
Socialutskottets betänkande 

1984/85:10 

om förlängt bidragsförskott för studerande (prop. 1984/85:39 delvis) 

I beliinkandet behandlas regeringens i proposition 198-1/85:39 framlagda 

förslag till lag om förHingt bidragsförskol! fiir studerande jiimtc motion. 

Lagutskottd har avgett yttrande iiver förslaget (LU 1984/85: I y). 

Sammanfallning 

Utsko!!et tillstyrker i betiinkandet regeringens förslag om införande av 

fiirlfogt bidragsförskott för studerande ungdomar i iildern 18-20 <"ir. Med 

bifall till ett motionsyrkamle ( m) fiiresl?tr dock utskottet att reformen inte 

skall genomföras successivt, si1som fiireslits i propositionen, utan i sin helhet 

triida i kraft den I januari 1985. Del!a innchiir att iiven ungdomar som dii fyllt 

18 men ej 20 ;\r kan bli beriittigade till fiirHingt bidragsfiirskott. Utskottets 

s-ledamöter reserverar sig till fiirmiin för propositionens förslag. 

Utskollets vpk-ledamot har avgett ett siirskilt yttrande rörande kraven mot 

de underh;\llsskyldiga. 

Propositionen 

I proposition 191-1-1/85:39 om utformningen av det ökade stiidl'! till 

barnfamiljerna har regeringen (socialdepartementet) s{1vil! nu iir i fri1ga 

(yrkandena I och 7) föreslagit riksdagen 

dels att anta vid propositionen fogat fiirslag till 

I. lag om förHingt bidragsförskott for studerande. 

dels att utöver vad som har föreslagits i prop. 1983/84: 100, bil. 7 under 

femtL' huvudtitl'ln 

7. till Bidragsfiirs/..011 p;1 tilliiggsbudgl'l I för statshudgl'len fiir budgeti1rl'l 

I '18.i/85 a1l\'isa L'tt· förslagsanslag av -I ()()() ()()() kr. 

Lagfiirslagl't fogas som />i/aga I till hetiinkandet. 

Yrkandena 2-(i samt 8 har hd1andlats i utskottets betiinkande S11U 

198-1/85:6. 

Motion 

I motion 198-1/85: 103 av Nils Carlshamre ( m) hemstiills att riksdagen med 

avslag pi1 propositionens förslag till lydelse av överg{111gsbestiimmclsen till 

den fiireslagna lagen om fiirliingt bidragsförskott för studerande beslutar att 

iivcrgi111gsbestiimmclsen endast skall ha följande lydelse: 

[)enna lag triider i kraft den I januari 1985. 

Rik1d11gc11198./i85. /2saml. Nr 10 

SoU 1984/85:10 



Soll 1984/85:10 

lJtskottet 

F. Il. gäller enligt föriildrab.1lken som huvudregel att underhållsskyldighet 

mot barn sträcker sig till dess barnet fyller 18 år. Om barnet dii ännu går. i 

skolan eller återupptar skolgången före fyllda 19 år är föräldrarna dock 

underhitllsskyldiga så längi: skolg<\ngen p[1g[tr, dock Hingst till di:ss barnet 

fyller 21 [1r. Till skolgång riiknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan 

eller annan jämförlig grundutbilclning. Underhållsskyldigheten gentemot 

barn kan allts<'1 under vissa betingelser sträcka sig ända till dess barnet fyller 

21 år. Bidragsförskott kan diiremot f. n. inte utgå liingre än till dess barnet 

fyller 18 år. 

I propositionen föreslås L'n siirskild lag om förlängt bidragsförskott för 

studerande som under vissa betingelser öppnar möjlighet till bidragsförskott 

iinda fram t. o. m. juni m:111ad eld år barnet fyller 20 år. Den angivna 

~0-ärsgränsen knyter an till vad SLltll giillcr beträffandi: studiehjälp. Villkor 

för förliingt bidragsförskott iir bl. a. att barnet bedriver studier som ger riitt 

till förlängt barnbidrag eller studiehjiilp samt att barnet varaktigt sammanbor 

med endast en förälder eller med 11:1gon som var v{1rdnadsh~1vare när barnet 

fyllde 18 ftr. Det för!;ingda bidragsförskottet siiks av barnet och föriildern/ 

vårdnadshavaren gemensam': Det skall dock betalas ut till föräldern/ 

vårdnadshavaren, inte till barnet. 

