
Socialutskottets betänkande 

1985/86:28 
om ekonomiskt stöd till barnfamiljer 
(prop. 1985/86:100, bil. 7 delvis, prop. 1985/86:96, 
prop. 1985/86: 135 och prop. 1985/86: 137 delvis) 

Sammanfattning 

J betänkandet behandlas regeringens förslag till medelsanvisningar för 

allmänna barnbidrag och bidragsförskott samt regeringens förslag om ökat 

ekonomiskt stöd till barnfamiljerna, s~1vitt avser höjning av barnbidrag och 

förliingt barnbidrag. Vidare behandlas regeringsförslag om vissa ändrade 

regler på området, innebiirande bl. a. att förlängt barnbidrag kommer att 

utgå hela året och samordnas med det allmänna barnbidraget. att bedöm

ningen av frågor om rätt till bidrag sker m{madsvis och inte si1som nu per 

kvartal, att barnbidrag utgår iiven niir barn vistas på specialskola eller 

åtnjuter bostad enligt omsorgslagstiftningen m. m. 

I anslutning till propositionsförslagen behandlas ett antal motionsyrkan

den (m. fp, c. vpk) om utformningen av det familjepolitiska stödet m. m. 

Utskottet tillstyrker propositionsförslagen och avstyrker motionsyrkan

dcn (m) om avslag pi1 förslaget om höjning av barnbidrag m. m. I lärcmot 

reserverar sig utskottets m-ledamöter. Utskottet avstyrker vidare motionsyr

kanden (m. fp. c) om inriktningen av det familjepolitiska reformarbetet, om 

införande av vårdnadsersättning för smt1barnsföriildrar. m. m. Utskottets 

m-. fp- och c-ledamöter reserverar sig gemensamt beträffande inriktningen 

av det familjepolitiska reformarbetet. Bctriiffande införande av vårdnadser

sättning m. m. avges separata reservationer. Utskottets vpk-ledamot avger 

en reservation ang{1endc motiveringen för avslag pa de borgerliga motio
nerna. 

Utskottet avstyrker vidare motionsförslag om indexreglering av barnbi

drag och förHingt barnbidrag (vpk), om socialbidrag vid vård av egna barn 

(m), införande av möjlighet till kommunal vardnadsersättning (c), barnbi

drag vid längre tids utlandsvistelse (m. fp) m. m. De olika partiernas 

företriidare i utskottet reserverar sig till förmc'm för resp. förslag 111. 111. 

Sammanlagt avges 17 reservationer (m. fp, c. vpk) och ett siirskilt yttrande 

(c). 

FEMTE HUVUDTITELN 

Propositioner 

Proposition 1985/86: 100 bil. 7 

Regeringen har under punkt C 6 (s. 44) föreslagit riksdagen 
att till Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn för budget;'tret 1986/87 anvisa 

ett förslagsanslag av 4 900 000 kr. 
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Proposition 1985/86:96 

Regeringen har föreslagit riksdagen att dels anta i propositionen framlagda 

förslag till 

1. lag om förHingt barnbidrag. 
2. lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag, 

3. lag om ändring i lagen (1984: 1095) om förlängt bidragsförskott för 

studerande. 

4. lag om ändring i lagen (1984: 1096) om särskilt bidrag till vissa 

·adoptivbarn. 

dels 

5. till C I. Allmänna barnbidrag för budgetåret 1986/87 under femte 

huvudtiteln anvisa ett förslagsanslag av 8 230 000 000 kr. 

Lagförslagen fogas vid betänkandet som bilaga I. 

Proposition 1985/86: 135 

Regeringen har föreslagit riksdagen att till Bidragsförskott för budgetåret 

1986187 anvisa dt förslagsanslag av 1 685 000 000 kr. 

Proposition 1985/86: 137 

Regeringen har i bilaga 1. st1vitt här är i fr[1ga. föreslagit riksdagen att dels 

anta i propositionen framlagda förslag till 

1. lag om ändring i lagen ( 1947:529) om allmiinna barnbidrag. 

2. lag om ändring i lagen (1986:000) om förlängt barnbidrag. 

dels utöver vad som föreslagits i prop. 1985/86:96 under femte huvudtiteln 
4. till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1986/87 anvisa ett med 

905 000 000 kr. förhöjt förslagsanslag. 

Lagförslagen fogas vid betiinkandet som />i/aga :! . 

Motioner 

Motioner väckta under allmänna motionstiden 1986 

I motion 1985/86:So234 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) hemställs. såvitt hiir 

är i fr{1ga (yrkande 3). att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen 

till känna vad som i motionen anförs om behovet av en översyn av reglerna 

för barnbidrag och bidragsförskott för barn som vistas pil statlig specialskola 

eller liknande. 

Motivering till motionen finns i motion 1985/86:Sf283. 

I motion l 985/86:So601 av Martin Olsson ( e) rn.:h Ulla Tillander ( c) hemställs 

att riksdagen beslutar att hos regeringen bcgiira utredning och förslag till 

ändringar av socialtjänstlagen syftande till att vård av egna små barn skall 

bedömas som en av samhiillct helt accepterad verksamhet. 

I motion 1985/86:So602 av Karin Israelsson (c) hemställs att riksdagen hos 

regeringen begär förslag till sådana iindringar i lagen om allmänna barnbi

drag att kvartalsanknutna barnbidrag helt upphör. 

SoU 1985/86:28 
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I motion 1985/86:So603 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) hemställs, såvitt här SoU 1985/86:28 
är i fråga (yrkande I), att riksdagen hos regeringen hegär förslag till 
reformerat familjestöd i enlighet med motionens förslag. 

I motion 1985/86:So604 av Karin Söder m. fl. (c) hemställs, såvitt här är i 
fråga (yrkandena l, 2, 9 och 10), 

I. att riksdagen beslutar att hos regeringen hegära ett reformprogram för 
familjepolitiken i linje med det som redovisas i motionen, 

2. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag till en skatte
pliktig vårdnadsersättning om 24 000 kr.lår och i en första etapp omfatta alla 
familjer med barn under tre år, 

9. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag om sådan 
ändring av kommunallagen att det är förenligt med den kommunala 
kompetensen att i en kommun införa vårdnadsersiittning. 

10. att riksdagen beslutar att, som en minimiåtgärd, hos regeringen 

begära förslag om höjning av barnbidragen om 500 kr.lår. 

r motion 1985/86:So605 av Ann-Cathrine Haglund (m) hemställs att riksda
gen hos regeringen begär förslag till en trygghctsgaranti som skulle komplet
tera vårdnadsersiittningen och föräldraförsäkringen i enlighet med vad som 

anförts i motionen. 

I motion 1985/86:So606 av Alf Svensson (c) hemställs, s{1vitt här är i fråga 
(yrkandena 4 och 10), 

4. att riksdagen hos regeringen begär förslag till vårdlön för barn i 

förskoleåldern i enlighet med vad som anförts i motionen att införas den I 
januari 1987, 

10. att riksdagen beslutar att hos regeringen hcgära förslag om höjning av 

barnbidragen med 600 kr. per barn och år fr. o. m. den 1 juli 1986. 

r motion 1985/86:So607 av Lars Werner m. fl. (vpk) hemställs. såvitt här är i 
fråga (yrkande 13), att riksdagen beslutar att barnbidraget tills vidare skall 

utgå med 25 %· av basbeloppet. 

I motion 1985/86:So614 av Ulf Adelsohn m. fl. (m) hemställs, såvitt här är i 
fråga (yrkandena 5 och 15), 

5. att riksdagen hos regeringen begär förslag till skattefri vårdnadscrsätt
ning, som skall utgå fr. o. m. den I januari 1987 med 6 000 kr. för barn mellan 
ett och tre [1rs ålder i enlighet med vad som i motionen anförts, 

15. att riksdagen hos regeringen begär skyndsamt förslag till sadan 
ändring av socialtjänstlagen att diir klart framgår att vård av egna barn skall 

betraktas som jämbördigt med förvärvsarbete. 

r motion 1985/86:So615 av Kerstin Gcllerman (fp) och Gudrun Norberg (fp) 

hemställs, såvitt här är i fråga (yrkande I), att riksdagen beslutar att som sin 

mening ge regeringen till känna vad som i motionen anförs om införande av 

ett vi1rdnadsbidrag. 

I motion 1985/86:So620 av Ingemar Eliasson (fp) hemställs att riksdagen 
beslutar att anta bifogade förslag till lag om ändring i lagen ( 1947:529) om 
allmänna barnbidrag. 
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J motion 1985/86:So621 av Ann-Cathrine Haglund (m) och Göte Jonsson (m) SoU 1985/86:28 

hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag till sadan ändring i den 
nu gällande 1 §i lagen ( 1947:529) om allmänna barnbidrag att treårsgränsen 
kommer att gälla för alla som är anställda av svenska kyrkan. svenska 
trossamfund eller till sådant ·samfund knutet organ eller av en svensk ideell 

organisation som bedriver biståndsverksamhet. 

I motion 1985/86:So622 av Rune Ryden (m) och Gullan Lindblad (m) 
hemställs att riksdagen hos regeringen anhåller om utredning och förslag 
rörande bestämmelserna om barnbidrag så att barnbidrag ej samtidigt skall 
kunna utgå såväl från Sverige som ett främmande vistelseland. 

Motion väckt med anledning av proposition 1985/86: 135 

I motion 1985/86:423 av Karin Israclsson m. fl. (c) hcmstiills att riksdagen 
beslutar att hos regeringen begiira förslag under innevarande kalenderår om 

besparingar under anslaget Bidragsförskott i enlighet med det anförda. 

Motioner väckta med anledning av proposition 1985/86: 137 

I motion 1985186:424 av Ulf Adelsohn m. fl. (m) hemställs, såvitt hiir iir i 

fråga (yrkandena 1-3, 8 och 9), 
I. att riksdagen avslår det till proposition 137 fogade förslaget till ändrad 

lydelse av 1 §i lagen (1947:529) om allmiinna barnbidrag, 

2. att riksdagen avslår det till proposition 137 fogade förslaget till ändrad 
lydelse av 1 § i lagen (1986:000) om förHingt barnbidrag. 

3. att riksdagen till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1986/87, utöver 
vad som föreslagits i proposition 1985/86: 100. bil. 7. underfemte huvudtiteln 
anvisar ett med 30 000 000 kr. förhöjt förslagsanslag. 

8. att riksdagen hos regeringen begiir skyndsamt förslag till bostadsbidrag 
med rättvisa inkomstprövningsrcgler. som utgår från disponibel inkomst 
efter skatt, 

9. att riksdagen hos regeringen begiir förslag som innebär att bostadsbi
dragen för i första hand flerbarnsfamiljerna planmässigt och successivt 
ersätts med grundavdrag. lägre inkomstskatt i övrigt samt flerbarnstillägg. 

Yrkandena 4 och 5 behandlas av socialförsiikringsutskottet, yrkamkna 6 

och 7 av skatteutskottet. 

I motion 1985/86:425 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) hemställs 

I. att riksdagen hos regeringen begär förslag till reformerat familjestöd 

enligt de riktlinjer som anvisats i motionen. nämligen valfrihet, sänkta 
marginaleffekter och fortsatt utökning av det ekonomiska stödet för 

barnfamiljer, 
2. att riksdagen beslutar om införande av ett skattefritt vårdnadsbidrag! 

småbarnstillägg på 4 000 kr. per barn och år, enligt vad som anförts i 

motionen, 
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att ett 

åtgärdsprogram mot marginaleffekterna ("fattigdomsfällan") hör utarbetas i 

enlighet med de riktlinjer som har angivits av folkpartiet. 



4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen SoU 1985/86:28 

anförts om behovet av en långsiktig reformering av det familjepolitiska 
stödet, 

5. att riksdagen hos regeringen begär förslag till finansiering av det 
familjepolitiska stödet enligtvad som anförts i motionen. 

I motion 1985/86:426 av Lars Werner m. fl. (vpk) hemställs. såvitt här är i 

fråga (yrkande 1), att riksdagen beslutar att barnbidraget och det förlängda 

barnbidraget skall göras basbeloppsanknutet på den nivå som regeringen i 
proposition 137 föreslår. 

Yrkandena 2-4 behandlas av socialförsäkringsutskottet. 

I motion 1985/86:427 av Karin Söder m. fl. (c) hemställs att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts beträffande en 

långsiktig utbyggnad av vårdnadsersättning/föräldraförsäkring till att omfat
ta alla familjer med barn i förskoleåldern. 

Motivering till motionen finns i motion 1985/86:421. 

Utskottet 

Familjepolitikens allmänna inriktning 

Allmän bakgrund 

Utskottet vill inledningsvis ge en kort redogörelse för den tidigare behand

lingen av de familjepolitiska frågorna. 

Frågan om en samlad översyn av familjepolitiken aktualiserades av 
utskottet hösten 1982. I sitt betänkande SoU 1982/83: 12 (s. 5-6) konstatera

de utskottet att barnfamiljernas ekonomiska situation blivit utomordentligt 

svår i en tid med sjunkande reallöner. stigande priser och hyror. Detta hade 

hårdast drabbat familjer med låga inkomster och flera barn. De barnfamiljer 
som lever på en enda förvärvsinkomst hade samtidigt fått det allt svårare att 

förstärka familjeinkomsten på grund av bristen på arbetstillfällen och 

barnomsorgsplatser. Utskottet konstaterade vidare att samhällets stöd till 

barnfamiljerna ger en splittrad bild och att det är svårt att överblicka 
effekterna av olika stöd i form av generella och riktade bidrag, matsubventio

ner, föräldraförsäkring, subventioner via skattesystemet m. m. För det 
fortsatta reformarbetet inom familjepolitiken ansåg utskottet att det behöv

des en helhetssyn. Olika åtgärder borde samordnas, så att de samlade 

åtgärderna åstadkommer en ekonomisk utjämning dels mellan olika typer av 

barnfamiljer, dels mellan barnfamiljer och andra i samhället. Utskottet 

uttalade vidare att regeringen genom tillsättande av en beredning eller på 

annat sätt borde låta göra en samlad översyn av familjepolitiken. De 

undersökningar som gjorts av familjeekonomiska kommitten och ensamför

älderkommitten borde enligt utskottet kunna bilda utgångspunkt för rege

ringens överväganden. Riksdagen beslöt att som sin mening ge regeringen till 

känna vad utskottet anfört. 

Våren 1984 presenterades ett regeringsförslag om utökat stöd till barnfa

miljerna, vilket bl. a. innehöll en kraftig barnbidragshöjning. I propositionen 

(prop. 1983/84: 150 bil. 2 s. 3-4) redogjorde socialministern för skälen till att 
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han valt att föreslå en höjning av barnbidraget m. m. framför en rätt till SoU 1985/86:28 
avdrag vid beskattningen. Bl. a. påpekades attdet senare skulle leda till olika 
komplikationer i skattesystemet och till att familjer utan eller med låg 
skattepliktig inkomst ändä skulle behöva kompenseras genom bidrag. I 
nuvarande situation blev, enligt socialministern, skälen sammantaget mycket 
starka för att höja barnbidragen i stället för att införa en skattereduktion eller 
liknande. 

Utskottet anförde för sin del (SoU 1983/84:35 s. 16) att det, riär det gällde 
de allmänna skälen för att i nuläget välja en barnbidragshöjning framfört. ex. 
en skattereduktion av något slag, i allt väsentligt anslöt sig till vad 
socialministern anfört. Utskottet noterade emellertid också att man fått 
bekräftat att det inledda övcrsynsarbctct på familjepolitikens område skulle 
komma att fortsätta med nu mera långsiktig inriktning (samma betänkande 
s. 11). Även familjebeskattningen skulle komma att uppmärksammas i det 
fortsatta arbetet. Liksom tidigare framhöll utskottet att om den av riksdagen 
begärda översynen skulle bli meningsfull det krävdes att arbetet kunde 
bedrivas förutsättningslöst och med öppenhet för nya lösningar eller 
kombinationer av lösningar. Samtliga motionsyrkanden om familjepoliti
kens fortsatta inriktning avstyrktes därmed. 

Våren 1985 hade utskottet alltjämt samma uppfattning. Utskottet anförde 
då följande (SoU 1984/85:18 s. 7). 

