrags

reglerna för KBT och avstyrker samtidigt bifall till yrkande 1 i motion 

1981/82:49 och yrkande 3 i motion 1981/82:60. 
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Antiring m· reglerna Ji"ir m·riik11i11g a1· ko1111111111ow1s kostnacla Fir ko11111111-

11ala hostadstilhigg till ji1/kpcnsion 111. m. 

(Prop. 1981/82:30. bil. 2 punkt 3) 

I propositionen föresl{1s att avr:ikningen av kommunernas iirliga Kl3T

kostnader samt statsbidrag p[t dessa kostnader fr. o. m. den I januari l'JIQ 

anpassas till nu giillande utbL'talningstider för kommunalskattemedel. 

Niimncla avriikning bör tHirmcd enligt prnpositionen göras med en tolftedel 

varje kalendermiinad. 

Utskottet, som intl' har funnit anledning till t•rinran mot förslaget. 

tillstyrker bifall till propositionen i denna del. 

//11stru1il/iigg 

(Motion 1981/82: I.! yrkande 2) 

I lustrutilt:igg utg:·1r till hustrun till den som uppbiir folkpension i form av 

i\lderspension eller förtidspension om hustrun har fyllt 60 i1r och sj:ilv inte 

uppbiir s:'iclan folkpension neh makarna har varit gifta i minst fem i"1r. 

I lustrutilltigg utgi\r till dess hustrun fyller 65 är. 

I lustrutilliigget iir inkomstprövat och minskas med de inkomster som 

hustrun och maken har vid sida11 av folkpensionen och eventuellt pensions

tillskott. lnkomstprövningsregil'rna. som iir dc~amma som dem som giiller 

för kommunalt bostaclstilliigg. innebiir i huvudsak att om sidoinkomsten 

överstiger 750 kr. för gift rcnsinn~hcriittigad (I .sno kr. för makar tillsam

mans) sker minskning med en tredjedel av inkomsten därutöver. För 

ensamstfiende är motsvarande gri\nshclopp I 1100 kr. Föreligger riitt till såviil 

hustrutillägg som kommunalt bostadstilliigg minskas vid inkomstprövningen 

först bostadstilliigget och diirl'ftn hustrutilliigget. 

I motion 1981182: 14 (yrkande 2) begär Karl I .euchovius m. fl. att riksdagen 

skall besluta att hustrutilliigg fr. o. m. den I januari 1982 inte skall utbetalas 

om inte beloppet iivcrstiger 1 000 kr. per är. Motionärerna anför att 

hustruti!Uiggct kan anses könsdiskriminerande samt att det utbetalas trots 

mycket höga familjeinkomster. De hänvisar till att socialpolitiska samord

ningsutredningen i sitt betänkande (SOU 1979:94) En allmän socialförsäk

ring gjort den bedömningen att hustrutillägget i viss mån har spelat ut sin roll 

och att det förefaller som om hustrutillägget inte längre behövs som en 

särskild bidragsform. I avvaktan på resultatet av socialpolitiska samordnings

utredningens förslag bör enligt motionärerna den i motionen förordade 

hep·iinsningen av utbetalning av hustrutillägg genomföras. Detta skulle, 

framhitller motionärerna, också medföra administrativa vinster. 

Följande exempel rörande hustrutilläggets storlek vid olika sidoinkomster 

har hiimtats från pensionskommittens nyligen avgivna betänkande (SOU 

1981 :61) Familjepension. Exemplen bygger på förutsättningarna att kom-
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munalt bostadstilliigg om maximalt 5 000 kr. per år utges till hustrun ( 10 000 

kr. per år till makarna gemensamt). att mannen erhåller ålderspension 

enbart från folkpensioneringen. att inga barn finns och att makarnas 

sidoinkomsto:r iir jämnt fördelade mellan dem. Vid basbeloppet 17 300 kr. iir 

dii hustrutillägget helt bortreducerat först vid en sammanlagd inkomst för 

makarna om 164 720 kr. Detta motsvarar en inkomst totalt för makarna pii 

140 500 kr. vid sidan av mannens alderspension. Vid en {1rsinkomst för 

makarna gemensamt vid sidan av pensionen och hustrutillägget om 130 000 

kr. utgtir hustrutillägg med 1 748 kr. och vid inkomsten 140 000 kr. tttg~lr det 

med 82 kr. - I januari 1980 utgick hustrutilliigg till 55 532 kvinnor och 

genomsnittsbeloppet för utbetalade hustrutilliigg var 10 885 kr. 