De nya reglerna avsi:s triida i kraft den l januari 1985. Genomförandet 

föreslås i propositionen ske etappvis. pi1 sii sätt att de nya bestiimmelserna 

inte gäller ungdomar som redan hunnit fylla 18 är vid 1984 itrs utgi111g. 

varigenom tidigare utgiiende bidragsfrirskott hunnit upphöra. Som skiil 

anförs i propositionen bl. a. dt·n ansamling av ärenden hos försiikringskassor 

och domstolar som skulle uppsti1 om de nya reglerna giillde iiven fall diir 

underhållsbidrag slutat utg<I. 

I motion 1984185:103 111· Nils C11rlsh11mrc (ml yrkas emellertid att 

ikrafttriidandebestämmelsen för lagen om förlängt biclragsflirskott ändras sa 

att de nya reglerna kommer all omfatta alla barn som iinnu inte hunnit fylla 

20 år vid de nya reglernas ikrafttriidande den 1 januari 19::;5, Motioniiren 

anser den i propositionen föreslagna iiverg{mgsregcln oriittvis och anför att 

försäkringskassornas och domstolarnas arbetsbelastning inte iir godtagbara 

skäl för riksdagen att sUilla sig bakom denna. 

Lagutskottet. som avgett yttrande iiver prnpositionsförslaget och motio

nen. erinrar om att föräldrabalkens hest:immelser om underh[11lsbidrag till 

barn gäller även efter det att ett barn fyllt 18 år - dock liingst till dess barnet 

fyller 21 år- under förutsättning att barnet fortsätter sin skolgi111g efter fyllda 

l8 iir. Skyldigheten att utgi: underhitllsbidrag gäller allts{1 för de skolitr som 

det förliingda bidragsförskott<:! föri:slas avse. Enligt lagutskotti:ts nK·ning 

pilverkar siiledes inte införandet a\· ett fiirliingt bidragsförskott de under

hållsskyldigas situatinn. Det ta giiller oavsett" om man. som fiiresl{1s i 

propositionen, begriinsar reformen till dem som fyller 18 {ir efter ikrafttrii-
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damkt eller om man i enlighet med motioniirens iinskemitl gi·ir de nya 

reglerna tillämpliga oeksi"t p{1 dem som rL'dan fyllt 18 {1r. Lagutskottet siign 

sig dock intL' kunna utesluta att bfak förslagl'l i propositinnen och dl'! i 

motionen kommer att föranleda viss ökning av antalet underh;illsmitl vid de 

allmiinna domstolarna. Hur stor denna iikning blir kan lagutskotlt't inll' 

uttala sig om med niignn hestiimdhet. 

Lagutskottet erinrar vidare nm viss;1 administrativa problem vid handWgg

ning av frägor om underhftll och bidragsförskott och understryker vikten av 

att fri1gan om förhandsbesked frän fiirsiikringskassorna '>narast liises s[1 att 

inte - niir parterna iir överens i underh{1llsfr{1gan - den underhitllsberiittigade 

iindii måste viieka talan vid domstol för att undg;i risken för en reducering av 

bidragsförskottet. Lagutskottet tar llCksi-, upp fri1gan nm riitteg[1ngskostna

derna i mitl om underhiillsbidrag till barn. Dessa regkr iir inte helt 

tillfredsstiillande, vilket vid flera tillfallen framh;illits av lagutskottet. Pnipo

sitionens förslag att det fiirliingda bidragsförskottet skall utbetalas till 

föriildern!tidigare v{1rdnadshavare. medan barnet fortfarande miiste mL·dver

ka för att fa underhMlsbidrag faststiillt eller hiijt. gör det enligt lagutskottl't 

iin angel:ignare iin tidigare att fr{1gan om riitteg!mgskostnadl'rna snarast liises 

pi1 ett för barnet tillfredsstiillande siitt. I iivrigt har inte propositionsfiirslaget i 

hiir aktuell del och motionen föranktt n<'1gra uttalanden friin lagutskottets 

sida. 

Socialutskottet gör följande överdgamkn. 

Utskottet uttalade redan i hl'liinkande Sol.i IYKJ.Xi:J:" (s. 22) att det var 

viilbetiinkt att se över !tldersgriinserna för bidragsförskott niir det giiller 

studerande ungdomar. Utskottet ser diirför med tillfredsstiilll'lse att rege

ringen nu föresl{1r ett förbiittrat ekonomiskt stiid av cktta slag. 

Utskottet delar dock motioniirens ;isikt att dl't iir otillfredsstiillamk att de 

ungdomar SLlm hunnit fylla 18 iir den 1 januari I YK:" men som i i.inigt 

uppfylll'r kraven fiir förliingt bidragsfiirskott skulll' stiillas utanför rl'frirmen. 

