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statsrådet och chefen förTill

Justitiedepartementet

junibeslutade den 5 1997 tillkalla parlamentariskRegeringen att en
kommitté med uppgift utvärdera lagen sambors1987:232att om

hem sambolagen, iskillnaderna denövervägaattgemensamma om
behandlingen homosexuella jämförträttsliga sambor medav

sambor motiveradeheterosexuella slutligen klarläggaär samt att om
utvidgatdet finns behov rättsligt skydd vid andra formerettav av

sådanahushållsgemenskap i dag i Idenreglerade lag.än ärsom senare
ingåttdelen uppdraget har särskilt kretsenövervägaattav av

bostadsbidragsberättigade.
Till ordförande i kommittén förordnades juli 1997 ord-den 1

föranden chefen föroch Allmänna Karinreklamationsnämnden
Lindell. övriga ledamöterSom förordnades den 15 september 1997
riksdagsledamoten Rune Berglund s, riksdagsledamoten Sven
Bergström riksdagsledamotenc, Chris Heister socionomen Ann-m,
Marie Johansson-Sahlin v, förbundssekreteraren Christinnumera
Nilsson riksdagsledamotens, Catherine Persson riksdagsleda-s,

Yvonne Ruwaida riksdagsledamotenmp, SegelströmInger s,moten
riksdagsledamoten Ola Ström fp, riksdagsledamoten Ingvarnumera
Svensson kd riksdagsledamoten Anders Ygeman s. Densamt

entledigades12 juni 1998 Ola Ström förordnadesoch kanslichefen Erik
Wassén ledamot.fp som

sakkunniga delta iAtt kommitténs arbete förordnades densom
15 1997 hovrättsassessomseptember Anne Mellqvist och departe-
mentssekreteraren Inger Philipson. Som förordnades samtidigtexperter

Åkerman.Örjan byrådirektörenadvokaten Teleman och Ingrid Som
förordnades dessutom fr.o.m den 26 1999 ombudsmannenexpert mars

diskriminering grund sexuell läggning HomO Hansmot av
Ytterberg.

Hovrättsassessom Monica Felding har varit sekreterare fr.o.m den
1997.1 december

Kommittén har antagit Samboendekommittén får här-namnetsom
med överlämna sitt betänkande Nya samboregler.

tvåTill betänkandet fogas reservationer och särskilda yttranden.sex



slutfört.härmedUtredningsuppdraget är

1999.septemberiStockholm

LindellKarin

ChrisBerglund Sven Bergström HeisterRune

Johansson-Sahlin Christin Nilsson Catherine PerssonAnn-Marie

Ruwaida SegelströmInger Ingvar SvenssonYvonne

AndersErik YgemanWassén

elding/Monica F
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Sammanfattning

Uppdraget

1987:232haft i uppdrag utvärdera lagenharKommittén att om
enlighethar isambolagen. Utvärderingenhemsambors gemensamma

frågan huvudsyftet med lagensärskilt inriktatsdirektivenmed om
vidminimiskydduppnåtts, dvs. denhar parten ettettatt svagarege

också ingåttkommitténs harsamboförhållandes upplösning. I uppdrag
behandlingenskillnaderna i den rättsligaövervägaatt avom

samborjämfört med heterosexuellasamborhomosexuella är
så fallet föreslå lämpligen kaninte hur dessamotiverade och ärom

bestått finnshar vidare i klarlägga detundanröjas. Uppdraget att om
rättsligt formerutvidgat skydd vid andrabehov ett avav

sådana särskiltihushållsgemenskap dag reglerade i lag,än ärsom om
ingåmöjlighet registrerathar äktenskap ellerinte attparterna

därvidbostadsbidragsberättigade harpartnerskap. Kretsen övervägts
särskilt.

Sambolagen

Allmänt

sambolagens syfte beredaklarlägga övergripandeI avsikt attatt om -
samboförhållandesminimiskyddden vidparten ett ettsvagare

Utifråntvåuppfyllts har kommittén anordnat hearingar.upplösning -
sambolagenshearingar drar kommittén slutsatsenbl.a. dessa att

föreslår därför vissainte till fullo uppfyllt. Kommitténhuvudsyfte är
förändringar och förtydliganden i sambolagen, vilka i huvudsak

nedan. Ett de viktigaste förslagen ochredovisas är attav en samma
skall direkt tillämplig kön.sambolag sambor oavsettvara

rubriceringLagens

sambors hem kändLagen bland allmänhetenärom gemensamma som
jurister kallar oftast sambolagen.sambolagen. Aven lagen för enbart
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sig kantalar för ändrad rubricering lagen. och förRedan detta Ien av
framhållas vadden nuvarande rubriken informationdet att omger mer

rubriken erfaritomfattar sambolagen. Enligt vad kommitténlagen ärän
såsambolagen hos bristfälligdock kunskapen attom gemene man

bibehållainteinformationsaspekten kan bärande skälett attses som
rubricering. Kommittén föreslår bakgrund detnuvarande mot av

rubrik skall sambolagen.anförda lagensatt vara

för samboförhållandeFörutsättningarna skall föreliggaatt ett

ordning sådana förhållandenEnligt nuvarande gäller sambolagen där
kvinnaoch bor tillsammans äktenskapsliknandeunderenen man

förhållanden. Genom hänvisning i lagen 1987:813en om
tillämpashomosexuella sambor sambolagen på samboräven av samma

Ävenkön. det har i motivuttalandena 1986/87: 1 vadprop.angettsom
äktenskapsliknandemed samlevnad har det visat sig attsom avses

svårigheter uppståkan det gällernär avgöraatt ettom
samboförhållande föreligger. För lagen skall bli tillämpligdirektatt

sambor kön och för lagtextenäven skall bliattav samma mer
lättförståelig,informativ och föreslås definition begreppeten ny av

definitionensambor. I de grundläggande förutsättningarnaanges som -
förarbetsuttalandeni linje med tidigare krävs för två skallatt personer-

betraktas sambor. Förutom det skall fråga tvåattsom vara personerom
stadigvarande bor tillsammans i parförhållande, krävs de harett attsom

hushåll.gemensamt

förFörutsättningarna samboförhållande skall ha upphörtatt ett anses

någonI sambolagen finns inte uttrycklig regel när ettsom anger
samboförhållande upphör. Trots detta knyts flera sambolagensav
rättsverkningar till tidpunkten för samboförhållandets upphörande.

föreslårKommittén det i lagen uttömmande skallatt när ettanges
samboförhållande upphör. Kommitténs någrauppfattning är att

inte någonderarättsverkningar bör knytas till uppfattningpartens om
samboförhållandet såvidaupphört, detta inte manifesteras föratt ett

utomstående synbart samboförhållandeEttsätt. upphör sambomanär
någoneller dem gifter sig ingåreller registrerat partnerskap, närav

samboma flyttar isär eller någon dem avlider. föreslårnär Därutöverav
kommittén samboförhållande skall upphöra sambosatt ett näranses en

bådaeller sambomas ansökan förordnande bodelningsförrättareom av
eller få bo kvar i bostadenrätt inkommer till domstolatt ensamom
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intebostadövertagandeväcker talaneller sambonär somavomen
domstol kansådan tillansökanbodelning. Genomomfattas enenav

samboförhållandetbringamedverkansambonsandradensambo utan
sådan ordningkontrollerbart Enutomstående sätt.förupphöraatt ett

Ävensamboförhållanden.illa ifarför dembetydelsekan somvara av
samboförhållandet upphörtför de sambor är överens att menomsom

få följdtillenligtansökanflyttat isär kaninteolika skäl ovanensom av
faktiskt upphör.samboförhållandet rentatt

och samborättensambolagenomfattasEgendom avsom

bostadomfattas sambornaslagstiftningEnligt nuvarande gemensamma
biluppfattning harkommitténsEnligtsambolagen.och bohag enav

bostad ochekonomiför sambornasbetydelseoftast lika stor som
fritidsändamål fungerarförinte främst användsbilbohag. En som

tillfrån arbetsplatser ellertill ochmestadels transportmedelsom
för inköp och andrabarnens aktiviteter ellerskola, andradaghem,

naturligthushållet. därmedhar har:anknytning till Denärenden ettsom
dvs. med vadmed utgångspunkten för sambolagen,sarnröre som

andrahushållet. delar landet hardet I olikaförbehövs gemensamma av
användningsområdenellermotorfordon transportmedel somsamma

Kommitténmotorbåtgäller exempelvis och snöskoter.bilen. Det
skallfortskaffningsmedelföreslår därför slags motordrivnaallaatt om-

fortskaffningsmedletsambolagen. gäller dock intefattas Detta omav
fritidsändamål.huvudsaki föranvänds

sådanföreslår egendomKommittén vidare att angesgemensam som
fortskaffningsmedeldvs. motordriveti sambolagen, bostad, bohag och

fritidsändamål, förvärvatsochförhuvudsakligen användsinte somsom
"samborätts-begagnande skall benämnasförsamboma gemensamtav

skrift-samborättsgodsdock inteEgendomengods. utgör parternaom
för-egendomeninte bodelas elleregendomen skallligen avtalat att om
medgåva elleri ellersambonvärvats testamentearvgenomav ena

enskild.skallföreskrift egendomenatt varaom
tillsamäganderättordning därKommittén har övervägtäven en

upplösas vid bodel-samborätten kanegendom omfattasintesom av
understrukitmångakommitténs hearingar har deltagarening. Vid att

förpraktiska skulle fördelaktigtdet skäl parterna om egen-varaav
till-vid ochemellan kunde upplösasdomsgemenskapen dem ett samma

sådan förändringar bodel-ingripandefälle. ordning kräver dockEn av
måste Därtillningsreglema, konsekvenser övervägas.nogavars

ÄktB.finnas iändringar tordebehov motsvarandekommer att av
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Ändringama kan dessutom komma kräva samordning medatt en
samäganderättslagen.reglerna i fråganKommittén därmed attanser

ligger utanför kommitténs uppdrag vill framhålla det äratt stormen av
fråganvikt utreds i ordning.att annan

Avtal egendom skall undantas frånviss bodelningattom

Det i dag tveksamt sambor enligtär sambolagen träffakan avtalom om
visst samborättsgodsendast ingåskall i bodelningen medanatt annan

egendom i och för sig bodelningsbar hållasskall utanför.ärsom
Kommitténs uppfattning sambor, liksom ingåär makar, skall kunnaatt
sådana Samboravtal. bör dessutom, på makar, isätt ett nyttsamma som

återinföraavtal kunna den till delningrätt de tidigare har avtalatsom
bort. föreslårKommittén lagen förtydligas denna punkt.att

Möjlighet traflaféravtalatt

För de sambor samboförhållandetär överens har upphörtattsom om
manifesterasdetta för utomstående synbartutan att finnsett sätt ett

behov kunna träffa föravtal. Kommittén föreslåratt sambor införav att
föreståendeomedelbart upphörande samboförhållandetett skall haav

möjlighet liksom makar, avtala den kommande bodelningenatt, ochom
har samband med denna.annat som

Behovet tidsfrist för begäran bodelning skallnärav en senastom
framställas

ÄktBVarken sambolagen eller innehåller någon tidsfrist för när
ansökan bodelning skall ske båda i livet.närsenast ärom parterna
Bodelning enligt sambolagen emellertid inteär obligatorisk i motsats

ÄktB.till vad gäller enligt För öka förutsebarheten förattsom
föreslårsamborna kommittén tidsfrist för bodelningatt när senasten

påkallasskall införs i sambolagen. Om inte bodelning påkallas inom en
viss gårtid till bodelning förlorad.rätten För undvika stötandeatt
resultat bör inte tidsfristen för Samtidigtsättas snävt. det angelägetär

begäran bodelning framställsatt möjligt efter detom snarast att
samboförhållandet upphört. Kommittén tidsfrist åratt ettanser en om
efter samboförhållandetdet upphörde tillräckligtatt är förgenerös att
obilliga resultat skall kunna undvikas.
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redovisningsregelBehovet av en

säljs ellersamborättsgods sättegendomOm annatutgörsom
bodelninginnansamboförhållandet upphörtefter detavhänds att men

ingår i bodelningen.egendomenvärdetdet tveksamtsker är avom
skall habodelningföreslår i sambolagendetKommittén attatt anges en

samboförhållandetegendomsförhållandena den dagutgångspunkt isin
vidfannssamborättsgodsetvärdetHärigenom kommerupphör. somav

finns iegendomeningå bodelningenidenna tidpunkt oavsettatt om
eller värdetsamborättsgodsetbehåll säkerställainte. Föreller attatt -

föreslår kommitténsådan förvaltas bästaegendom sätt, attav -
redovis-bestämmelsemeddessutom kompletterassambolagen omen

omfattar sambomasRedovisningspliktenningsplikt. även gemensamma
bostadsrätt ochmed hyresrätt ellerinnehas sambonbostad av enasom

föremål Övertagande enligt sambolagen.bli förkansom

Processuella frågor

för domstolföreslår skall möjlighetsambolagenKommittén attatt ge
beträffandekvarsittningsrättbeslutinterimistiskameddela ävenom

föreslår interi-kommitténingår bodelning. Vidarebostad i attsom
särskilt.skall kunna överklagasenligt sambolagenmistiska beslut

frågor bostad ochföreslår ÖvertagandeSlutligen kommittén att om av
mål samborskall kunna i mellankvarsittningsrätt i bostad prövas om

vårdnad boende.barn och barnsom

Information

måste förbättras.Kommittén informationen sambolagenatt omanser
lättförståeligtInnehållet ochi informationen skall tydligt ochvara

både informa-riktas ochtill sambor kön. För attmotsatt av sammaav
nå så många möjligt börtionen sambolagen skallom som

många Riktadeinformationen framställas spridas olikaoch sätt.
informationsinsatser könsärskilt tillbör samborgöras menav samma

till ungdomar invandrare.ochäven

Sambor könav samma

I lagen vilka lagar och bestämmelserhomosexuella samborom anges
förtillämpas skall gällasambor kön och ävenmotsattsom av som

innehållasambor Avsiktenkön. lagen skallär att enav samma
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uppräkninguttömmande de bestämmelser skall tillämpas ävenav som
på samboförhållanden.homosexuella

utgångspunkten rådaMed likställdhet skall mellan hetero-att
sexuella sambor och homosexuella sambor mellansätt somsamma
äkta makar och registrerade har kommittén bedömt departner om

bådaskillnader föreligger mellanrättsliga sambor i desom grupperna
motiverade eller inte. Kommittén har härvid kunnat konstatera deär att

rättsliga skillnaderna mellan sambor och kön ärmotsattav av samma
långt fler skillnaderna mellan äkta makar ochän partner.