Som anförs i budgetpropositionen (bil. 7 s. 41) är det nödvändigt med ett 
fortsatt beredningsarbete med anledning av ensamförälderkommittens för
slag. Detta gäller även andra frågeställningar på familjepolitikens område. 
Det fortsatta beredningsarhetet hör ske inom ramen för den samlade översyn 

· av familjepolitiken som riksdagen begärt. Det utökade ekonomiska stöd till 
barnfamiljerna som riksdagen på regeringens förslag beslutade om förra året 
innebar en välbehövlig förstärkning för barnfamiljerna i en ekonomiskt 
trängd situation. Den innebar dock inte någon total lösning på barnfamiljer
nas ekonomiska problem. Det långsiktiga översynsarbetet på familjepoliti
kens område måste därför fortsätta i syfte att åstadkomma en bättre 
samordning mellan olika former av stöd och en större rättvisa mellan olika 
grupper. Arbetet bör, som utskottet upprepade gånger framhållit. bedrivas 
förutsättningslöst och inte bindas av några i förväg gjorda uttalanden från 
riksdagens sida. 

Utskottet förklarade sig inte kunna tillstyrka att riksdagen uttalade sig om 
inriktningen av det fortsatta familjepolitiska reformarbetet i enlighet med 
vad som yrkades i de då aktuella motionerna. Än mindre ville utskottet ställa 
sig bakom konkreta förslag om införande av vårdnadsersättning i en eller 
annan form från årsskiftet 1985-1986. De då aktuella motionsyrkandena 
avstyrktes därmed. 

I samband med behandlingen (hösten 1985) av proposition 1984/85:209 om 
förskola för alla barn hade utskottet också att ta ställning till ett antal 
motionsyrkanden rörande det fortsatta familjepolitiska reformarbetet. Ut
skottet konstaterade då (SoU 1985/86:5 s. 13) att frågor om barnfamiljernas 
ekonomiska situation bereddes i regeringskansliet. Mot bakgrund av detta 
fann utskottet ingen anledning att ta något initiativ i frågan och avstyrkte 
därför motio~erna. Inte heller beträffande förslagen till vårdnadsersättning 
fann utskottet skäl till annorlunda bedömning och avstyrkte även dessa 
motioner. 
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I årets budgetproposition erinrade föredragande statsrådet om att det SoU 1985/86:28 
familjeekonomiska stödet höjdes kraftigt den I januari 1985. Barnfamiljer-

nas ekonomiska situation motiverar dock enligt hans mening att samhällets 

stöd ökas ytterligare. Efter de överläggningar som på statsrådets initiativ ägt 

rum med de övriga riksdagspartierna har regeringen härefter framlagt ett 

antal nya förslag om ökat ekonomiskt stöd till barnfamiljerna. Förslagen tas 

upp i proposition 1985/86: 137. Propositionen innehåller bl. a. förslag om 

höjning av det allmänna barnbidraget och därmed även flerbarnstillägget. 

höjning av det förlängda barnbidraget och av studiebidraget samt höjning av 

garantinivån inom föräldraförsäkringen. I propositionen anför statsrådet. 

Lindqvist (prop. s. 3) att barnbidraget är den viktigaste delen av samhällets 

stöd till barnfamiljerna. Enligt hans mening bör även denna gång förbättring-

arna av familjestödet ske främst i form av ökade barnbidrag. Vidare anförs 

(s. 4) att chefen för finansdepartementet samtidigt föreslår förändringar i 

inkomstskatten för åren 1987 och 1988. Förslagen innebär enligt propositio-

nen betydande skattesänkningar i breda inkomstskikt och ökar förutsättning-

arna för reallöneökningar. Statsrådet anför att barnfamiljernas situation 

sålunda kommer att förbättras även genom dessa förslag. 

Propositionens förslag av höjning av barnbidrag och förlängt barnbidrag 

behandlas nedan s. 16, övriga delar av propositionsförslagen s. 14. 

Motionsförslag 

Ett flertal motioner (m, fp, c) väckta dels under den allmänna motionstiden 

1986, dels med anledning av proposition 1985/86: 137 tar ånyo upp frågor om 

familjepolitikens allmänna inriktning och om det fortsatta familjepolitiska 

reformarbetet. I anslutning härtill presenteras även olika förslag om 

införande av någon form av allmän vårdnadsersättning (m, fp, c). 

I motion J985!86:So614 a1· Ulf Adelsohn m. fl. (m) föreslås bl. a. att riksdagen 

skall begära förslag till en skattefri vårdnadsersättning som skall utgå fr. o. m. 

den 1 januari 1987 med 6 000 kr: per år för barn mellan ett och tre års ålder 

(yrkande 5). I motionen understryks föräldrarnas ansvar för barnens fostran 

och presenteras en familjepolitik som bl. a. innebär att skatten skall 

bestämmas med hänsyn till hur många som skall leva på hushållsinkomsten, 

minskad styrning av den kommunala barnomsorgen, ändrade villkor för 

inkomstprövade bostadsbidrag m. m. Bl. a. föreslås införande av ett grund

avdrag om 15 000 kr. per barn vid den kommunala beskattningen samt rätt 

till avdrag för barntillsynskostnader. När det gäller skälen för införande av 

vårdnadsersättning anförs i motionen bl. a. att detta bör ske för att snabbt 

minska klyftan i stöd mellan de familjer som får och de som inte får 

kommunal barnomsorg och för att minska behovet av de för många småbarn 

mindre lämpade småbarnsplatserna vid daghemmen. Den föreslagna vård

nadsersättningen avses finansieras inom ramen för statsbidragen till den 

kommunala barnomsorgen. Liknande synpunkter framförs även i den med 

anledning av proposition 1985/86: 1.17 väckta motione;z 1985186:424 av Ulf 

Adelsohn m. fl. (m}, vari bl. a. yrkas avslag på de i proposition 137 framlagda 

förslagen om höjning av barnbidrag och förlängt barnbidrag (se nedan s. 16). 
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I motionen yrkas också att riksdagen skall hegiira skyndsamt förslag om SoU 1985/86:28 
hostadshidrag med rättvisa inkomstprövningsregler som utgftr frim disponi-

bel inkomst efter skatt (yrkande 8) och att riksdagen skall hcgära förslag som 

innebär att bostadsbidragen för i första hand tlerbarnsfamiljerna planmiissigt 

och successivt ersätts med grundavdrag. lägre inkomstskatt i iivrigt samt 

flerbarnstilliigg (rrkande 9). 

I motion /985!86:So605 m· Ann-Cathrine Haglund (m) yrkas att riksdagen 

skall begära förslag till en trygghetsgaranti som skulle komplettera vårdnads

ersättning och föräldraförsäkring i enlighet med vad som anförs i motionen. 

Motionären anknyter till förslagen i den ovannämnda motionen So6 I 4 ( m) 

och anför att dessa förslag avsevärt skulle förbiittra den ekonomiska 

situationen och valfriheten för harnfamiljerna. Enligt motionären finns det 

dock skäl att särskilt uppmiirksamma de ensamboende vårdnadshavarna och 

deras barn. Motionären anser att vårdnadsersiittningen och föriildraförsäk

ringen bör kunna kompletteras med en rätt till inkomstutfyllnad upp till en 

viss minimistandard. ett slags trygghetsgaranti. 

I motion 1985/86:So603 a1• Bengt Westerberg m.j1. (fp) anges ett antal 

principer som motionärerna anser böra vara vägledande för en familjepoli

tisk reform under en längre genomförandeperiod. bl. a. ökad hänsyn till 

försörjningsbörda när det gäller skattesystemet, pä sikt en eliminering av 

inkomstprövningen i familjestödssystemet. en generell utformning av famil

jestiidet, ·införande av ett obeskattat vårdnadsbidrag för alla förskolebarn, 

enhctstaxa inom barnomsorgen m. m. Motioniirerna framlägger vidare ett 

antal konkreta förslag avsedda att genomföras inom tre t1r. bl. a. höjning av 

barnbidraget till 8 000 kr. per år samt vtmlnadsbidrag på 4 000 kr. per år och 

förskolebarn. och yrkar att riksdagen skall begära förslag till reformerat 

familjestöd i enlighet med motionen (yrkande I). i motion 1985/!ll):./25 (fp) 

av samma motionärer utvecklas och konkretiseras dessa förslag. Motionärer

na yrkar i anslutning härtill att riksdagen skall begära förslag till reformerat 

familjestöd enligt riktlinjerna i motionen. nämligen valfrihet. sänkta margi

naleffekter och fortsatr utökning av det ekonomiska stödet för barnfamiljer 

(vrkande I). att riksdagen skall hesluta om införande av ett skattefritt 

vårdnadsbidrag/småbarnstilliigg på 4 000 kr. per barn och år fr. o. m. den I 

juli 1986 för barn upp till tre år (yrkande 2). att riksdagen uttalar sig för ett 

åtgärdsprogam mot marginaleffekterna (fattigdomsfällan) i enlighet med 

motionens riktlinjer (yrkande 3), att riksdagen skall ge regeringen till känna 

vad som i motionen anförts om en långsiktig reformering av det familjepoli

tiska stödet (yrkande 4) samt att riksdagen skall begära förslag till finan

siering av det familjepolitiska stödet i enlighet med motionen (vrkande 5). 

Beträffande finansieringen pekas det i motionen på följande finansieringsvä

gar. nämligen en successiv sänkning av det kommunala grundavdraget, 

successivt avskaffande av livsmedelssubventionerna samt utebliven höjning 

av bostadsbidragen. Till detta kommer enligt motionärerna en minskning av 

socialbidragen till följd av den föreslagna utbyggnaden av det familjepolitis

ka stödet. 

I motion /985186:So615 av Kerstin Ge/lerman och Gudrun Norberg (båda 

fp) yrkas ett tillkännagivande av vad i motionen anförts om införande av ett 
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vårdnadshidrag. Motionärerna påtalar skillnaderna i samhällsstöd mellan SoU 1985/86:28 
familjer som får kommunal barnomsorg och s{1dana som inte kan få det eller 
som sjiilva tar hand om sina barn. Motionärt:rna vill utstriicka rätten till 
ledighet för vård av harn fram till dess barnet uppnått tre års ålder och i 
anslutning därtill införa vårdnadsbidrag. 

I motion J985/86:So604 lll' Karin Söder m.fl. (ej yrkas att riksdagen skall 

begära ett reformprogram för familjepolitiken i linje med vad som redovisas i 
motionen (yrkande/). I motionen nämns hl. a. införande av en skattepliktig 
vårdnadsersättning för familjer med barn i förskolcäldcrn. ändrade regler för 

statshidrag till barnomsorgen. ändrade regler för arbetsgivaravgifter för 
privat barnomsorg. lindrad beskattning för privata dagmammor. ökad 
skattereduktion för familjer med en inkomst. utbyggt barnbidrag m. m. 
Motioniirerna framstiiller ocks[1 ett siirskilt yrkande om att riksdagen skall 
begära förslag till en skattepliktig v{1rdnadscrsättning om 24 000 kr.lår för 
alla familjer med barn upp till tre år (yrkande 2). Motionärerna yrkar ocks(1 
införande av möjlighd till kommunal vårdnadsersättning. Detta yrkande 
behandlas nedan (s. 11 ). I motionen anförs bl. a. att centerpartiet formar sin 

politik för famil jcrnas valfrihet och avvisar politiska pekpinnar om familjer
nas val och prioriteringar. I den med anledning av propo~ition 137 väckta 
motion 1985186:427 (c) av samma motioniirer yrkas ett tillkännagivande 
ang[1cnde en långsiktig utbyggnad av vi"irdnadsersättningiföriildraförsäkring 
till att omfatta alla familjer med barn i förskoleåldern. Motionärerna anför 

bl. a. att förslagen i proposition 137 om höjd garantinivå inom föriildraför
säkringen m{1ste ses som ett genombrott för tanken om v[trdnadsersiittning. 
Motioniirerna vill dock att riksdagen skall sl[1 fast den långsiktiga m<'tlsätt
ningen genom ett uttalande att v{irdnadsersiittningcn skall byggas ut till att 
omfatta alla familjer med barn i förskoleåldern i enlighet med centerpartiets 
förslag. 

I motion J985186:So606 m· Alf S1·e11sso11 (c) begärs ocksf1 förslag om 
vårdnadsersiittning. Motioniiren yrkar att riksdagen skall begära förslag till 
vitrdli.in för familjer med barn i förskolefildt:rn att införas frf1n den 1 januari 
1987 (yrkande 4). Yårdlönen bör enligt rnotioniirt:n vara beskattad och utgå 
med 10 <;; av basbeloppet per m[rnad för det första barnet. hälften för 
följande barn. 

Ctskottets överväganden 

De förslag om ökat ekonomiskt stöd till barnfamiljerna som läggs fram i 

proposition 1985/86: 137 innebiir. liksom den barnbidragshöjning som triidde 
i kraft den 1 januari 1985. ett viilbehövligt tillskott till barnfamiljernas 

ekonomi. Utskottet ser med tillfredsstiillt:lse att det skapats utrymme fiir en 
ytterligare höjning av det allmiinna barnbidraget. \'ilket utskottet ser som 

den viktigaste delen av samhällets stöd till barnfamiljerna. Denna syn på 
barnbidragets roll kommer till uttryck ockst1 i propositionen (se ovan s. 7) 
Utskottet vill samtidigt erinra om sina tidigare uttalanden att det behövs ett 

fortsatt ltrngsiktigt iiversynsarbete pi1 familjepolitikens omrf1de och att detta 
arbete bi.ir bedrivas fiirutsiittningsliist. Utskottet anser fortfarande att det 
finfö ett 'tort behov av en helhetssyn p{1 barnfamiljernas ekonomiska 

I" Riksd11ge11 /985.?ilJ. 12 sam/. Nr 28 
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situation. Utgångspunkten bör vara att olika ötgiirder skall komplettera SoU 1985/86:28 

varandra så att de tillsammantaget leder till en riittvis fördelning av 

samhällets stöd och därmed en utjämning mellan barnfamiljer och icki:-

harnfamiljer samt mellan olika inkomstskikt. Att i förväg binda sig för vissa 

typer av lösningar vore olyckligt, vilket utskottet framhållit upprepade 

gånger. Utskottet, som förutsätter att man inom regeringskansliet fortsätter 

arbetet med en reformering av familjepolitiken, avstyrker diirför motionerna 

So603 (fp) yrkande I, So604 (c) yrkande 1. So605 (m ), So615 (fp) och 425 (fp) 

yrkande I. 

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet även yrkande 3 i 

motion 425 (fp). Utskottet avstyrker av samma skäl :iven yrkande 4 i samma 

motion. 

När det giiller införande av rårt111adsersiit111i11g. sm[ibarnstilliigg eller liknan

de har utskottet tidigare av de skäl som ovan anförts stiillt sig avvisande till 

sådana förslag. Utskottet har alltjämt samma inställning. Det kan tilläggas 

att de konkreta förslag som framlagts (m. fp. c) dessutom företer betydande 

skillnader i fråga om sådana grundläggande villkor som om ersiittningen skall 

anses ge kompensation för en arbetsinsats och därmed vara skattepliktig. 

eller om den skall vara skattefri och neutral till hur förilldrarna ordnar 

omsorgen om sina barn. Förslagen skiljer sig även i frt1ga om värdnadsers:itt

ningens belopp, om i vad män storleken skall vara relaterad till antalet barn 

m. m. Enligt utskottets uppfattning finns inte skäl för riksdagen att gfi in 

niirmare på förslag vars konsekvenser för olika typer av barnfamiljer iir s;1 

svära att överblicka. Utskottet avstyrker allts;I motionerna So604 (c) yrkande 

2. So606 (c) yrkande 4, So614 (m) yrkande 5, 425 (fp) yrkande 2 och 427 (c). 

:-.lär det giiller förslaget i motion 1985/86:425 (fp) yrkande 5 angfiendc 

finansieringen av det familji:politiska stödet vill utskottet erinra om att 

finansutskottet nyligen behandlat folkpartiets förslag till finansiering av de av 

partiet föreslagna familjepolitiska atgärderna. Finansutskottet fann diirvid 

att den anvisade finansieringen inte var tillriicklig och att den skulle ha en 

bngsiktigt dr:inerande budgeteffekt (Fil' 1985!86: lll s. 5ll). 

Socialutskottet kan med hiinvisning till det anförda inte st;illa sig bakom L'lt 

tillkännagivande i enlighet med rnotionsförslagct och avstyrker alltS:1 motion 

425 (fp) i hiir aktuell del (yrkande 5). 

I motion 1985/86:424 ( m) aktualiseras vidare regler och villkor för hos1wl.1-

bidrag (yrkandena 8 och 9). Utskottet konstaterar i dc::nna del att bostads

kommitkn i sitt slutbetiinkande (del I, SOl' 1986:5) behandlat grundliiggan

dc fd1gor om bostadsbidragssystcmets utformning, bl. a. om inkomstpröv

ningen, och föreslagit vissa regeliindringar. Kommittens förslag skall remiss

behandlas och därefter beredas inom regeringskansliet med sikte på en 

proposition till riksdagen hösten 1986. Bostadsutskottet har nyligen aYstyrkt 

två motionsyrkandcn ( m) av samma inneh<'ill som de nu aktuella med 

hänvisning till beredningen av bostadskommittens förslag ( BoU 1985/86: 12 

s. 4 ). Socialutskottet har inte anledning att göra annan bedömning iin 

bostadsutskottet och avstyrker sCilunda rlll.1tion 424 ( m) i aktuell del 

(yrkandena 8 och 9). 10 



Kommunal vårdnadsersättning m. m. 