Snciala skiil talar starkt för ett totalt genomfiirande redan fdn {1rsskiftet, 

iiven om utskottet har förstt1else för propositionl'ns hiinsyn till de administra

tiva sviirigheter som hiirigenom uppst[1r. Enligt utskottets mening bör dlick 

iiverg<"ingssviirigheterna inte iiverdrivas. Det iir inte alla ungdomar mc:·d 

tidigare bidragsförskott som uppfylkr kravrn för fiirliingt bidragsförskott. 

Av 7 kap. 8 * för~ildrabalken framgiir vidare att underhi-11lsbidrag ii\·en mot 

den underhf1llsskyldiges bestridande kan faststiillas för upp till tre (1r 

retroaktivt. dvs. niir det som hiir giiller tiden efter det att ett barn fyllt 18 ;\r 

finns inga formella hinder mot att underhi1llsfri1gan priivas i efterhand. Enligt 

2 * andra stycket i den föreslagna nya lagen om fiirliingt bidragsförskntt för 

studerande skall vidare s{1dant bidragsförskott kunna utgi1 för upp till tre 

miinader före ansökningsm{1nackn. DL'll som senast i april 198:" söker 

fiirliingt bidragsförskott hiir alltsit kunna erh{11la S<tdant fr. o. m . .ianuari 1985 

under förutsiittning att det senare ra~tstiills att riitt till underhiillsbidrag 

förelegat och att övriga förutsiittningar för förliingt bidragsförskott iir 

uppfyllda. 

I' Riksdagm /98./!85. /].rn111!. Nr!O 
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Utskottet tillstyrker sölcdes propositionens lagförslag med den ändring av 

ikrafttriiclandcbcstämmclsen som yrkas i motion 1984/85: 103 (m). 

Utskottets ställningstagande vad gäller ikraftträdandet bör föranleda en 

ökad medelsanvisning för förs·:a halvåret 1985 med 21 milj. kr. jämfört med 

den i propositionen föreslagna om 4 milj. kr. Utskottet föresl{1r st1Jedes att 

riksdagen till Bidragsförskott på tilläggsbuclgct I anvisar totalt 25 milj. kr. 

Utskottet vill dessutom understryka vad lagutskottet anfört om vikten av 

att snarast få en lösning pii frt1gan om barns ansvar för rättegångskostnader i 

mill om underhallsbidrag. 

Utskottets hemställan 

Utskottet hemställer 

I. betriiffande införande ar fiirlängt hidragsförskott för studerande 

att riksdagen med bifall till regeringens förslag i motsvarande del 

antar i proposition ~n föreslagen lydelse av lag om förlängt 

bidragsförskott för studerande, 

2. beträffande ikraftträdande ai· förlängt bidrag1förskott 

att riksdagen med a\·slag på propositionen i motsvarande del och 

med bifall till motion 1984/85:103 antar följande såsom Utskottets 

förslag betecknade lydelse av ikraftträdande bestämmelsen för lag 

om förliingt bidragsförskott för studerande 

Propositionem förslag 

Denna lag triider i kraft elen t 
januari t 985 och tilHimpas i ·'råga 
om barn som är födda år 1967 eller 
senare. 

Ursk otters förslag 

Denna Jag triider kraft den t 
januari 1985. 

3. beträffande 1nedd.1w11·i.111inge11 

att riksdagen med anledning av propositionen till !Iidragsförskott 
p{1 tilliiggsbudget I för statsbudgeten för budgeti1ret 1984/85 under 

femte huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag av 25 ouo noo kr. 

Stockholm den 6 december 1984 

Pil socialutskottets viignar 

EVERT SVE;\!SSON 

Niirrnra11de: Evert Svensson (~;), Göte Jonsson (rn). Rune Gustavsson (c). 
Blcnda Littmarck (m). Stig Alftin (s). Lilly Bergander (s), Anita Persson (s). 
Ing\'ar Eriksson (m). Inga Lantz (vpk). Göran Fricsson (m), Gunnar Ström 
(s). Rosa Östh (c). Aina Wcstin (s). Bengt Lindqvist (s) och Elver Jonsson 
(fp). 
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Reservation 

Ikraftträdande av förlängt bidragsförskott samt medclsanvisningcn (mom. 2 

och 3 i hemställan) 

av Evert Svensson. Stig Alftin. Lilly Bcrgandcr. Anita Persson, Gunnar 

Ström. Aina Westin och Bengt Lindqvist (allas) som anser 

dels att det avsnitt i utsklittets yttrande som börjar p[1 s. 3 med "Utskottet 

delar" och slutar på s. 4 med '"milj. kr." bort ha följande lydelse: 

Merkostnaden för motionärens förslag kan beriiknas till totalt ca 41 milj. 

kr.. varav 21 milj. kr. avseende första halväret 1985. l motionen anges inte 

hur denna ökade kostnad skall kunna täckas. vilket är beklagligt. Enligt 

utskottets mening bör inte riksdagen gå med på utgifter av denna storleksord

ning utan att samtidigt överväga finansieringen därav. 

