
Regeringens proposition 

1979/80:42 
om höjning a\· det allmänna barnbidraget, m. m.; 

beslutad den 25 oktober 1979. 

Prop. 1979/80:42 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll. 

På regeringens vägnar 

THORBJÖRN F ÄLLDrN 
KARIN SÖDER 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att det allmänna barnbidraget höjs med 300 kr. till 

2 800 kr. per barn och år fr. o. m. den I januari I 980. 

Vidare föreslås att studiebidraget till studerande mellan 16 och 19 år i 

gymnasial utbildning höjs från 208 kr. till 233 kr. per månad. Motsvarande 

höjning görs för de elever i grundskolan som fyllt I 6 år. 
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Prop. 1979/80:42 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid rcgeringssammanträdc 

1979-10-25 

2 

1\änarande: statsministern Fälldin. ordförande, och statsråden Ullsten. 

Bohman, Mundebo. Wikström, Friggebo, Mogård. Dahlgren. Åsling, Söder. 

Krönmark. Burenstam Linper, Wirtcn. Holm. Andersson. Boo. Winherg. 

Adelsohn. Danell. 

Föredra~ande: statsråden Söder och Wikström. 

Proposition om höjning al' det allmänna barnbidraget, m. m. 

Statsråden Söder och Wikström anmäler sina förslag till proposition om 

höjning av det allmänna barnbidraget, m. m. Anförandena och förslagen 

redovisas i underprotokollcn för social- och utbildningsdepartementen. 

Statsrådet Söder hemställer att regeringen i proposition föreslår riks

dagen 

att antaga de förslag som hon och statsrådet Wikström har lagt 

fram. 

Regeringen ansluter sig till föredragandenas överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredragande

na har lagt fram. 

Regeringen beslutar att de anföranden och förslag som redovisas i 

underprotokollen skall bifogas propositionen som bilagor 1-2. 
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Hilaga I 

SOCIALDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1979-10-25 

Föredragande: statsrådet Söder 

Anmälan till proposition om höjning av det allmänna barnbidraget, 
m.m. 

Höjning av det allmänna barnbidraget 

Det allmänna barnbidraget höjdes senast den I januari 1979 från 2 260 kr. 

till 2 500 kr. per barn och år. 

Det är angeläget att förbättra barnfamiljernas ekonomiska situation. Denna 

förbättring bör i enlighet med vad som angivits i regeringsförklaringen ske 

genom en höjning av det allmänna barnbidraget fr. o. m. den I januari 1980. 

Barnbidraget bör då höjas med 300 kr. till 2 800 kr. per barn och år. Denna 

höjning innebär en förstärkning av barnbidraget som är större än prisökning

arna sedan senaste höjningen och ger därmed barnfamiljerna ett reellt 

ekonomiskt tillskott. 

Kostnaderna för barnbidragshöjningen beräknas till 530 milj. kr. för helt är. 

För budgetåret 1979/80 blir kostnadsökningen ca 265 milj. kr. Detta belopp 

bör anvisas på tilliiggsbudget. 

Vad jag nu har anfört föranleder ändring i lagen (1947:529) om allmänna 

barnbidrag. Ett inom socialdepartementet upprättat förslag till lagändring bör 

fogas till protokollet i detta iirende som bilaga 1.1. 

\1ed hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. antaga förslaget till lag om ändring i lagen (\ 947:529) om 

allmänna barnbidrag. 

2. till Allmänna barnbidrag på tilläggsbudget I till statsbudgeten för 

budgetåret 1979/80 under femte huvudtiteln anvisa ett fårslags

anslag av 265 000 000 kr. 
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Hi/aga I. I 

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

Härigenom föreskrivs att I ~ lagen (1947:529) om allmiinna barnbidrag1 

skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rarn11dc ~rdefs<' Föreslag('ll ~\'ddse 

Hi 
För barn, som är svensk medbor- För barn, som iir svensk medbor

gare och bosatt i riket, skall av all-gare och bosatt i riket, skall av all
miinna medel såsom bidrag till bar- männa medel såsom bidrag till bar-
nets uppehälle och uppfostran utgå nets uppehälle och uppfostran utgå 
allmiint barnbidrag med 2 500 kro- allmänt barnbidrag med 1800 kro-
norom året i enlighet med vad nedan norom året i enlighet med vad nedan 
närmare stadgas. närmare stadgas. 

Allmänt barnbidrag skall utgåjämväl 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. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 

J Lagen omtryckt 1973:449. 
1 Senaste lydelse 1978:937. 
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Bi!a~a J 

UTHILDNINGSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Wikström 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssamrnanträde 

1979-10-25 

Anmälan till proposition om höjning av det allmänna barnbidraget, 
m.m. 

Höjning av studiebidraget inom studiehjälpen m. m. 

Till studerande i gymnasial utbildning som har fyllt 16 år men inte 20 år 

utgår statlig studiehjälp i form av bl. a. studiebidrag med 208 kr. per månad. 

Till studerande i grundskolan som har fyllt 16 år och som således inte längre 

har rätt till allmänt barnbidrag utgår förlängt barnbidrag med samma 

belopp. 

Statsrådet Söder har tidigare denna dag föreslagit att det allmänna 

barnbidraget skall höjas med 300 kr. om året fr. o. m. den I januari 1980. 

Studiebidraget inom studiehjälpen och det förlängda barnbidraget bör ökas i 

motsvarande mån eller per månad räknat med 25 kr. I studiebidrag och 

förlängt barnbidrag bör således utgå 233 kr. per månad fr. o. m. den l januari 

1980. Den föreslagna höjningen beräknas medföra en kostnadsökning med 

27 ,7 milj. kr. per år. 

Vad jag här har förordat föranleder ändringar i 2 kap. I § och 3 kap. 6 § 

studiestödslagen (1973:349). Ett inom utbildningsdepartementet upprättat 

förslag till lagändring bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 

2.1. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att antaga förslaget till lag om ändring 

( 1973:349). 
studiestödslagen 
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Bilaga 2:1 

Förslag till 
Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349) 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. I § och 3 kap. 6 § studiestödslagen 

(1973:349)1 skall ha nedan angiven lydelse. 

Nu11arande ~vclelse Föreslagen ~wlclse 

2 kap. 

Studerande vid grundskolan har 

rätt till förlängt barnbidrag med 208 

kronor i månaden från och med 

kvartalet efter det under vilket han 

fyllt 16 år. 

Hi 

Studerande vid grundskolan har 

rätt till förlängt barnbidrag med 233 
kronor i månaden från och med 

kvartalet efter det under vilket han 

fyllt 16 år. 

Detsamma gäller studerande som deltager i motsvarande undervisning vid 

skola som avses i 33 eller 34 § skollagen (J 962:319). 

3 kap. 
6 §3 

Studiebidrag utgår med 208 kro- Studiebidrag utgår med 233 kro-

nor i månaden. nor i månaden. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 

I Lagen omtryckt 1975:359. 
2 Senaste lydelse 1978:935. 
: Senaste lydelse 1978:935. 