Tre motioner (m resp. c) tar upp kommunernas möjlighet att genom 

kommunal vårdnadsersättning eller genom socialbidrag ge ekonomiskt stöd 

till föräldrar som önskar avsti\ frfm förvärvsarbete för att sj:ilva vårda sina 

barn. 

I 11101io11 /985!86:So60/ m· lvfartin Olsson och Ulla Tillander (båda c) yrkas att 

riksdagen skall begiira förslag om ändring av socialtjänstlagen syftande till att 

vård av egna små barn skall bedömas som en av samhället helt accepterad 

verksamhet. Motioniirerna diskuterar en dom av regeringsrätten 1985, 

varigenom domstolen avslagit begäran om bistfmd i form av socialbidrag i det 

fall plats anvisats inom kommunens barnomsorg och modern därför varit . 

oförhindrad att si~ka arbete. Motionärerna anför bl. a. att familjepolitiken 

bör utgå frtm den självklara förutsiittningen att alla barn har rätt till omsorg 

och att all omsorg m{1ste värderas och ersättas. Föriildrarna måste enligt 

motioniircrna ha valfrihet mellan att anlita samhällets eller annan barnom

sorg och att avstå från förvärvsarbete utanför hemmet för att själva på heltid 

värda sina smt1 barn. Motioniirerna vill ha en sådan iindring av socialtjiinstla

gen att föriildrarna ges denna valfrihet och att vf1rd av egna barn blir en av 

samhället helt accepterad verksamhet. 

I 11w1io11 1985!86:So6l ../av Ulf ,-\delsohn 111. jl. (111) yrkas att riksdagen skall 

bcgiira en si1dan iindring av socialtjiinstlagen att det klart framgår att vård av 

egna barn skall betraktas som jämbördigt med förvärvsarbete Cvrkande 15). 
Även dessa motioniirer tar upp den ovannämnda regeringsrättsdomen om 

vägrat socialbidrag i det fall barnomsorgsplats erbjudits. Motionärerna 

kritiserar att en hemarbetande föriilder som inte stiillt sig i daghems- och 

arhetslöshetskii skall anses "frivilligt avhålla sig från att arbeta" trots att 

vederbörande utför ett arbete som pi1 daghem skulle kosta över 100 000 kr.. 

fiir två barn. \1otionärerna anför att socialbidrag alltid är en nödlösning. men 

niir behov därav trots allt uppst{1r vård av egna barn bör jämställas med 

motsvarande förvärvsarbete. 

Ett förslag med liknande syfte som i de två nu nämnda motionerna 

framliiggs i 11101io11/985!86:Soon4111· Karin Siider 111.fl. (c). I denna motion 

yrkas att riksdagen skall begära förslag om ;indring av kommunallagen så att 

det blir förenligt med den kommunala kompetensen att i en kommun införa 

drdnadsersiittning (yrkande 9). \1otionärerna anför att det inom en rad 

kommuner tas initiativ för att lokalt skapa en vårdnadsersiittning. Dessa 

initiativ skall ses som ett resultat av en bred och entydig folklig opinion för 

riittvisa mellan olika barnfamiljer när det gäller omsorgen om små barn. 

Kommunen skall enligt motionärerna ha möjlighet att direkt betala ut 

vitrdnadsersiittning. Om detta förutsätter en iindring av kommunallagen bör 

det ske. 

fri1gan om riitt till socialbidrag vid vård av egna barn behandlades av 

utskottet under föregiiende riksmöte. I sitt betänkande SoU 1984/85: 18 
(s. 7 f.) redovisade utskottet bl. a. vissa uttalanden som gjorts av riksdagen i 

samband med sociaftjiinstlagens tillkomst, inneh{tllet i socialstyrelsens 

allmänna ri1d pi1 omri1det, samt slutligen innehålld i regeringsriittens då 

nyligen meddelade dom. Utskottet anförde härefter följande. 

SoU 1985/86:28 

[] 



Utskottet konstaterar för sin del att riksdagens enhiilliga uttalanden i SoU 1985/86:28 
samband med socialtjänstlagens tillkomst utgår från synen att den som själv 
kan försörja sig genom eget arbete inte bör ha rätt till socialbidrag. Utskottet 
anser detta vara en naturlig utgångspunkt även för bedömningen av sttdana 
fall som motionärerna tar upp. Den som inte har ett arbete bör således i vart 
fall stå till arbetsmarknadens förfogande. Utskottet konstaterar att rege-
ringsrättens prejudicerande avgörande går i samma riktning. I den mån det i 
ett enskilt fall finns särskilda omstiindigheter som motiverar rätt till bistånd 
trots att den sökande inte vill ställa sig till arbetsmarknadens förfogande finns 
möjlighet att efter prövning iindå låta socialbidrag utgå. 

Utskottet kan således inte acceptera synsättet att var och en som har barn 
skall kunna välja att avstå från förvärvsarbete för att - om inkomsterna då 
inte räcker till - i stället fä socialbidrag. I första hand måste den enskilda 
människan själv ta ansvar för sitt liv och efter förmåga försöka försörja sig 
och sin familj. Socialbidraget bör, som framhölls då socialtjänstlagen antogs, 
vara en sista resurs för att trygga den enskildes försörjning när andra 
möjligheter tryter. Utskottet kan inte gi1 med pi\ att socialbidraget skall 
anviindas som ett medel för att förverkliga allmänna familjepolitiska mal, 
såsom motionsförslaget syftar till. 

Motionsyrkanden om införande av möjlighet att utge kommunal vårdnadser

sättning har ett flertal gånger avstyrkts av konstitutionsutskottet, senast i 

betiinkande KU 1985/86: 15 ( s. 48). I det niimnda bctiinkandet upplyses även 

(s. 18) att regeringen den 12 december 1985 beslutat att inte vidta nägon 

Mgärd med anledning av framställningar fr{m sex kommuner om att 

regeringen skulle verka för en lagändring som gör det möjligt för en kommun 

att jnföra vårdnadsersättning för vård av egna barn. 

Utskottet har niir det gäller socialbidrag för v[ml av egna barn samma 

uppfattning som tidigare och avstyrker allts{t motionerna So60 I (c) nch So614 

(m) yrkande 15. 

När det giiller yrkandet motion So604 (c) nm möjlighet till kommunal 

vårdnadsersättning uppfattar utskottet detta förslag som närmast syftande 

till att kompensera föriildrar som inte ;1tnjuter kommunal barnumsorg. 

Förslaget har således ett starkt samband med det ansvar för barnomsorgen 

som åvilar kommunen enligt socialtjiin~tlagen. Utskl1ttet vill med anledning 

därav erinra om att riksdagen i höstas stiillde sig bakom förslagen i 

proposition 1984/85:209 om förskola för alla barn, innebiirande att man slng 

fast principen om alla barns riitt att fr. o. m. ett och ett hal\'t ~irs ölder och 

fram till skolstarten delta i en kommunal förskoleverksamhet. Enligt 

propositionen skall utbyggnaden av barnomsorgen ske i sitdan takt att 

barnomsorgsverksamheten iir utbyggd senast ~r 199 I. För de barn vars 

föriildrar förvärvsarbetar eller studerar iir det i första hand fr[1ga nm behov av 

barnomsorg i daghem eller familjedagh~·m. För övriga barn avs~·s öppen 

förskola eller deltidsgrupp (prop. s. 17). 

Enligt utskottets mening skulle l'n mi1jlighet for kommunerna att utge en 

kommunal v[trdnadsersiittning kunna fa den cffckkn att vissa kommuner 

föredrog detta framför att bygga ut barnomsorgen. Detta skulle motverka 

förverkligandet av en förskola för alla barn och dessuhHn försdra arbetet fiir 

kvinnors jtimställdhet. Utskotkt. som tidigare uttalat att det iir angeliiget att 

den planerade utbyggnaden av barnomstirgcn kommer till st~md (Sol T 12 



1985/86:5 s. 8), kan av dessa skäl inte ställa sig hakom förslaget om möjlighet SoU 1985/86:28 
till kommunal vårdnadsersättning. Utskottet avstyrker således motion So604 
(c) i här aktuell del (yrkande 9). 

Vissa lagstiftningsfrågor 

I proposition 1985186:96 föreslås en ny lag om förlängt harnbidrag avsedd att 
träda i kraft den 1 juli 1986. Förslaget innebär att riksförsäkringsverket och 
de allmänna försäkringskassorna övertar administrationen m' det förlängda 

barnbidraget, som härigenom förs över från det studiesociala området till 

socialförsäkringsområdet. Reglerna anpassas till dem som gäller för allmänt 
harnbidrag och utbetalningarna samordnas. Vidare föreslås vissa ändringar i 
lagen ( 1984: 1095) om förlängt bidragsförskott för studerande och i lagen 
( 1984: 1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn. Båda är av redaktionell 

karaktär. 

Utskottet tillstyrker förslagen. 

I samma proposition föreslås vidare ändringar fr. o. m. den l juli 1986 i lagen 
(1947:529) om allmänna barnbidrag som - förutom en anpassning till den nya 

lagen om förlängt barnbidrag-, bl. a. innebär utvidgad rätt till barnbidrag för 

barn i specialsko/an och för barn som erhåller bostad enligt omsorgslagstift

ningen. 
I motion /985186:50234 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) yrkas ett tillkänna

givande av vad i motionen anförts om behovet av en översyn av reglerna för 
bl. a. barnbidrag för barn som vistas på statlig specialskola eller liknande 

(yrkande 3 delvis). Motionärerna påpekar att rätten till barnbidrag, fler
barnstillägg m. m. för närvarande är begränsad för handikappade barn som 
vistas på institutioner. De erinrar om att riksdagen tidigare uttalat att det är 

angeläget att en regeländring kommer till stånd. 

Utskottet behandlade under föregående riksmöte ett flertal motioner av 
samma innebörd som den nu aktuella (SoU 1984/85:18 s. 13 f.). Som framgår 
av motionen underströk utskottet då kraftigt angelägenheten av en regeländ
ring beträffande barnbidrag till barn i specialskolor och förutsatte att 
regeringen skyndsamt skulle överväga dessa frågor med sikte på ett 

avskaffande av nuvarande system med s. k. klädbidrag. 
Utskottet konstaterar att regeringen nu i proposition 1985/86:96 framlagt 

förslag i enlighet med vad riksdagen begärt och tillstyrker propositionen i här 
aktuell del. Motionsyrkandet (fp) päkallar därför ingen riksdagens åtgärd, 

såvitt nu är i fråga. 

I samma proposition föreslås vidare ett bemyndigande för regeringen att 

träffa överenskommelse med andra länder om barnbidrag. Regleringen i 

lagen om allmänna barnbidrag kommer härigenom att överensstämma med 

vad som gäller enligt 20 kap. 15 ~ lagen (1962:381) om allmän försäkring. 

Ändringen syftar till att göra det möjligt att genom konventioner träffa 

överenskommelser om förmåner vid vistelse i annat land än det egna i syfte 

bl. a. att undvika dubbelbetalningar. I propositionen anförs (s. 17) att 

målsättningen när konventioner sluts regelmässigt är att det utsändandc 

landets lagstiftning skall fortsätta att gälla och det andra landets lagstiftning 
vika.· 
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I motion 1985186:50622· ai· Rune Ryden och Gullan Lindblad (båda 111) SoU 1985/86:28 
yrkas att riksdagen skall begära utredning och förslag som syftar till att 
barnbidrag inte skall kunna utgå samtidigt såviil från Sverige som från ett 
främmande vistelseland. Motionärerna tar upp ett fall där bidrag utgått 
retroaktivt efter en utlandsvistclse trots att barnbidrag också utbetalats från 

vistelselandet under motsvarande tid. Motionärerna ifrågasätter om barn-
bidrag skall kunna utgå från båda länderna och anser att dylika förhållanden 
bör kunna regleras genom någon form av överenskommelse/konvention. 

I propositionen har som ovan nämnts föreslagits. ett bemyndigande för 
regeringen att träffa överenskommelse med andra länder om· rätt till 
barnbidrag, vilket enligt utskottets mening tillgodoser syfkt med motion 
So622 (m). I sammanhanget kan erinras om att riksdagen tidigare på förslag 
av utskottet givit regeringen till känna behovet av en förutsättningslös 
översyn av hithörande regler i lagen om allmänna barnbidrag i syfte att skapa 
större enhetlighet och bättre samordning i förhållande till andra sociala 

förmåner, här och utomlands (SoU 1983/84: 17 s. 4, rskr. 211 ). Skäl för detta 
var bl. a. att nuvarande regler gör att barnbidrag i vissa fall kan utgå samtidigt 

såväl från Sverige som från annat land. Det nu aktuella motionsyrkandet 
påkallar således ingen riksdagens åtgärd. Propositionsförslaget tillstyrks. 

I proposition 1985186:137 framläggs vissa ytterligare lagförslag som rör 
villkoren för förlängt barnbidrag. Dessa ändringar avses träda i kraft den I 
januari 1987. Förslagen innebär såvitt nu är i fråga (3 §lagen om förlängt 
barnbidrag) att förlängt barnbidrag lämnas t. o. m. den månad eleven slutför 
utbildningen eller avbryter studierna, dvs. den nuvarande begränsningen till 
läsåret september-maj föreslås borttagen. Propositionsförslagen tillstyrks i 
de motioner som berört det. Även utskottet tillstyrker förslaget. 

I samma proposition föreslås vidare att den nuvarande kvartalsanknytningen 
vad gäller rätten till barnbidrag upphör och anpassas till den månadsregel 
som gäller i fråga om utbetalningen av bidraget (2 och 3 §§ lagen om 
allmänna barnbidrag). På en punkt föreslås dock ett bibehållande av 
nuvarande kvartalsregel: barnbidrag kommer även enligt det nya förslaget 
att utgå t. o. m. det kvartal då barnet fyller 16 år. Skäl härför är att man velat 
undvika en försämring för de barn som inte fortsätter att studera i 
gymnasieskolan. Visst undantag görs även beträffande institutionsvård (7 §i 

dess lydelse enligt prop. 96). En kvartalsanknytning kommer även att kvarstå 
vad gäller flerbarnstillägg för studerande i åldrarna 16-19 år (2 b ~). 

I motion 1985/86:So602 av Karin Jsraelssoiz (c) yrkas att riksdagen skall 

begära sådana ändringar i lagen om allmänna barnbidrag att kvartalsanknut

na barnbidrag helt upphör. 

Som ovan framgått innebär förslagen i proposition 137 att kvartalsanknyt

ningen i huvudsak upphör. De undantag som ännu kvarstår är begränsade 
och får tills vidare accepteras. Förslagen tillgodoser alltså i huvudsak syftet 
med motion So602 (c), som enligt utskottets mening därför inte påkallar 

någon riksdagens åtgärd. 

Frågan om rätt till barnbidrag vid längre tids utlandsvistelse tas upp i två 

motioner. Bakgrunden härtill är följande. 14 



Riksdagen beslutade i december 1984 att 1 * i lagen om allmänna SoU 1985/86:28 
barnbidrag skulle ändras pä så sätt att det fr. o. ni'. år 1985 gäller en principiell 
ettårsgräns för barnbidrag under vistelse utomlands (prop. 1984/85:39, SoU 
6). Om vistelsen är avsedd att vara längre tid än ett ar skall alltsa barnbidrag 
inte utgå. För barn till statligt anställda som utför arbete utomlands gäller 
ingen tidsbegränsning. För barn till svenska missionärer och präster gäller 
liksom tidigare en treårsgräns. vilket före lagändringen gällde som allmän 
huvudregel. 

Utskottet har tidigare behandlat motionsförslag om utsträckt rätt till 
barnbidrag för barn till alla som är anställda av svenska kyrkan, svenska 
trossamfund eller till st1dant samfund knutet organ eller av en svensk ideell. 
organisation som bedriver biståndsverksamhet. 