Utskottet vill vidare understryka vad som anförs i propositionen om de 

praktisk~ och administrativa svårigheter som med motionens förslag skulle 

uppstå genom ärendeanhopning hos försiikringskassor och domstolar. Det är 

här inte bara fråga om ökat arbete för berörda myndigheter utan ocksä om 

tidsutdräkt och irritation för enskilda som söker bidragsförskott eller 

behöver få underhållsbidrag fastställt. Underhållsskyldiga kan ocksä med fog 

reagera mot att oväntat utsättas för nya krav sedan de trott sig fria frim vidare 

underhållsförpliktelser. Utskottet - som i och för sig har förstäelse för 

motionärens synpunkt - anser det därför inte möjligt att låta hela reformen 

slå igenom omedelbart. Genomförandet bör således ske successivt och 

endast omfatta underhållsbidragsberättigade som vid ikraftträdandet ännu 

inte uppnått 18-årsMdern i enlighet med propositionens förslag. Utskottet 

tillstyrker alltså propositionens förslag och avstyrker motionen. 

Utskottet tillstyrker också den i propositionen föreslagna ytterligare 

medelsanvisningen om 4 milj. kr. till Bidragsförskott avseende första 

halvåret 1985. 

dels att utskottet under mom. 2 och 3 bort hemställa 

2. beträffande ikrafttriidande (l\" förlängt bidragsförskott 

att riksdagen med bifall till regeringens förslag i motsvarande del 

och med avslag på motion 1984/85: 103 antar i propositionen 

föreslagen lydelse av ikraftträdandebcstämmelsen för lag om 

förlängt bidragsförskott för studerande. 

3. beträffande medelsanvisningen 

att riksdagen med bifall till regeringens förslag till Bidrag1förskott 

på tilläggsbudget I för statsbudgeten för budgetåret 1984/85 under 

femte huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag av 4 000 000 kr. 
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Särskilt Jttrandc 

Inga Lantz (vpk) anför följar.de. 

Det :ir otillfredsstiillande on underh[illsskyldiga som trott sig fria fdm sina 

förpliktelser niir barnl't fyller IX {ir oviintat. utsiitts för krav p[1 fortsatt 

hetalning av underh<\llsbidrag. J\.tt si1 kan bli fallet följer dock redan av 

föriildrabalkens grundliiggande regler om underhiillsskyldighet grntemnt 

barn. Den nya lagen om förbngt bidragsförskott för studerande innchiir inte 

- liksom inte heller lagen om hidragsfiirskutt - att det liiggs ökade 

förpliktelser pa de underhiills~:kyldiga. Flir att förhiittra de underh;illsskyldi

gas situation kriivs {1tgiirdcr sc·m ligger utanför den nu aktuella lagstiftnings

friigan, s{1som att iindra vissa n:gler i föriildrabalken eller att införa ett siirskilt 

bidrag motsvarande hidragsfiirsk11tt. Det iir iinskviirt att man i annat 

sammanhang iiverviigcr ni1goE form av kompensation för underhitlbskyldiga 

som utsiitts för oviintadc krav. 
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I propositionen framlagt lagförslag Bilaga I 

I Förslag till 
Lag om förlängt bidragsförskott för studerande 

Härigenom föreskrivs följande. 

§ Förlängt bidragsförskott liimnas av allmänna medel enligt vad som 
föreskrivs i denna lag för harn som iir bosatta i Sverige. Är barnet inte svensk 
medborgare tillämpas dock lagen endast om barnet varaktigt hor tillsammans 
med en förälder som iir bosatt hiir i landet och antingen denne eller barnet 
vistas hiir sedan minst sex månader. 

Ett barn som lämnar Sverige skall fortfarande anses bo~att här, om 
utlandsvistelsen är avsedd att vara längst ett år. Medföljande barn till den 
som av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat land för arbete för 
arbetsgivarens räkning. skall under utsiindningstiJen anses bosatta i Sveri
ge. 