Pcnsionskommitten anför i sitt föreniimnda betänkande bl. a. att behovet 

av hustrutillägg numera inte är lika framtriidande som tidigare och att 

reglerna för inkomstprövning av hustrutillägget medför att tilliigget utges 

även i situationer där det inte kan sägas föreligga något mer utpriiglat behov 

av det. Kommitten föresl{1r att hustrutillägget på sikt skall avskaffas som en 

siirskild folkpensionsförmfm. 

Utskottet behandlade i det av riksdagen godkända betänkandet SfU 

198()!81 :21 en motion med samma inne häll som den nu aktuella men diir det 

begiirdes förslag av regeringen i syfte att minska kretsen bidragsberättigade. 

I bctiinkandet hänvisade utskottet till socialpolitiska samordningsutredning

ens ställningstagande och till pensionskommittens då pågående utrednings

arbete. Utskottet uttalade att även om det kunde finnas fog för motionärer

nas uppfattning att gällande bestämmelser för beriikning av hustrutilliigg kan 

medföra mindre tillfredsställande konsekvenser så borde resultaten av 

pågående berednings- och utredningsarbete avvaktas innan utskottet var 

berett att tillstyrka bifall till motionen. 

Som framgår ovan har pensionskommitten nyligen i.iverHimnat sitt 

betänkande med förslag i frågan om bl. a. hustrutilliigget. En proposition pf1 

grundval av socialpolitiska samordningsutredningens betänkande har avise

rats i regeringsförklaringen av elen 6 oktober 1981. Med hänvisning härtill 

anser utskottet att riksdagen bör vidhålla sin tidigare standpunkt i fr{1gan. 

Utskottet kan därför inte tillst'yrka förslaget i motion 1981/82:14 om en 

förändring av reglerna för hustrutillägg redan fr. o. m. den I januari 

1982. 

Föräldrapenning för tillfällig vård av barn 

(Motion 1981/82:14 yrkande 4) 

Föräldrapenning för tillfällig vård av barn utgår med belopp motsvarande 

förälderns sjukpenning om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i 

samband med sjukdom eller smitta hos barnet eller dess ordinarie vårdare 

och vid besök i samhällets barnhälsovård. Ersättning kan utgå under högst 6U 
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dagar per barn och år för föräldrarna sammanlagt till dess barnet fyllt tolv {1r. 

Förälder har motsvarande riitt till ledighet friin sitt arbete. 

Enligt riksförsäkringsverkets kungörelse ( RFFS 1977:11) om föräldrapen

ning skall föräldi:r som vill uppbära föräldrapenning för tillfällig vard av barn 

i samband med sjukdom eller smitta hos barnet eller dess ordinarie vardarc 

styrka sjukdomen eller smittan genom läkarintyg fr. o. 111. den ättonde dagen 

av sjuk- eller smittperiodi:n. 

Bestämmelsen om ersättningstid av 60 dagar per barn och år gäller 

fr. o. m. den 1 januari 1980 och tillkom genom riksdagsbeslut år 1979 (prop. 

1978179: 168, StU 1978179:24, rskr 1978/79:299). Dessförinnan utgick ersätt

ning per år med 12 dagar i familjer med ett barn. 15 dagar i familjer med tvii 

barn och 18 dagar i familjer med tre eller flera barn. Den vidgade 

ersättningstiden motiverades av att det fanns behov av ytterligare stöd till de 

familjer som hade långvarigt eller ofta sjuka barn. Bl. a. för att en 

gränsdragning mot rätten till vårdbidrag för svårt handikappade barn skulle 

kunna göras borde. framhöll departementschefcn i propositionen, en griins 

finnas för vilket antal dag:!T per år som kunde utnyttjas. 