Utskottet anförde i betänkandet SoU 1984185:6 att det delade åsikten att 
det är önskvärt att likställa olika typer av ideellt biståndsarbete, så att samma 
förmåner kommer att utgå till alla som är anställda av ett svenskt trossam
fund eller av en svensk ideell organisation som bedriver biståndsverksamhet i 

utvecklingsländer. Det viktiga var dock enligt utskottet att möjligheterna att 
bedriva ideellt biståndsarbete inte försämrades. Om detta krav tillgodosågs i 
form av särskilda undantagsregler i Jagen om allmänna barnbidrag eller i 

form av ekonomisk kompensation i annan ordning var enligt utskottet mera 
en praktisk fråga. Utskottet ansåg för sin del den i propositionen föreslagna 
linjen - dvs. utbetalning av motsvarande bidrag genom SIDA - vara den 

enklaste och mest lättilHimpade lösningen. 
I betänkande SoU 1984/85: 18 konstaterade utskottet att ingenting nytt 

hade framförts sedan riksdagen senast tog ställning till denna fråga. 
Utskottet tillade att erfarenheterna får utvisa om det finns skäl att överväga 
andra lagtekniska lösningar för att inte försvåra det ideella biståndsarbetet. 
Utskottet ville alltså inte gå in på en förnyad prövning av den lagändring som 
trädde i kraft vi.d årsskiftet 1984/85 och avstyrkte därmed den då aktuella 
motionen. 

I motion 1985/86:So620 av Ingemar Eliasson (fp) yrkas att riksdagen skall 
anta ett till motionen bifogat lagförslag, innebärande att det i tiden 
obegränsade undantag som för närvarande gäller för barn till statligt 
anställda som utför arbete utomlands utsträcks att gälla även medföljande 
barn till den som är anställd av svenska kyrkan, ett svenskt trossamfund eller 
till sådant samfund knutet organ eller av en svensk ideell organisation som 
bedriver biståndsverksamhet. Motionären anför bl. a. att samhället bör inta 
en positiv inställning till det biståndsarbete som bedrivs av ideella organisa
tioner. Det bör därför finnas en generell rätt till barnbidrag för barn till 

utlandsstationcrade präster, missionärer och biståndsarbetare m. fl., oavsett 

hur lång utlandsvistelsen är. 

I motion 1985/86:So62 / m· Ann-Cathrine Haglund och Göte Jonsson (båda 

m) yrkas att riksdagen skall begära förslag till sådan ändring av lagen om 

allmänna barnbidrag att treårsgränsen kommer att gälla för alla som är 

anställda av ovannämnda samfund och ideella organisationer. I denna 

motion anförs bl. a. att missionsarbete och ideellt biståndsarbetc företer 

betydande likheter vad gäller såväl arbetsinnehåll som organisationsbak
grund. Det är därför önskvärt att likställa olika typer av ideellt histåndsarbe- 15 



te. De volontärbidrag som administreras av SIDA utjämnar inte de SoU 1985/86:28 
ekonomiska skillnaderna. Motionärerna anser därför att den tidigare 
treårsgränsen för barnbidrag vid utlandsvistelse bör utsträckas att gälla inte 
bara barn till präster och missionärer utan även barn till andra personer 

anställda av svenska kyrkan, ett svenskt trossamfund eller till ett sådant 
samfund knutet organ eller av en svensk ideell organisation som bedriver 
bistånds verksamhet. 

Utskottet anser inte att någonting nytt har framkommit som skulle motivera 
en omprövning av riksdagens tidigare ställningstagande i denna fråga. Som 

utskottet tidigare anfört får erfarenheterna utvisa om det finns skäl att 
överväga andra lagtekniska lösningar för att inte försvåra det ideella 
biståndsarbetet. Utskottet förutsätter att regeringen följer tillämpningen av 
nu aktuella regler och om så skulle visa sig motiverat tar initiativ till lämpliga 

åtgärder. Utskottet avstyrker sålunda såväl motion So620 (fp) som motion 
So621 (m). 

Storlek av barnbidrag och förlängt barnbidrag 

I proposition 1985/86:137 om ökat ekonomiskt stöd till barnfamiljer föreslås 
en höjning av det allmänna barnbidraget med 1 020 kr. per år och barn 
fr. o. m. den 1 januari 1987 (1 § i förslaget till lag om ändring i lagen om 
allmänna barnbidrag). En motsvarande höjning föreslås beträffande det 

förlängda barnbidraget (1 § i förslaget till lag om ändring i den iinnu inte 
formellt beslutade lagen om förlängt barnbidrag). 

Beträffande medelsanvisningen för Allmänna barnbidrag har i proposition 
1985/86:96 föreslagits ett belopp av 8 230 milj. kr. avseende allmänna 
barnbidrag och förlängt barnbidrag. Detta belopp föreslås i proposition 

1985/86:137 höjt med ytterligare 905 milj. kr. såsom en konsekvens av de 
föreslagna regeländringarna. Av beloppet avser 875 milj. kr. den belopps
mässiga höjningen av bidragen. 

Ett flertal motioner från samtliga oppositionspartier tar upp storleken av 
barnbidrag och förlängt barnbidrag . 

. I motion 1985186:424 av Ulf Adelsohn m.fl. (m) yrkas avslag på den 

föreslagna höjningen av det allmänna barnbidraget Cvrkande J) och på 

höjningen av det förlängda barnbidraget (yrkande 2). I anslutning härtill 

yrkas en motsvarande mindre medelsanvisning (-875 milj. kr.) till Allmänna 

barnbidrag Cvrkande 3). Motionärerna anför bl. a. att de höjda barnbidragen 

finansieras med höjda skatter som i stor utsträckning drabbar barnfamiljerna 

själva. Rundgången skulle därför fortsätta och bidragsberoendct ytterligare 

öka. Motionärerna anser att barnfamiljernas ekonomi i stället bör stärkas 

genom att hänsyn tas till deras lägre skatteförmåga genom sänkt inkomst
skatt i form av grundavdrag för barn. 

I mo.tian 1985186:So604 av Karin Söder m.fl. (c), som väckts under den 

allmänna motionstiden, yrkas att riksdagen beslutar att som en minimiåtgärd 

hos regeringen begära förslag om höjning av barnbidragen med 500 kr. per år 

(yrkande JO). I motion 1985186:427 (c) av samma motionärer konstateras att 

förslagen j proposition 1985/86: 137 är i enlighet med centerpartiets krav och 

familjepoli~iska program. 
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I motion 1985186:So606 av Alf Svensson (c) yrkas att riksdagen skall begära SoU 1985/86:28 
förslag om höjning av barnbidragen med 600 kr. per barn och år fr. o. m. den 

1 juli 1986 (yrkande 10). 

I motion /985186:So607 av Lars Werner m. fl. (vpk), som väckts under den 

allmänna motionstiden, yrkas att riksdagen beslutar att barnbidraget tills 
vidare skall utgå med 25 %· av basbeloppet (yrkande 13). Motionärerna 
anför att en barnbidragshöjning behövs dels därför att inflationen urholkat 

tidigare belopp, dels därför att levnadsomkostnaderna har ökat. De erinrar 

vidare om att vpk under många år krävt att barnbidraget skall motsvara 25 % 

av basbeloppet och indexregleras. I motion 1985186:426 (i·pk) av samma 

motionärer anförs att de åtgärder som har störst betydelse om man vill 

förbättra inte bara för barnfamiljerna utan iiven för andra ekonomiskt svårt 

ställda grupper är att ta bort momsen på maten och att minska boendekostna

derna. Motionärerna konstaterar vidare att förslagen i proposition 1985/ 

86: 137 tillgodoser vpk:s krav vad giiller storleken på barnbidraget, däremot 

inte kravet att barnbidraget skall vara basbeloppsanknutet. Enligt motionä

rerna är det inte rimligt att varje nödvändig barnbidragshöjning skall behöva 

föregås av en s{1 ingående och långsam process som en prövning av regering 

och riksdag innebär. Motionärerna yrkar i enlighet hiirmed att såviil 

barnbidraget som det förlängda barnbidraget skall göras basbeloppsanknutet 

på den nivå som föreslås i proposition 137 (yrkande I). 

Utskottet har i det föreg{1ende anslutit sig till propositionens syn att 

barnbidraget är den viktigaste delen av samhällets stöd till barnfamiljerna. 

Även om andra familjepolitiska åtgärder också kan vara motiverade framstår 

i nuläget en barnbidragshöjning som det bästa och mest effektiva sättet att 
snabbt nå alla barnfamiljer med ett förbättrat ekonomiskt stöd. Utskottet 

tillstyrker sålunda propositionens förslag om höjning av barnbidrag och 

förlängt barnbidrag och avstyrker motion 1985/86:424 (m) yrkande 1 resp. 2. 
Utskottet avstyrker iiven förslagen om en mindre barnbidragshöjning från 

den I juli 1986, vilka framförs i motionerna So604 (c) yrkande 10 och So606 

(c) yrkande 10 och som får anses tillgodosedda genom förslagen i proposi

tionen. 

Som en följd av detta utskottets ställningstagande tillstyrker utskottet även 
den i propositionerna föreslagna mcdelsanvisningen till Allmänna barnbi

drag och avstyrker motion 1985/86:424 (m) yrkande 3. 

När det gäller den i vpk-motionerna aktualiserade frågan om en indexregle

ring av barnbidraget kan erinras om att utskottet vid Oera tidigare tillfällen 

avstyrkt sf1clana förslag från vpk. senast i betänkande SoU J 983/84:35. 

Utskottet anförde då bl. a. (s. 13) att en indexreglering av barnbidraget 

skulle minska möjligheterna till en förutsättningslös prövning av på vilket 

siitt stödet till barnfamiljerna bör utformas för att nå de mest behövande. 

Utskottet har inte ändrat inställning i denna principfråga och avstyrker 

sålunda motion 1985/86:426 ( vpk) yrkande I såväl vad gäller det allmänna 

barnbidraget som vad gäller det förlängda barnbidraget. 

I • * Riksdagen 1985186. 12 sam/. iVr 28 
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Bidragsförskott m. m. 

I proposition 1985/86: 135 hemställs att riksdagen till Bidragsförskott för 
budgetåret 1986/87 anvisar ett förslagsanslag av 1 685 milj. kr. I propositio

nen anförs att riksdagens revisorer inom kort kommer att i skrivelse till 
riksdagen framlägga olika förslag beträffande underhållsbidrag och bidrags
förskott. Föredragande statsrådet anför att denna skrivelse bör avvaktas 
innan regeringen lämnar förslag till riksdagen i dessa frågor. Enligt statsrå

dets bedömning bör frågan tas upp inom regeringen senare under kalenderå
ret 1985/86. Den föreslagna medelsanvisningen utgår tills vidare från 
oförändrade underhållsbidrags- och bidragsförskottsregler. 

I motion 1985186:423 al' Karin Jsraelsson m. fl. {c) yrkas att riksdagen skall 
begära förslag under innevarande kalender~11· om besparingar under anslaget 
Bidragsförskott. Motionärerna anför bl. a. att rapporten frän riksdagens 

revisorer nu framlagts och att där redovisas omfattande möjligheter till 
besparingar. 

Utskottet tar denna dag även ställning till Förslag 1985/86: 17 från 
riksdagens revisorer angående statens utgifter för bidragsförskott. Utskottet 
uttalar sig därvid för en förutsättningslös utredning av nuvarande regelsys

tem, regeringen obetaget att om den så finner motiverat framlägga förslag till 
kortsiktiga åtgärder (SoU 1985/86:29). Motion 4n ( c) bör med hänsyn härtill 
inte föranleda någon riksdagens åtgärd och avstyrks. 

I motion 1985/86:So234 av Bengt Westerberg m. f/. (fp) hemställs sitvitt nu är i 
fråga (yrkande 3 deh-is) att riksdagen skall ge regeringen till kiinna behovet 

av en översyn av reglerna för bidragsförskott för barn som vistas på statlig 
specialskola eller liknande. 

Som ovan framgått förordar utskottet en förutsättningslös utredning av 
regelsystemet för underhållsbidrag och bidragsförskott. Utskottet utg{1r från 
att regeringen i det sammanhanget överväger innehållet i bidragsförskottsla
gen i hela dess vidd. Motion So234 (fp) påkallar därför ingen riksdagens 
åtgärd i här aktuell del och avstyrks. 

Utskottet tillstyrker den i proposition 1985/86: 135 föreslagna medelsanvis
ningen till Bidragsförskott och den i proposition 1985/86: 100 föreslagna 
medelsanvisningen till (C 6) Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn. 

Hemställan 

Utskottet hemställer 

l. beträffande det familjepolitiska reformarbetet 

att riksdagen avslfa motion 1985/86:So603 yrkande I. motion 1985/ 

86:So604 yrkande L motion 1985/86:So605, motion 1985/86:So615 

och motion 1985/86:425 yrkande 1, 
2. beträffande åtgärdsprogram mot marginaleffekter 

att riksdagen avslår motion 1985/86:425 yrkande 3, 

3. beträffande ell familjepolitiskt 11tbyggnadsprogram 

att riksdagen avslår motion 1985/86:425 yrkande 4, 

4. beträffande införande av 1·ård11adsersättni11g 

att riksdagen avslår motion l 985/86:So604 yrkande 2. motion 1985/ 

SoU 1985/86:28 
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86:So606 yrkande 4, motion 1985/86:So614 yrkande 5, motion 1985/ SoU 1985/86:28 
86:425 yrkande 2 och motion 1985/86:427, 

5. beträffande finansieringen av familjepolitiska åtgärder 

att riksdagen avslår motion 1985/86:425 yrkande 5, 
6. betriiffande villkor för bostadsbidrag 

att riksdagen avslår motion 1985/86:424 yrkandena 8 och 9. 
7. beträffande socialbidrag 1•id värd ai• egna barn 

att riksdagen avslår motion l 985/86:So60 l och motion l 985/86:So614 
yrkande 15, 

8. beträffande möjlighet till kommunal vårdnadsersättning 

att riksdagen avslår motion 1985/86:So604 yrkande 9. 
9. beträffande ändrad administration m· förlängt barnbidrag m. m. 

att riksdagen antar i proposition 1985/86:96 framlagda förslag till 
a) lag om förlängt barnbidrag, 
b) lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag. 
c) lag om ändring i lagen (1984: 1095) om förlängt bidragsförskott för 

studerande. 
d) lag om ändring i lagen (1984: 1096) om särskilt bidrag till vissa 
adoptivbarn. 

10. beträffande barnbidrag till barn i specialskola 

att riksdagen avslår motion 1985/86: So234 yrkande 3 i motsvarande 

del. 
11. beträffande barnbidrag samtidigt från Sverige och annat land 

att riksdagen avslår motion 1985/86:So622, 
12. beträffande förlängt barnbidrag hela året 

att riksdagen med bifall till proposition 1985/86: 137 i motsvarande del 
antar 3 § i förslaget till lag om ändring i lagen ( 1986:000) om förlängt 
barnbidrag. 

13. beträffande övergång från kvartals- till månadsregel 

att riksdagen med bifall till proposition 1985/86: 137 i motsvarande del 
antar 2 och 3 §§ i förslaget till lag om ändring i lagen ( 1947:529) om 

allmänna barnbidrag, . 
14. beträffande krnrtalsanknytning a1• barnbidrag 

att riksdagen avslftr motion 1985/86:So602. 
15. beträffande barnbidrag vid längre tids wlandsvistelse 

att riksdagen iwslår motion 1985/86:So620 och motion 1985/86:So621, 
16. beträffande höjning av det allmänna barnbidraget 

att riksdagen med bifall till proposition 1985/86: 137 i motsvarande del 
och med avslag på motion J 985/86:So604 yrkande 10, motion 1985/ 

86: So606 yrkande 10 och motion 1985/86:424 yrkande 1 antar 1 § i 

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

bidrag. 
17. beträffande höjning av förlängt barnbidrag 

att riksdagen med bifall till proposition 1985/86: 137 i motsvarande del 

och med avslag på motion 1985/86:424 yrkande 2 antar I ~ i förslaget 

till lag om ändring i lagen (1986:000) om förliingt barnbidrag, 
18. beträffande lagförslagen i övrigt 

att riksdagen antar i proposition 19.85/86: 137 framlagda förslag till lag 19 



om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag och till lag om SoU 1985/86:28 
ändring i lagen ( 1986:000) om förlängt barnbidrag i den mån förslagen 
inte behandlats under mom. 12, 13, 16 och 17, 

19. beträffande medelsanvisning till Allmänna barnbidrag 
att riksdagen med bifall till proposition 1985/86:96 yrkande 5 och 
proposition 1985/86: 137 yrkande 4 och med avslag på motion 1985/ 
86:424 yrkande 3 till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1986/87 
anvisar ett förslagsanslag av 9 135 000 000 kr., 

20. beträffande indexreglering av barnbidrag m. m. 
att riksdagen avslår motion 1985/86:So607 yrkande 13 och motion 
1985/86:426 yrkande 1, 

21. beträffande besparingar under anslaget Bidrag~förskott 
att riksdagen avslår motion 1985/86:423, 

22. beträffande bidrag4örskott till barn i specialskola 
att riksdagen avslår motion 1985/86:So234 yrkande 3 i motsvarande 
del, 

23. beträffande medelsanl'isning till Ridrag4örskott 
att riksdagen med bifall till proposition 1985/86: 135 till Bidragsförskoll 

för budgetåret 1986/87 anvisar ett förslagsanslag av 1 685 000 000 kr., 
24. beträffande medelsanvisning för bidrag till l'issa adoptivbarn 

att riksdagen med bifall till proposition 1985/86: 100 bil. 7 till Särskilt 

bidrag för vissa adoptivbarn för budgetåret 1986/87 anvisar ett 
förslagsanslag av 4 900 000 kr. 