2 §Förlängt bidragsförskott famnas för barn som går i skolan när det fyller 18 
år eller återupptar skolg{mgcn innan det fyller 19 år så liinge barnet bedriver 
studier som ger rätt till förlängt barnbidrag enligt 2 kap. studiestödslagen 
( 1973:349) eller studiehjiilp enligt 3 kap. samma lag. dock längst till och med 
juni månad det f1r barnet fyller 2U ar. Studier som omfattar kortare tid än åtta 
veckor eller deltidsstudier medför dock inte rätt till förlängt bidragsförskott. 
Detsamma gäller studier för vilka barnet uppbär återbetalningspliktiga 
studiemedel oberoende av föräldrarnas ekonomi enligt 3 kap. 12 § tredje 
stycket studiestödslagcn. 

Förskottet utgår från och med månaden efter det barnet fyllt 18 år till och 
med den månad rätten till förskottet upphör. Förskottet lämnas dock inte för 
längre tid tillbaka än tre månader före ansökningsmånaden. 

3 § Förlängt bidragsförskott lämnas i förhållande till en förälder som barnet 
inte varaktigt hor tillsammans med, om barnet varaktigt bor tillsammans med 
den andre föräldern eller någon som var vårdnadshavare för barnet när det 
fyllde 18 år. I fråga om sådan tidigare vårdnadshavare gäller det som sägs i 
denna lag om en förälder som barnet bor varaktigt tillsammans med. 

Den föriilder i förhållande till vilken bidragsförskott lämnas enligt första 
stycket kallas i lagen underhållsskyldig. 

4 § Förlängt bidragsförskott lämnas inte. om 
a) faderskapet till barnet inte iir fastställt och bidragsförskott enligt lagen 

(1964: 143) om bidragsförskott inte har lämnats för den månad då barnet 
fyllde 18 år; 

b) barnet uppenbarligen utan giltigt skäl underlåter att vidta eller 
medverka till åtgärder för att få underhållsbidrag fastställt; 

c) det föreligger grundad anledning anta att den underhållsskyldige i 
vederbörlig ordning betalar fastställt underhållsbidrag som inte understiger 
vad som skulle utgå i bidragsförskott enligt 5 §: 

d) det är uppenbart att den underhållsskyldige på annat sätt sörjt eller 
sörjer för att barnet erhiillcr motsvarande underhåll: 

e) barnet har ingått äktenskap. 

5 §Det förlängda bidragsförskottets storlek bestäms enligt 4 och 4 a *Slagen 
(1964: 143) om bidragsförskott. 

6 §Förlängt bidragsförskott söks hos allmiin försiikringskassa gemensamt av 
barnet och den förälder som barnet varaktigt bor tillsammans med. 
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7 § Sedan förlängt bidragsförskott sökts skall försäkringskassan omedelbart 
sända meddelande om ansökningen till den underhållsskyldige, under 
förutsättning att hans vistelseort är känd eller kan utrönas. Meddelandet 
skall innehålla en uppmaning till den underhållsskyldige att han skall yttra sig 
muntligen eller skriftligen inom en viss tid, om han har något att invända mot 
ansökningen. I meddelandet ;kall även anges vad som gäller om förlängt 
bidragsförskott dels enligt 1-3 §§och 4 § c) och d) denna lag, dels enligt 4 § 
tredje stycket lagen (1964:14::'.·) om bidragsförskott. 

När försäkringskassan har meddelat beslut i ärendet, skall barnet och den 
förälder som barnet bor tillsammans med skriftligen underrättas om beslutet. 
Den underhållsskyldige skall skriftligen delges beslutet. Har ansökningen 
inte bifallits eller bifallits endast till viss del, skall beslutet delges även 
sökandena. 

Har förskott beviljats, skall underrättelse lämnas till barnet och den 
förälder som barnet bor tillsammans med om vad som gäller i enlighet med 
10 §denna lag och 13 §lagen 1:1964:143) om bidragsförskott. I annat fall än 
det som avses i 4 § tredje stycket samma lag skall dessutom den underhålls
skyldige underrättas om föreskrifterna i 4 § c) och d) i denna lag och 16 § 
lagen (1964:143) om bidragsförskott. 

8 § Förlängt bidragsförskott utbetalas till den förälder eller tidigare 
vårdnadshavare som barnet varaktigt bor tillsammans med. Sammanbor 
barnet med två tidigare förordnade förmyndare som utsetts att gemensamt 
utöva vårdnaden om barnet tillämpas 9 § första stycket andra meningen 
lagen (1964:143) om bidragsförskott. 

9 §Försäkringskassan skall dra in förskottet om förutsättningarna för det inte 
längre föreligger. Särskilt beslut behövs dock inte när förskottet skall 
upphöra vid juni månads utgång det år barnet fyller 20 år eller på grund av att 
barnet har avlidit. Försäkringskassan skall även sätta ned förskottet när 
bestämmelserna i denna lag föranleder det. 