Det antal författningar och författningsrum i lagenstora som anges
svårthomosexuella sambor medför det upprätthålla kravetäratt attom

på överskådlighet.tydlighet och finnsDet dessutom risk för rätts-atten
läget missuppfattas eftersom det inte i varje enskild lag eller
bestämmelse vilka ocksåsambor författningen Det haranges avser.
visat sig sambor kön glömts bort i olikaatt av samma
lagstiftningsarbeten sambor.rörtsom

Kommitténs bedömning denna bakgrund det finns behovär mot att
reglering för undanröja omotiverade rättsliga skillnaderattav en ny

mellan sambor och månkön. Endast i den demotsattav samma av
rättsliga skillnaderna mellan homosexuella och heterosexuella sambo-
förhållanden de rättsliga skillnaderna mellan partnerskapmotsvaras av
och äktenskap kan de motiverade.anses vara

föreslår,Kommittén samboförhållandenallanämnts, attsom ovan
iregleras och sambolag sambolagens definitionsamt atten samma av

begreppet sambor ändras. Vidare föreslår kommittén det varjeatt av
författning eller författningsrum framgåskall vilka sambor isom avses
författningen. Begreppet sambo skall i fortsättningen samboravse av

och kön.motsatt av samma

hushållsgemenskapAnnan

Allmänt

I kommitténs angåendeuppdrag hushållsgemenskap ingåttharannan
belysa vilka sammanboende kan ha behov ökadatt grupper av som av

rättslig trygghet klarlägga vilka dessa behovsamt att
Kommittén har inventerat vilka skillnader det finns mellan

rättsverkningama vid samlevnad i äktenskap/registrerat partnerskap,
samboförhållanden hushållsgemenskapoch i någrabeträffandeannan

rättsområden.centrala Med hjälp SCB har kommittén tagit framav
uppgifter mångahur hushålloch det finns är attom personer som
hänföra till hushållsgemenskap. På kommitténs uppdraggruppen annan
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medtelefonintervjuundersökningutförtdessutomhar SCB peren
sigundersökningari tidigare500drygt uppgett varapersoner som

år.hushållet under 21i barnensamstående med änannan person
deslutsatsenkommitténundersökningarna drarAv att personer som

och/ellersambomake/partner,medbor tillsammans änannan
Uppskattningsvis rörrelativt begränsadunderåriga bam är grupp.en

ochår däröverhushåll ochbarn 21000 därcirka 80det sig vuxnaom
hushåll syskondär20 000knappttillsammans,föräldrar bor utan

hushåll övriga20 000 däroch drygttillsammansföräldrar bor personer
släktingar,återfinns bl.a.övrigaIbor tillsammans. gruppen
fall detflertaletinneboende. Istudiekamrater och ärarbetskamrater,

praktiskaframför allt harsammanboendenfråga provisoriska somom
ocksåbestå ochtänktasammanboendenorsaker. De är rentatt somsom

mellansammanboendenfå. framför alltbestår ganska Detfaktiskt ärär
bestående.och föräldrarbarnmellan äräldre syskon samt somvuxna

uppstår långvarigai dessaekonomiska gemenskapDen samman-som
ekonominden sammanflätningdock sällantycksboenden motsvara av

i och meduppstår makar/partner och sambormellan äktaofta upp-som
till-intervjupersonerhem. Flertaletbyggnaden ett gemensamt somav

avvisande härtill.rättsligt skydd ställde sigfrågades behovetom av
något före-behovkommittén intebakgrund harMot denna ansett att

förhållandena mellanrättslig reglering de inbördesligger per-avenav
Kommitténhushållsgemenskap.tillsammans ibor annanensoner som

någon särskild regle-införafinns skälhar inte heller det attansett att
hushållsgemenskapiring för bor tillsammans annanpersoner som

beträffande trygghetslagstiftningen.den sociala

bostadsbidragsberättigadekretsenSärskilt om

bak-frågan bostadsbidragsberättigadekretsenVad gäller varom
från riksdagen.tillkännagivandekommitténs direktivgrunden till ett

pekat makar ochhade nämligenBostadsutskottet partneratt som
bostads-kön skall ansökaoch samborlever tillsammans motsatt omav
bostads-mening borde denna kretsbidrag Enligt utskottetsgemensamt.
bor till-bidragsberättigade utvidgas till omfattaatt sompersoner

18.samlevnadsform bet. l995/96:BoU lloavsett s.sammans,
iUtgångspunkten andra sammanboendeborde enligt utskottet attvara

och kvinnorbostadsbidragshänseende jämställs med samboende män
bostads-enligt regler gäller i dag enligt lagen 1993:737de som om

bidrag.
såuttalandeKommittén har tolkat direktiven och utskottets att--

för underutvidgningen endast ansökan ungdomaravser gemensam
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år för hushåll29 bor tillsammans och i finns barn;där detsom personer
båda under förutsättning tvåi fallen det inte bor fler bidrags-änatt

hushålleti bidragssökandesökande och de folkbokfördaärattpersoner
adress. När riksdagens tillkännagivande gjordes och närsamma

kommitténs direktiv skrevs saknade sambor möjlighetkönav samma
sådanansöka bostadsbidrag. En reglering träddegemensamtatt om

januari Sålundadock i kraft den 1 1998. gäller makar ochattnumera
tillsammanslever och sambor könellerpartner motsattsom av samma

bostadsbidragskall ansöka gemensamt.om
Enligt kommitténs uppfattning grundläggande skäl tillär ett att

makar/partner och sambor skall ansöka bostadsbidrag gemensamtom
hushåll finnasdet i dessa utbredd ekonomisk gemenskap.att anses en

Kommitténs intervjuundersökning har visat det för del deatt storen av
bor i bostad makar/partner ellerutan attsammapersoner som vara sam-

frågabor provisoriska boenden där de sammanboende inte harär om
någon ekonomisk gemenskap bostadskostnaden. Enligtänannan

uppfattningkommitténs det inte rimligt alla sammanboendeär att -
oberoende vilken ekonomisk gemenskap finns demmellanav som -
skall ansöka bostadsbidrag Kommittén har ävengemensamt.om

ordning där sammanboendeövervägt skulle ansöka gemensamten om
bostadsbidrag endast de har vittgående hushållsgemenskapom en mer
med ekonomiskt sådansamarbete. En ordning skulle dock innebäraett

bevissvårigheter.stora
Det underlag kommittén tagit fram visar attsom en gemensam

ansökan bostadsbidrag för i hushållsgemenskap inteom personer annan
generellt kan leda till sig högresägas eller lägre bidrag änettvare en
individuell ansökan enligt det nuvarande börDet docksystemet.

vissauppmärksammas i dag uppbär bostadsbidragatt personer som
ensamstående helt kan komma förlora härtill derättenattsom om

skulle tvingas ansöka med i hushållet. mångaI fallgemensamt annan
skulle ensamståendedessutom föräldrar fåmed barn lägre bidragett
vid ansökan med i hushållet. Degemensamten annan person nu
redovisade konsekvenserna talar enligt kommitténs uppfattning starkt

införa ordning med ansökan bostadsbidrag imot att en gemensam om
hushållsgemenskap.annan

Mot bakgrund det anförda blir kommitténs någonslutsatsav att
ytterligare utvidgning kretsen sammanboende skall ansökaav som om
bostadsbidrag inte skall ske. Kommittén avstår fråndärförgemensamt

lägga fram något förslag härom.att
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Summary

referenceofThe terms

reference of the Commission evaluate theofThe toterms were
1987:232 Cohabitees TheJoint Homes Act the Act.Cohabitees

in accordance with directedhas, the directive, beenevaluation
ofthe issue whether the main of the Act hasparticularly at purpose

achieved, i.e. provide minimum of protection for thebeen levelto a
the dissolution of cohabitee relationship. Theweaker party termsaon

of of the Commission also includedreference deliberations toas
differences inwhether the the legal of homosexualtreatment

withcompared heterosexual cohabiteescohabitees justified and,are
howthey these be eliminated appropriateinnot toare propose may an

included/theof reference alsoThe of whethertermsmanner. survey
extend the legal protection offormsto tonecessary common

other than those thathouseholds governed by legislation today,are
particularly the parties do have the intoopportunitynot enterto

registeredmarriage be In this connection, particularpartners.toor as
paidattention has been people who entitled housingto toare

allowance.

The Cohabitees Act

Generally

surveyingview whether objective ofWith the the overall theto
provide the weaker levelCohabitees Act- with minimum ofto party a

the of the dissolutionprotection of the cohabitee relationshipevent —
attained, the Commissionhas arranged hearings. On the basisbeen two

hearings,of, alia, these the Commission conclusioninter drew the that
of the Cohabiteesthe main aim Act satisfied. Thecompletelynotwas

thereforeCommission certain amendments andtoproposes
Cohabiteesclarifications of the Act, which described in outlineare

below. of the importantOne proposals and thethatmost one same
should be directly applicableCohabitees Act cohabitees irrespectiveto

of ‘sex.
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The of thetitle Act

JointThe Cohabitees Homes Act generally known theas
lawyersCohabitees Even usually simplyAct. refer the theActto as

This aloneCohabitees thatAct. the title the should beActsuggests to
bechanged. However, argued that the providesexisting titlemay

information about the of the Act than the title Cohabiteesmore scope
in accordanceHowever, with the information obtainedAct. by the

knowledge -of CohabiteesCommission, the theAct generalamong
public inadequate that the information be viewedaspect cannotso as

justifiable retain the existing title. The Commissiontoa reason
against thetherefore background of that stated, that the titleproposes,

of the should be the CohabiteesAct Act.

he preconditions for theT of cohabitee relationshipexistence a

According the the Cohabitees applies suchActpresentto system, to
relationships where and live together undera man a woman

resemblingcircumstances marriage. By reference in Homosexualthea
Cohabitees Act 1987:813, the Cohabitees also appliesAct to
Cohabitees of the Even stated in opinions stated insame sex. was
the préparatoires Government Bill 1986/87:1 whattravaux meant
by ‘living together in circumstances resembling marriage’, has
transpired difficultiesthat arise in relation determining whethertocan

cohabitee relationship exists. In order that the Act should also bea
directly applicable Cohabitees of the and in order that theto same sex
legal wording should be informative and easily understood,more more

definition of the of ‘cohabitee’ proposed. Theconcepta new
definition contains the fundamental conditions that, linein with the

inprevious the préparatoires, required in orderstatements travaux are
that should be regarded be Cohabitees. In additiontwo to topersons

ofbeing question who permanently live togethertwoa persons as a
required thatcouple, they have joint household.a

The preconditions for cohabitee relationship being regardeda as
having ceased

There rule in the Cohabitees Act stating cohabiteewhenno express a
relationship Despite this, several of the effects oflegal theceases.
Cohabitees linkedAct the date when the cohabitee relationshiptoare

Commissionends. The that the shall exhaustivelyAct defineproposes
when cohabitee relationship ends. The Commission’s opinion thata
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linked either viewshould be of the partyslegal effect to on ano
relationship ending far this manifestedhas beencohabitee notso as a

outsiders. cohabitee relationship ends when theAtoapparentmanner
registeredeizher of them married intocohabitees get enter aor or

cohabitees either of themthe whenpartnership, when apartmove or
this, the Commission cohabiteedies. addition thatIn to aproposes

should considered have cohabitee’sbe ended whenrelationship to ora
application for the division ofappointment ofboth cohabitees’ a

for rightthe remain resident in theadministrator toproperty or
receiveddwelling by the when cohabitee bothcourt or ora

proceedings take thatcohabitees institute dwellingto notover a
ofdivision suchsubject the A cohabitee byproperty.to anmay

the cohabitee withoutapplication the relationship end,court toto cause
of the other in verified bythe participation that beparty, a manner can

ofoutsiders. be importance for example,Such for,systema may
subjectwho abuse otherwise cohabiteevulnerabletoarewomen or a

relationship. Even for those cohabitees who agreed that cohabiteeare a
relationship has ended but who for various movedhave notreasons

applicationsuch in accordance with the above have theapart, an can
that the cohabitee relationship ends.consequence

subject the CohabiteesProperty Act and cohabitee-rightto

theAccording legislation, the Cohabitees applies theActto current to
joint dwellingcohabitees’ and household view ofgoods. In the the

Commission, often has importance offor finances thethegreata car as
the dwellingcohabitees and household thatgoods. A notas car

used for leisureprimarily often used ofpurposes as a means
fromand places of work day homes, schools,transport to toor care

other activities for the children for shopping other businessor or
connected the household therefore has natural connection with theto a
basis for the Cohabitees i.e. whatAct, for the jointnecessary
household. In of Sweden, other vehicles ofparts motorsome or means

ofhave the application For exampletransport motorsame area as a car.
this applies boats and The Commissionto motor scooters.snow

that the joint motorised of of the cohabiteestransportproposes means
should subject the Cohabiteesbe Act. However, this does applyto not

ofthe mainly used for leisuretransportmeans purposes.
CommissionThe that such joint stated in thepropertyproposes as

Cohabitees i.e. dwelling,Act, household ofgoods and motorised means
that primarily used for leisure and whichtransport notare purposes, are

kept cohabiteesby the for joint should be referred "cohabitee-touse as
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cohabitee-rightdoes compriseright property". However, property not
parties agreed in writing shouldhave that thethe propertyproperty

division of the acquired bysubjectbe property propertytonot ora
will conditioncohabitees by inheritance, gift withof the or as a aone

that the separate.property
deliberated jointCommission has also wherebyThe systemupon a

cohabitee-rightrights that subject theownership property notto to
division of hearings of thedissolved thebe Atproperty.on acan

participants have emphasised that, for practicalCommission, many
would advantageous for community ofbe the parties thereasons,

them could be dissolvedbetween and theproperty on one same
suchoccasion. However, would require extensive alterationssystema

division ofrules the which bethe ofproperty,to muston consequences
carefully.deliberated In addition this, alsothere probablytoupon a

for corresponding amendmentsneed the Marriage Code. Theseto
also require coordinationamendments with in the Jointthe rulesmay

Ownership Consequently, the CommissionAct. considers that the issue
lies the of reference of theoutside Commission but wishesterms to

ofemphasise that importance that this investigatedgreat matter
by other means.

that should beContracts excepted from the division ofcertain property
property

doubtfultoday whether cohabitees in accordance with thecan
Cohabitees conclude thatAct only certain cohabitee-rightcontracts

includedshould be in the division of while otherproperty property
which would otherwise be subject division, should beproperty, to a

view of theexcluded. The Commission cohabitees,that like spouses,
should be able into such Furthermore, cohabiteesto enter contracts. are
in the able, by reintroduceagreement, toas spousessame way a new

division thatthe right they have previously excluded byto contract.a
The Commission that the Act made clear regardingproposes more
this item.

Possibility of concluding pre-cessation contracts

cohabitees whoFor those agreed that cohabitee relationship hasare a
ended without this having been manifested outsiders in visibleto a

there need be able conclude pre-cessation Theto to contracts.way, a
Commission that cohabitees in preparation of immediatelyproposes an
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cessation of the cohabiteepending relationship should have the
possibility, like the forthcoming division ofto contractspouses, on

and otherwise forconnected with The needmattersproperty on a
time final date forlimit for the submitting divisionfor ofrequesta a
property.

The for limit for theneed of oftime divisionpresentation propertya
requests

division ofA under the Cohabitees is, thatActproperty contrary to
under the Marriageapplicable Code, mandatory. However, neithernot

the Cohabitees Act the Marriage Code contains forfinal datenor any
application forwhen division of should take place whenpropertyan

both partiesof the alive. In order increase the certainty fortoare
cohabitees, Commissionthe that such time limitproposes a
introduced into the Cohabitees Act. Unless division of propertya
called for within period, entitlement division ofset to propertya any a

lost. order avoidIn undesirable results, this time limit shouldto not
be fixed narrowly. theAt time, of importance thattoo same a

for division of presented possible afterrequest propertya as soon as
the end of the cohabitee relationship. The Commission considers that a
time afterlimit of the cessation of the cohabitee relationshipyearone
sufficiently in order avoid unfair results.togenerous

The need for rule duty to reporta on

that comprises the cohabitee-right sold, givenproperty property
in another disposed of after ofthe end the cohabiteeaway or way

relationship but before division of takes place, the value ofpropertya
that included the division of In orderproperty not property. to
alter this the Commission that division of under thepropertyproposes a
Cohabitees Act should have the situation the date of theproperty on
cessation of the cohabitee relationship starting thispoint. Inas a way
the of the cohabitee-rightvalue that exist this time will beproperty at
included in the division of irrespective of whether theproperty

kept In order that cohabitee-righttheproperty not. toor ensure
the value of such administered in the bestproperty propertyor— —

possible the Commission that the Cohabitees Actmanner, proposes
should also be supplemented with provision concerning duty toa a

This duty also relates the cohabitees’ joint dwellingreport. to report to
that held by of the cohabitees righttenancy tenant—ownerone as a or
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underof takeoverwhich be the subjectcondominium andright amay
Cohabitees Act.the

Procedural issues

affordshouldthe Cohabiteesthat ActCommissionThe anproposes
remainrightissue interim decisionsopportunity for tocourt to on aa
in theincludeddwelling in of dwellingsin theresident respecteven
thatFurthermore, the Commissiondivision of property. proposes

decisionseparately against interimappealpossibleshould be to an
issuesCommission thatFinally, theCohabitees Act.under the proposes

resident inright remaindwellings and thetakingconcerning toover
betweencapable of being determinedshould bedwellings cases

residence of children.custody of children and therelatingcohabitees to

Information

Cohabiteesconsiders that information about the ActCommissionThe
clear andimproved. The of this information should bebe contentsmust

opposite andunderstand and directed both cohabitees of thetotoeasy
CohabiteesIn order that information about the Actof the sex.same

information shouldpeople possible, theshould reach out to as many as
Targetedand disseminated in differentbe presented many ways.

of theshould directed cohabiteesinformation efforts be particularly at
people and immigrants.alsobut at youngsame sex

of theCohabitees same sex

Cohabitees provisionsHomosexual Act which andThe states acts are
cohabitees of opposite shall also beapplicable the and whichto sex

application of intentionof cohabitees the Thecapable to same sex.
contain provisions thatshould exhaustive list of thethat the Act an

applied relationship ofbe in relation the cohabiteeshall also to
homosexual persons.

prevailCommission, working basis shouldthe that equalityThe on
heterosexual cohabitees and homosexual cohabitees in thebetween

between lawful hasand registered partners,spousessame way as
examined whether the legal differences that exist betweennotor

various justified. Commission has incohabitees in the Thegroups are
beenthis connection able conclude that legal differencestheto
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of the opposite and of the farcohabiteesbetween greateraresame sex
between lawful and registereddifferencesthan the partners.spouses

of stated in thenumber and provisionsThe statutoryenactmentsgreat
Cohabitees maintain theAct that difficultHomosexual tomean

clarity risk that thefor and There alsorequirement transparency. a
individualmisunderstood stated inlegal situation notas every

provision which cohabitee the refers has alsoenactment to.act or
cohabitees of overlookedthat the have beentranspired same sex

legislative work that affect cohabitees.various
this background, the Commissions that thereAgainst assessment

of rulesneed for avoid unjustified legalsystem toa newa
cohabitees of the oppositedifferences between and of thesame sex.

differencesOnly the that the legal between homosexual andextentto
cohabiteeheterosexual relationships differencescorrespond the legalto

registered partnerships and marriage consideredbetween they becan
justified.