Stockholm den 15 maj 1986 

På socialutskottets vägnar 

Daniel Tarschys 

Närvarande: Daniel Tarschys (fp). John Johnsson (s). Göte Jonsson (m). 
Kjell Nilsson (s), Rune Gustavsson (c), Gunnar Ström (s), Per Arne Aglert 
(fp), Ann-Cathrine !laglund (m). Yvonne Sandberg-Fries (s). Inga Lantz 
(vpk), Ingrid Andersson (s), Ingvar Eriksson (m). Rosa Östh (c), Maud 
Björnemalm (s) och Birthc Sörestedt (s). 

' 
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Reservationer 

Det familjepolitiska reformarbetet (mom. 1 i hemställan) 

I. av Daniel Tarschys (fp). Göte Jonsson (m). Rune Gustavsson (c). Per 
Arne Aglert (fp), Ann-Cathrine Haglund (m). Ingvar Eriksson (m) och Rosa 
Östh (c) som anser 

dels att det avsnitt i utskottets yttrande som börjar på s. 9 med "De förslag 
om" och slutar på s. 10 med "425 (fp) yrkande l" bort ha följande lydelse: 

I och med den första trepartiregeringens tillträde 1976 påbörjades en viktig 
kursomläggning i familjepolitiken i syfte att öka valfriheten för familjerna 
och skapa bättre förutsättningar för barnens trygghet. 

Under de borgerliga regeringsåren vidtogs bl. a. följande åtgärder: 

o En rätt till ledighet för 1'ård av harn infördes. Föräldrar fick härigenom 
möjlighet att förkorta sin arbetstid till normalt sex timmar per dag. 
Föräldrar med barn under ett och ett halvt år gavs vidare rätt till hel 
tjänstledighet från arbetet. 

o Föräldraförsäkringen byggdes ut från sju till tolv månader, varav de första 
nio ersätts enligt inkomstbortfallsprincipcn och de tre sista med ett 
garantibelopp. 

o Barnbidraget höjdes från 1 800 kr. till 3 000 kr. per barn. 
o Ett flerbarnstillägg infördes som innebar att barnbidraget fr. o. m. det 

tredje barnet utgår med ett med 50 % förhöjt belopp. 
o Allmän föräldrautbildning i samband med barnets födelse genomfördes, 

och rätt till ledighet från arbetet för sådan utbildning infördes. 
o Män fick rätt till tio dagars ledighet i samband med barns födelse. 
o Rätten till ersättning och ledighet vid harns sjukdom utsträcktes till 60 

dagar per barn och år. 
o Aga ai· barn förbjöds i lag. 
o Genom en fortsatt utbyggnad av den kommunala barnomsorgen fördubb

lades antalet daghemsplatser från 81 100 år 1976 till 163 500 år 1982. 
Samtidigt ökade antalet platser för förskolebarn i familjedaghem från 
59 200 till 97 000. 

o Genom en kraftfull satsning på omsorgen av skolharn i åldern 7-12 år 
ökades antalet platser i fritidshem och familjedaghem från 50 000 år 1976 
till 104 400 år 1982. 

De åtgärder som vidtagits sedan regeringsskiftet 1982 vittnar om ett försvagat 
intresse för familjepolitiken och en snävare syn på andra former av 
barnomsorg än heltidstillsyn i kommunala daghem. 

Enligt utskottets mening behövs nu åter en kursomläggning. Det familje
politiska reformarbetet måste utgå från en helhetssyn och utformas utifrån 
vissa övergripande mål och principer. Familjen är samhällets hörnsten, och 
de viktigaste delarna i barnens uppfostran ges i familjen. B_rister i detta 
avseende kan aldrig helt uppvägas av fostran och utbildning utanför familjen. 

Föräldrarna har det grundläggande ansvaret för barnens uppfostran. 
Samhällets familjepolitik skall underlätta för föräldrarna att ta och bära detta 
ansvar. 

SoU 1985/86:28 
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Familjepolitiken m{iste utformas så att den kan tillgodose skilda familjers SoU 1985/86:28 
olika önskemål och behov. Det 1ir föräldrarna som skall avgöra vilken 
o~sorg och tillsyn man vill ge barnen. Samh;illets stöd till barnfamiljerna hör 
baseras på valfrihet. Föräldrarna bör ges bättre möjligheter att välja form av 

tillsyn. 
Familjerna skall ha möjlighet att välja mellan många skilda alternativ, s{i 

att de i olika stadier av sitt liv skall kunna välja den livsform. arbetsfördelning 
och barnomsorg som passar just då. Oavsett om föräldrarna förvärvsarbetar 

eller inte och oavsett om de har få eller många barn skall de kunna välja den 
lösning som passar barnen bäst och som ger föräldrarna trygghet för barnen. 

Barnen är vår framtid. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Samhällets 
familjepolitik m{iste sätta barnen och deras bästa i centrum. Det är i första 

hand föräldrarna som har ansvaret för sina barn och deras uppväxtvillkor. 
Barnens och föräldrarnas behov av mer tid för varandra är en viktig 
grundprincip för familjepolitiken. 

I nuvarande skattesystem tas ingen hänsyn till hur många som skall leva av 
familjeinkomsten vid beskattningen. Skattesystemet måste därför vägas in i 
den samlade familjepolitiken och ta hänsyn till försörjningsbördan. Möjlig
het måste finnas även för barnfamiljer med bara en inkomst att leva på denna 

jämte barnbidrag och flerbarnstillägg. Barn- och familjestödet är svåröver
skådligt och i vissa delar styrande och direkt orättvist med i vissa fall 
oacceptabla marginaleffekter som följd. Vägledande för en översyn bör vara 

kraven på rättvisa, valfrihet och effektivitet. 
Familjepolitiken måste utgå från den självklara förutsättningen att föräld

rarna bäst vet vilken omsorgsform som bäst passar deras barn. Vård av barn 
måste därför alltid betraktas som en lika värdefull uppgift oberoende av om 
den utförs av föräldrarna själva eller av privata eller kommunala ersättare. 
Införandet av någon form av vårdnadsersättning skulle underlätta familjer

nas valfrihet. 
Det samhälleliga stödet till barnomsorgen måste också utformas så att det 

utgår lika för olika former av barnomsorg. 
I sammanfattning bör principerna för den fortsatta familjepolitiken vara 

följande: 

o Föräldrarna har huvudansvaret för barnen, och familjen är basen för 

barnens uppfostran. 
o Familjepolitiken skall syfta till att ge barnen en trygg uppväxt. öka 

valfriheten och främja jämställdheten. 
o Skattesystemet skall utformas så att hänsyn tas till försörjningsbördan 

varvid särskilt beaktas ensamförsörjarfamiljerna. 

o Reformeringen av det fortsatta familjestödet måste inriktas på att mildra 

marginaleffekterna för barnfamiljerna. 

o Reformen skall innefatta ändring av stödet till olika former av barntillsyn 
så att familjernas valfrihet förbättras och alternativa barnomsorger 

stimuleras. Vård av egna barn skall underlättas om familjen väljer detta 

framför att lösa barnomsorgen utanför hemmet. 
o Större rättvisa måste uppnås mellan familjer med barn och familjer utan 

barn. Särskild hänsyn måste tas till flerbarnsfamiljernas situation. 
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Vad .utskottet hLir anfört bör ges regeringen till känna. 

dl:'l.1· att utskottet under mom. 1 bort hemställa 
1. hetriiffande det familjepolitiska reformarbetet 

att riksdagen med anledning av motion I 985/86:So603 yrkande I, 

motion 1985/86:So604 yrkande 1. motion 1985/86:So605, motion 
1985/86:So6 l 5 och motion 1985/86:425 yrkande 1 som sin mening ger 
regeringen till känna vad utskottet anfört. 

Motiveringen till mom. 1 i hemställan 

2. av Inga Lantz (vpk) som anser afr det avsnitt i utskottets yttrande som 

börjar pf1 s. 9 med "De förslag om" och slutar på s. 10 med "upprepade 

gånger" bort ha följande lydelse: 
Stödet till barnfamiljerna måste handla om mer än bara pengar. Enligt 

utskottets mening bör familjepolitiken bygga på andra värderingar. där 

kampen för en bättre livsmiljö och livskvalitet går hand i hand med kampen 
för ekonomisk rättvisa. 

Att stödja barnfamiljerna handlar alltså inte bara om att dela ut pengar 
utan i hög grad om andra saker såsom att ha tillgång till bra barnomsorg, nära 
och bra barnhälsovård, bra skolor, att kunna bo i en "levande" och 
fungerande bostadsmiljö och att ha en bostad till rimligt pris, att kunna äta 

bra och billig mat, få kortare arbetsdag och framför allt- att ha ett arbete som 
känns meningsfullt och med en lön som räcker att leva på. Dessa ting utgör 

viktiga delar i grunden för livskvalitet. 
Den försämring som. nu pågår av den offentliga sektorn är ett mycket 

allvarligt hot mot de flesta barnfamiljers livssituation. De borgerliga föreslår 

vidare en privatisering av stora delar av den offentliga verksamheten ... 
Utskottet tar bestämt avstånd från sådana tendenser. Utskottet tar likaledes 

avstånd från motionärernas tankegångar om införande av en allmän vård
nadsersättning. ett förslag som skulle hindra utbyggnaden av en bra kollektiv 
barnomsorg och också göra att kvinnor i ökad utsträckning fick avstå från 
förvärvsarbete. 

Åtgärdsprogram mot marginaleffekter (mom. 2 i hemställan) 

3. av Daniel Tarschys och Per Arne Aglert (båda fp) som anser 

dels att det avsnitt i utskottets yttrande på s. 10 som börjar med "Med 

hänvisning" och slutar med "425 (fp)" bort ha följande lydelse: 

Familjestödets utformning påverkar barnfamiljernas valfrihet. Det nuva
rande stödet kännetecknas av höga marginaleffekter, som gör att många 

barnfamiljer sitter fast i den s. k. fattigdomsfällan. Marginaleffekterna 

uppkommer genom kombinationen av progressiva skatter och inkomstprö

vade civgifter och bidrag. Bostadsbidragen och barnomsorgsavgifterna leder 

således till att många barnfamiljer har marginaleffekter som är väsentligt 
högre lin vad de flesta övriga inkomsttagare har. Marginaleffekter på 

70-80 %0 är inte ovanliga. Detta drabbar i första hand låg- och medelin

komsttagarc. I praktiken drabbas framför allt kvinnorna. 
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Mot denna bakgrund krävs nu målmedvetna insatser för att reducera de SoU 1985/86:28 
marginaleffekter som drabbar barnfamiljerna. Enligt utskottets mening bör 
bostadsbidragen frysas på nuvarande nivå. Med hiinsyn till bostadsbidragens 
ogynnsamma marginaleffekter bör vi inrikta oss p:\ att långsamt växa ur 
systemet. Samtidigt bör det generella stödet till barnfamiljerna höjas. 
Härigenom blir det även möjligt att avveckla de inkomstdifferentierade 

barnomsorgstaxorna. 
Det sagda innebär att de selektiva inslagen i familjepolitiken begränsas. 

Vad utskottet nu anför om ett åtgärdsprogram mot marginaleffekter hör ges 
regeringen till känna. 

dels att utskottet under mom. 2 bort hemställa 
2. beträffande åtgiirdsprogram mot marginalejft'kter 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:425 yrkande 3 som sin 
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

Ett familjepolitiskt utbyggnadsprogram (mom. 3 i hemställan) 

4. av Daniel Tarschys och Per Arne Aglert (båda fp) som anser 

dels att det avsnitt i utskottets yttrande pä s. 10 som börjar med "Utskottet 
avstyrker" och slutar med "i samma motion" bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser att riksdagen bör fatta ett principbeslut om hur det 
familjepolitiska stödet under de närmaste åren bör byggas ut. Ett sådant 
beslut bör innefatta en plan för harnbidragshöjningar med totalt 3 200 kr. per 
barn och år under de närmaste tre åren. Det är också av fördelningspolitiska 
skäl nödvändigt att kraftigt förbättra flerbarnsfamiljernas situation. Fler
barnstillägget bör sålunda förbättras så att ett halvt extra barnbidrag utgår 
redan fr. o. m. andra barnet. Det förbättrade flerbarnstillägget bör genomfö
ras under steg två eller steg tre i det treåriga utbyggnadsprogrammet. 

Efter införandet av ett skattefritt vårdnadsbidrag/småbarnstillägg för barn 
upp till 3 års ålder på 4 000 kr. per barn och år, vilket utskottet anser att 
riksdagen bör fatta beslut om nu, bör vårdnadsbidraget under treårsperioden 
utsträckas till att gälla alla barn mellan I och 7 års ålder. 

Vad utskottet nu anfört om ett familjepolitiskt utbyggnadsprogram bör ges 
regeringen till känna. 

dels att utskottet under mom. 3 bort hemställa 

3. beträffande ett familjt'politiskt 111/Jyggnadsprogram 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:425 yrkande 4 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

Införande av vårdnadsersättning ( mom. 4 i hemställan) 

5. av Göte Jonsson, Ann-Cathrinc llaglund och Ingvar Eriksson (alla m) 

som anser 

dels att det avsnitt i utskottets yttrande på s. 10 som börjar med '"När det 
gäller" och slutar med "och 427 (c)'' bort ha följande lydelse: 

För att snabbt minska orättvisorna mellan de familjer som får och de som 24 



inte får kommunal barnomsorgsplats, för att öka smftbarnsfamiljcrnas SoU 1985/86:28 
valfrihet samt för att minska behovet av de mycket dyra smftbarnsplatserna 
vid daghemmen hör en obeskattad värdnadscrsiittning ptt 6 ono kr. per år 

införas för alla barn mellan ett och tre år. En sädan crsiittning. som skulle 
"kosta" omkring 6 % av dagens stöd till den kommunala barnomsorgen, bör 
finansieras inom ramen för statsbidraget till denna. Vårdnadsersättningcn 
bör införas den 1 januari 1987. Regeringen bör skyndsamt framliigga förslag 

härom för riksdagen. 
Vad utskottet nu anfört med anledning av motion So614 ( m) yrkande 5 bör 

ges regeringen till känna. Motionerna So604 (c) yrkande 2. So606 (c) 

yrkande 4, 425 (fp) yrkande 2 och 427 (c) påkallar cfärför ingen riksdagens 

åtgiird och avstyrks. 

dels att utskottet under mom. 4 bort hemstiilla 

4. beträffande införande m· vård11adsersä1111i11g 
att riksdagen med anledning av motion 198.5/86:So614 yrkande 5 och 

med avslag pä motion 1985/86:So604 yrkande 2. motion 1985/ 

86:So606 yrkande 4, motion 1985/86:425 yrkande 2 och motion 

1985/86:427 som sin mening ger regeringen till bnna vad utskottet 

anfört. 

6. av Daniel Tarschys och Per Arne Aglert (b{1da fp) som anser 

dels att det. avsnitt i utskottets yttrande på s. 10 som börjar med "När det 

gäller" och slutar med "och 427 (c)" bort ha följande lydelse: 

Det är föräldrarna själva som skall avgöra vilken form av barnomsorg de 

föredrar. Den politiska uppgiften är att söka tillhandahålla alternativ för att 

möjliggöra ett s<'tdant val. för det krävs såväl en utbyggd varierad barnom

sorg utanför hemmet som ökade ekonomiska möjligheter för den som så vill 

att stanna hemma när barnen är sma. 

För att denna valfrihet skall öka kriivs ett extra kontant stöd till föräldrar 

med barn i förskoleåldern. Det bör vara skattefritt och utgå med lika belopp 
till alla förskolebarn från ettårsäldcrn. Vårdnadsbidraget blir diirmed enkelt 

att samordna med barnbidraget och blir i sjiilva verket ett småhamstilliigg till 

barnbidraget. Liksom barnbidraget bör det utbetalas varje månad. 

Vårdnadsbidraget bör inledningsvis sättas till 4 000 kr. per barn och år. I 

dl't första steget bör vårdnadsbidraget utg[t för barn upp till :i ars älder för att 

sedan byggas ut till alla barn mellan l och 7 års ålder. Det första steget bör tas 

1 januari I 987. Det skulle kraftigt förbättra föriildrarnas frihet att viilja 

mellan att betala för barnomsorg eller stanna hemma p[1 endera eller viixelvis 

hel- eller deltid när barnen är sm{t. 