I motion 1981/82:14 (yrkande 4) begär motionärerna, Karl Leuchovius 

m. fl., ett riksdagsbeslut om att föräldrapenning för tillfällig vård av barn 

fr. o. m. den 1januari1982 skall utgå under högst 30 dagar per barn och år 

med undantag för de fall diir barnen är handikappade, långtidssjuka eller ofta 

återkommande sjuka. I dessa undantagsfall bör enligt motionärerna 

60-dagarsregeln bibehållas och rätten till ersättning styrkas med ett särskilt 

läkarintyg. Motionärerna hänvisar till att moderata samlingspartiet yrkade 

avslag på förslaget om införande av föräldrapenning under 60 dagar per barn 

och år. I en partimotion motiverades ställningstagandet . med att den 

dåvarande rätten till ersättning visserligen var helt otillriicklig för familjer 

med handikappade och långtidssjuka barn men att det för den skull inte fanns 

skäl att införa en i det närmaste obegränsad rätt till ledighet och ersättning för 

alla föräldrar med barn i ersättningsberättigade flldrar. 

Enligt riksförsäkringsverkets anslagsframställning för budgetåret 1982/83 

uppgick utgifterna för föräldrapenning för tillfällig vård av barn till 545 milj. 

kr. år 1980. Utgiften för fir 1981 har bi:r~iknats till 6611 milj. kr. Å\!tillgänglig 

statistik över föräldrapenning för tillfällig vård av barn är 1980 framgär bl. a. 

att för ca 57 % eller ca 652 000 av alla barn födda 1970--1980 har ingen dag 

utnyttjats under året. För ca 35 % elli:r ca 400 000 barn har 0.5 -- 9.5 dagar 

ersatts. 30 dagar eller mer har ersatts för 0.6 '.:'·(. eller drygt 7 000 harn. 

Ersättningstidens längd och inneh{1llet i bestämmelserna om föriildrapen

ning för tillfällig vård av barn har tagits upp i riksdagen vid ett flertal tillfällen 

sedan 60-dagarsgränsen infördes. Utskottet behandlade senast i det av 

riksdagen godkiinda betänkandet StU 1980/81 :20 bl. a. motionsyrkanden 

som syftade till en förkortning av ersättningstiden i normalfallen och en 

förlängning i fall där barnen är handikappade, långtidssjuka eller ofta 

återkommande sjuka. Utskottet ansåg att frägorna rymdes inom ramen för 
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pågi1ende översyn av föräldraförsäkringen (S 1980:08) och avstyrkte 

motionsyrkandena med hänvisning till att resultatet av utredningens arbete 

borde avvaktas. 

Enligt uppgift kan utredningen för översyn av föriildraförsiikringen 

förväntas ha slutfört sitt arbete omkring årsskiftet 1981-1982. 

Utskottet anser att riksdagen bör vidh{1lla sitt tidigare stiillningstagande. I 

avvaktan på resultatet av utredningsarbetet bör därför yrkande 4 i motion 

1981/82: 14 om ändring av bestämmelserna för föräldrapenning för tillfällig 

vård av barn fr. o. m. den l januari 1982 avslås. 

Hemställan 

Utskottet hemstiiller 

1. beträffande iindrade regler j(Jr statsbidrag till ko111m1111alt 

bostadstilliigg 

att riksdagen med bifall till proposition 1981 /82:30 i motsvaran

de del och med avslag på motion 1981/82:49 yrkande 1 och 

motion 1981/82:60 yrkande 3 godkänner de av regeringen 

förordade ändrade reglerna för statsbidrag till kommunalt 

bostadstillägg till folkpension. 

2. beträffande ändrade regler för avriikning av kosmader för 

kommunalt bostadstilliigg 

att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till 

lag om ändring i lagen ( 1962:392) om hustrutillägg och 

kommunalt bostadstilliigg till folkpension. 

3. beträffande lwstrutilliigg 

att riksdagen avslår motion 1981/82: 14 yrkande 2. 

4. betr~iffande förältlrape1111ing för tillfiillig l'tlrd 111· ham 

att riksdagen avslår motion 1981/82: 14 yrkande 4. 

Stockholm den 17 november 1981 

På socialförsäkringsutskottets vägnar 

SVEN ASPLING 

Närmrande: Sven Aspling (s). Nils Carlshamre (m). Maj Pehrsson (c). Helge 
Karlsson (s). Margareta Andren (fp). Doris l låvik (s). Allan Åkerlind (m). 
Gösta Andersson (c). Ralf Lindström (s). Lars-Åke Larsson (s). E\is 
Andersson (cl. Ulla Johansson (s). Arne Lindberg (c). Siri Hiiggmark (m) 
och Nils-Olof Gustafsson (s). 
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Reservationer 

I. Ändring a\· reglerna för kommunalt bostadstillägg till folkpension 

(mom. l) 