CommissionThe mentioned cohabiteeabove, that allproposes, as
relationships governed in and the Cohabitee and thatActare one same

the Cohabiteesthe definition in ofAct the of cohabiteeconcept
Furthermore, Commissionamended. the that should beproposes

indicated by provision which cohabiteeenactment statutoryevery or
referred legislation.in the The inof cohabitee shall theto concept
future cohabitees of oppositerelate the and of theto same sex.

Other joint households

Generally

of reference ofThe the Commission relating joint households,terms to
include the task of explaining which of becohabiteesgroups may
need of increased legal protection and also surveying what these needs
are.

CommissionThe has made inventory of the differences existingan
between the legal effects of living together in marriage/registered

cohabiteepartnership, relationships and other joint households as
regards central fields of law. With the assistance of Statisticssome
Sweden SCB the Commission has produced information about how

people with households there who referable thetomany are are group
‘Other joint households’. On the assignment of Commission,the SCB
has conducted interviewalso investigation by telephone with justan

people who in500 previous investigation stated that theyover a were
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child underthanin the household otheranotherwithsingle aperson
21 years.

thesethe conclusion fromCommission has drawnThe
thanlive together otherpeople who withinvestigations that aa person

relativelycohabitee minor child compriseand/orspouse/partner, a
householdsexactlypossible howsmall not to state manygroup.

referable theliving together thatwiththere topersons areare
80,000be estimated that there aboutrespective groups. can are

liveandadult children 21 and abovehouseholds where parentsyears
withoutSisters20,000 households where brothers andalmosttogether,

and approximately 20,000 households where othertogetherliveparents
others,together. The ‘other’ includes,live amonggrouppersons

majority ofstudent colleagues and lodgers. theworkmates, Inrelatives,
all else, hasquestion of cohabitation abovethat,temporaryacases

actuallycohabitees who intend remain thusThepractical to arecauses.
olderfew. above all else cohabitation betweenratherin fact

and also between adult children thatand sisters andbrothers parents
the economic in this long-However, community that arisespermanent.

ofseldom interweavingcohabiting correspond theto toterm appears
often between lawful spouses/registeredfinances that partnersoccurs

result of the building joint home. Thecohabitees ofand as a up a
interview subjects who the need formajority of the asked aboutwere

protection adopted negative view thelegal toa same.
this background, the Commission consider thatAgainst does not

need for legal regulation of relationshipthere the mutualany
people who live together in other joint households. doesbetween Nor

considerCommission that there introducethe toany anyreason
regulations concerning social for peoplespecial the security legislation

jointtogether other households.who live

entitled housing allowancePeople particularinto

question of the of housingregards the people entitledAs togroup
the background the Commission°s directiveallowance, to was a

the Riksdag Standingby Swedish Parliament. Thepronouncement
Housing had actually andCommittee pointed thatouton spouses

live together and cohabitees of shouldwho the oppositepartners sex
housingjointly apply for allowance. the view Committee, theIn of the

of people entitled housing allowance extendedshould beto togroup
who live form ofcomprise together, irrespective of thepersons

Committeecohabitation Report l995/96:BoU 11, 18.
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view of the Committee, the starting that otherIn the point should be
equated housingcohabitees regards allowance with cohabitingare as

in withaccordance the rules today underand that applymen women
the Housing Allowances Act 1993:737.

Commission has interpreted the directiveThe and the opinions-
the Corrunittee that theexpressed by extension only relates jointtoso-

applications for people under the of 29 who live togetheryoung age
for people households where thereand children; in bothare no cases

subject precondition thatthe than applying forto twono more persons
housing allowance live in the household and applyingthat the persons
for allowance registeredhousing resident the address.atare as same
When thethe by Riksdag made and when thepronouncement was

ofof reference the Commission written, of thecohabiteesterms were
did have possibility of jointly applying for housingnotsame anysex

allowance. However, such entered into force 1 Januarysystema on
rule1998. Thus, the that and togetherwho livepartnersnow spouses
of theand cohabitees opposite shall for housingapplysame or sex

allowance jointly.
ofIn opinion the Commission,the fundamental whyone reason

spouses/partners and cohabitees should apply for housing allowance
jointly that there considered be these households broadto a
financial community. The interview investigation of the Commission

forestablished that, the majority of the people who live in the same
dwelling without being spouses/partners cohabitees, questionor a
of housingprovisional where those cohabiting do havenot any
financial community housing In the opinion of theexcept expenses.
Commission, reasonable that all living togethernot persons -
irrespective of the economic community that exists between them -
should forapply housing allowance jointly. A where theresystern was
instead requirement imposed living together having toa on persons

forapply jointly housing allowance only they have extensivea more
joint withhousehold economic cooperation would, in the view of the
Commission, involve evidential difñculties.enorrnous

The information that the Commission produced indicates that jointa
application for housing allowance for in other joint householdspersons

generallycould be said result in either smallernot to greatera or
allowance than application for housing allowance under thean a
existing However, should be noted that people whosystem. some

housingreceive allowance today single who couldare persons
completely lose their entitlement allowance theyto an were

apply jointlycompelled with others the household. example,Forto
this applies with for dwellingto tenancya young contractperson a a
who lives together with who 29 older. Furthermore,a person years or
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lowerreceivesingle with children wouldin parents acasesmany
household.thejoint application with another inallowance personon a

viewconstitute in thereportedThe strong reasons,consequences now
applicationsfor introducing of jointCommission,of the not systema

for other joint households.allowancefor housing
conclusion of theof that stated,background theAgainst the

extension of thethere should be furtherCommission that not any
for jointly.cohabitees who should apply housing allowanceofgroup

concerningtherefore refrains proposalCommissionThe to present any
this.
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Författningsförslag

tillFörslag1

ändring i lagen 1987:232Lag omom
hemsambors gemensamma

fråga samborsföreskrivs i lagen 1987:232Härigenom gemen-om om
hem,samma

§§§§ skall betecknas 6 och 9dels nuvarande 2-5 attsamtatt
skall betecknas 13-32 §§,6-24nuvarande

följande14-19, 22-26, 29, 31, och skall hadels 32att
lydelse,

till skall ha följande lydelse,dels rubriken lagenatt
9dels före 5 § skall förerubriken närmast sättas närmast attatt

16 rubrikenföre § skall före 23rubriken sättas närmastnärmast att
före följande lydelse§ skall 24 § och haföre 17 sättas närmastnärmast

före § skall förerubriken 20 27närmast sättas närmastattsamt
det i skall införas tio paragrafer, 10, 11, 12,dels lagenatt nya

följandeoch före rubrik33, 34 35 3 §närmastsamt en avny
lydelse.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

1987:232 sambors Sambølag 1987:232Lag om
hemgemensamma

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag gäller sambors Denna lag samborsgäller
bostad och ochbohag. bostad, bohaggemensamma gemensamma

motordrivna fortskafi‘mngs—
medel.

föreskrivs dennaVad Med sambori tvåsom avses perso-
lag sambor gäller sådana stadigvarande bor till-om ner som
samboförhållanden där ogzft parförhållandei etten sammans
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

hushåll.och harborogiftochkvinna gemensamtmanen
äktenskaps-undertillsammans

förhållanden.liknande
endast till-Sambolagen är

samboför-lämplig sådanapå
hållanden där ingen sam-av

registreradellerborna giftär
partner.

2§

upphörsamboförhållandeEtt
ellersamborna någonnär av

eller ingårdem gifter sig
partnerskap,registrerat

flyttarsamborna isär,när
eller

avli-sambornanågonnär av
der.

upphörfallI ettannat
samboförhållande när en

bådaelleransökan från en
bodelningsför-samborna attom

enligtförordnasskallrättare
få§ eller27 rätt att ensamom

§enligtbostaden 29bo kvar i
ellertill domstolinkommer när

angåendetalansambo väckeren
bostad enligtÖvertagande av

23

Sambors egendom

§ 3 §2

Med samborssamborsMed gemensammagemensamma
intelag, inte bostad i denna lag,i dennabostad omom avsesavses

följerföljer 64 annatannat avav
någon inne-samborna eller dem ellerfast egendom ägersom av

det finns byggnad egendomenmedhar ärtomträtt, om somen
sambornas innehashem och egendomenavsedd som gemensamma

för ändamål,huvudsakligen detta
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lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

egendom någonfast samboma eller innehar meddemsom av
föreningi med byggnadnyttjanderätt egendomen sambomasom

någon dem byggnadeneller avsedd sambomasäger, ärav om som
hem och innehasegendomen förhuvudsakligen dettagemensamma

ändamål,
delbyggnad eller byggnad någonsamboma eller demav som av

med hyresrätt, bostadsrättinnehar eller liknande rätt,annan om
eller byggnadsdelenbyggnaden avsedd sambomasär som

hem och innehas huvudsakligen ändamål,för dettagemensamma
byggnad eller del4. byggnad någonsamboma demellerav som av

framdeles förvärvahar med bostadsrätt enligt förhandsavtalrätt att
i 5 kap. bostadsrättslagen 1991:614, gällersägs rättensom om en

träffadeslägenhet avtaletnär avsedd bli sambomasattsom var
hem och innehas huvudsakligen ändamål.för dettaattgemensamma

får i bådaSamborna dem undertecknad handling anmäla tillen av
inskrivningsmyndigheten fastighet lagfaren för demäratt en som en av
eller för vilken dem inskriventomträtt innehavareär ären en av som

för båda.bostad demgemensam

3§ 4§

Med sambors Med samborsgemensamma gemensamma
bohag i denna lag, inte bohag i denna lag, inteavses om avses om

följer möbler,4 hus- följer möbler,annat 6 hus-annatav av
hållsmaskiner och hållsmaskinerinre lös- inreoch lös-annat annat

för detire är för dettireavsett ärsom avsettgemen- som gemen-
hemmet. Till hemmet. Tillgemensamtsamma gemensamtsamma

bohag sådantinteräknas bohag bohag sådanträknas inte bohag
används uteslutande för den används uteslutande för densom som

bruk.sambons sambons bruk.ena ena

5§

Med sambors gemensamma
motordrivna fortskaflrzingsmedel

denna lag,i inte annatavses om
följer sådant fortskafl-6av
ningsmedel används detisom

hushållet. Tillgemensamma
motordrivet fort-gemensamt

skcyâningsmedel räknas inte
sådant används uteslutandesom
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

bruk.för den sambonsena

6§4§

Till samborssamborsTill gemensammagemensamma
motordrivnaochbostad, bohagräknas inteoch bohagbostad

intefortskaffitingsmedel räknasanvänds huvud-egendom som
huvud-fritidsändamål. användsegendomsakligen för som

fritidsändamål.sakligen för

7§

3-Sådan egendom isom anges
för§§ förvärvatsoch5 som

begagnande utgörgemensamt
samborättsgods.sambornas

gäller dockstycketFörsta
frågadetinte är om egen-om

dom § eller8i omsom avses
följer avtalannat sam-somav

borna traflat enligt 10

8§

Sådan egendom 3-isom anges
§§ och sambo5 som en

med det vill-fått gåvai
egendomen skallkoret att

enskilda,mottagarensvara
erhållit testamentegenom

med det villkoret att egen-
domen skall mottaga-vara

ellerenskilda,rens
och enligtärvt testa-som

arvlåtaren skallmente av
enskildamottagarensvara

samborättsgods.inteutgör
gäller vadDetsamma som

har stället för egendomiträtt
stycket detförstaisom omanges

rättshand-sådaninte genom en
ling föreskrivitsdärsom avses
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ersättningsegendom inteatt
egendom.enskildskall vara

Bodelning

9§5§

samboförhållandesamboförhållande NärNär ettett upp-
skälhörbegäranskallupphör, än attannat sam-av av

med varandraborna gifternågon samborna deras sigav
bostad och bohag eller ingår registrerat partner-gemensamma

skap med varandra, skallfördelas mellan dem genom
egendomen har någon sambornabegäranbodelning, av avom

fördelasför samborättsgodsförvärvats derasgemensamt
Avlider sambo, bodelning.begagnande. mellan demen genom

den efterlev-skall begäran av
sådansambonande om en

framställasbodelning närsenast
förrättas.bouppteckningen

stycket gäller skall medBodelningFörsta görasom
egendomsförhåll-har kommit utgångspunktsamborna iöverens

skriftligt avtal samboförhåll-det andena den dagi ettom som
dem båda.har undertecknats andet upphör.av

underbodelningBegäran om
sambornas skall framstäl-livstid
las efter detår attsenast ett
samboförhållandet upphörde.

Avlider skall begä-sambo,en
efterlevande sambondenran av

framställasbodelning senastom
bouppteckningen förrättas.när

10§

avtalGenom skriftligtett som
undertecknas båda sambornaav
kan de komma överens attom
bodelning skall ske ellerinte att

egendom skall ingåviss iinte
bodelningen. Genom ett nytt av
samborna undertecknat skriftligt
avtal kan de vad tidi-ändra som



SOU 1999: 104örfattningsförslag42 F

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

överenskommits.gare

§11

skyldig tillssamboVarje är att
eller fråganbodelning förrättas,
redovisa förbodelning fallit,om
bohag ochbostad,gemensam

fortskaflningsmedelmotordrivet
samborättsgodsutgör samtsom

för bostad inne-gemensam som
bostads-has med hyresrätt eller

och bli föremål förkanrätt som
Övertagande enligt 23

12§

omedelbartSambor får inför ett
förestående upphörande av sam-
boförhållandet avtala denom
kommande ochbodelningen

har samband medannat som
Överdenna föravtal. avtalet

skall handlingupprättas en som
undertecknas bådaav sam-
borna.

villkor föravtalOm i ärett ett
oskäligt med hänsyn till avtalets
innehåll, omständigheterna vid
avtalets inträf-tillkomst, senare
fade förhållanden och om-
ständigheterna fårövrigt,i avta-
let jämkas eller lämnas utan
avseende vid bodelningen.

