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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 13 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 4 och 4 a §§ lagen (1947:529) om
allmänna barnbidrag skall ha följande lydelse.

 

4 §

 

2

 

    

 

En förälder som ensam har vårdnaden om ett barn har rätt att uppbära
allmänt barnbidrag för barnet. Vid gemensam vårdnad gäller följande. Rätt
att uppbära allmänt barnbidrag har barnets moder eller, om föräldrarna gör
anmälan om det till den allmänna försäkringskassan, barnets fader. Är den
nu avsedde föräldern till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak för
längre tid förhindrad att delta i vårdnaden, övergår rätten att uppbära bidra-
get till den andre föräldern. Bor barnet varaktigt tillsammans med endast en
av föräldrarna, har efter anmälan den föräldern rätt att uppbära bidraget. Har
barnet två särskilt förordnade vårdnadshavare, skall vad som sagts om bar-
nets moder och fader i stället gälla den kvinnliga respektive den manlige
vårdnadshavaren. Är barnets föräldrar eller för barnet särskilt förordnade
vårdnadshavare av samma kön, skall vad som sagts om barnets moder i stäl-
let gälla den äldre av kvinnorna eller männen eller, om de gör anmälan om
det, den yngre av dem.

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.

Allmänt barnbidrag lämnas endast om bidragsmottagaren är bosatt i Sve-
rige.

 

4 a §
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Rätten att uppbära flerbarnstillägget tillkommer den som uppbär all-
mänt barnbidrag för de barn som flerbarnstillägget avser. Om barnbidrag har
slutat utges för alla de barn som flerbarnstillägget avser, tillkommer rätten
att uppbära flerbarnstillägget barnens vårdnadshavare. Om alla barn som be-
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rättigar till flerbarnstillägget är myndiga, eller om barnen saknar vårdnads-
havare, tillkommer rätten den eller de föräldrar som barnen stadigvarande
sammanbor med.

Skulle enligt första stycket två personer kunna uppbära flerbarnstillägget,
betalas detta till kvinnan eller, om de gör anmälan om detta, till mannen. Är
personerna av samma kön, betalas flerbarnstillägget till den äldre av dem el-
ler, om de gör anmälan om det, till den yngre.

 

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)