Med detta förslag blir det således i ökad utsträckning möjligt för en av 

föräldrarna att stanna hemma. Detta gäller i synnerhet för flerbarnsfamiljer

na. Detta har från socialdemokratiskt håll utmMats som ett hot mot 

jämställdheten. Så är givetvis inte fallet. 

Det stöd som utskottet föreslår skall intl' beskattas. Det skall liksom 

barnbidraget kunna utgå antingen som bidrag eller som en skattereduktion. 

Det uppstår med denna modell inga nya marginaleffekter om en fiiriilder 

övergii.r från att vara hemarbetande till att förviirvsarbeta. 
25 



, Regeringen bör skyndsamt framliigga förslag i enlighet mt>d vad utskottet SoU 1985/86:28 
nu har anfört. Detta bör med anledning av motion J 985/86:425 (fp) yrkandt' 2 
gt>s regaingcn till kiinna. Motionerna So604 (c) yrkande 2. So606 (c) 

yrkande 4. So614 (m) yrkande :'i och 427 (e) pt1kallar diirför ingen riksdagens 

tttgärd och avstyrks. 

dels att utskottet under mom. 4 bort hemstiilla 

4. bctrMfande införande m· wlrd11adsersä1111i11g 
att riksdagen med anledning av motion 1985/86:425 yrkande 2 och med 

avslag på motion 198:'i/86:So604 yrkande 2. motion 1985/86:50606 

yrkande 4. motion 198:'i/86:So614 yrkande 5 och motion 1985/86:427 

som sin mening ger regeringen till bnna vad utskottet anfört. 

7. av Rune Gustavsson och Rosa Östh (bäda c) som anser 

dels att det avsnitt i utskottets yttrande pi1 s. 10 som börjar med "När det 

giiller" och slutar med ··och 427 (c)" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar motioniirernas uppfattning att vårclnaclsersättning är en 

ersiittning för vård av egna smi1 barn. Det främjar valfrihc't i barnomsorgen. 

värderar vårdarbetet och ger fiiriildrar möjlighet att öka sin tid tillsammans 

med barnen. Tillsammans med förkortad arbetstid ökar det möjligheten för 

föräldrar att skapa omsorg i samverkan med andra barnhushiill. 

Vårdnadsersiittningen iir en ersättning för utfört arbete. Den iir inte ett 

konsumtionsstöd eller ett extra barnbidrag. Vårdnadsersiittningen skall i 

stället betraktas som en inkomst och skall därför som andra inkomster vara 

beskattad och socialt trygghetsgrundande. 

Vårdnadsersättningcn iir ett uttryck för det viircle som vård av egna barn 

utgör för samhället. Eftersom vård av barn skall värderas lika oavsett vem 

som utför den. skall den utgå lika oavsett vilken inkomst föräldern skulle ha 

haft av ordinarie förvärvsarbete. 

En vårclnadsersiittning om 24 000 kr.lår (2 000 kr./mån.) bör införas för 

alla familjer med barn i förskoldldern och där ersättning enligt föräldraför

säkringen inte utgår. I en första etapp byggs ersiittningen ut så att elen 

omfattar barn upp till tre t1r. "Ersättningen bör utgå friin den I januari 1987 

och omfatta alla familjer med barn under tre år. 

Det är viktigt att familjepolitiken utformas så att familjernas valfrihet kan 

kombineras med jämställdhet mellan man och kvinna. Det är dålig rättvise

politik att skapa sådana förhi"illandcn att någo.n som väljer att korta ned sin 

arbetstid för barnens skull på grund av detta drabbas av ett försämrat socialt 

skydd. Eftersom det fortfarande är kvinnorna som oftast förkortar sin · 

arbetstid eller helt avstår från förvärvsarbete innebär den nuvarande 

familjepolitiken och alla förslag som utesluter en beskattad vårdnadsersätt

ning brister ur jämställdhetssynpunkt. 

Regeringen bör omgående utforma erforderliga lagförslag för infl'>r"ancle av 

vårdnadscrsiittning enligt ovan och framlägga dessa för riksdagen. Detta bör 

med anledning av motionerna So604 ( c) yrkande 2 öch 427 ( c) ges regeringen 

till känna. Motionerna So606 ( c) yrkande 4. So6 l 4 (m) yrkande :'i och 425 (fp) 

yrkande 2 p{1kallar därför ingen riksdagens åtgärd och avstyrks. 
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dels att u'tskottet under mom. 4 bort hemställa 

4. beträffande införande m· vårdnadscrsättni11g 

att riksdagen med anledning av motion l 985/86:So604 yrkande 2 och 
motion 1985/86:427 och med avslag på motion I 985/86:So606 yrkande 
4. motion 1985/86:So614 yrkande 5 och motion 1985/86:425 yrkande 2 

som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

Finansieringen av familjepolitiska åtgärder (mom. 5 i 
hemställan) 

8. av Daniel Tarschys och Per Arne Aglert (b!tda fp) som - under 

förutsättning av bifall till reservation nr 4 - ai1ser 

dels att det avsnitt i utskottets yttrande på s. 10 som börjar med ''När det 

gäller förslaget" och slutar med "(yrkande 5 )" bort ha följande lydelse: 

En familjepolitisk reform av det slag som här skisserats kostar omkring 9 

miljarder kronor. 

Finansieringen kan ske på följande sätt: 

- socialbidragen minskar som en följd av det utbyggda familjestödet med 

uppskattningsvis 0,5-1 miljard kronor, 

- utebliven höjning av bostadsbidragen under 1986 och 1987 skapar ett 

utrymme på ca 700 milj. kr. per år, 

- successivt slopade mjölksubventioner innebär en besparing på ca 2,4 

miljarder kronor. Mjölksubventionerna tillkom främst för att stödja 

barnfamiljerna. Det är dock en mycket ineffektiv metod. Av de drygt 2 

miljarder som används för att hålla nere mjölkpriserna går end<ist ungefär 

hälften till barnfamiljerna (som svarar för ungefär halva mjölkkonsumtio

nen). Genom att avveckla mjölksubventionerna och i stället ge stödet 

direkt till barnfamiljerna för barnfamiljerna ett väsentligt ökat stöd. 

Effektiviteten i fördelningen av stödet fördubblas. 

- en sänkning av det kommunala grundavdraget med 3 000 kr. dvs. till 4 400 
kr. ger en skatteökning för alla med inkomster över 7 500 kr. per [ir med i 

genomsnitt drygt 900 kr. per ftr. Detta ger totalt ca 5 miljarder kronor. 

Finansutskottets majoritet har i bet~inkande 1985/86: JO (s. 50) framfört 

uppfattningen att den i fp-motionen föreslagna finansieringen inte är 

tillräcklig för att täcka det första steget i det treäriga utvecklingsprogrammet. 

Eftersom något underlag för denna bedömning inte har redovisats av 

finansutskottet saknar socialutskottet förutsättningar att bedöma dess riktig

het. Socialutskottet utgår emellertid från att eventuella finansieringsprohlem 

kan lösas genom mindre förskjutningar i utbyggnadsprogrammet. Med det 

anförda tillstyrker utskottet motion 425 (fp) i här aktuell del (yrkande 5). 

dels att utskottet under mom. 5 bort hemställa 

5. beträffande finansieringen m· familjepolitiska åtgärder 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:425 yrkande 5 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 
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Villkor för bostads bidrag (mom. 6 i hemställan) 

9. av Göte Jonsson. Ann-Cathrinc I laglund och Ingvar Eriksson (alla m) som 

anser 

dels att det avsnitt i utskottets yttrande på s. 10 som börjar med '"I motion'" 

och slutar med '"(yrkandena 8 och 9)'" bort ha följande lydelse: 
Det kan visserligen hävdas att de inkomstprövade bostadsbidragcn stoppat 

till de värsta hålen i utsatta barnfamiljers plånböcker. Den dystra sanningen 

är dock att varje höjning av dessa inkomstprövade bidrag gör det svårare för 

ännu fler barnfamiljer att sjiilva kunna förbättra sin ekonomi. Orsakerna 

härtill iir de marginal- och tröskeleffekter som följer av hostadsbidrags

systemet. En familj som uppbiir bostadshidrag och som lyckas höja sin 

hushallsinkomst drabbas sålunda inte bara av marginaleffekterna i skattesys

temet utan även av avtrappade bostadsbidrag. Som redovisas i moderata 

samlingspartiets familjepolitiska motion So614 kan vid en inkomstökning de 

sammantagna marginaleffekterna av en ökad inkomstskatt och sänkta 

bostadsbidrag bli mycket höga. De i motionen redovisade exemplen visar på 

ett entydigt siitt att ju fler barn en familj har och ju större behovet av en 

inkomstökning diirmed är. desto mindre blir kvar av ökningen till följd av 

skatteeffekterna och redueeringsreglcrna i bostadsbidragssystcmet. 

lnviindningar kan enligt utskottets mening också resas mot inkomstpröv

ningen av bostadsbidragen. Denna prövning tar sålunda inte hänsyn till om 

t. ex. underhållsbidrag eller bidragsförskott utgår. Dessutom sker inkomst

prövningen mot familjens bruttoinkomst. någon hänsyn till skatteeffekterna 

tas sålunda inte. Detta missgynnar familjer där hushållsinkonisten främst 

tjänas in av en förälder. 

Vad ovan anförts leder utskottet till slutsatsen att bostadsbidragen 
planmässigt och successivt bör ersättas med grundavdrag vid inkomstbe

skattningen. lägre inkomstskatt i övrigt samt ett särskilt flerbarnstilHigg. Som 

en första temporiir atgärd bör regeringen skyndsamt lägga fram ett förslag till 

bostadsbidrag med rättvisa inkomstprövningsregler som utgår från disponi

bel inkomst efter skatt. Vad utskottet anfört bör riksdagen som sin mening ge 

regeringen till kiinna. 

dels att utskottet under 1110111. 6 bort hemställa 

6. beträffande 1·i//kor för bostadshidrag 
att riksdagen med anledning av motion 1985/86:424 yrkandena 8 och 9 

som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

Socialbidrag vid vård av egna barn (mom. 7 i hemställan) 

JO. av Göte Jonsson, Ann-Cathrinc Haglund och Ingvar Eriksson (alla m) 

som anser 

dels att det avsnitt i utskottets yttrande på s. 12 som börjar med "Utskottet 

har" och slutar med "yrkanck 15" bort ha följande lydelse: 

Socialbidragen skall utgöra ett sista skyddsnät när ekonomin inte räcker till 

för att möjliggöra en skälig lcvnadsnivå. Vad barnfamiljerna beträffar är 

erfarenheten av socialtjänstlagen att socialnämnderna viigrar att betala ut 
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socialbidrag ät familjer d1ir en föriildcr frivilligt tar hand om barnen. 

Regeringsrätten har med tre röster mot tvi! beslutat att socialtjänstlagens 

stadgande om bistånd inte ger en småbarnsförälder r~itt att uppbära 

socialbidrag för att sjiilv kunna ta hand om sina harn. l det avgjorda ärendet 

lösgjordes i stället två daghemsplatser med förtur, platser som familjen inte 

ville ha och som skulle förliinga viintctiden ytterligare för andra föräldrar som 

verkligen önskar daghcmsplats för sina barn. 

I den gamla socialhjälpslagen berättigade vftrd av små barn till ohligatorisk 

socialhjälp. En överenskommelse mellan kommunerna gav riitt till socialbi

drag om familjerna hade minst ett barn under fyra år eller två barn under 

skolåldern. Så ej med den nya lagen. trots dess stolta portalparagraf: 

Verksamheten skall bygga p:I respekt för människors självbestämmande och 

integritet. 

En hemarbetande förälder som inte ställt sig i daghems- och arbetsliishets

kö, anses således "frivilligt avhtilla sig från att arbeta", trots att vederböran

de utför ett arbete som pä daghem skulle kosta över J()() 000 kr. för två barn 

och över 150 000 kr. för tre barn. 

Socialbidrag är naturligtvis alltid en nödlösning som så långt möjligt skall 

undvikas genom ett skattesystem som tar hiinsyn till fiirsiirjningshördan 

m. 111. Niir behov av socialbidrag trots allt uppstår biir egen vård av barn 

jämstiillas med motsvarande förviirvsarbete. 

Socialtjiinstlagen måste diirför iindras så att det klart framgiir att v[ml av 

egna sm[1barn betraktas som jiimbördigt med motsvarande förvärvsarbete. 

Vad utskottet nu anfört biir i enligt med motion So614 (m) yrkande 15 ges 

regeringen till känna. Härigenom tillgodoses iiven motion So60J (c). 

dels att utskottet under mom. 7 bort hemstiilla 

7. betriiffande socit1/bidrag vid 1·1lrd t11· l'g11a harn 

att riksdagen med bi fall till motion l 985/86:So6 I-I yrkande 15 och med 

anledning av moti\ln l 985/86:So60 I som sin mening ger regeringen till 

kiinna vad utskottet anfört, 

Möjlighet till kommunal vårdnadsersättning (mom. 8 i 
hemställan) 

I I. av Göte Jonsson (m), Rune Gustavsson (c). Ann-Cathrinc Haglund (m), 

Ingvar Eriksson (m) och Rosa Östh (c) som anser 

dcl.1· att det avsnitt i utskottets yttrande som börjar på s. 12 med "När det 

gäller" och slutar p{t s. 13 med "(yrkande 9)" bort ha följande lydelse: 

I ett flertal kommuner i landet föreligger ett starkt intresse fiir kommunal 

värdnaclsersiittning till fiiriildrar för vård av egna barn. I förvaltningsdom

stolspraxis anses emellertid si1dan ersättning inte vara förenlig med de 

kommunala kompetensbestiimmeberna. Det iir enligt utskottets mening 

angeliiget att de hinder som synes föreligga i fråga om kommuns rätt att utge 

vI!rdnadsersiittning undanröjs genom en lagiindring. Vad utskottet nu_anfört 

med anledning av nwtion So60-I (c) yrkande 9 bör ges regeringen till kilnna. 

dels att utskottet under mom. 8 bort hemställa 

8. betriiffande miijligher rill kom1111111t1/ 1·i1rd11adsasiirr11i11g 
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att riksdagen med anledning av motion 1985/86:So604 yrkande 9 som SoU 1985/86:28 
sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört, 

Motiveringen till mom. 8 i hemställan 

12. av Daniel Tarschys och Per Arne Aglert (Mda fp) .som anser att det 

avsnitt i utskottets yttrande som börjar på s. 12 mcd.":"Jiir det gäller" och 

slutar på s.13 med "(yrkande 9)" bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets mening är det angeläget att finna generella familjepolitis

ka lösningar som garantl'rar ett likvärdigt stöd till barnfamiljer över hela 

landet. Införande av kommunala v[1rdnadsersiittningar i vissa kommuner 

skulle kunna försena införandet av en allmän v[irdnadsersiittning för 

smtibarnsföräldrar. 

Med hiinsyn till det anförda kan utskottet inte biträda förslagl't i motion 

So604 (c) yrkande 9, som allts{1 avstyrks. 

Barnbidrag vid längre tids utlandsvistelse (mom. 15 i 
hemställan) 

13. av .Göte Jonsson ( m ). Rune Gustavsson ( c), Ann-Cathrinc Haglund (m). 

Ingvar Eriksson (m) och Rosa Östh (c) som anser 

dels att det avsnitt i utskottets yttrande på s. 16 som börjar med "Utskottet 

anser" och slutar med "So62 l (m)'' bort ha följande lydelse: 

Utskottet kan ansluta sig till de synpunkter som anförs i motion So621 (m). 

Vid sin behandling av samma fraga våren 1984 uttalade utskottet att 

regeringen borde pröva och ta hiinsyn till vad som anförts i de dti aktuella 

motionerna i fråga om riittcn till barnbidrag för missioniircr. biståndsarbeta

re m. fl. Ett viktigt skiil för detta ställningstagande\ ar önskcmiilct om att inte 

försvåra möjligheterna att bedriva ideellt bist{111dsarbete i utvecklingsHindcr. 

Utskottet har alltjämt samma uppfattning. Nuvarande undantag för missio

närer och präster är ett steg i clcnna riktning. men otillriiekligt med hänsyn till 

att detta begrepp inte täcker alla anställda hos trossamfund och diirtill knutna 

organ och till att även andra ideella organisationer än religiösa s[1dana 

bedriver biståndsarbctc. De av SIDA administrerade volontiirbidragen 

eliminerar inte de ekonomiska skillnader som detta skapar. 

