
Socialförsäkringsutskottets betänkande 

1984/85:14 

efter förnyad behandling av ärende om ändring i bestämmelserna om 
kommunalt bostadstillägg till folkpension (prop. 1984/85:85 bil. 2) 

Utskottet behandlade i betänkande SfU 1984/85:9 proposition 1984/85:85, 

bil. 2, med förslag till ändring i bestämmelserna om kommunalt bostads

tillägg till folkpension. Vid kammarbehandlingen av betänkandet den 11 

december beslöt riksdagen återförvisa ärendet till utskottet. 

Utskottet 

Utskottet har tagit upp det återförvisade ärendet tiH ny behandling. 

Med åberopande av innehållet i betänkande SfU 1984/85:9 hemställer 
utskottet 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85:85, bilaga 2, och med 

anledning av motion 1984/85 :59 yrkande 2 b i motsvarande del 

samt med avslag på motionerna 1984/85 :234 yrkande 2, 1984/ 
85:235 yrkande 2, 1984/85:236 och 1984/85:237 yrkande 2, antar 

det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i lagen 

(1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till 

folkpension. 

Stockholm den 12 december 1984 

På socialförsäkringsutskottets vägnar 
SVEN ASPLING 

Närvarande: Sven Aspling (s), Nils Carlshamre (m), Doris Håvik (s), Börje 
Nilsson (s), Allan Åkerlind (m), Lars-Åke Larsson (s), Gullan Lindblad (m), 
Karin Israelsson (c), Ulla Johansson (s), Gunhild Bolander (c), Nils-Olof 
Gustafsson (s), Ella Johnsson (c), Inger Hestvik (s), Kenth Skårvik (fp) och 
Tommy Franzen (vpk). · 

Reservationer 

l. Nils Carlshamre (m), Allan Åkerlind (m), Gullan Lindblad (m), Karin 

Israelsson (c), Gunhild Bolander (c), Ella Johnsson (c) och Kenth Skårvik 

(fp) anser med åberopande av vad som anförts i reservation 1 i betänkande 
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SfU 1984/85:9 att utskottet bort hemställa 

att riksdagen med bifall till motionerna 1984/85:234 yrkande 2. 

1984/1:15:235 yrkande 2 och 1984/85:237 yrkande 2 och med avslag 

p[1 proposition 1984/B5:85, bilaga 2, och motionerna 1984/85:236 

och 1984/85:59 yrkande 2 bi motsvarande del avslår det i proposi

tionen framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (1962:392) om 

hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension. 

2. Tommy Franzen anser med åberopande av vad som anförts i reservation 2 

i befankandc SfU 1984/85:9 att utskottet bort hemställa 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85:59 yrkande 2 bi motsva

rande del och motion 1984/85:236. och med avslag pil motionerna 

1984/85:234 yrkande 2. 1984/85:235 yrkande 2. 1984/85:237 

yrkande 2 och pä det i proposition 1984/85:85 framlagda försla

get till lag om ändring i lagen (1962:392) om hustrutilHigg och 

kommunalt hostadstillägg till folkpension som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört om kompensation till 

pensionärerna på grund av fastighetsskattcn. 
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