Sven Aspling. l lelgc Karlsson. Doris H{1vik. Ralf Lindstriim. Lars-Åke 

Larsson. Ulla Jnhansson och '.\/ils-Olof Gustafsson (allas) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 5 som börjar med "Utskottet 

delar. .. nch slutar med "motion l lJX 1/82:611 ... bort ha följande lydelse: 

Utskottet konstaterar att förslaget i propositionen om en nedre hyresgriins 

pi1 HO kr./m;in. i KBT-systemet utgi1r endast C/1 led i de besparingsförslag som 

tar sikte p<I pcnsioniircrnas cknnnmiska fiirhi'illandcn. S{1som har framh{11lits 

i den sllcialdemokratiska partimotionen innebiir förslaget om försiimrat KBT 

att KBT minskar med som regel l)(1() kr. om ~lret. Detta drabbar inte minst 

ht1rt de pcnsioniirer som har enbart folkpension och pensionstillskott. 

Tillsammans med andra av regeringen föreslagna <itgiirder bidrar förslaget 

om en försiimring av KBT till att siirskilt dessa pcnsioniirer far vidkiinnas en 

totalt sett betydande minskning av sin disponibla inkomst. Utskottet delar 

uppfattningen i motion l lJX 1/82:.+6 att en höjning av pcnsionstillskotten 

endast dc\\'is kompenserar dessa fiirsiimringar. Pensillnstillskotten iir for 

övrigt intc heller avsedda all kompensera urholkninµar av pcnsinnsfi.irmii

nn. Pi1 grund av det sagda biir. mL·nar utskottet. det inte nu införas en nedre 

hyresgr:ins i statsbidragsrcglerna fiir KRT s;lsom föreslagits i propositionen. 

Till följd hiirav hör inte heller procentsatsen för statsbidrag till KBT 

siinkas. 

Med det anförda tillstyrker utskottet bifall till yrkande I i motion 

llJ81/X2:.+lJ och yrkande 3 i motion llJRl/82:60 och avstyrker bifall till de i 

propositionen förordade iindringarna av statsbidragsreglerna för KBT. 

dl'ls att utsknttct under l bort llL·mstiilla 

I. betriiffande ii11dmde regler fiir slalshidrag till komm1111a/1 

hostads1illc'igg 

att riksdagen med bifall till motion 1981/82:.+9 yrkande 1 och 

motion 191-11/82:60 yrkande 3 avsliir det i prorosition 1981/82:30 

framlagda förslaget att riksdagen skall godkiinna de av rege

ringen förordade iindrade reglerna fiir ~tatsbidrag till kllmmu

nalt hostadslill~igg till folkpension. 

2. Hustrutillägg (mom. 3) 

Nils Carlshamre. Allan Åkerlind och Siri Hiiggmark (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 7 som börjar med "Som 

framgår" och slutar med "januari 1982 ... bort ha följande lydelse: 

Som framgt1r ovan har hl. a. inkomstprövningsreglerna för hustrutillägg 
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medfört att tillägget numera utgar iiven i fall diir familjeinkomsten iir 

förhållandevis hög. Si1väl socialpolitiska samordningsutredningcn som 

pension.skommittcn har uttalat sig för en total avveckling av hustrutilliigget. 

Pensionskommitten har som niimnts nyligen avgett sitt betiinkandc och en 

proposition p{1 grundval av socialpolitiska samorcfningsutredningens bctiink

ande har aviserats i regeringsförklaringen av den ti oktober 1981. I avvaktan 

p[1 resultatet av detta beredningsarbete anser utskottet att det. som ett första 

steg pä den förordade avvecklingen av hustrutilliigget. redan fr. o. m. [1r 1982 

bör införas bestiimmclser som syftar till att ni1got begränsa antalet fall av 

utbetalning av hustrutilliigg cliir det av sociala skiil kan anses mindre befogat. 