Utskottet förordar mot bakgrund av det anförda en iindrad lydelse av 1 ~ 

tredje stycket lagen om allmiinna barnbidrag. Utskottets förslag innebär att 

en ettårsgräns gäller som huvudregel men att undantag sävitt nu iir i fr{1ga 

görs för viss ideellt inriktad verksamhet. Utskottet föresbr att undantaget 

avgränsas si1 att det omfattar barn till personer som är anställda av svenska 

kyrkan. ett svenskt trossan1fund eller till ett si1dant samfund knutet firgan 

eller av en svensk ideell organisation som bedriver bisti1ndsvcrksamhet. 

Utskottet förutsiitter att riksförsiikringsvcrkct i samråd med SIDA till 

ledning för försiikringskassorna upprtittar en fiirtl'ckning Ö\'er ideella 

organisationer som har en uppbyggd och fungerande histi1ndsverksamhet. 

Utskottet anser alltsi1 att för hiir niimnda fall barnbidrag liksom tidigare bör 

kunna utg[1 under utlandsvistelser som inte avses vara längre iin tre i1r. 

Regeringen bi:h framliigga förslag i enlighet med vad utskottet nu anfört. 
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Detta bör med anledning av motion So62 l (m) ges regeringen till klinna. SoU 1985/86:28 
Härav följer att utskottet avstyrker motion So620 (fp ). 

dt!ls att utskottet under mom. 15 hor! hemstlilla 

15. beträffande barnbidrag l"id längre tids wlandsristelse 

att riksdagen med 'anlt·dning av motion l 985/86:So62 I och med avslag 

på motion l 985/86:So620 som sin mening ger regeringen till bnna vad 

utskottet anfört, 

14. av Daniel Tarschys och Per Arne Aglert (båda fp) som anser 

dels att det avsnitt i utskottets yttrande på s. 16 som börjar med "'Utskottet 

anser"' och slutar med "'So621 (m)"' bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser att samhället hiir inta en positiv instlillning till det 

biståndsarbetL' som bedrivs av ideella organisationer. Det bör dlirför finnas 

en generell· rlitt till barnbidrag för barn till utlandsstationeradc präster, 

missionärer och bist{111dsarbetare m. fl. oavsett hur lång utlandsvistclsen lir. 

De gällande reglerna skapar besvlirliga gränsdragningsproblem. Det har 

vid den tidigare gällande treårsregeln förekommit att hemresan har blivit 

fördröjd vilket inneburit att ni1got barnbidrag inte utgiitt. Det kan ocksil 

uppstå problem om t. ex. en missionlir åker ut p(1 ett nytt utlandsuppdrag 

utan att ha stannat tillrlkkligt ltrng tid i Sverige. 

Det anförda inneblir att utskottet tillstyrker motion So620 (fp). Motion 

So621 (m) avstyrks. 

dels att utskottet under mom. 15 bort hemstlilla 

15. betrliffande barnbidrag rid liingre tids wla11d1Tistelse 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:So620 och med avslag 

på motion 1985/86:So621 antar det i Bifoga 3 upptagna och <1som 

Reserrnllfemasförslag betecknade fiirslaget till lag om lindring i lagen 

( 1947:529) om allmänna barnbidrag, 

Höjning av det allmänna barnbidraget och av förlängt 
barnbidrag (mom. 16 och 17 i hcmst~illan) 

15. av Göte Jonsson, Ann-C'athrine Haglund och Ingvar Eriksson (alla m) 

som anser 

dels att det avsnitt i utskotkts yttrande p{t s. 17 som börjar med ··utskottet 

har'" och slutar med "'i propositionen"' bort ha följande lydelse: 

Socialhuvucltiteln i [irets budgetproposition visar att utbetalningarna av 

barnbidrag har stigit med nästan 60 0(. sedan 1982. Detta ""ökade stiid"" har 

däremot mer än \·äl betalats av barnfamiljerna sjlilva. Sedan 1982 har 

skatterna i genomsnitt höjts med ca 8 nno kr. för en vanlig tvi1harnsfamilj. 

mer än dubbelt s{1 mycket som de barnhidragsökningar de samtidigt 

uppburit. Trots de kraftigt höjda barnbidragen har d;irigcnom ocksti 

svårigheterna ökat för det stora flertalet barnfamiljer att klara sin ekonomi. 

Att höja bidrag som betalas genom höjda skatter är fiiriidande ocks{i 

därför att det pit papperet ger intryck av en imponerande barnv;inlighet iiven 

när effekterna blir de rakt motsatta. 
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Som utförligt motiveras i motion I 985/86:So614 miistc inkomstbeskatt- So U 1985/86:28 
ningcn i stället ta hänsyn till försörjningshörda genom grundavdrag för harn 

vid den kommunala beskattningen. Det skulle förenklat uttryckt innebiira att 

det skattefria grundbeloppet i ett hushåll viixcr med familjens storlek, vilket 

är särskilt viktigt i alla de hushåll som inte kan låta barnen få kapitalinkoms-

ter och den vägen begränsa skatten p{1 den samlade familjeinkomsten. 

Moderata samlingspartiets förslag innebär att skatten pä tre år sänks med 

tillsammans 4 500 kr. per barn genom införandet av ett grundavdrag på 

15 000 kr. för varje barn vid den kommunala beskattningen. Den som har så 

låga inkomster och/eller så många barn att grundavdragen inte kan utnyttjas 

fullt ut kompenseras genom "negativ skatt". Detta innebär att ett belopp 

motsvarande viirdct av den inte utnyttjade dden av grundavdraget i stället 

utbetalas kontant. Grundavdrag för barn får också göras för hemmavarande 

barn mellan 18 och 20 år som g{tr i gymnasieskola och uppbiir studiestöd. 

Förslaget innehiir att barnfamiljernas disponibla inkomst ökar med 

betydande belopp: 

Det modc.:rata förslaget om grundavdrag för barn hiijer 
fomiljernas disponihla inkomster med följande belopp 
resp. är: 

Regeringens förslag om 
höjda barnbidrag inncbiir 
följande höjning: 

1987 

I barn I 500 
2 barn 3 ()()() 
3 barn 4 500 
4 barn 6 000 

1988 

3 ()()() 
6 000 
9 000 

12 (1()(1 

1989 

4 500 
9 ()()() 

13 500 
18 ()()() 

\987 

I 020 
2 0411 
3 570 
5 6!0 

Även i regeringens nu aktuella proposition finansieras de höjda barnbidra

gen med höjda skatter, som i stor utsträckning drabbar barnfamiljerna 
sjiilva. Rundgängen skulle forbätta och bidragsberoendet ytterligare öka. 

Utskottet motsiitter sig diirför regeringens förslag om höjda barnbidrag och 

studiebidrag. Rarnfamiljernas ekonomi bör i stiillet st:irkas genom att hiinsyn 

tas till deras liigre skattcförm(1ga genom siinkt inkomstskatt i form av 

grundavdrag för barn. 

!\1ed hänvisning till det anförda a\'styrker utskottet förslagen i proposition 

137 om höjning av det allmänna barnbidraget och av det förliingda 

barnbidraget. Utskottet avstyrker även motionsyrkandcn (c) om höjning av 

barnbidraget. 

dels att utskottet under mom. I 6 och I 7 bort hcmstiilla 

In. betriiffamk hiJj11i11g m· det allmiinna barnbidraget 

att riksdagen med bifall till motion 1985186:424 yrkande I och med 

avslag p{t motion I 985/86:So604 yrkande 10 och motion I 985/86:So606 

yrkande 10 avsbr i proposition I 98986: 137 framlagt förslag till 

ändring av I § lagen ( 1947:529) om allmiinna barnbidrag, 

17. beträffande hlijning m· fi'irliingt barnbidrag 

att riksdagen med bifall till motion l 985186:424 yrkande 2 avsltn 

proposition I 985/86: I 37 framlagt förslag till ;indring av I ~ lagen 

( 1986:000) om förlängt barnbidrag. 
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Medelsanvisning till Allmänna barnbidrag (mom. 19 i 
hemställan) 

16. av Göte Jonsson, Ann-Cathrine Haglund och Ingvar Eriksson (alla m) 
som - under förutsättning av bifall till reservation nr 15 - anser 

dels att det avsnitt i utskottets yttrande på s. 17 som börjar med "Som en 
följd" och slutar med "yrkande .r bort ha följande lydelse: 

Som en följd av detta ställningstagande avstyrker utskottet den i proposi
tion 137 föreslagna medelsanvisningen såvitt denna belöper på höjning av 

barnbidrag och förlängt barnbidrag. 

delf att utskottet under mom. 19 bort hemställa 
19. beträffande mede/.1·anvisni11g till Allmiinna bambidrag 

att riksdagen med anledning av motion 1985/86:424 yrkande 3. 
proposition 1985/86:96 yrkande 5 och proposition 1985/86: 137 yrkan
de 4 till Allmiinna barnbidrag för budgetåret 1986/87 anvisar ett 

förslagsanslag av 8 260 000 000 kr.. 

Indexreglering av barnbidrag m. m. (mom. 20 i hemställan) 

17. av Inga Lantz (vpk) som anser 

dels att det avsnitt i utskottets yttrande på s. 17 som börjar med "När det 
gäller" och slutar med "förlängda barnbidraget" bort ha följande lydelsl': 

Konkret föreslås i proposition 137 att barnbidraget. dl'! förlängda barnbi
draget och studiebidraget höjs mi..'d 1 020 kr. per år och barn och att 

studiebidraget i fortsättningen skall utgå under årets alla tolv månader. Det 
betyder att barnbidraget och studiebidraget kommer att uppgå till 5 820 kr. 
per år och barn. 

Vpk har sedan många år föreslagit att barnbidraget bör utgå med den 
summa som motsvarar 25 % av basbeloppet. dvs. i dagsläget med 5 825 kr. 
Vpk har också föreslagit att barnbidraget indexregleras på denna nivå. Med 
regeringens framlagda förslag tillgodoses vpk:s krav vad giiller storleken p{1 
barnbidraget så niir som på 5 kr. Däremot tillgodoses inte kravet om att 
barnbidraget bör vara basbeloppsanknutet. 

Utskottet delar uppfattningen i motionerna So607 och 426 (båda vpk) att 

barnbidraget nu bör indexregleras. Detsamma gäller det förlängda barnbi
draget. Det kan inte vara rimligt att varje nödvändig barnbidragshöjning 

skall behöva föregås av en så ingående och langsam process som en prövning 

av regering och riksdag innebär. Enligt utskottets mening bör barnbidraget 

läggas fast vid nivån 25 % av basbeloppet. Regeringen bör snarast framlägga 

erforderliga lagförslag härom för riksdagen. Detta bör ges regeringen till 
känna. 

dels att utskottet under mom. 20 bort hemst~illa 

20. beträffande indexreglering av barnbidrag 111. m. 

att riksdagen med anledning av motion l 985/86:So607 yrkande 13 och 

motion 1985/86:426 yrkande l som sin mening ger regeringen till 
kiinna vad utskottet anfört. 

SoU 1985/86:28 
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Särskilt yttrande 

beträffande socialbidrag vid vård av egna barn 

av Rune Gustavsson och Rosa Östh (båda c) som anför: 

Vi delar i och för sig uppfattningen i motionerna att vård av egna barn bör ses 
som ett fullviirdigt arbete och att vederbörande kommuri bör kunna ge 

ekonomiskt stöd till föriildrar som väljer att avstå från förvärvsarbete för att 
själva ta hand om sina barn. Vi anser emellertid inte att dessa frågor bör lösas 
inom ramen för reglerna om rätt till bisttrnd och socialbidrag. Den naturliga 

lösningen är enligt vår mening att kommunen ges rätt att betala ut 
vårdnadsersättning till alla föräldrar som själva vårdar sina barn. Vi har i 
reservation nr 11 framlagt förslag om införande av möjlighet till kommunal 
vf!rdnadsersättning och hänvisar d1irtill. 

SoU 1985/86:28 
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I proposition 1985/86:96 framlagda lagförslag 

1 Förslag till 

Lag om förlängt barnbidrag 

Härigenom föreskrivs följande. 

I * En elev i grundskolan har riitt till förliingt barnbidrag av allmiinna medel 
med .+OO kronor i m{maden frim och med kvartalet efter det under vilket ele
ven t\llt l 6 år. Detsamma gäller elever som deltar i motsvarande utbildning 
i sameskolan, en riksinternatskola eller en sådan frisfr1ende skola som avses 
i 9 kap. I eller 2 §skollagen ( 1985: l 1()0). 

2 * Rätt till förliingt barnbidrag enligt l * har även elever i särskolan eller 
specialskolan och elever som deltar i motsvarande utbildning i en fristående 
skola som iir statsunderstödd eller st[u under statlig tillsyn. 

3 * Förfo1gt barnbidrag lämnas under Hisitret. Uisi1ret skall anses omfatta 
m[maderna september-maj. Om eleven slutar skolan under läsåret lämnas 
bidraget till och med den manad eleven avbryter studierna. 

4 * Förhingt barnbidrag kan lilmnas till en elev vid sådan skola utomlands 
som i1tnjuter svenskt statsbidrag under fiirutsiittning att eleven deltar i ut
bildning som i huvudsak motsvarar den som ges vid grundskolan här i riket. 

S ~ Förlängt barnbidrag liimnas endast till.elever som är bosatta i Sverige. 
Är eleven inlt' svensk medborgare, giiller därutöver att eleven skall fostras 
av nägon som iir bosatt och mantalsskriven här i landet eller att antingen 
denne eller eleven vistas här sedan minst sex mänader. 

För fiirHingt barnbidrag enligt .+ * tilliimpas i fråga om bosättningen här i 
landet de föreskrifter om bosättning som gäller för allmänt barnbidrag vid 
utlandsvistelse enligt lagen (19.+7:529) om allmiinna barnbidrag. 

6 * Frågor om förlängt barnbidrag handhas av riksförsäkringsverket och de 
allmänna försiikringskassorna. Beslut om förlängt barnbidrag fattas av den 
allmänna försiikringskassa hos vilken den som uppbär bidraget är inskriven. 

7 * Ansökan om förltingt barnbidrag enligt .+ ~ görs hos den allmänna för
siikringskassa som avses i 6 *· Annat fiirliingt barnbidrag Uimnas utan ansö
kan. 

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande riksförsiikringsverket 
för meddela föreskrifter om skyldighet för den som driver en skola att liimna 
de uppgifter som behö\·s för tilliimpningen av denna lag. 

8 * I fri1ga om förliingt barnbidrag tilWmpas även följande bestämmelser i 
lagen (I lJ.+7:529) om allmänna barnbidrag 

.+ * om riitt att uppbiira barnbidraget, m.m .. 
5 * om utbetalning av barnbidrag till annan på framställning av social-

nämnd. 
7 * om riitt för kommunalt organ att uppbiira ·allmänt barnbidrag. 
l l ~om tid od1 si"itt för utbetalning a\· barnbidrag m.m .. 
L~ ~om ;'1krbetalningsskyldighl'l m.m .. 
13 * om iiverbtebc och utrniitning av riitt till allmiint barnbidrag. 

SoU 1985/86:28 
Bil. .1 
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14 § om tillsyn, verkställighetsföreskrifter och uppgiftsskyldighct, So U 1985/86:28 
15 §om ändring av beslut samt om överklagande, Bil. 1 
18 § om verkställighet av fiirslikringskassas och försäkringsrätts beslut. 

och 
19 §om överenskommelser med främmande makt. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1986. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1947:529) om allm~inna barnbidrag 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag1 

clels att 6 * skall upphöra att gälla. 
dels att 2 h. 7 och 19 ** skall ha följande lydelse. 

Nurnrande lydelse FiJres/agc11 lycldse 

2 h *' 
!"vkd de barn som beriittigar till i\'1ed de barn som heriittigar till 

flerbarnstifögg enligt 2 a * skall flerbarnstilliigg enligt 2 a * skall 
jiimstiillas barn som fyllt 16 flr, men jiimstiillas barn som fyllt 16 år. men 
i iivrigt uppfylkr kraven för barnbi- i Ö\Tigt uppfyller kraven för barnbi-
drag enligt denna lag. l)Ch som be- drag enligt denna lag. och som be-
dri\'er studier som ger riitt till för- dri\'t:r studic::r som ger riitt till för-
liingt barnbidrag enligt 2 kap. studie- liingt barnbidrag enligt lagen 
stiidslugcn I !973:3.J9J eller studie- I 1986:000) 0111 .fårliingr barnbidrag 
hjiilp c:nligt 3 kap. s11111111a lag. eller studiehjiilp enligt 3 kap. s111dic

stiidslage11 ( 1973:3./9). 