Beslut om indragning eller n·~dsättning av förskottet skall skriftligen delges 
den som uppburit förskottet, barnet och den underhållsskyldige. 

10 §Både den som uppbär förlängt bidragsförskott för ett barn och barnet är 
skyldiga att ofördröjligen till försäkringskassan anmäla sådana omständig
heter som kan påverka rätten till och storleken av förskottet. 

11 § Försäkringskassan bör bereda barnet tillfälle att i samband med 
återkrävande av förlängt bidragsförskott utkräva den del av obetalda 
underhållsbidrag, som kan överskjuta förskottets belopp. 

12 §I fråga om förlängt bidrag~;förskott tillämpas även 5 §, 6 §andra stycket, 
8 §, 9 § andra och fjärde styckena, 10 §, 11 § andra stycket, 13-16 §§, 17 § 
första stycket och 18-24 §§ lagen (1964: 143) om bidragsförskott. 

Denna lag träder i kraft der:. 1 januari 1985 och tillämpas i fråga om barn 
som är födda år 1967 eller senare. 
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Bilaga 2 

om utformningen av det ökade stödet till barnfamiljerna (prop. 
1984/85:39) 

Till socialutskottet 

Socialutskottet har hemställt om lagutskottets yttrande beträffande i 

proposition 1984/85:39 framlagt förslag till lag om förlängt bidragsförskott 

för studerande j:imte motion 1984/85: 103 av Nils Carlshamre (m ). 

Enligt lagen ( 1964: l 4J) om bidragsförskott utgår bidragsförskott till barn i 

tre fall, nämligen då bara den ene föräldern är vardnadshavare, då 

föräldrarna har gemensam vårdnad men lever atskilda och barnet stadigva

rande hor hos endast den ene föräldern samt då ingen av föräldrarna har 

vårdnaden. Vidare förutsätts att den förälder som bor åtskild från barnet inte 

betalar nagot underhållsbidrag eller att det underhållsbidrag som betalas är 

lägre än bidragsförskottet. .Bidragsförskott utgär längst till dess barnet fyllt 

18 år. Bidragsförskott kan viigras om värdnadshavaren utan giltigt skäl 

underlåter att vidta eller medverka till åtgiirder för att fä faderskapet till 

barnet eller underhållsbidrag fastställt. Om det fastställda underhållsbidra

get uppenbarligen understiger vad den bidragsskyldige bör betala Himnas 

inte bidragsförskott med högre belopp än underhällsbidraget. Niir bidrags

förskott utgi1r skall den underhi\llsskyldige till försiikringskassan betala det 

faststiillda underh{1llshidraget. dock högst med det belopp som motsvarar 

förskottet. 

Det i propositionen framlagda förslaget om förlängt bidragsförskott för 

studerande innebär att bidragsförskott i vissa fall skall kunna utgå iiven efter 

det barnet fyllt 18. [1r dock Hingst till halvårsskiftet det iir barnet fyller 2ll {1r. 

För att förlängt bidragsförskott skall utgi1 kriivs bl. a. att barnet bor ihop med 

endast den ene av föräldrarna eller med ni1gon annan person soni var 

vardnadshavare niir barnet fyllde 18 är. Vidare fordras att barnet g[ir i skolan 

när det fyller 18 tir eller {1terupptar skolgiingen innan det fyller 19 tir. Vissa 

krav ställs också upp när det gäller skolgangen. I princip skall det vara fdga 

om studier som ger rätt till förlängt barnbidrag eller studiehjälp. I övrigt 

ansluter reglerna niira till vad smn gäller beträffande bidragsförskott. 

S;\lunda kan förliingt bidragsförskott viigras om barnet inte medverkar till att 

fä faderskapet eller underhållsbidrag faststiillt eller till att utgående bidrag 

höjs. Förälder som :ir skyldig att betala underhf1llsbidrag men inte gör det 

fullt ut blir aterbetalningsskyldig mot försäkringsk.assan. Den nya lagen 

föreslils tr;iJa i kraft den l .ianuari 1985 och blir tilliimplig endasr p{1 barn som 

fyller 18 är efter ikraftträdandet. 
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I motion 103 yrkas att den föreslagna begriinsningen till barn som fyller I 8 

år 1985 eller senare slopas och att allts{1 alla barn som vid ikrafttriidandet inte 

fyllt 20 år skall omfattas av Ia.-~en. 

Lagutskottet far anföra följande. 

