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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 4 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs i fråga om lagen (1947:529) om all-
männa barnbidrag att 1 a och 4 §§ skall ha följande lydelse.

 

1 a §

 

2

 

Frågor om allmänna barnbidrag handhas av Riksförsäkringsverket
och de allmänna försäkringskassorna.

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som om-
fattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser
om förmåner vid utlandsvistelse och handläggning av ärenden, m.m.

 

4 §

 

3

 

Rätten att uppbära allmänt barnbidrag för ett barn tillkommer, där bar-
net står under föräldrarnas gemensamma vårdnad, barnets moder eller, om
föräldrarna gjort anmälan härom till allmän försäkringskassa, barnets fader.
Är den förälder som uppbär bidrag enligt vad nu har sagts till följd av från-
varo, sjukdom eller annan orsak för längre tid förhindrad att deltaga i vård-
naden, skall rätten att uppbära bidraget i stället tillkomma den andra föräld-
ern. Om föräldrarna gemensamt har vårdnaden om ett barn men barnet var-
aktigt bor tillsammans med endast en av dem, tillkommer rätten att uppbära
allmänt barnbidrag efter anmälan den förälder som barnet bor hos. Står bar-
net ej under föräldrarnas gemensamma vårdnad, tillkommer rätten att upp-
bära bidraget den som har vårdnaden om barnet. Har två särskilt förordnade
vårdnadshavare utsetts att utöva vårdnaden gemensamt, skall vad som nyss
har sagts om barnets fader och moder i stället gälla den manlige respektive
den kvinnliga vårdnadshavaren. Allmänt barnbidrag lämnas endast om bi-
dragsmottagaren är bosatt i Sverige. 

I fråga om rätten att uppbära allmänt barnbidrag likställs med föräldrar de,
som med socialnämndens tillstånd har tagit emot ett utländskt barn för vård
och fostran i syfte att adoptera det.

Allmän försäkringskassa får på framställning av socialnämnd förordna att
allmänt barnbidrag för barn, som genom socialnämndens försorg placerats i
enskilt hem, skall uppbäras av den som fostrar barnet. Har barnet placerats i
enskilt hem av annan än socialnämnd, får sådant förordnande meddelas på
framställning av den som enligt första stycket uppbär bidraget.
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Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12.
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Senaste lydelse 1981:702.
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Senaste lydelse 1994:1441.

SFS 1999:805
Utkom från trycket
den 16 november 1999
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SFS 1999:805

 

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

 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om barnbidrag för tid

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
 Björn Reuterstrand

(Socialdepartementet)


