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Svensk författningssamling

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

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 2 a §§ lagen (1947:529) om
allmänna barnbidrag skall ha följande lydelse.

1 §2 För barn, som är bosatt i Sverige, skall av allmänna medel såsom bi-
drag till barnets uppehälle och uppfostran lämnas allmänt barnbidrag med
12 600 kronor om året i enlighet med vad nedan närmare stadgas.

2 a §3 Flerbarnstillägg lämnas om någon uppbär allmänt barnbidrag för två
eller flera barn. Vid tillämpning av denna paragraf beaktas inte barn som av-
ses i 4 § tredje stycket eller 7 §.

Flerbarnstillägg lämnas med
1. 1 200 kronor om året för det andra barnet,
2. 4 248 kronor om året för det tredje barnet, 
3. 10 320 kronor om året för det fjärde barnet,
4. 12 600 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-
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 Försäkringskassan.

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

1. Denna lag träder i kraft den 5 december 2005 och tillämpas på allmänt
barnbidrag och flerbarnstillägg som lämnas för tid efter utgången av år
2005.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på allmänt barnbidrag och
flerbarnstillägg för tid före utgången av år 2005 om inte annat följer av 3 och
4.

1 Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU11, rskr. 2005/06:39.
2 Senaste lydelse 2000:1395.
3 Senaste lydelse 2004:799.
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3. För månaderna oktober–december 2005 lämnas ytterligare allmänt
barnbidrag med 100 kronor per månad och barn.

4. För månaderna oktober–december 2005 lämnas flerbarnstillägg med
100 kronor per månad för det andra barnet, med 354 kronor per månad för
det tredje barnet, med 860 kronor per månad för det fjärde barnet samt med
1 050 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn. Har
för en eller flera av dessa månader flerbarnstillägg lämnats enligt äldre be-
stämmelser, skall vid en senare utbetalning av flerbarnstillägg enligt denna
punkt, avräknas vad som för aktuell månad redan har lämnats i flerbarnstill-
lägg.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Christian Groth
(Socialdepartementet)