Nuvarande bestiimmelser om bidragsförskott liksom förslagt•t om förWngt 

bidragsförskott bygger i huvudsak p[1 reglerna i 7 kap. föriildrahalkcn ( FR) 

om föräldrars underhållsskyldighet mot sina barn och iir niira anpassatk till 

.dessa. Enligt 7 kap. 1 ~ FB sk:tll föriildrarna svara för underhE1ll ;it barnet 

efter vad som iir skäligt med hiinsyn till barnets behov och föriildrarnas 

förm{1ga. Underh[1llsskyldigheten upphör niir barnet fyller 18 ;lr. Gttr barnet i 

skola vid denna tidpunkt eller Merupptar barnet skolg[1ngcn innan det fyllt 19 

iir är fiiriildrarna underhiillsskyldiga s;\ liinge skolg;\ngen pi1giir, dock liingst 

till dess barnet fyller 21 är. Till skolgiing riiknas studier i grundsknlan eller 

gymnasieskolan och annan jiimfiirlig utbildning. Under förarbetena till 

undcrh{illsrcglcrna (se prop. l<J78/79: 12 s. 155) framhölls att det med denna 

utformnir~g bör vara möjligt för barnet att fö undcrhiill för sädana studier fiir 

vilka studiehjiilp enligt 3 kap. studiestödslagen kan utgi1. 

En förälder som inte har v[ndnadcn om sitt barn och inte hdlcr varaktigt 

hor tillsammans med barnet skall enligt 7 kap. 2 * FB fullgiira sin underh;ills

skyldighet genom att betala underht1llsbidrag. Detsamma giiller piir en 

föriilder har gemensam vardnad om barnet och barnet bor ihop med endast 

den andre fiirliildern. Underhi1llsbidrag faststiills genom avtal l'llcr dnm och 

kan avse både förfluten tid oö framtiden. Vid riittcgimg om undcrh{tllsbi

drag giillcr enligt 8 * att domstolen inte mot den underh;illsskyldiges 

bcstridandc far faststiilla underhilllsbidrag som avser Hingre tid tillbaka iin tr~· 

t1r. Intt' heller far mot den underht1llsskyldiges best ridande bidrag bestiimmas 

för tid t'fter det barnet fyllt I~ trr innan det kan tillförlitligt bedömas om 

underhi1llsskyldighet föreligger diircftcr ( 1-l * tredje stycket). 

Nuvarande regler om underht1llsbidrag i föriildrahalken triiddc i kraft dt'n 

I juli 1979. Tidigare g:illdc underh{11lsskyldighekn tills barnet fvllde 16 t1r 

men kunde under vissa förutsiittningar utsträckas om barnet fortsatte sin 

utbildning efter 16-årsåld~rn. De nya reglerna g:iller emellertid st1vitt nu iir av 

intresse inte bara nya undcrht1l:sbidrag utan ocks;'1 cl;'1 skyldigheten att betala 

underhttllsbidrag intriitt före den I juli 1979. 

Som framg{n av det anförda iir en föriilder untlcrh;'1llsskyldig tht barnet 

fortsiitter sin skolgång efter fyLda 18 [1r. dock Hingst till dt'ss barnt't fyller 21 

år. Skyldigheten att utgt' undcrht11Isbidrag gäller alltsä inte bara för den tid d[1 

bidragsförskott kan utg;'1 utan cicks[1 de skoliir som det förliingda bidragsfiir

skottet föresbs avse. Enligt lagutskottets mening pf1verkar s;ikdes införan

det av ett förlängt hidragsför:;kott inte de underh;illsskyldigas situation. 

Detta giillcr oavsett om man. som föresl{1s i propositionen. hegriinsar 

reformen till att avse dem som f:,'ller 18 år efter ikrafttriidandet eller om man i 

enlighet med motioniirens iinsk~mäl gör de nya reglerna tilliimpliga ncks:i pi1 

dem som redan fyllt 18 {1r. 
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En annan sak iir att i de fall ett underhållsbidrag fri111 början hestiimts att 

utgii liingst till dess harnet fyllt 18 iir det kriivs ett nytt avtal eller en ny dom för 

att underhällsbidraget skall fortsiitta. Ofta torde parterna kunna komma 

överens om en förlängning av unclerhi11lshidraget. Utskottet kan dock inte 

utesluta att bt1de förslaget i propositionen och det i motionen komn11:·r att 

föranleda en viss ökning av antalet underhftllsmål vid de allmiinna domstolar

na. Hur stor denna ökning blir kan lagutskottet inte uttala sig om med n:'igon 

bestiimdhet. 