6§ 13§

Vid bodelningen skall först sambornas andelar egendomen beräknas.
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§ 14 §7

sambomassambomas Vid beräkningenberäkningenVid av av
frånfrån skallegendomen skall andelar i egendomenandelar i

derassambo deras vad sambovad äger ägerav avenen
så såbohag avräknas samborättsgods avräknasbostad och

täcker de skulder skulderdet mycket det täcker demycket attatt
sambo hade hadeden den sambonnär närsomsom

samboförhållandet upphörde. samboförhållandet upphörde.
sådana fordringar sådanaFör fordringarFör mot moten en

förenade med sambo förenadesambo inte inte medär ärsom
förmånsrätt bostadeni förrnånsrätt sambo-särskild särskild i

eller bohaget och inte heller rättsgodset inte hellerochsom som
påhänföra till hänföra tillsätt är sättatt ärannat annat att

sådan få sådanskall sambon fåegendom sambonegendom skall
bostaden ochtäckning täckning samborättsgodsetur ur

bohaget månendast i den endast i mån betalning inteden
erhållasbetalning inte kan kan erhållas egendom.ur annanur

egendom.annan

8§ 15§

återstårDet sambomas återstårDet sambomasavsom som av
bostad och bohag, sedan avdrag samborättsgods, sedan avdrag
har gjorts för skulderna skall har gjorts för skulderna skallatt att
täckas enligt 7 skall läggas täckas enligt skall läggas14

Värdet därav skall därav skallVärdetsamman. samman.
därefter delas lika mellan därefter likadelas mellan
samboma. samboma.

9§ l6§

månI den det med hänsyn I den mån det med hänsyn
samboförhållandetstillsärskilt samboförhållandetssärskilt till

längd till sambomas längd tilläven sambomasävenmen men
förhållandenekonomiska och ekonomiska förhållanden och

iomständigheterna övrigt omständigheterna i övrigtär är
oskäligt sambo oskäligt sambonäratt näratten en
samlevnaden upphör skall lämna samlevnaden skall lämnaupphör

tillegendom den andra i den egendom till den andra i den
omfattning följer 5-8 §§, omfattning följer 9 ochsom av som av
skall bodelningen i stället 13-15göras §§, skall bodelningen i
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så denställetsambonförstnämndaså görasden attatt
behållafårsambonförstnämndasin egendom.får behålla mer av
ÄrÄr egendom.konkurs siniförsattsambo enmer aven

konkursförsatt iförrättas sambo närskallbodelningennär
ellerförrättasbodelningen skallsärskildaandrafinns deteller

särskilda skälsambomas finns det andradelainteskäl attatt
egendom,intevarje sambo dela sambomasskallegendom,

behålla sinsin skall varje samboegendombehålla sin som
andel.egendom sinandel. som

17§10§

de andelarde andelar Med ledningledningMed somsom avav
skallhar sambomaskall beräknats förför sambomahar berälmats

samborättsgods fördelasoch bohag fördelas derasbostadderas
DenDen mellan dem lotter.dem lotter.mellan somsom

ellerbostad, bohagbostaden eller bäst behöverbäst behöver
få fortskaflhingsmedelmotordrivetdennabohaget har rätt att

bodelningen haravräkning sin lottegendom i ingår i rättsom
få egendom iringa, dennaeller, värdet är attutanom

eller,förutsättning för avräkning sin lottavräkning. En om
avräkning.skall få värdet ringa,sambo äröverta utanatt enen

samboeller bohag tillhör En förutsättning förbostad att ensom
sådanlott skall fåsambon dock påden andra sinär att ett

Övertagande andramed egendom tillhör densådant även som
dettaomständigheterna ihänsyn till sambon dock ävenär att

skäligt. med till omständig-övrigt hänsynkan anses
heterna övrigt kani anses
skäligt.

föregendomen för Svarar egendomenSvarar
fordran förenad med fordran förenad medär ärsomsom

förrnånsrätt förmånsrätti isärskild särskildegen- egen-
ytterligare förut- domen, ytterligare förut-domen, är ären en

Övertagande samboför sättning för påsättning sinattett att en
frånbefrias lott egendomden andra sambon skall få sådan som

fordringen tillhör sambonför eller den andra denattattansvar
fråntill betala denna har andra befriasmedel sambonatt

vård.särskildunder för fordringen ellersatts attansvar
medel till betala denna haratt

vård.under särskildsatts
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l8§ll§

andratill denegendomför lämnai ställetharEn sambo rätt attatt
säkerhetgodtagbari Ommotsvarande beloppbetalasambon pengar.

Läm-få anstånd med denna.skäligtsambonkanbetalningen,ställs för
så långt detandra sambon ärdennågon betalning, har rättinte attnas

för denolämpliginte uppenbartfå sådan egendom ärmöjligt som
sambon.

lott fårpåbostad Om sambo sinsamboOm övertar enen
motordrivetelleravräkning och bostad, bohageller bohag mot

fortskaflhingsmedelandratillgodoser deninte mot av-
dentillgodoserdet räkning inteegendom ochmedsambon ur

med egendombohaget, den andra sambonskall urgemensamma
skall sambonsamborättsgodset,sambon betalaÖvertagande

ibeloppbetala motsvarandeibeloppmotsvarande pengar.
säkerhetgodtagbarställs för OmsäkerhetOm godtagbar pengar.

få betalningen, kansambon ställs förkanbetalningen, sam-
få anstånd medbon skäligtanstånd denna.skäligt med

denna.

19§12§

gällerOm avlider,sambo avlider, gäller samboOm enen
§§ochbestämmelserna 9 17bestämmelserna irätt attom

förmån för denochbegära bodelning endast tillrättom
bostad och bohag efterlevande sambon.övertaatt

förmån för denendast till
efterlevande sambon.

samboförhållandeefterlevande sambon har NärDen ett
sambovid upphör till följdsin andelrätt attatt ensom av

efterlevandebostad avlider har densambomasfördelning av
andel vidfå så sambon sinalltid mycketoch bohag rättut att som

sambo-behållna egendomen efter fördelning sambomasden avav
såmån få mycketi rättsgodsskulder, den alltidavdrag för ut

två behållna egendomen efterdet denden räcker, att motsvarar av
måni dengånger vid tiden för avdrag för skulder,det

tvåbasbeloppet den detdödsfallet gällande räcker, motsvararatt
gånger tiden för1962:381 viddetenligt lagen om

prisbas-dödsfallet gällandeallmän försäkring.
beloppet 1962:381enligt lagen

allmän försäkring.om
i 15 kap. och 3 §§ ärvdabalken förlustBestämmelserna 1 rättavom
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till också frågaskall gälla i för den efterlevande sambonrättenarv om
fåvid bodelning del i den avlidnes egendom.att

l3§ 20§

Om bodelningen har lett till fastighet har så,delats sambomaatt atten
fåtthar skilda andelar villkor utbrytning har ställts iutan att om upp

bodelningshandlingen, innehar de fastigheten med samäganderätt.
mån bodelningenIden i andra fall innebär del fastighetatt en av en

kommer i särskild hand bodelningenägares är verkan.utanen

14 § 21 §

Bestämmelserna i 9 kap. 9 och 10 äktenskapsbalken gäller även
vid bodelning enligt denna lag. Vad makar skall därvidsägssom om
gälla sambor. I stället för den tidpunkt då talan äktenskapsskillnadom
väcks skall gälla dåden dag samboförhållandet upphör.

l5§ 22§

Har sambo vid bodelningen Har sambo vid bodelningenen en
till skada för sina borgenärer till skada för sina borgenärer
avstått egendom enligt §10 avstått egendom enligt 14-som som
har belöpt sambons andel, 17 §§ har belöpt sambons
gäller vad föreskrivs i andel, gäller föreskrivsvadsom som
13 kap. 1 och 2 §§ äktenskaps- i 13 kap. 1 och 2 §§ äktenskaps-
balken verkan sådan balken sådanverkanom av om av
åtgärd vid bodelning åtgärdmellan vid bodelning mellan
makar. makar.

Övertagande bostad i vissa fallav

16§ 23§

Innehar den sambon den Innehar den sambon denena ena
bostaden med bostaden medgemensamma gemensamma

hyresrätt eller bostadsrätt och hyresrätt eller bostadsrätt och
egendomeningår bodel-inte i egendomen sambo-utgör inte

har den andraning, sambon rättsgods,rätt har den andra sambon
denöverta sambo-näratt rätt den samboför-överta näratt

förhållandet upphör, hållandetden upphör, denom om sam-
sambon bäst behöver bostaden bon bäst behöver bostaden och
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medsådant ÖvertagandeÖvertagande ävensådantoch även ettett
iomständigheternahänsyn tilltill omständig-med hänsyn

skäligt. Omövrigtskä- kankanövrigtiheterna ansesanses
hafteller harinte harhar eller sambomaintesambomaOmligt.

dettagällerbarn tillsammans,gällertillsammans,har haft barn
skälsynnerligadocksynnerliga endastendastdetta dock omom

förtalar det.för det.skäl talar
förlorar sinsin En samboförlorar rättsamboEn rätt attatt

bostads-ellerbostads- hyres-ellerhyres- överöver tata
fram-inte harfram- samboninte harsambon rätten,rätten, omom

anspråkställt detanspråk det inomställt tresenast tre
sambon harmånadersambon har efter detmånader efter det attatt

Är bådaflyttat från bostaden.från bostaden.flyttat
anspråksamboma skallliveti

alltid fiamstdllas årsenast ett
samboförhållandetefter det att

upphörde.
första denbostaden enligt stycket skallDen ersättaövertarsom

får bostadensför bostadens värde. Det skeandra sambon attgenom
bodelningen,vid bestämmandet sambomas andelar iavräknasvärde av

på fallbostaden kan tillgodoses Iden länmar det sättet. annatom som
författas betalas med Ställs godtagbar säkerhetskall vad pengar.som

anståndfåsambon skäligt med denna.betalningen, kan

i Inskränkningar iInskränkningar rätten rätten attatt
det förfoga detförfoga överöver gemensamma gemensamma

hemmet,hemmet m.m.

17§ 24§

får inte den andra får den andrasambo En sambo inteEn utan utan
samtycke avhända sig, sambons avhända sig,sambons samtycke

med hyra medhyra eller ellersätt sättannat ut annatut
upplåta upplåtabostad nyttjanderätt bostadnyttjanderätt en en

bodelning till tillkommer bodelning kommersom,som, omom
ståndstånd mellan samboma, skall mellan samboma, skall

ingå eller ingåi bodelningen den i bodelningen eller densom som
fåkan fåandra sambon andra sambon kanrätt rättatt att

enligt 16 Samtycke enligt Samtycke23överta övertaav av
också, också,sambon krävs denden andra andra sambon krävs

låtavill inteckna låta intecknasambo villsamboom omen en
fast egendom eller där fast däregendom ellertomträtt tomträtt
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bostad det finnsdet finns bostadsom, som, omen om en
stånd ståndkommer till bodelning tillbodelning kommer

ingåskall ingåsamboma, i mellan skall imellan samboma,
ibodelningen. Detsamma gäller bodelningen. gäller iDetsamma

frågafråga pantsättning pantsättningav annanom om av annan
innefattar innefattaregendom egendomsom en som en

sådan sådanbostad eller bostad bostad eller bostaden som en som
fåden andra sambon kan den fåandra sambon kanrätt rättatt att

enligt 16 Samtycke till enligt Samtycke till23överta överta
inteckningavhändelse eller i avhändelse inteckning iellerav av

ellerfast egendom skall fast egendom eller skalltomträtt tomträtt
skriftligen.lämnas lämnas skriftligen.

får intesambo heller fårEn En sambo inte hellerutan utan
den andra sambons samtycke den andra sambons samtycke

elleravhända sig avhända sig ellerpantsätta pantsätta
sådant sådantbohag bodelning eller motordrivetbohagsom, om

ståndkommer till mellan fortskaffningsmedelsam- som, om
ingåboma, skall i bodelningen. bodelning ståndkommer till

mellan skall ingåsamboma, i
bodelningen.

Bestämmelserna i denna paragraf samtycke sambo tillom av en en
åtgärd andraden sambon tillämpas också dödsboet efternärav en

sådanvidtar åtgärd.avliden sambo en
enligtSamtycke denna paragraf behövs ej, andraden sambonom

inte giltigtkan lämna samtycke eller dennes samtycke inte kanom
inhämtas inom rimlig tid.

18 § 25§

Saknas samtycke krävs för Saknas samtycke krävs försom som
åtgärd enligt får17 åtgärddom- fårenligt 24 dom-en en

tillåta åtgärden påstolen stolen tillåta åtgärdenansö- ansö-
kan vill företaden den. kan den vill företa den.somav av som

l9§ 26§

Om sambo eller dödsboet Om sambo eller dödsboeten en
efter avliden sambo efter avliden samboutanen utanen
erforderligt samtycke eller till- erforderligt samtycke eller till-
stånd har avhänt sig eller till stånd har avhänt sig eller till
nackdel för den andra sambon nackdel för den andra sambon
upplåtit nyttjanderätt till upplåtit nyttjanderätt tillegen- egen-
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talandomstolenskalldom,talandomstolen avskalldom, av
rättshand-förklaradennerättshand- attförklaradenne att

ochogiltiglingen attoch ärogiltig egen-lingen attär egen-
återgå. Detsammaskalldomenåtergå. Detsammaskalldomen

döds-ellersambogällerdöds-ellersambogäller om enenom
samboavlidenefterboet utansamboavlidenefterboet utan enen

till-ellersamtyckeerforderligttill-ellersamtyckeerforderligt
bo-sambomasstånd harsambomas pantsattstånd har pantsatt

fortskafl-motordrivnaÖverlåtelse ellerhagellerbohag. pant-
Överlåtelse ellerningsmedel.inteskall dockbohagsättning av

sambomaspantsättningdenogiltig,förklaras avnyaom
fort-motordrivnaellerbohagfått egendomenharinnehavaren

intedockskamzingsmedel skallgodibesittningi sin tro.
denogiltig,förklaras nyaom

fått egendomeninnehavaren har
godi sin besittning i tro.

stycketförstaenligtTalanstycketförstaenligtTalan
inomdomstolenväckas hosskalldomstolen inomhosväckasskall

från denmånader detfrån dendet attmånader treatttre
kännedomfickandra sambonfick kännedomsambonandra

bostadenförfogandetbostaden överförfogandet över omom
bohagetöverlämnandetellerbohaget.överlämnandeteller avav

fortskafl-motordrivnaeller detinskrivningellerlagfartHar
lagfart ellerningsmedlet. Haranledningmedbeviljats av

anled-medbeviljatsinskrivningegendom ellerfastöverlåtelse av
fastöverlåtelseningfår väckas.talan intetomträtt, egen-avav

får intetalandom eller tomträtt,
väckas.

anstånd medfår skäligtdomstolen medgeavhysning,Förs talan om
flyttningen.

Övriga bestämmelser

27§20§

§ äkten-1och 4-9 §§ 18 kap.i kap. 2föreskrivs 17Vad samtsom
Vadtvist mellan sambor.vid sägsgällerskapsbalken även omsom

gälla sambor.därvidskallmakar

28§20a§

består tingsrättenenligt dennaärende laghandläggningenVid ett avav
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lagfaren domare. Om det finns särskilda skäl med hänsyn tillen
fårbeskaffenhet,ärendets tingsrätten dock bestå lagfaren domareav en

och nänmdemän.tre
fårRegeringen bestämma sådana anställdaäven i tingsrättatt en

inte lagfama domare fåskall förordnaär bodelningsförrättaresom
enligt kap. 1 § äktenskapsbalken.17

21§ 29§

På ansökan sambo skall Pâ ansökan sambo skallav en av en
frågadomstolen i bostad domstolen i fråga bostadom om

§enligt 5 skall ingå i enligt 9 § ingåskall isom som
bodelning bestämma bodelning bestämmavem av vem av
samboma skall ha bo sambomarätt skall ha boatt rättsom attsom
kvar i bostaden till dess kvar i bostaden till dessatt att
bodelning förrättats.har bodelning förrättats.har

förordnandeEtt På begäranrätt att någonom av av
bo kvar bostaden fåri på samboma får domstolen för-
ansökan den ordna vad skall gällapartenav ena om som
ändras domstolen. för tiden till dess jråganav att

beslutavgjorts hargenom som
laga kraft.vunnit andraDen

sambon skall dessförinnan ha
fått tillfälle sig.att yttra

Ett beslut enligt andra
stycket får verkställas på samma

beslutsätt vunnitettsom som
laga kraft.

