
1

Svensk författningssamling

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

utfärdad den 16 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut1 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 den förälder som anmäls som bidrags-
mottagare. Anmälan skall göras till Försäkringskassan av föräldrarna ge-
mensamt. Om inte någon sådan anmälan görs har modern rätt att uppbära bi-
draget. Är den nu avsedde föräldern till följd av frånvaro, sjukdom eller an-
nan orsak för längre tid förhindrad att delta i vårdnaden, övergår rätten att
uppbära bidraget till den andre föräldern. Bor barnet varaktigt tillsammans
med endast en av föräldrarna, har efter anmälan den föräldern rätt att upp-
bära bidraget. Om föräldrarna inte bor tillsammans, men barnet är varaktigt
bosatt hos båda föräldrarna (växelvis boende), får rätten att uppbära barnbi-
draget efter anmälan av båda föräldrarna delas så att bidraget utbetalas med
hälften till vardera föräldern. Har barnet två särskilt förordnade vårdnadsha-
vare, skall vad som sagts om barnets föräldrar och moder i stället gälla bar-
nets vårdnadshavare respektive den kvinnliga vårdnadshavaren. Är barnets
föräldrar eller för barnet särskilt förordnade vårdnadshavare av samma kön,
skall vad som sagts om barnets moder i stället gälla den äldre av kvinnorna
eller männen.

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.

Försäkringskassan får på framställning av socialnämnd förordna att all-
mänt barnbidrag för barn, som genom socialnämndens försorg placerats i en-
skilt 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
Sverige. 

1 Prop. 2005/06:20, bet. 2005/06:SfU7, rskr. 2005/06:164.
2 Senaste lydelse 2004:799.
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4 a §3 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-
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 den person som anmäls som bidragsmottagare. Anmälan
skall göras till Försäkringskassan av personerna gemensamt. Om inte någon
sådan anmälan görs betalas flerbarnstillägget till kvinnan eller, om perso-
nerna är av samma kön till den äldre av dem.

Om barnbidraget delas enligt 4 § första stycket för ett eller flera barn skall
flerbarnstillägget beräknas enligt följande. 

Flerbarnstillägget per månad för det antal barn som barnbidrag utges för
divideras med samma antal barn. Denna kvot multipliceras med det antal
barn för vilka det utges ett helt barnbidrag.

Flerbarnstillägget per månad för det antal barn som barnbidrag utges för
divideras med samma antal barn. Denna kvot divideras med talet två och
multipliceras därefter med det antal barn för vilka det utges ett halvt barnbi-
drag. 

Det belopp respektive person får utgör summan av de belopp som erhålls
vid beräkning enligt fjärde och femte styckena.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om allmänt barnbidrag

och flerbarnstillägg som avser tid före ikraftträdandet.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i de fall anmälan har gjorts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2002:606.