I sammanhanget vill utskottet erinra om att underhi11lsreformcn i vart fall 

till en början synes ha föranlett att antalet unclerhållsmål ökade. Detta 

angavs bero bl. a. pa att försäkringskassorna inte ville lämna några förhands

besked om vad som var skiiligt underh[illshidrag. Med hänsyn till risken för 

att försäkringskassan i efterhand inte skulle godk~inna det underhiillsbidrag 

parterna avtalat om och cliirfiir reducera bidragsförskottet ansiigs den 

underhallsberiittigade tvungen att fo bidraget fastställt genom en dom. De 

administrativa problemen vid handliiggningen av frågor om underhi1ll och 

bidragsförskott behandlades av lagutskottet tv[1 ghnger vid 1981/82 {irs 

riksmiite (se LU 1981/82:2 och 25) med anledning av motioner. Utskottet 

hiinvisade lfärvid till att det ingick i ensamföräklerkommittens uppdrag att se 

över dessa fr<"\gor. I bcUinkandet LU 1981/82:25 framhöll utskottet ocks{l att 

det pägick ett samriicl mellan justitiedepartementet och riksfiirsäkrings\'l:r

ket som niirmast syftade till att försöka öka fi\rsiikringskassornas miijlighctcr 

att liimna besked i bidragsförskottsiirenden för att undvika onödiga proct·s

ser. Ensamföriilderkommitten slutförde sitt uppdrag i1r 1983 genom avliirn

nande av betiinkandet (SOU 1983:51) Ensamföriildrarna och deras barn. vari 

bl. a. fiiresliis att fastställande av underhällsbidrag skall överföras till 

försilkringskassorna. Syftl't med förslaget iir att man skall komma till riitta 

med de problem som nuvarande ordning innebär, bl. a. de onödiga under

hållsprncesscrna. BeUinkandet har remissbehandlats men i denna del iinnu 

inte lett till lagstiftning. Lagutskottet vill- utan all ta stiillning till kommittens 

förslag - understryka vikten av att fr;lgan om förhandsbesked frim försiik

ringskassorna snarast löses si1 att inte - niir parterna ilr iiverens i underhtills

frägan - elen undcrhiillsberiHtigade iindii mastc viicka talan vid domstlll för 

att undgi\ risken för en reducning av bidragsförskuttet. 

Lagutskottet vill ocksa ni1got beröra frågan nm riittcgiingskostnader i m;'d 

om underhi\llsbidrag till barn. '.\lär barnet iir under 18 iir far barm~t inte sjiilv 

fiira sin talan ut;in miistL' företriidas a\· L'n sUillföretriidart'. oftast v;irdnadsha

varen. Barnet betraktas iindock som part i m;ilet och kan. om barnet förlorar 

mitlet. enligt de allmiinna lk·stiimmclserna om riittcg[rngskostnadcr i 18 kap. 

riittegimgsbalken bli förpliktat att ersiitta motpartens riittcgi111gskllstnader 

eller äterbctala statsverkch kostnader flir dennes riittshjiilp. 

Lagutskottl't har vid flera tillföllcn. senast iir 1983 (se Lll 198.:!'1.'3:2.f) 

framh;'illit att reglerna nm barns ans\·ar för riitteg;ingskostnader inlt' iir helt 

tillfrcdsstiillamk och all det iir angl'läget att fri1gan far en acceptabel lösning. 
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UtskottL't utgick t1r l lJXJ frt1n all regeringen i samband med stiillningstagan

dena till riitteg:ingsutrnlningL·ns hetiinkamk ii\'erviiger fr~1gan i hela lkss 

vidd. 

I den nu aktuella propositiont•n föresli1s att dl'! förliingda bidragsfi\rskottl'I 

skall utbetalas till den föriiltkr eller tidigare viirdnadshavare som barnet hor 

tillsammans med. Trots att barnet uppni1tt myndighctsilidern och sjiilv alltsi1 

fiir upphiira eventuellt underhi1llsbidrag skall det inte hli heriittigat till det 

fiirHingda hidragsfiirskotlct. D:"iremot stiills det i propositionen. som tidigare 

redovisats. krav p:'1 all harnl'I skall medverka till att fa fadL·rskap clln 

umkrh~lilshidrag faststillt dkr ft1 utg:'1.:·nde bidrag hi)jt. Den föreslagna 

urdningL'n giir det iin angt'liignare iin tidigare att spiirsmi11L't om riitk'gangs

kostnaderna snarast liises pii t:tt for barnet tillfredsstiillandL' siitt. 

Utii~·cr det anfiirda föranleder propositionen i aktuell del och nwtio1JL•n 

inte ni1gra uttalamkn friin lagutskottets sida. 

StoL·kll\llm den (1 Lkeemher I lJX-l 
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