Meddelar domstolen ett
beslut enligt andra stycket skall
beslutet ärendetomprövas när
slutligen avgörs.

Beslut enligt första stycket
får ansökanpå denav ena par-

helst ändrasnärten som av
domstolen.

22§ 30§

Den sambo domstolen har berättigat bo kvar i bostaden till desssom att
bodelning har förrättats haratt användarätt detävenatt gemensamma

bohag finns i bostaden och tillhör den andra sambon. Domsto-som som
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denAvtalbestämmaviss egendombeträffande annat.får dock somlen
inskränker inteingår tredjemeddäreftersambonsistnämnda man

eller bohaget.bostadentillnyttjanderätten
andradenbostaden,bo kvar iberättigats ärsambonden attHar ena

därifrån.flyttaskyldigsambon genastatt

3l§23§

ikvarboFråganibo kvar rättenFrågan atträtten att omom
bodelningtill dessbostadenbodelningdesstill attbostaden att

skallhar förrättatsvidväckas prövasskallförrättatshar enaven
behörigtingsrättbehörig är atttingsrätt är att somsom

mel-bodelningtvistermel-bodelning prövatvisterpröva omom
gällersamboma. Detsammagäller lanDetsammalan samboma.

tillståndfrågan domstolenstillstånddomstolensfrågan omom
förfogandesambostill överförfogandesambostill över enen

målOmbostad och bohag.bohag. ettbostad och
eller barnsbarnvårdnadom om

föräldra-kap.boende enligt 6
samboma,mellanbalken pågår

denfår frågorna prövas av
målet.tagittingsrätt uppsom

32§24§

bostadmålImål bostad övertaI rättövertarätt attatt omom
förfår domstolen,16 får för enligt 23 §domstolen,enligt §

frågan harfrågan har tiden till dessdesstiden atttill att
hardomavgjortshardomavgjorts somgenomsomgenom

yrkandepå vunnit kraft,yrkande lagakraft,vunnit laga avav
någon bestämmasambomabestämmasambomanågon avav

skall haskall ha dem rätt attdem rätt att vem av somsomvem av
sådanOmsådan bo kvar i bostaden.Ombostaden.bo kvar i

sambotillerkänns densambodentillerkänns rätträtt somsom
bostads-ellerinte hyres-eller bostads- harinte har hyres-

också påockså domstolenskalldomstolenskall rätten,rätten,
vad sambonvad sambon yrkande bestämmayrkande bestämma

andraskall denandra betala tillbetala till denskall sam-sam-
bostadennyttjandetbostaden bon förför nyttjandetbon avav

förstnämndaförstnärrmda och vad dendenoch vad sam-sam-
skall iaktta.iaktta. bon i övrigtövrigt skallbon i

andradenberättigats bo kvar i bostaden,den sambonHar ärattena
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

därifrån.skyldig flyttasambon att genast
fårbeslut enligt första stycketEtt verkställas sättsamma som en

dom har vunnit laga kraft. fårBeslutet dock helst ändrasnärsom som
måletdomstolen. När skall domstolen beslutet.avgörs, omprövaav

Beträffande beslut enligt denna paragraf tillämpas 14 kap. 9 §
äktenskapsbalken. Vad makar skall därvid gälla sambor.sägssom om

33§

Frågor samboförrätt attom
enligt 29 boeller 32 § kvar i
sambornas bostadgemensamma
eller enligt 23 § övertaatt
bostaden får måliprövas
mellan samborna vårdnadom

barn barnseller boendeom
enligt 6 kap. föräldrabalken.

Yrkanden sådana frågor fåri
framställas deni ansökan genom
vilken talan väcks. Har talan
redan får yrkandenaväckts,

framställas muntligen inför
domstolen eller skriftligen utan
stämning.

34§

Meddelar domstolen beslut
under rättegången frågai som

i 32 § skall talan motavses
beslutet föras särskilt. Talan mot
beslutet ocksåskall föras
särskilt domstolen meddelarom
beslut enligt 29 § intesom
innebär ärendet avgörs.att
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

35 §

frågorbeslutHovrättens i som
överkla-aldrigfår§34iavses

gas.

1987:813då2001, lagenjanuarikraft den 1träder ilagDenna om
gälla.upphörsamborhomosexuella att

skall äldreikraftträdandetsamboförhållande föreupphörtHar ett
tillämpas.bestämmelser
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Förslag till2

Lag ändring i föräldrabalkenom

föreskrivs frågaHärigenom i föräldrabalken 6kap. § och §§,1 7attom
6 kap. 10a 10 kap. 18 11 kap 2 12 kap. 7 § 16 kap. §7samt
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lkap.
6§

Har insemination utförts Har insemination utförts
modern med samtycke hennes modern med samtycke hennesav av
make eller make ellerav annan man som av annan man som
bodde tillsammans med henne bodde tillsammans med henne

äktenskapsliknandeunder flir- under förhållanden isom anges
hållanden och det med hänsyn §är 1 andra stycket sambolagen
till samtliga omständigheter 1987:232 och det medär
sannolikt barnet har avlats hänsyn tillatt samtliga omständig-

inseminationen, skall vid heter sannolikt barnet hargenom att
tillämpning 2-5 §§ den avlats inseminationen,av som genom
har lämnat samtycket skall vid tillämpning 2-5 §§anses som av
barnets fader. den har lämnat samtycketsom

barnets fader.anses som

7§

Har befruktning moderns Harägg befruktning moderns äggav av
utförts utanför hennes kropp utförts utanför hennes kropp
med samtycke hennes make med samtycke hennes makeav av
eller sambo och detär med eller sambo kön ochmotsattav
hänsyn till samtliga detär med hänsyn till samtligaom-
ständigheter sannolikt barnet omständigheteratt sannolikt att
har avlats befruktningen, barnet har avlatsgenom genom
skall vid tillämpning 2-5 §§ befruktningen, skall vidav
den har lämnat samtycket tillämpning 2-5 §§ densom av som

barnets fader. har lämnat samtycketanses som anses som
barnets fader.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

6 kap.
§10 a

lämpadnågonsärskilt, ärförordnasskallvårdnadshavare utsesOm som
Dengod fostran. ärochomvårdnad, trygghetbarnet somenatt ge

vårdnadshavare.tillfår förordnasinteunderårig
kankvinnaochEnkanTvå attutses enmanpersoner

vård-utövavårdnaden, gemensamtattutöva utsesgemensamt om
medgiftanaden, devarandra ellermed ärgiftade var-är om

tillsammansborandra elleräkten-undertillsammansbor
förhållanden iunderförhållanden.skapsliknande angessom

sambolagenstycket§ andra1
1987:232.

intevårdnadshavare,tillskallsyskonFör utses ompersonsamma
det.skäl talarsärskilda mot

ochdödförordnas efter föräldrarnasvårdnadshavare skallOm
tillönskardetill kännadem harellerföräldrarna gett vemen av

olämpligt.förordnas, det inteskall denna ärvårdnadshavare, person om

10 kap.
18 §

ellerförordnandeAnsökanförordnande ellerAnsökan omom
förmyndareentledigandeförmyndareentledigande enavenav

får Överförmyndaren,Överförmyndaren,får görasgöras avav
vårdnadshavare,vårdnadshavare, förmyndare,förmyndare,

hanunderårige själv,denunderårige själv, handen omom
år,år, fyIlteller harfyIlt honhareller hon sextonsexton

makehenneshans ellerhennes makeellerhans samtsamt avav
§1samboeller iochsamboeller närmaste avsessom

sambolagenandra stycketFrågor isläktingar. avsessom
också 1987:232 ochparagraf skall närmastedenna rätten

iFrågorsläktingar.det finnssjälvmant, närta som avsesupp
ocksåparagraf skalldennatill det. rättenanledning

det finnssjälvmant, närta upp
anledning till det.

underårigi första stycket skallärendeI rättenett ge ensom avses
år tillfälle sig, det kan ske.fyllt att yttrasexton omsom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap.
2§

förmyn-Har förmyndare eller Har förmyndare eller förmyn-en en
darens make eller sambo och darens make eller sambo och

underårigeden del i oskiftat den underårige del i oskiftatett ett
dödsbo, skall Överförmyndaren dödsbo, skall överfönnyndaren

vårdaförordna god den förordna vårdagod denatt attman man
underåriges i boet vid underårigesrätt i boet vidrätt
boutredningen liksom vid bodel- boutredningen liksom vid bodel-
ning ingåendeoch skifte eller ning ingåendeoch skifte ellerav av
avtal sammanlevnad i oskif- avtal sammanlevnad i oskif-om om

bo. bo.tat tat
Med sambor dettaiavses

kapitel två bor till-personer som
under förhållandensammans

§ andra stycket1isom anges
sambolagen 1987:232.

Överförmyndaren skall också förordna god den harnärman som en
förmyndare, god eller förvaltare skall företa rättshandling ellerman en

rättegångi och behöver hjälp enligt 12 kap.part 8 § intevara en men
kan företrädas förmyndaren, den gode eller förvaltaren. Omav mannen
talan fårhar väckts förordna godrätten man.

Överförmyndaren ocksåskall i andra fall i första ellerän som avses
andra stycket förordna god för den har vårdnadshavare,man som
förmyndare, god eller förvaltare, i angelägenheter dendär enskildeman
har intresse strider sådan företrädares ellerett dennesmotsom en

Överförmyndarenmakes eller sambos intresse. sådantskall meddela ett
förordnande, det begärs vårdnadshavaren, fönnyndaren, denom av
gode eller förvaltaren eller den sådandenne i egenskapmannen som
företräder eller det lämpligt.ärom annars

12 kap.
7 §

frågorI viktiga skall för- I viktiga frågor skall för-
myndaren, det lämpligen kan myndaren, det lämpligen kanom om
ske, höra den omyndige, den ske, höra den omyndige, denom om
omyndige fyllthar år, omyndige har fyllt år,sexton sexton

den omyndiges make ellersamt den omyndiges make ellersamt
sambo. sambo.

Med sambor dettaiavses
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

borkapitel två sompersoner
förhållandenundertillsammans

stycketandra§1isom anges
1987:232.sambolagen

förhållandeiskyldighetermotsvarandeharförvaltareochGode män
betydelsenOmeller sambo.enskildes makedenenskildetill den samt

ibestämmelserfinnsgodfrån harfall deni vissasamtycke mansomav
5ll kap.

16 kap.
§7

fylltomyndig harEnfyllthar sextonomyndigEn sexton somsom
godår haroch dengodharår denoch mansommansom

delförvaltare harellerdel rätthar taförvaltare atteller rätt taatt
ställ-handlingarde rörställ-handlingar rörde somavsomav

för-ochföreträdareskapetför-ochföreträdareskapet somsom
överfönnyndaren. EnÖverförmyndaren. En hoshos varasvaras

också densådanockså hardensådan har rätträtt
sambo ochellerenskildes makeocheller sambomakeenskildes

släktingar.släktingar. närmastenärmaste
dettaMed sambor iavses

borkapitel två sompersoner
förhållandenundertillsammans

andra stycket§1isom anges
1987:232.sambolagen

januarikraft 2001.träder i den llagDenna
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Förslag till3

ändring iLag ärvdabalkenom

frågaföreskrivs iHärigenom ärvdabalken 3 kap. 7 § och 23 kap.attom
l § skall ha följande lydelse.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

3kap.
7§

Om efterlevandeden maken vid Om den efterlevande maken vid
sin död efterlämnar sambo sin död efterlämnar samboen en
och bodelning skall förrättas och bodelning skall förrättas
mellan samboma, skall dessför- mellan samboma, skall dessför-
innan den efterlevande makens innan den efterlevande makens
behållna egendom delas enligt behållna egendom delas enligt
detta kapitel. detta kapitel.

Skall i den efterlevande Skall i efterlevandeden
makens livstid bodelning ske makens livstid bodelning ske
mellan efterlevandeden maken mellan efterlevandeden maken
och dennes sambo eller sambons och dennes sambo eller sambons
arvingar, skall den efterlevan- arvingar, skall den efterlevan-av av
des föreegendom bodelningen des egendom före bodelningen

tillegendom värde egendom till värdetas ut ett tas ut ettsom som
vad enligt 1--4 §§ vad enligt §§motsvarar 1--4motsvararsom som

skall försttillkomma den avlidna skall tillkomma förstden avlidna
makens arvingar. makens arvingar.

Vad föreskrivs i 4 § för Vad föreskrivs i 4 § försom som
det fall egendom har tillfallit det fall egendom har tillfallitatt att
den efterlevande maken i den efterlevande maken iarv, arv,
gåva eller skall gälla, gåva eller skall gälla,testamente testamente

den efterlevande maken den efterlevande makenom om
bodelning med sambo bodelning med sambogenom en genom en

erhållithar egendom vad har erhållitutöver egendom vadutöver
maken förut hade. maken förut hade.

föreskrivsVad i denna Vad föreskrivs i dennasom som
balk sambor gäller sådana balk sådanasambor gällerom om
samboförhållanden där ogift samboförhållanden där tvåen
kvinna och ogift bor gifta ellerinte ären man personer, som
tillsammans under äktenskaps- registrerade bor till-partner,
liknande förhållanden. under förhållandensammans

§ andra1 stycketisom anges
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

sambolagen 98 7:232.I

23 kap.
1 §

universellaarvingar ochförrättasArvskifte testamentstagare.av
förstgift, först gift, skalldöde skall Var den dödedenVar

förrättas enligt bodelning förrättas enligtbodelning
i äktenskaps- bestämmelserna äktenskapsbal-bestämmelserna i

den döde ken. den dödebalken. Efterlämnar Efterlämnaren en
begär denne bodel- sambo och denne bodel-sambo och begär

sambolagenlagen 1987:232 ningning enligt enligtom
hem,sambors 1987:232, skall bodelningengemensamma

bodelningen förrättas innan förrättas arvskifteskall innan äger
arvskifte äger rum. rum.

i kraft januariDenna träder den 1 2001.lag
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Förslag till4

jordabalkenändring iLag om

fråga och 33 §§,i jordabalken 12 kap. 1föreskrivsHärigenom attom
följandekap. 4 § skall ha lydelse.22kap. §20 7 samt

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

12 kap.
1 §

upplåts tillavtal, vilka hus huseller delarkapitelDetta genom avavser
upplåtitsersättning. gäller lägenhetenDettanyttjande ävenmot om

tjänsteavtal eller avtal i anslutning till sådant avtal.genom
upplåtelseavtalet jord nyttjas tillsammansinnefattar även attav

skall detta kapitel tillämpas jorden skallmed lägenheten, avtalet, om
trädgårdsodling i mindre omfattning för ända-för elleranvändas annat

mål tjänsteavtal,jordbruk. Förenas ringa betydelse,än ärett som av
såvälupplåtelse för bostadsändamållägenhet jord, skallmed av som

upplåtelsentillämpas, lägenheten betydelsefullkapitlet ärom av mera
upplåtelsen jorden.än av

bostadslägenhet upplåtitsMed lägenhet för helt ellerattavses som
oväsentlig deltill inte användas bostad. Med lokalen som avses annan
bostadslägenhet.lägenhet än

föreskrivs iVad detta Vad föreskrivs i dettasom som
sådana sådanasambor gäller kapitelkapitel sambor gällerom om

samboförhållanden ogiftdär samboförhållanden där tvåen per-
ogift bor giftakvinna och ellerinte ären man soner, som

under äktenskaps-tillsammans registrerade bor till-partner,
förhållanden.liknande under förhållandensammans

§ andra stycketIisom anges
sambolagen 198 7:232.