Utskottet bitriicler cliirför förslaget i motion 1981/82: 14 om att hustrutilliigg 

fr. o. m. den l januari l1J82 inte skall utbetalas om inte beloppet överstiger 

1 000 kr. per år. 

dels att utskottet under 3 bort hemstiilla 

3. bctriiffancle h11s1r111illiigg 

att riksdagen med bifall till motion 1981/82: 14 yrkande 2 antar 

följande säsom Rcscrmlllemas förslag betecknade lagförslag: 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1962:3921 om hustrutillägg och kommunalt 

bostadstillägg till folkpension 

I liirigenom föreskrivs att 4 * lagen ( 1962:392) om hustrutifWgg och 

kommunalt bostadstilliigg till folkpension skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11de lydelse Reserrn/l/emas förslag 

H 
Hustrutilliigg och kommunalt bostadstillägg minskas med en tredjedel av 

den del av den pcnsionsheriittigades <irsinkomst som överstiger 750 kronor 
för den som är gift och 1 UOO kronor för annan. 

Minskning skall, diir riitt till såviil hustrutilliigg som kommunalt bostads
tillägg föreligger. göras först å bostadstilliigget och diirefter ä hustruti!Hig
get. 

Hustrlllilliigg wgår endast om års
/Je/oppe! för hustrwilliigg ö1·ers1iger 
I 000 kronor. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 19~2. 
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3. Fiiräldrapcnning för tillfällig viird a,· harn ( mo111. -I) 

Nils CarlshamrL'. Allan 1\kerlind och Siri l liigg111ark (alla m) anser 

dels att dL'n del a\· utskottets ~·ttramk pt1 s. l) som biirjar med ""lltskottet 

anSL'r .. och slutar med ""1982 avsli'1s ... bort ha följande lnklsL': 

Utskottet delar motitiniirnnas i motion 1981/82: 1-1 framförda uppfattning 

att antalet nsiittningsbcriittigade dagar med fiiriildrapL'nning för tillfällig 

v<'trd av barn biir hL'griinsas i normalfallen redan fr. o. 111. den I januari JlJf.;2. 

Antalet dagar hiir i dL'ssa fall. s.isom fiirL'slagits i 111ntionL'n. hL'stii111111as till .\Il 

dagar per barn och t1r. För fiiriildrar mL'd handikappade. 1[1ngtidssjuka L'ikr 

ofta ;ilL'rkommande sjuka barn hiir dL'n nuvarandL' hL'stii111111clscn om 

nsiittning under 6tJ dagar pn barn och :ir bibchallas. RiitlL'n till nsiittning i 

sist niimnda fall utiiver de JO dagarna hör kunna styrkas 111ed ett siirskilt 

Ukarintyg. Med den fiireslag.na ktlt1struktit inen av fi.iriildrapenning för 

tillföllig vi1rd av barn kan enlig.I utskottets mening resurserna pi'1 ett mer 

tillfredsstiillarnk siitt andndas fiir fall diir de sociala hehm·~·n framstiir som 

angL·liigna. \kd det anfiirda tillstyrker utskottet bifall till yrkande -I i motion 

J l)8J/82:1-1. 

dels att utskottet under -I bort hL'mst:illa 

-1. hl'lriiffande fiiriildm111•1111ing fiir 1il/fi"il/ig 1·1/nl m· ham 

att riksdagL'n med bifall till mntion 1981/82: 1-1 vrkande -I antar 

fiiljanck siisom /fr.10Twlla1111s fiirslag heteL·knade lagförslag: 

Förslag till 

Lag om iindring i lagen (1962:381) om allmän försiikring 

1-liirigenom fiireskrivs att-I kap. l) ~ lagL'n ( 1%2:381) om allmiin fiirsiikring 

skall ha nedan angivna lyd.:isL'. 

N1ll"am11de lydelse 

FiiriilclrapL'llning utg<'1r enligt 8 ~ 
första styckl'I under hiigst S<'Xlio 

dagar per barn och {1r fiir fiiriildrarna 
sammanlagt oclr L'nligt 8 ~ andra 
stycket under hiigst tio dagar i sam
band mL'd barns födelse. 

Ucsen·a111em11s .fi"irslag 

riir":ildrapcnning utg{1r enligt 8 ~ 
fiirsta stycket under hiigst Tr('ffio 

dagar per barn och <tr för fiiriildrarna 
sammanlagt. Förcligg<'r siirskilda 
skäl kan .fi"iriildrapc1111i11g 111gä 1111cla 
lriigs1 scx1i1' dagar 1wr flarn och 11rfi:ir 
fi"iriilclrama sam111c111l11g1. 

Föriildmpc1111i11g wgclr enligt 8 * 
andra stycket under hi·igst tio dagar i 
samband mt•d barns födelse. 

Denna lag triider i kraft den januari 1982. 