Snm barn enligt första stycket riiknas studerande frim och mt:d kvartalet 
\"<1rundc'r h;irnt't hiirj;ir studera och Hingst till nch med det andra kvartalet 
det :'1r under vilket den studt:rande fyller 20 ;\r. Den studerande skall stadig
\·arandt· ,amm<mho med den hidragssiikandc för att beriittiga till tlerbarns
ti lliigg. 

Studnande S(1111 deltar i undervisning som omfattar kortare tid iin iitta 
veckor eller dt'ltidsundervisning inriiknas ej i barnantalet. Detsamma gLiller 
studerandt• Sl'lll upphiir :1tt•rbctalningspliktiga studiemedel oberoende a\' 
fiir:ildrarnas ekonomi enligt 3 kap. 12 ~ tredje stycket studiestödslagen 
( lll73:J-llJ) t'lkr som iir gifta. 

Dc.:n o;(lm önskar uppbiira flerharnstilliigg med stiid av bestiimmelserna 
i denna paragraf 'kall anmiila detta till den allmiinna försiikringskassan. 

/-i"ir /.; 1·ar1c1I. 1·id rnr.1 i11gcl11g kusr-
11c1cfrma fiir barns l"ttnl ci c111sralr dia 
_li"ir kosr oclt /lostcul ilr />am,·r lti'lf 
i><"1Hidas 01· src11s111eclt'I. 11rg1ir icke 
,i//111ii111 />am/>iclra~; dock all sciclc111f 
/>iclrc1g urh1'tcilc1s .f{"ir rid. d.I hc1rnl'f iir 
i11c1cknnfrrclf 1·id 110111wlskola. 

1 Lagen omtryckt JCJ73:449. 

l :-;e11as1e lycielse 1984: 1099 
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Nul'llrande lydelse 

Diir rid ingången m· 1·isst k.rnrral 
barn, för 1·ilk.et allmänt barnbidrag 
utgår, på allmän bek.osmad 1·ärdas å 
anstalt i annat fall än i 6 § arses, äger 
det kommunala organ, som svarar 
för vårdkostnaden, uppb;ira på 
kvartalet belöpande allmiint barnbi
drag för barnet och därav gottgöra 
sig för nämnda kostnad i den män er
siitrning diirjiir 111ä 1111aga.1· av barnet 
eller annan enskild person. Upp
kommer överskott, skall detta redo
visas till den bidragsberättigade. 

V11d i första stycket siigs om k.om-
111111111/t organ sk.all iiga mot.\Tarmule 
1illämp11ing ä lands1ingsk.om11wn och 
k.on11m111 so111 ej tillhiii /a11dsti11gs
k.0111m1111 eller, efter regeringens be
stämmande, annan h111·11d111a11 i frå
ga 0111 allmiint barnbidrag .fi'ir barn 
som bor i del'hem, 1·ärilhc111, speci
cil.1juk.hu.1· l!ller inack.orderingshem. 
som ll\'.ffS i lagen ( J9()7:<NO) angåen
de omsorger mn 1·is.1·a psvk.iskt 111-
l'l!ck.lingsstörda, eller åtnjuter omsor
ger enligt nii11111d11 lag och bor i en
skilt lil'm på h111·1u/111an11rns bl!k.ost
nad eller 1·ärdas ptl anstalt för t!pilep
tikcr. om·sett att ersättning ej må lllta
gas m· hamet eller annan enskild per
son. 

Regeringen iiger triiffa överens
kommelse med friimmande makt 
om undantag fi·ån de förutsiitt11i11gar 
so111 enligt I *andra SI_\ t"ket giiller/i'ir 
111gi1·1mde a1· bamhidrag fiir hlir i ri
ket bosatt hum som icke är Sl'l'flsk. 
medborgare. 

Föreslagen lydelse 

När <'tl barn vid ingängrn av etr 
1·isst krnrtal 1•årdas i ett hem för 1·ärd 
eller boende inom socialtjä11ste11, 
äger det kommunala organ, som 
svarar för vårdkostnadcn. uppbära 
på kvartalet bclöpancle allmiint 
barnbidrag för barnet och därav 

. gottgöra sig för nämnda kostnad. 
·uppkommer överskott, ~kall detta 
redovisas till den bidragsberiittiga
de. 

19 *~ 
Regeringen jiir triiffa överens

kommelse meJ friimmande makt 
om 111srriick.1 tillii111p11i11g a1· denna 
lag eller 0111 undantag i ris.1a .fil/I ji·cln 
lagens hestiimml'lscr. 

Denna lag triider i kraft dl'n 1 juli 19H6. 

3 Senast~ lyJclsc 11.17:": 15:1. 
4 Senaste lyJt'lse J<J7):!).;_ 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 19~4: 1095) om förlängt bidrags
förskott för studerande 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen ( 1984: 1095) om förlängt bidragsförskott 

för studerande skall ha följande lydelse. 

Nu\'llrande lydelse 

Förlängt bidragsförskott liimnas 
för barn som gii.r i skolan -niir det fyl
ler 18 ilr eller <lkrupptar skolg{tngen 
innan det fyller 19 ii.r sä liinge barnet 
bedriver studier som ger riitt till för
längt barnbidrag enligt:! kap. studie
stöds/agen ( 1973:349) eller studic
hjälp enligt 3 kap. sa11111111 lag. dock 
liingst till och med juni m[mad det {1r 
barnet fyller 20 ;lr. Studier som om
fattar kortare tid iin ittta veckor eller 
deltidsstudier mcJfor dock inte rätt 
till förlängt bidragsförskntt. Det
samma giiller studier för vilka bar
net uppbiir [lterbetalningspliktiga 
studiemedel. oberoende av föriild
rarnas ekonomi enligt 3 kap. 12 ~ 

tredje stycket studiestödslagen. 

, s .:. s 

Fiireslagen lydelse 

Förlängt bidragsförskott liimnas 
för barn som gi1r i skolan när det fyl
ler 18 ~ir eller <"itt'rupptar sknlg:lngen 
innan det fyller 19 iir sit liingc barnet 
bedriwr studin som ger riitt till fiir
liingt barnbidrag enligt lagen 
( 19H6:00J 0111 förhi11gt hambidrag el
ler studiehjiilp enligt 3 kap. st11die
stiidslage11 (/973:34()), dock liingst 
till och med juni mimad det :ir bar
net fyller 211 ~tr. Studier som omfat
tar kortare tid iin [1tta veckor eller 
deltidsstudier medför dock inte riitt 
till fiirliingt bidragsförskott. Det
samma giillcr studier för vilka bar
net uppbär i1terhctalningspliktiga 
studiemedel oberoende av föriild-
ramas ekonomi enligt 3 kap. 12 * 

.. tredje st yckct studiestödslagen. 

Förskottet utg;lr friin och med mtinaden efter det harnct fyllt 18 i\r till 
och med den miinad rätten till förskottl'l upphör. Förskottet liimnas dock 
inte för li"ingre tid tillbaka :in tre m:\nadcr förL' ansökningsm~'tnadcn. 

Denna lag tr~ider i kraft den I juli 19811. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1984: 1096) om särskilt bidrag till 
vissa adoptivbarn 

Hiirigenom föreskrivs att 3 § lagen (1984: 1096) om särskilt bidrag till vissa 

adoptivbarn skall ha följande lydelse. 

Nurnrandc lydelse Fiireslagen lydc!.~e 

H 
Bidraget liimnas efter ansiikan fr{m och med den m{rnad under vilken bi

dragsriitten inträtt, dock inte för liingre tid tillbaka än tre mi\nader före an
sökningsm{111aden. Bidraget liimnas till och med den m~lnad, under vilken 
barnet fyller IK år eller riitten till bidrag annars upphor. 

Gtir barnet i skolan niir det fyller 
18 iir eller i"nerupptas skolg[ingen in
nan barnet fyller 19 år. kan bidraget 
efter siirskild ansiikan utgi1 sii liinge 
skolgtrngen p[1gf1r. dock liingst till 
och med juni m{inad det i1r barnet 
fyller 20 i1r. Till skulgtrng riiknas 
studier som ger riitt till förlängt 
barnbidrag enligt 2 kap. srudiestihls
lagen (1973:3./9) eller studiehjiilp 
enligt 3 kap. samma Jag. Studier som 
omfattar kortare tid iin ;'1tta veckor 
eller deltidsstudier medför dock inte 
riitt till bidrag. Detsamma gidkr 
studier fiir vilka barnet uppbiir :lter
hetalningspliktiga studiemedel obe
roende av föriilderns e kllllilmi enligt 
3 kap. 12 § tredje styckL·t studie
stiidslagen. 

G{ir barnet i skolan när det fyller 
18 ar eller i'.1terupptas sklilgirngen in
nan barnet fy I kr 19 i'.tr, kan bidraget 
efter s:irskild ansökan utgå sa liinge 
skolgiingen pi1gär, dock Hingst till 
och med juni mi"rnad det iir barnet 
fyller 20 [ir. Till skolgtrng riiknas 
studier som ger riitt till förliingt 
barnbidrag enligt lagen 11986:00! 
mn förlängt barnbidrag eller stuclie
hjiilp enligt 3 kap . . rn11lics1ödslagc11 
I 1973:3--19!. Studier som omfattar 
kortare tid iin titta veckor eller del
tidsstudier medför dock inte r;itt till 
bidrag. Detsamma giillcr studier för 
vilka barnt'l uppbär itterbctal
ningspliktiga studiemedel oberoen
de a\· föriilderns ekonomi enligt 3 
kap. I:; ~ tredje stycket studiestlids
lagen. 

Bidrag efter Lkt att barnet t\"llt IS :1r l;imnas endast om barnet varaktigt 
lwr tillsammans med ack>ptidiiriildcrn eller 11:1gnn sorn var\ :'trdn;1dshavare 
för barnl't niir det fyllde IS ;·1r. S{1dant bidrag siib och uppbiirs a\· den som 
sillumla sammanbor med barnet. 

Denna lag triider i kraft (kn I juli 19Sh. 
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I I?roposition 1985/86: 137 framlagda lagförslag 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1947:529) om allmänna harnbidrag 

Härigenom föreskrivs att 1. 2 och 3 §§ lagen (1947:529) om allmiinna 

barnbidrag1 skall ha följande lydelse. 

Nurnrande lydelse Föreslagen lydelse 

I ~2 
För barn, som är svensk medbor

gare och bosatt i riket. skall av all
männa medel såsom hidrag till bar
nets uppehälle och uppfostran utgå 
allmänt barnbidrag med 4 800 kro
nor om året i enlighet med vad ne
dan närmare stadgas. 

För harn, som iir svensk medbor
gare och bosatt i riket. skall av all
männa medel såsom bidrag till bar
nets uppehälle och uppfostran utg:I 
allmänt barnbidrag med 5 820 kro
nor om året i enlighet med vad ne
dan närmare stadgas. 

Allmänt barnbidrag skall utgå jämväl för här i riket bosatt barn. som icke 
är svensk medborgare. såframt barnet fostras av någon som är bosatt och 
mantalsskriven i riket eller ock barnet eller endera av dess föräldrar sedan 
minst sex månader vistas i riket. 

Ett barn som lämnar Svcri,sc skall fortfarande anses vara bosatt här, om 
utlandsvistelsen är avsedd att vara Hingst ett år. Medföljande barn till den 
som av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat land för arbete för arbetsgi
varens räkning, skall under utsändningstiden anses bosatta i Sverige. Med
följande barn till en svensk missionär eller präst. som i annat fall är anstiilld 
i utlandet, skall fortfarande anses bosatta här. om utlandsvistelsen är avsedd 
att vara längst tre år. 

Allmänt barnbidrag utgår från 
och med k 1·artalet efter det. varunder 
barnet fötts eller riitt till sådilnt bi
drag eljest uppkommit. till och med 
det kvart al. varunder barnet fyller 
sexton år. 

Avlider barn, för vilket allmänt 
barnbidrag utgår, eller inträffar el
jest omständighet, på grund varav 
sådant bidrag icke längre må utgå 
för barnet, skall bidraget indragas 
från och med krnrtalet efter det, var
under dödsfallet inträffade eller för
ändringen ägde rum. 

1 Lagen omtryckt 197J:449. 
2 Senaste lydelse 1984: 1100. 

2 § 
Allmänt barnbidrag utgitr från 

och med månaden <'fier den. dil bar
net fötts eller riitt till sådant bidrag 
annars uppkommit. till och med det 
kvartal. under 1·ilket barnet fyller 16 
år. 

3 § 
Avlider barn. för vilket allmänt 

barnbidrag utgår, eller intrMfar an
nars före utgången m· det krarral då 
barnet fvllcr 16 år omständighet, p[t 
grund varav sådant bidrag inte liing
re skall utgå för barnet. skall bidra
get dras in från och med månaden ef
ter den då dödsfallet inträffade eller 
förändringen ägde rum. 

So U 1985/86: 28 
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Nurarande lydelse Fi;reslagen lydelse 

Utgår allmänt barnbidrag och sker 
ändring i förlulllandc som är avgö
rande f6r riitten att 11ppbiira bidraget 
skall, med undantag för fall som av
ses i 7 .~. ändringen ha verkan från 
och med månaden efter drn då änd
ringen ägde rum. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1987. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1986:000) om förlängt barnbidrag 

1 lärigenom föreskrivs att I och 3 §§ lagen ( 1986:000) in förlängt barnbidrag. 
skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

En elev i grundskolan har rätt till 
förlängt barnbidrag av allmänna 
medel med 400 kronor i månaden 
från och med kvartalet efter det un
der vilket eleven fyllt 16 år. Detsam
ma gäller elever som deltar i motsva
rande utbildning i sameskolan, en 
riksinternatskola eller en sådan fri
stående skola som avses i 9 kap. l 
eller 2 S skollagen ( 1985: 1100). 

Förlängt barnbidrag lämnas 1111-

der läsåret. Läsåret skall anses om
fatta månaderna september - maj. 
Om ele1·en slutar skolan under läså
ret lämnas bidraget till och med den 
månad eleven avbryter studierna. 

I §' 

Föreslagen lydelse 

En elev i grundskolan har riitt till 
förlängt barnbidrag av allmänna 
medel med 485 kronor i månaden 
från och med kvartalet efter det un
der vilket eleven fyllt 16 år. Detsam
ma gäller elever som deltar i motsva
rande utbildning i sameskolan. en 
riksinternatskola eller en sådan fri
stående skola som avses i 9 kap. 1 
eller 2 §skollagen (1985:1100). 

Förlängt barnbidrag lämnas till 
och med den månad eleven slutför 
utbildningen eller avbryter studier
na. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. 

'. Lydelse enligt prop. 1985/86:96. 
- Lydelse enligt prnp. 1985186:96. 
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I reservation nr 14 framlagt lagförslag 

Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att 1 §lagen ( 1947:529) om allmänna harnbidrag skall 

ha nedan angivna lydelse. 

Nul'(1rande lydelse Reserrnn1ema.1· förslag 

1 ~ 
' 

För barn. som är svensk medborgare och bos'att i riket. skall av allmänna 
medel såsom bidrag till barnets uppehiille och uppfostran utg~1 allmänt 
barnbidrag med 4 800 kronor om året i enlighet med vad nedan närmare 
stadgas. 

Allmänt barnbidrag skall utgå jiimväl för här i riket bosatt barn. som icke 
är svensk medborgare, s;'\framt barnet fostras av nägon som är bosatt och 
mantalsskriven i riket eller ock barnet eller endera av dess föräldrar sedan 
minst sex mänader vistas i riket. 

Ett barn som Himnar Sverige skall 
fortfarande anses vara bosatt hiir, 
om utlandsvistelsen är avsedd att 
vara längst ett år. Medföljande barn 
till den som av en statlig arbetsgivare 
siinds till ett annat land för arbete för 
arbetsgivarens räkning. skall under 
utsändningstiden anses bosatta i 
Sverige. Medföljande barn lill en 
srensk 111issio11iir eller präsl, so111 i 
am1111 fall iir 11ns1iilld i 111/andet, skall 
fortfarande anses bosal/a hiir, om 
llllmulsl'istelse11 iir ill'.\'l'dd alt vara 
liings1 tre år. 

Ett harn som lämnar Sverige skall 
fortfarande anses vara bosatt här. 
om utlandsvistelsen är avsedd att 
vara längst ett t1r. Medföljande barn 
till den som av en statlig arbetsgivare 
siinds till ett annat land för arbete för 
arbetsgivarens räkning. skall under 
utsiindningstiden anses bosatta i 
Sverige. Det senare gäller ii1·en 111ed
följa11de barn till den so111 är anställd 
m· s1·enska kyrkan, ett .1'1'e11Skt tros
samfund eller till säda111 samfund 
k11111e1 organ eller m· en s1·ensk ideell 
organisation som bedrii·er histånds-
1·erksamhet. 

Denna lag triider i kraft den 1 juli 1986. 
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