Förbehåll strider bestämmelse kapiteli detta ärmot utansom en
verkan hyresgästen eller den har i ställe,träda hansrättmot attsom om

annat anges.
Omfattar hyresavtalet minst bostadslägenheter, hyresgästentre som

fåri hand, förbehållskall hyra andra avtala striderut parterna somom
sådanai detta kapitelvad lägenheter, under förutsätt-sägsmot som om

förbehålletning inte strider bestämmelserna och intelokaleratt mot om
heller till förlängning grunderna för fast-avtalet ellerrättenavser av

hyresvillkorenställande i samband sådanmed förlängning. Ettav
förbehållsådant gäller endast det godkänts hyresnämnden.om av

Godkännande behövs dock inte kommun, landsting ellerstaten,om
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

kommunalförbund hyresvärd.är

33§

också iöverlåtelse gäller§ hyresrätteni 32Bestämmelserna avom
bolagsskifte ellerövergång bodelning,fråga testamente,arv,genomom

liknande förvärv.
till lägenhet,till lägenhet, Har hyresrättenhyresrättenHar

uteslutandeuteslutande varit avseddavseddvarit att attsomsom
användashuvudsakligen användas eller huvudsakligeneller
för hyres-bostad för hyres- bostadsom gemensamgemensamsom

ellermake eller makehans och hansoch gästengästen
tillagts makenmaken sambosambo, tillagts genom genom

arvskifte eller bodelning arvskifte ellereller ellerbodelning
tillagts bodel-bodel- sambontillagts sambon genomgenom

övertagits denne ning övertagits dennening ellereller av av
sambolagen§ lagen 1987:232 enligt §enligt 2316 om

fårhem, får ellersambors 1987:232, dock makengemensamma
träda idock eller sambon sambon träda i hyresgästensmaken

Sådaneller dödsboets eller dödsboets ställe.hyresgästens rätt
Sådan tillkommer tillkommer efterlevandeställe. rätt även

efterlevande make make arvinge efteräräven ärsom som ensam
arvinge efter hyresgästen. hyresgästen.ensam

För efter dettid hyres- För tid efter det hyres-att att
värden underrättats hyres- värden hyres-underrättatsatt attom om

tillagts hyresgästens make tillagts makehyresgästensrätten rätten
samboeller enligt andra stycket eller enligt andra stycketsambo

eller hans hanshyresgästen ellerhyresgästen svararsvarar
sina förpliktelser dödsbo förpliktelserdödsbo för för sina

hyresavtalet.enligt Hyresgästens enligt hyresavtalet. Hyresgästens
sambo jämte make jämtemake eller eller sambosvarar svarar

hyresgästen eller hans dödsbo hyresgästen dödsboeller hans
sådana förpliktelser för sådanaför enligt förpliktelser enligt

hänför tidenavtalet sig till avtalet till tidenhänför sigsom som
föreföre underrättelsen. underrättelsen.

tredjeAndra och styckena tredje styckenaAndra och
också lägenheten ocksågäller har gäller lägenheten harnär när

hyrts makar eller sambor hyrts eller sambormakarav av
gemensamt. gemensamt.
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

20 kap.
7 §

omständighet i 6 lagfartsansökanicke skallFörekommer som avses
vilande,förklaras om

gåva överlåtarens fångeshand-underskriftbyte ellervid köp,
tvåstyrkt vittnen och överlåtelsen skettickelingen är av genom

myndighet,statlig
fångesmannen har lagfart och fall § icke förelig-i 9som avses

ger,
pågår återgångrättegång hävning fastig-eller förvärvom avav

bättre till denna,ellerheten rättom
pålagfart sökes grund dom eller förrättningtestamente,av som
laga kraft,icke vunnitännu

förvärv legat detta utgivits,vid genom
förvärv exekutiv försäljning utfärdats ellervid köpebrev

tvångsförvärvexpropriation eller liknandevid inlösen fullbordats,
överlåtelse överlåtarenvid gift och förvärvet enligt äkten-är

skapsbalkens bestämmelser beroende makensden andraär av sam-
tycke,

överlåtelse överlåtaren överlåtarenöverlåtelsevid vid
och förvärvet enligt enligt § andrasambo sambo 1ärär

bestämmelserna i lagen stycket sambolagen
sambors förvärvet1987:232 1 98 7:232 ochom

hem ienligt bestämmelsernaärgemensamma
den andraberoende sambolagen beroendeärsam-av av

samtycke, dockbons endast den samtycke,andra sambons
anteckningärende i dock ärendeendastom om omom

fastighetsboken anmälan anteckning fastighetsbokeniav
§enligt andra stycket §2 den anmälan enligt andra3av

inskriv-lagen stycket den lagenupptagetvar var upp-
överlåtelsenningsdag på inskrivningsdagnär närtaget

överlåtelsenskedde, skedde,
överlåtelsevid boutredningsman förvärvet enligt ärvda-genom
bestämmelser beroendebalkens dödsbodelägares samtycke,är av

sådanförvärvet har skett gåva10. mellan intemakargenom en som
registrerats enligt 16 kap.har äktenskapsbalken,
förvärvet del fastighet11. och fastighets-beroendeäravser av av

bildning,
vid köp eller byte förvärvet12. beroende förköp skerär attav

vid förköp dettaeller fullbordat,förvärvet i fall enligtär lagannat
domstolsberoende eller tillstånd,myndighetsär av annan
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lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

gåva,beroende villkor fråga villkoret13. förvärvet och, iär av om
två år från då gåvohand-viss tid överstiger den dagsomavser

upprättades, ellerlingen
i fall iförvärvet 2 kap. 9 § aktie-14. § och 17 kap. 3som avses a

1975:1385, kap.bolagslagen 2 12 § bankaktie-och 12 kap. 3 §a
1987:618bolagslagen 2 kap. 13 § § försäk-och 18 kap. 3samt a

ringsrörelselagen 1982:713 beroende god-bolagsstämmansär av
kännande.

22 kap.
4 §

Förekommer icke omständighet i 3 skall ansökansom avses om
inteckning förklaras vilande, om

lagfart föransökan sökanden vilandeförklarad inteck-är samtom
ningsansökningen medgivits den har lagfart,av som

rättegång pågår hävande återgångeller förvärv fastig-om av av
heten eller bättre till denna,rättom

sökanden gift den andra makensär samtycke fordras enligtsamt
äktenskapsbalkens bestämmelser och tillåtelsesamtycke eller annan
enligt nämnda balk inte har givits,

sökanden samboär sökanden enligtsambosamt är
den sambonsandra samtycke §1 andra stycket sambolagen
fordras enligt bestämmel- 1987:232 den andrasamt

lageni 1987:232 sambons samtycke fordrasserna om
sambors hem enligt bestämmelserna igemensamma
och samtycke eller sambolagen 1987:232 ochannan
tillåtelse enligt nämnda lag tilllåt-samtycke eller annan
inte givits,har dock endast else enligt nämnda lag inte

ärende anteckning i har givits, dock endastom om om
fastighetsboken anmälan ärende anteckning iav om

2 § andraenligt stycket den fastighetsboken anmälanav
lagen har tagits enligt §3 andra stycket densenastupp

inskrivningsdagden då lagen har tagits påsenastupp
inteckning söks, den inskrivningsdag då

inteckning söks,
ansökningen enligt lag beroende domstols ellerär av annan myn-

tillstånd.dighets
Förklaras ansökan vilande, skall inskrivningsmyndigheten utfärda

bevis detta vilandebevis.om

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
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Förslag till5

rättegångsbalkenändring iLag om

§ skallrättegångsbalken kap. 9fråga 10föreskrivs iHärigenom attom
lydelse.följandeha

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

10 kap.
§9

dödeskall där dendenellerTvist rätttestamente tas upp avom arv
tvistemåli i allmänhet.hade att svara

bodelning mellanbodelning mellan TvistTvist omom
skall makar eller sambor isambormakar eller tas avsesupp som

sambolagennågon § andra stycketdem 1därden rätt avav
tvistemål deni allmän- 1987:232 skalliskall tas upp avsvara

någon skallnågon dem avlidit, där demhet. Har rätt svaraav av
i tvistemål allmänhet. Harbodelningstvist iskall tas uppen
någon skalldöde hade avlidit,den demden därrätt att enavav

dentvistemål allmänhet. bodelningstvistii tas upp avsvara
idär den döde haderätt att svara

tvistemål i allmänhet.
någon eller andrainte domstol behörig enligt förstaFinns det ärsom

målet Stockholms tingsrätt.skallstycket, tas upp av
fråga klander bodelning eller an/skifte förrättatsharI avavom som

eller skiftesman finns särskilda bestämmelser.bodelningsförrättare

i kraft den januari 2001.lag träder 1Denna
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Förslag till6

ändring i utsökningsbalkenLag om

§ skallfråga utsökningsbalken kap. 19föreskrivs i 4Härigenom attom
lydelse.ha följande

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

4 kap.
§19

giftgift och Om gäldenären ochgäldenärenOm är är
sammanbor med sin varaktigt sammanbor med sinvaraktigt

i egendom ide har lös egendom make och de har lösmake och
besittning, besittning,sinsin gemensamma gemensamma

till tillgäldenären gäldenärenägare ägaresom anses somanses
det egendomen, detegendomen, görs görsom om

de till sannolikt tillsannolikt deär samägare är samägareatt att
enligt lagen egendomen enligt lagenegendomen

samäganderätt 1904:48 samäganderättl904:48 1 1s. om s. om
framgår framgårheller ochoch det det helleratt att

tillhör den andre egendomen tillhör den andreegendomen
någon någoneller Detsamma eller Detsammaannan. annan.

gäldenären varaktigt varaktigtgäller, gäller, gäldenärennär när
med under undersammanbor sammanbor medannan annan

äktenskapsliknande förhållan- förhållanden §1iangessom
den. andra sambolagenstycket

1987:232.
Om gäldenären och första har lösi stycketänannan som avses

fåri sin besittning, eller andel däriegendom egendomengemensamma
framgårendast det egendomen andelen tillhörellerutmätas attom

gäldenären.
andra frågaFörsta och styckena gäller i registrerat skepp ellerom

luftfartyg.registrerat

träder i kraft den januariDenna lag 1 2001.
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tillFörslag7

1904:48 ländring i lagenLag s. omom

samäganderätt

fråga 1904:48 lföreskrivs i lagenHärigenom s. omom
§ skall ha följande lydelse.19samäganderätt att

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

l9§

å sådan sarnfällighet,finnes tillämpninglag stadgatVad i denna äge
åeller1973:1150 förvaltning samfälligheter,i lagen om avsom avses

häradsallmän-i lagen 1952:166sådan allmänning, som avses om
Norrland och1952:167 allmänningsskogar iningar eller lagen om

fråganågoti fall lagens föreskrifter tillämpliga ihellerDalarna; vare
jaktvårdsområde, bestående fastighet,bildande allenastav av enom

fiskevårdsområde, omfattande allenast fastighet eller det tilleller enav
fastighet hörande fisket.allenast en

egendomsför- egendomsför-Beträffande Beträffande
hållandenhållanden makar, makar,rör rör sam-som sam- som

i oskiftat bor sambolagendödsbo, enligtbor, delägare
ingått oskiftatbolagsmän, redare 1987:232, delägare isom

överenskommelse partrederi dödsbo, bolagsmän, redare somom
i ingåttdeltagare överenskommelseeller samma omgruv-

särskildafinns bestäm- partrederi eller deltagare irörelse
fråga förvaltningen finnsmelser. gruvrörelseI sär-om samma

frågaegendom taxerad skildafast bestämmelser. Iärsomav om
lantbruksenhet och förvaltningen fast egendomägssom som av

minst gäller lantbruks-taxeradärgemensamttreav som som
bestämmelser i minstsärskilda stället enhet och ägs tresom av

2-6 särskildaför §§. gällergemensamt
bestämmelser för 2-6 §§.i stället

Bestämmelserna i 13 kap. 10 § eller föräldrabalken14 kap. §11
frågai försäljningskall inte tillämpas enligt denna lag samfälldom av

någontillfast egendom, del omyndig omfattasellerägs ettsom av av
enligt föräldrabalken.förvaltarskap

träder i kraft denDenna lag l januari 2001.
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tillFörslag8

ändring i kommunalskattelagenLag om
1928:370

frågaföreskrivs i 1928:370kommunalskattelagenHärigenom attom
anvisningarna till skall ha följande31 § lydelse.19 § och

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

§19

skattepliktig inkomst enligtTill denna lag räknas icke:
vid bodelning tillfallitvad make eller för-sambo eller vad0 som som

fördel gåva;oskift bo ellervärvats testamente,genom arv, av
svenskt lotterivinst i eller vinst vid vinstdragning i rikethär0

premieobligationer sådanutfärdade och heller i utländskt lotterivinst
vinstdragning uppgåreller vid utländska premieobligationer, tillsom

högst 100 kronor;
på grund försäkringersättning, jämlikt 1962:381lagen0 som av om

allmän försäkring, lagen 1954:243 yrkesskadeförsäkring ellerom
lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring tillfallit försäkrade,denom om
icke ersättningen grundas förvärvsinkomst eller föräldrapen-utgör

sådansåning, ock ersättning enligt lag särskild författning,ellerannan
utgått påannorledes grund sjukförsäkring,än sagts,som av nysssom

någontill vid sjukdom eller olycksfall i arbete militärtjänst-eller under
fallgöring i ieller lagen 1977:265 statligt personskade-som avses om

skydd lagen 1977:267eller krigsskadeersättning till sjömänom om
icke ersättningen grundas förvärvsinkomst, ersättning,ävensom
vilken vid sjukdom eller olycksfall tillfallit någon grund av annan
försäkring, icke tagits i samband med tjänst, dock till skatte-attsom
pliktig räknasinkomst ersättning i form pension eller i form liv-av av

mån livräntani den skattepliktig enligt så32 § eller 2ränta är l mom.,
utgårersättningock grund trafikförsäkring ellersom av annan

ansvarighetsförsäkring eller grund skadeståndsförsälcring ochav
förlorad inkomst skattepliktig natur;avser av

till följdbelopp, försäkringsfall återköpeller försäk-0 som av av
ringen utgått grund kapitalförsäkring, belopp arbets-samtav som
givare försäkring har tecknats för anställdas räkning betalarutan att ut
och ersättning grund grupplivförsäkring, i denmotsvararsom av
mån intebeloppet väsentligt överstiger vad utgår befattnings-försom
havare i tjänst;statens
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på egendom,ersättning skadaförsäkringsersättning eller förannan0
mån ersättningenskatteplikt föreligger dels i dendock att annanavser

mån köpe-markanläggning, i denprivatbostad eller delsbyggnad än
skadadeinflutit försäkrade ellerskulle ha denskilling, egen-omsom

sålts, närings-varit hänföra till intäkthade hadei ställetdomen att av
mån skatteplik-i ersättningen eljestoch dels denverksamhet motsvarar

avdragsgill omkostnad för näringsverksamhet;ellertig intäkt av
förlust eller skada vid fartygs förolyck-för egendomersättning0

sådantill i punkt 1redare arbetstagareande utger avsom avsessom
till 49anvisningarna
förelegat;premie icke0

återbäring premieåterbetalning, utgått påeller grundvinstandel,0 som
pensionsförsäkring sådan ellerpersonförsäkring eller sjuk-änav annan

olycksfallsförsäkring tagits i samband tjänst, vinstandel,med samtsom
påutgått på grund skadeförsäkring, premieåterbetalningochavsom

skadeförsäkring, för vilken till för premie ickegrund avdragrättav
förlegat:

jämlikt 1956:293ersättning lagen ersättning smittbärareom om0
påersättningen grundas förvärvsinkomst;icke

understöd eller därmed jämförligperiodiskt periodisk intäkt, som0
vid månvederlag avyttring egendom, i givaren enligticke denutgör av

