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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagen beslut
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 föreskrivs att 1 och 2 a §§ lagen (1947:529) om
allmänna barnbidrag

 

2

 

 skall ha följande lydelse.

 

1 §

 

3

 

För barn, som är svensk medborgare och bosatt i riket, skall av all-
männa medel såsom bidrag till barnets uppehälle och uppfostran lämnas all-
mänt barnbidrag med 10 200 kronor om året i enlighet med vad nedan när-
mare stadgas.

Allmänt barnbidrag skall också lämnas för här i riket bosatt barn, som inte
är svensk medborgare, om barnet eller någon av föräldrarna sedan minst sex
månader vistas i riket. Detta gäller dock inte för tid då dagersättning enligt
17 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. lämnas till bar-
net. 

Ett barn som lämnar Sverige skall fortfarande anses vara bosatt här, om
utlandsvistelsen är avsedd att vara längst sex månader. Medföljande barn till
den som av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat land för arbete för ar-
betsgivarens räkning, skall under utsändningstiden anses bosatta i Sverige.
Medföljande barn till en person, som i annat fall är anställd i utlandet av
svenska kyrkan, ett svenskt trossamfund, ett organ som är knutet till ett så-
dant samfund eller en svensk ideell organisation som bedriver biståndsverk-
samhet, skall fortfarande anses bosatta här, om utlandsvistelsen är avsedd att
vara längst tre år.

 

2 a §
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Flerbarnstillägg lämnas om någon uppbär allmänt barnbidrag för tre
eller flera barn. Vid tillämpning av denna paragraf beaktas inte barn som av-
ses i 4 § tredje stycket eller 7 §. 

Flerbarnstillägg lämnas med
1. 2 724 kronor om året för det tredje barnet,
2. 8 160 kronor om året för det fjärde barnet,
3. 10 200 kronor om året för det femte barnet och varje ytterligare barn.
Vid beräkningen av flerbarnstillägget skall de barn för vilka någon uppbär

allmänt barnbidrag räknas samman med de barn för vilka någon annan upp-
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Prop. 1999/2000:1, utg.omr. 12, bet. 1999/2000:SfU1, rskr. 1999/2000:98.
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Lagen omtryckt 1973:449.
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Senaste lydelse 1997:1316.
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SFS 1999:1359

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1999

 

bär allmänt barnbidrag om dessa barnbidragsmottagare stadigvarande sam-
manbor och är eller har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn
gemensamt. 

Den som önskar uppbära flerbarnstillägg med stöd av tredje stycket skall
anmäla detta till den allmänna försäkringskassan. 

Om inte annat föreskrivs skall bestämmelserna om allmänt barnbidrag i
denna lag eller i andra lagar eller författningar tillämpas på flerbarnstillägg. 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)