5 anvisningarna till till20§ eller punkt 46 § icke berättigadärav
utgivet belopp;avdrag för

för sådantstipendium utbildning, dock inte stipendiummottagarens0
12 sjundei punkt stycket anvisningarna till 32som anges av

utgårstipendium för andra ändamål och inteär avsettsom0 som
och inte ersättning för eller skallperiodiskt arbete har utförtsutgör som

utgivarens räkning, inte sådantutföras för dock stipendiumett som
i punkt 12 sjunde stycket anvisningarna till 32avanges

studiestöd enligt 3 eller kap. studiestödslagen inter-4 1973:349,0
studielån och resekostnadsersättningnatbidrag, enligt 6 och kap.7

sådantlag särskilt bidrag vilket regeringenenligt ellersamtsamma av
myndighet meddelade utgårstatlig bestämmelser itill deltagare arbets-

frågamarknadsutbildning med dem i sådant bidrag likställda,samt om
i följd härav de bidragsberättigadeoch icke avdrag föräger göra

skolakostnader bestridas med bidrag förevarande slag;avsettssom av
introduktionsersättning enligt lagen 1992:1068 introduktions-0 om

för flyktingarersättning och vissa andra utlänningar;
barnbidrag och förlängtallmänt barnbidrag, barnpension enligtsamt0

allmän försäkringlagen till den del månadpensionen för denvarjeom
överstigerinte tolftedel fyrtio pensioneller, vidprocentavser en av

båda åttioefter föräldrarna, månadbasbeloppet denprocent, av pen-
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för-sådan lagen 1962:381 allmäni 17 kap. 2 §sionen samt omavser
till barn enligti form efterlevandelivräntaangiven livräntasäkring av

i nämndayrkesskadeförsäkring eller enligt1954:243lagen annanom
minskninglivräntanförfattning till den del föranlettangivenlagrum av

sådan barnpension inte skattepliktig;del ärsomav
bidragarbetslöshetsnämnd medkontantunderstöd, utgivessom av0

statsmedel;av
för-handikappersättning enligt kap. 2 och allmän9 3 lagen om0

merkostnadervårdbidrag till den del det ersättning försäkring, utgör
merutgifter föroch §§ lag, ersättning förkap. 4 4enligt 9 a samma

§ lag, särskilt pensionstillägg enligt lagenenligt 3 kap. 7 a sammaresor
långvarigförsärskilt pensionstillägg till folkpension1990:773 om

hemsjukvårdsbidragvård eller handikappat bam ochsjukt samtav
hemvårdsbidrag, kommunala eller landstingskommunalautgessom av

vårdbehövande;till denmedel
assistansersättning enligt lagen 1993:389 assistansersättning0 om

ekonomiskt stöd till kostnader för personlig enligt lagenoch assistans
stöd och service till vissa funktionshindrade;1993:387 om

bostadstillägg enligt lagen 1994:308 bostadstillägg till0 om pen-
sionärer;

kommunalt bostadstillägg till handikappade;0
bostadsbidrag i lagen 1988:786 bostadsbidrag och0 som avses om

lagen 1993:737 bostadsbidrag;om
enligt lagen 1988:1463bidrag bidrag vid adoption utländ-0 om av

ska barn;
enligt lagen ensamståendebidrag 1992:148 särskilt bidrag till0 om

med barn;
lämnasersättning kommunen enligt 1997:1268lagen0 som av om
förkommuners år;ungdomar mellan 20 och 24ansvar

fastställts utgåttersättning allmän domstol allmännaeller0 som av av
till den det införmedel skett yrkesmässigt inställt sigutan attsom - -

domstol eller myndighet, ersättningen reseersättning,annan om avser
ersättning förtraktamente eller tidsspillan;

frånförmån fri till eller anställningsintervju eller kostnads-0 av resa
sådanför förmånenersättning till den del eller ersättningenresa avser

mellaninom eller Europeiska unionens medlemsländer eller EES-resa
såvittländerna och, gäller ersättningen, till den del den inte överstiger

faktiska resekostnader och vid körning med överstiger detbil inteegen
medges för kostnaderavdrag för enligtmed bil densom resor egen

i punktschablon 4 anvisningarna till 33som anges av
hittelön ersättning till den i särskilt fall räddat ellersamt0 som person

i fara eller bidragit tillegendom avslöjande eller gripande av person
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

begått brott;som
sedvanlig ersättning till den lämnat blod eller moders-0 som organ,

mjölk;
tävlingsvinst inte hänför tillsig anställning uppdrageller ochsom0

utgår form kontanti eller därmed ersättning,likställdänsom annan om
minnesföremålvinsten eller värdet inte basbeloppöverstiger 0,03avser

hundratalavrundat till kronor;närmaste
sådan gottgörelse för utgift eller kostnad arbetsgivare uppburit0 som

från personalstiftelse medel för vilka medgivits vidavdrag ickeur
första tillfälletaxering, vid dylika medel finnas i stiftelsen;

gottgörelse arbetsgivare frånuppburit pensionsstiftelse, till den0 som
del stiftelsen andra medel för sådanalämnaägt gottgörelsen änatt

åtnjutitsför ickevilka avdrag vid avsättning till stiftelsen;
försäljningintäkter vilt växande bär och kottarsamt0 av av svampar

skattskyldigeden själv plockat till den del intäkterna under ettsom
beskattningsår inte överstiger 5 000 kronor och inte hänföraskan till
näringsverksamhet rörelse eller till lön liknande för-utgör ellersom
mån;

enligt 61 § lagen 1941:416 gåvoskatt,ränta arvsskatt och0 om
5 kap. lagen 1984:15113 § punktskatter och prisregleringsavgif-om

40 § lagen 1984:404 stämpelskatt vid inskrivningsmyndig-ter, om
heter, §33 tullagen 1994:1550 eller 19 kap. 2 och 12 14 §§-
skattebetalningslagen 1997:483;

enligt bestämmelserna i 3 kap.ränta § och lagen23 3 40 som
1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifter redovisas iinteom
kontrolluppgift sådan för den skattskyldigeränta under beskatt-ettom
ningsår intesammanlagt uppgår till 500 kronor;

enligt 22 § tredje stycket lagen 1993:737ränta bostadsbidrag;0 om
utgåendevad skatt enligt mervärdesskattelagenutgör 1994:200.som

Om mervärdesskatt ändå har räknats vidmed inkomstredovisningen
skatten, den betalats till sådan speciell skattstaten,anses om som en

för vilken avdrag medges vid inkomsttaxeringen enligt denna lag. Till
följd detta belopp har fallit bort,utgör och för vilket avdragav som
medgetts vid inkomsttaxeringen, skattepliktig intäkt vid inkomst-
taxeringen.

Beträffande ersättning påutfaller grund avtalsgmppsjukför-som av
säkring särskildagäller bestämmelser i 32 § 3 och punkt 12a mom. av
anvisningarna till 22

Med sambor dennaiavses
lag två bor till-personer som

under förhållandensammans
§ andra stycket1isom anges
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sambolagen 1987:232.
till §Anvisningar 31

förstås försäk-belopp, i följddels annorledesMed pension änsom av
föregående tjänsteförhållande,utgår grund dels belopp,ring somav

1962:381 utgår i formlagen allmän försäkringgrund avomav
utgår grundeller tilläggspension, dels beloppfolkpension avsom

pensionsförsäkring, från pensionssparkontodels belopp utbetalassom
fönnånstagare på förrnånstagarför-tilltill pensionsspararen, grund av

erhållitden till bodelning, tilltill pensionordnande, rättensom genom
förmånstagarför-bröstarvinge grund jämkningmake eller av av

återbetalningvid enligtordnande 13 kap. äktenskapsbalken,4§samt
hänförligt överlåtskapital till pensionsförsäkringdels vilken antingen

försäkringsgivaretill inte meddelar pensionsförsäkring enligtsom
sådaneller överförs till del försäkringsgivarensdenna lag verksam-av

pensionsförsäkring enligthet inte denna lag.avsersom
förståspensionsförsäkring försäkring,Med inte medför tillrättsom

försäkringsbelopp ålderspension,andra sjukpension eller efter-än
levandepension. försäkring skallFör pensionsförsäk-att en anses som
ring vidare, inte följerfordras sjuttonde stycket, försäk-annat attom av

iringen meddelats här i landet bedriven försäkringsrörelse för vilkenen
skattskyldighet föreligger enligt lagen 1990:661 avkastningsskattom

pensionsmedel respektive lagen 1947:576 inkomstskatt.statligom
frågaMed försäkrad den liv försäkringen itagits eller,avses vars om

arbetsoförmågasjukpension, den försäkringen Medvars avser.
förståstjänstepensionsförsäkring pensionsförsäkring, har sambandsom

med tjänst och för vilken den försäkrades åtagitarbetsgivare sig att
för betalning hela avgiften. Med tjänstepensionsförsäkringansvara av

ocksåförstås pensionsförsäkring, avlidit tagitsanställdsom om en- -
anställdes arbetsgivare till förmån för den anställdesdenav

förefterlevande och vilken försäkring åtagitarbetsgivaren sig att
för betalning hela avgiften.ansvara av

fråga pensions- frågaI I pensions-annanom annanom
försäkring tjänstepensions- försäkring tjänstepensions-än än
försäkring skall försälrings- försäkring försäkrings-skall

försäkrade.den Har försäkrade.den Hartagaren tagarenvara vara
försäkringstagaren eller hans försäkringstagaren eller hans

med vilkenmake eller make eller sambo barn underperson
sammanborhan under äkten- år,20 får försäkringhan ta avse-

skapsliknande förhållanden barn ende efterlevandepension sin
fårår, han försäkringunder 20 makes eller den sammanboendesta

efterlevandepensionavseende liv, barnet insättsom som
sin makes eller den förmånstagare. Om särskildasamman-
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skatte-insätts skäl föreligger kanbarnetliv,boendes om
dödsboetförmånstagare. myndigheten medgeOm attsom

bedrivitefter skattskyldigföreligger kanskälsärskilda som
fårSverigenäringsverksamhet imedgeSkattemyndigheten att

avseende efter-skattskyldig försäkringefterdödsboet tasom
förutsätt-i levandepension. Somnäringsverksamhetbedrivit

medgivande skallfår försäkring ning förSverige attta avse-
efterlev-efterlevandepension. Som lämnas gäller denende att

betryggandeför medgivande ande saknarförutsättning att
efter- försäk-gäller den pensionsskydd ochskall lämnas att att

betryggande ringen i samband medsaknarlevande atttas
i för-och försäk- boet upphör med driftenpensionsskydd att

samband med värvskällan. Motsvarande gällerringen i atttas
driftenmed i för- den avlidne drivit verksam-boet upphör om

juri-Motsvarande gäller heten förmedlingvärvskällan. avgenom
avlidne drivit verksam- diskdenom person.

förmedling juri-heten genom av
disk person.

Ålderspension får utgåinte vid ålder år.börja lägre 55 Utbetal-än
får dessförinnan fåttning dock ske till den till förtidspensionrättsom

allmän försäkring. Om det i fall finns särskildaenligt lagen annatom
utgåfår Skattemyndigheten besluta pension får vid lägreskäl, börjaatt

ålder.
Ålderspension får utgå såhögst länge den försäkrade lever, men

årlivstidden försäkrades lägst fem eller, försäkringen skallunder om
år, fården försäkrade fyller 65 år.upphöra lägst Pensionennär tre

femårsperiod utgåunder den första under vilken den inte medutbetalas
belopp vid varje utbetalningstillfälle medelleränannat samma

stigande pensionsbelopp.
ålderspension utgårFör enligt allmän pensionsplan gäller,som om

innanden skall upphöra den försäkrade utfästsavlider, vad därom
Vad framgårenligt planen. med allmän pensionsplan 4 §som avses av

lagen 1967:531 tryggande pensionsutfästelse Med allmänom av m.m.
pensionsplan emellertid ävenavses

pensionsutfästelser inom vad enligt allmän0 som ryms som en
pensionsplan sedvanligt inom branschen för arbetstagare medär

frågamotsvarande uppgifter, dock i avsättning i balansräkningom
endast i förening med kreditförsäkring,

pensionsutfästelser för vilka kommunal statligeller borgen eller0
liknande garanti tecknats, samt

pensionsutfästelser i enlighet med pensionsavtal0 som
sådanarbetstagarsidan godkänts organisation enligt lagenav som
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centrali arbetslivetmedbestämmande1976:580 somansesom
arbetstagarorganisation.

ålderspensionsförsäkringfår tillinte insättasFörmånstagare annan
avseendetjänstepensionsförsäkringTilltjänstepensionsförsälcring.än

ingicks dendå försäkringsavtaletanställd,skallålderspension varsom
förmånstagare.försäkrade, vara

utgår försäkrade högstförstås pension till densjukpensionMed som
arbetsförmåga.eller har nedsattarbetsofönnögenså dennelänge är

försäkringsavtaletårfem efterfår upphöra tidigast detsjukpension
föregåendeiförmånstagare gäller föreskrifternafrågaträffades. I om

stycke.
förstås pensionefterlevandepensionMed

försäkradesefter denförsäkradesefter den somsom
utgår försäkradestill denförsäkrades dödutgår till dendöd

make, varmed i dettai dettavarmedmake, sam-sam-
förstås medförstås med manhangmanhang personperson

försäkrade varitvarit vilken denförsäkradedenvilken
under gift sambo.sammanbott ellergift eller

förhåll-äktenskapsliknande
anden,

utgår försäkradeförsäkrades död till barn till denefter densom
angivits undertillbarneller person som

tagitsutgår efterlevande grund försäkringtill avav somsom
fårpensionenligt tredje stycket, varvidefter medgivandedödsbo

avlidne varit försäkrad, ellerutgå denomsom
arbetsgivare tillutgår försäkring tagitsgrund som avavsom

stycket sistaanställds efterlevande med stöd andraförmån för av
får utgå avlidne varitvarvid pension denmeningen, som om

försäkrad.
får utgå så efterlevande leverlängeEfterlevandepension högst den

utbetalas inteförsta femårsperiod under vilkenfår under den denoch
utbetalningstillfälle ellerbelopp vid varjeutgå med änannat samma

får under denpensionsbelopp. Efterlevandepensionstigandemed
år efter denlivstid inte upphöra förrän fem förflutitefterlevandes

med följande undantag:försäkrades död
föregående styckeEfterlevandepension till iperson som avses

ingårfår denne äktenskap.upphöra när nytt
dåår tidpunktförsäkrade avlidit mindre fem före dendenHar än

efterlevandepensionskulle fårförsäkringen ha upphört,annars
sistnämnda tidpunkt.vidupphöra

årefterlevandepension under 20utbetalning till barnOm av
får år.påbörjats, pensionen upphöra barnet fyller 20när
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försäkring4. Har avseende efterlevandepension påtill barn tagits
sådan liv föregåendei stycke skall pensionenpersons som avses

år.upphöra barnet fyller 20närsenast
förmånstagare försäkringSom till avseende efterlevandepension får

till vilkenendast insättas efterlevandepension utgåkan enligtperson
nionde tiondeoch styckena.

Försäkringsvillkor, med hänsyn till bestämmelserna i denna lagsom
fråganavgörande för huruvida försäkringenär är att anse som

pensionsförsäkring, skall i försäkringsavtalet. Detta skall dess-tas
innehålla villkor försäkringen inte får belånasellerutom att pantsättas

och heller ändras sådantinte den inte uppfyllersätt längre deatt
föreskrifter, för pensionsförsäkring i denna lag, eller i andrasom anges
fall föreskrivs överlåtasnedan återköpas.ellerän fårAvtalet inte inne-
hålla villkor oförenligt medär bestämmelserna pensions-som om
försäkring i denna lag.

Under den försäkrades livstid får pensionsförsäkring endast över-
låtas

till följd anställningsförhållande, därvid försäkringen föreav
överlåtelseneller efter skall ha karaktär tjänstepensions-av

försäkring,
grund utmätning liksom vid ackord eller konkurs ellerav

bodelning.genom
tillNy pensionsförsäkringägare skall omedelbart underrätta

försäkringsgivaren förvärvet försäkringen.om av
Återköp pensionsförsäkring får hinder bestämmelserna iutanav av

denna lag ske,
återköpsvärdetdet tekniska uppgår till högst basbeloppom ett

enligt lagen allmän försäkring och försäkringen inte förenadärom
oåterkalleligtmed förmånstagarförordnande premier förett samt

försäkringen inte har betalats år10 före återköpet, elleränsenare
det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst 30om procent av

basbelopp enligt lagen allmän försäkring.ett om
Om det i fall i föregåendeän stycke finnsannat som avses

återköpsynnerliga skäl för sådantoch får ske enligt försäkringstekniska
får återköpgrunder, medges skattemyndigheten. Bestämmelserna iav

förevarande lag hindrar inte återbetalningheller enligt kap.13 4§
äktenskapsbalken försäkringstagarens tillgodohavande.av

Försäkring huvudsakligen ålders-, sjuk- efterlev-ellersom avser
andepension och har meddelats i försäkringsrörelse vilken intesom

frånbedrivs fast driftställe i Sverige skall pensionsförsäk-anses som
ring, försäkradeden bosatt utomlands avtalet ingicks ochnärom var
där medgavs avdrag, skattereduktion eller liknande skattelättnad för



örfatlningsförslag 75FSOU 1999: 104

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

slagnämndaförsäkringpremier. gällerDetsammainbetalda somav
ellerbosättningden försäkradespremier för underbetaltarbetsgivare

förinkomstbetalningen räknatsi utlandetförvärvsarbete attutan som
förvärvsarbetesådantbeskattningen i detta land. Ettvidförsäkradeden

Skatte-förvärvsverksamhet.huvudsakligaförsäkradesdenskall vara
ifår, särskilda skäl finns i fall änmyndigheten annat avsessomom

vilkenförsäkringsrörelseförsäkring meddelad imedgestycke,detta att
pensions-från Sverigefast driftställe i skallinte bedrivs anses som

pensionsförsäkring medförsäkring beskattatsOmförsäkring. somen
övergå kapitalförsäkring.intestycke, kan försäkringen tilldettastöd av

förstås pensionsför-kapitalförsäkring livförsäkringMed änannan
grupplivförsäkringhänförskapitalförsäkringTillsäkring. mot statens

förmånen utgårförmån från grundkommun, intesvarande även om
försäkring.av

pensionsförsäk-enligt lag hänföra tillFörsäkring denna är attsom
såsom förbehåll intagits ikapitalförsäkring, häromfårring omanses
ingående.dessavtalet vid

Premiebefrielseförsäkring skall tillhöra försäk-slaganses avsamma
huvudförsäkringen.ring som

olycksfallsförsäkring tagits isjuk- eller skall haFör att sam-anses
förfordras, premier försäkringen skall betalasmed tjänstband att av

försäkringsanstaltenVidare fordras anmälan tillarbetsgivaren. görsatt
försäkringen har tagits i samband med tjänst.attom

sådant tillräknas höjning livräntan tilläggTill livränta ochäven av
utgå bestånd.denna skall under livräntans fortsattasom

Såvitt ålders-gäller kraven enligt denna anvisningspunkt, att en
utgårfemårsperioden inteeller efterlevandepension under den första

belopp vid varje utbetalningstillfälle eller medmed änannat samma
fråga 1989:1079belopp, bortses i försäkring enligt lagenstigande om

sådanafrånlivförsäkringar med anknytning till värdepappersfonderom
fond-beloppen föranleds kursutvecklingenförändringar som avav

andelama.
skattemyndighet meddelat medgivande enligtavseendeBeslut som

sjuttonde anvisnings-fjärde, sextonde eller stycket dennatredje, av
fårfår Riksskatteverket. beslutöverklagas hos Riksskatteverketspunkt

inte överklagas.
Såsom periodiskt understöd räknas inte uppbärvad mottagaren

frånfrån stiftelse befriad enligt §skattskyldighet 7ären som
från1947:576 ideell6 lagen statlig inkomstskatt eller enmom. om

förening har till uppgift främja i 6 första stycket7 §attsom mom.
ändamålangivna och § 5nämnda lag uppfyller övriga i 7 mom.som

frånangivna delvislag villkor för befrielse ellerheltsamma



SOU 1999: 104örfattningsförslag76 F

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

utbetalningen sker tillgäller dock endastskattskyldighet. Detta om
ändamål periodiskt understödfullföljande Somnämnts.av som nu

frånvad uppbäres varje slags stiftelse,däremotbetraktas som om
mån i de för stiftelsen gällande föreskrivet,i det stadgaroch den är

framtid tillfalla vissintäkter skola för all eller viss tidstiftelsensatt
familjer eller bestämdafamilj, vissa personer.

Pensionssparavtal, pensionssparkonto, ochpensionssparare3.
kontoinnehavare har den innebörd i kap. 2 § lagen1som anges

individuellt1993:931 pensionssparande.om
konto skall pensionssparkonto fordrasFör utgöraatt ett ett attanses

svenskt pensionssparinstitutförs eller utländsktkontot ett ettav av
i Sverige.instituts filial

från får,Utbetalning pensionssparkonto förutom betalning skatt,av
tillgångar,ersättning för förvärvavgifter och inte änannatav avse

pension till pensionsspararen ålderspension,o
pension efter pensionsspararens död till i sjundedem0 avsessom

efterlevandepension,stycket
behållning skall enligtavskattas 32 första§ 1som0 mom.
stycket

utgår förmånstagarförord-belopp grund jämkningsom0 av av
nande samt

återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken.0
Ålderspension får inte börja betalas innan pensionsspararen fyllerut

fårår. Utbetalning55 dock ske dessförinnan fåtttill tillden rättsom
förtidspension enligt lagen 1962:381 allmän försäkring. Om det iom

fall finns särskilda fårandra skäl, Skattemyndigheten efter ansökan
fårbesluta pension börja betalas vid ålder.lägreatt ut

fårPensionssparkonto avslutas förtidutbetalning igenom en om
behållningen uppgårkontot till högst basbelopp enligt lagenett om
allmän försäkring och kontot inte förenat oåterkalleligtmed för-är ett
månstagarförordnande inbetalning kontot inte har skettsamt senare

år före utbetalningstillfället. sådan10 Enän avslutande utbetalning i
fårförtid vid den tidpunkt fårpension betalasäven göras börja ut om

behållningen då uppgår till högst 30 basbelopp enligtprocent ettav
lagen allmän försäkring. Om det i andra fall finns synnerliga skäl,om
får Skattemyndigheten efter ansökan besluta fårkontot avslutasatt

utbetalning i förtid.genom
Ålderspension får betalas såhögst länge pensionsspararen leverut

utgå åroch skall under minst fem eller, pensionssparavtalet skallom
pensionsspararenupphöra fyller 65 år, år.när under minst tre

Pensionen skall under den första femårsperioden för utbetalningarna
betalas med belopp vid varje utbetalningstillfälle eller medut samma
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belopp.stigande
pensionsspara-efterförstås pensionefterlevandepensionMed som

tillbetalasdödrens
denvilkenmedvilken denmed personperson

sambo,ellergiftvaritavlidneellergiftvaritavlidne sam-
elleräktenskapslik-undermanbott

förhållanden, ellernande
underangivitstillellerpensionsspararentillbarn somperson

efterlevandeså denhögst längefår betalasEfterlevandepension ut
utbetalningarnafemårsperioden förförstaunder denskallochlever

medellerutbetalningstillfällevarjevidbeloppmedbetalas ut samma
år förefemmindreavliditpensionsspararen änHarbelopp.stigande

får dockupphört,skulle hadå utbetalningarnatidpunktden annars
utbetalningOmtidpunkt.sist nämndavidupphöraefterlevandepension

får pensionenpåbörjats,under 20barnefterlevandepension tillav
år.fyller 20barnetupphöra när

insät-får endastpensionssparavtalenligtfönnånstagare till rättSom
sjundeenligtbetalasefterlevandepension kanvilkentilltas person

stycket.
i dennabestämmelsernatillmed hänsynPensionssparvillkor, som

frågan sparavtalet skall utgöraför ettavgörandelag är ansesom
skall dess-Dettapensionssparavtalet.in iskallpensionssparavtal, tas

tillgångarpensionssparavtalenligtinnehålla villkor samträttattutom
Pensionsspar-belånas.får ellerpensionssparkonto inte pantsättaspå ett

uppfyllersådant inte längrepå detheller ändras sättfår inteavtalet att
innehålla villkorsådant i elleravtal lagförföreskrifterde ettangessom

pensionssparavtal i dennabestämmelsernamedoförenligaär omsom
lag.

överlåtasfårpensionssparkonto endastbehållningtillRätt
utmätning,grund av

ellerackord och konkurs,vid
indi-§§ lagenkap. 12 och 16i 4ordningi den omangessom

pensionssparande.viduellt
utbetalningarbehållning respektivetillövertagit rättDen som
pensionsspar-detomedelbart underrättaskallpensionssparkontofrån

överlåtelsen.kontotförinstitut omsom
efterlevandepensionålders- ellertillämpningen kravetVid att enav

medellerbetalas medfemårsperioden skallförstaunder den ut samma
utländskinlåning iochi fondpapperför sparandeskall,beloppstigande

berorbeloppenfrån förändringardevaluta, bortses somav
valutan.och den utländskapå fondpapperenkursutvecklingen
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Beslut skattemyndighet enligt fjärde och femte styckenaav av
denna anvisningspunkt får överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatte-

fårverkets beslut inte överklagas.

Denna träder i kraftlag den 1 januari 2001.
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1941:416i lagenändringLag omom
gåvoskattocharvsskatt

ocharvsskatt1941:416fråga lageniföreskrivsHärigenom omom
följande lydelse.skall ha15 §§och3gåvoskatt att aa

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3a§

föreskrivslagVad i dennaföreskrivslagi dennaVad somsom
sådana sambo-sådana sambor gällersambo-gällersambor omom

förhållanden tvåogift därkvinnaförhållanden där personer,en
ellergifta registre-bor tillsam-ogift inteoch ärsommanen

tillsammansboräktenskapsliknande radeunder partner,mans
förhållanden iunderförhållanden. angessom

sambolagenstycket§ andra1
1987:232.

15a§

skallOm bodelningskallbodelning ägaOm äga rumrum
1987:232,enligt sambolagen1987:232lagenenligt om sam-

tillfallaskallskall andelhem, skall denbors somgemensamma
vid fördel-avlidnes samboskall tillfalla den denandelden som

beräk-bohagning bostad ochvid fördelningsamboavlidnes av
behållnadentill hälftenbohag beräknasochbostad nas avav

följerintebehållna egendomendenhälftentill annatomegen-av
nämnda§ stycketföljer 19 andraintedomen annat avavom

blivit enligt lagandelenlag lag ellerstycket nämnda§ andra12
vid bodel-bestämdlag annorlundablivit enligtandeleneller

behörig ord-ining vilkenbestämd vid bodel-annorlunda över
förelig-handlingning upprättadi behörig ord-vilkenning över

i skatteärendet.handling förelig-upprättadning ger
skatteärendet.iger

arvsskatt.sålunda andel erläggs inteberäknadesambonsFör
in tillsådan i första styckethandlingNär gesavsessomen

vad stadgas i 15 § 3beskattningsmyndigheten gäller mom.som

i kraft januari 2001.träder den 1Denna lag
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Lag ändring i lagen 1962:381 allmänom om
försäkring
föreskrivs frågaHärigenom i lagen 1962:381 allmänom om

försäkring kap.4 2 § skall ha följande lydelse.att
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4kap.
2§

Vid tillämpning bestämmelserna i detta kapitel likställs föräldermedav
vårdnadshavarea rättslig inte förälder vårdär och harsom som om

bamet,
b den med socialnämndens medgivande har tagit barnsom emot ett
för vårdstadigvarande och fostran i syfte adoptera det,att
c den med vilken förälder eller har varitär gift eller har elleren
har haft barn, de varaktigt bor tillsammans.om
Vid tillämpningen 10, 10 och 11 §§ likställs med förälder ävenav a
a den förälder bor a den förälder borsom en som en
tillsammans med under tillsammans med under för-
äktenskapsliknande förhåll- hållanden §1isom anges
anden, andra stycket sambolagen

1987:232,
b den har tagit barn för stadigvarande vård ochemot ettsom
fostran i sitt hem.
Vid tillämpningen 12-18 likställs med förälder den tillävenav

vilken till tillfällig föräldrapenningrätt överlåtits enligt 1 l a

Denna lag träder i kraft den januari1 2001.
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fastighetsbildningslagenändring iLag om
1970:988

1970:988fråga fastighetsbildningslagenföreskrivs iHärigenom om
följande lydelse.skall ha§185 kap.att

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

5 kap.
18 §

enskiltskydd föri tillbestämmelser detta kapitelangivnaFrån nedan
i följande avseendenfårintresse görasavsteg

fastig-deförstastycket och 5 § stycket,första§ ägarna4 avom
regleringen medger det,beröresheter avsom

stycket,tredjeoch 10--12 15 §andra stycket, 76 § samt om
åtgärden till det,beroende samtyckervilkasde sakägare rätt är av

upplåten medfastighetenfastighetens och,8 ärägare omom
medgertomträttshavaren det,äventomträtt,

ålägges betala§§, det medges denoch 14134. att merom av som
avvikelsenvarit skyldigskulle ha betala ochhanän att omannars

i otillbörligtfrån bestämmelserna icke sker syfte.
frånfårfastighet för fordran,regleringenAvser avstegsom svarar

endastmed stöd samtycke ske§§ ävenl0--14 ägarens omav
medgerinnehavare det. Besväras fastighetenfordringens gemensamav

från ochmedgivanden fastighetsägareinteckning, fordras dessutom de
förföreskrivesi 22 kap. 11 § jordabalkeniordringshavare som

regleringenMedgivande fordras ej,relaxation. ärrättsägareav om
betydelse honom.förväsentligen utan

ÄgaresÄgares tomträttshavaresochoch tomträttshavares
förstaenligtenligt första medgivandemedgivande

minskningtill minskning stycket 3 tillstycket 3 avav
graderingsvärde skallfastighetsgraderingsvärde skallfastighets

Beträf-skriftligen. Beträf- skriftligen.upprättasupprättas
sådantsådant fande lämnalämnafande rättenrätten attatt

vill-gäller vill- medgivande gällermedgivande sammasamma
överlåtelseöverlåtelse fastfast kor förförkor avav somsom

Sådant samtyckeSådant samtycke egendom.egendom. avav
sambo-17§ §i lagen sambo i 24:ambo avses avsessom som

sambors lagen krävs dock1987:2321987:232 gemen-om
anteckningdock endast endast ärendehem krävs om om:amma

anmälananteckning i i fastighetsbokenärende om avom
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I fastighetsboken anmälan §enligt 3 andra stycketav samma
§enligt andra stycket2 lag inskrivnings-upptagetsamma var

pålag inskrivnings- dag medgivandet gjordes.upptaget närvar
dag medgivandet gjordes.när

Medgivande eller samtycke enligt första åtgärdtillstycket som
berör samfälld mark skall, samfalligheten förvaltas samfällig-om av en
hetsförening, lämnas föreningen i stället för delägarna.av av

Denna lag träder i kraft den januari1 2001.
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1973: 349ändring i studiestödslagenLag om

kap.1973:349 lfråga studiestödslagenföreskrivs iHärigenom attom
följande lydelse.§ skall ha8

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

lkap.
8§

medborgare Utländska medborgareUtländska somsom
eller etable-anställning eller etable- grund anställninggrund avav

här iegenföretagare i ring egenföretagarehärring somsom
rättigheter rättigheterhärleda landet kan härledalandet kan

från avtaletfrån eller avtalet EG-rätten ellerEG-rätten omom
ekonomiska Europeiska ekonomiskaEuropeiska sam-sam-

fråga frågaarbetsornrådet iarbetsområdet EES i EES omom
förmåner skall det sociala förmåner skall detsociala när när

studiestöd enligt gäller studiestöd enligttill tillgäller rätt rätt
jämställas med denna medlag jämställasdenna lag sven- sven-

under de förut- under de förut-ska medborgareska medborgare
i före- sättningar i före-sättningar anges angessom som

regeringen eller den skrifter regeringen eller denskrifter avav
regeringen regeringenmyndighet myndighetsom som

gäller gällerbestämmer. Detsamma bestämmer. Detsamma
§och barn till 1sambo make, sambomake, iavsessom

sådana andra sambolagenutländska medborgare. stycket
sådanatill1987:232 och barn

utländska medborgare.

i kraft den januari 2001.träder 1Denna lag
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Förslag till13

i aktiebolagslagenändringLag om

1975: 1385

frågaföreskrivs i aktiebolagslagen 19875:1385Härigenom attom
skall ha följande lydelse.kap. 16 §10

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

10 kap.
16 §

får revisorDen inte vara som
aktie i bolaget eller bolag i koncern,äger annat samma

ledamot styrelsen eller verkställande direktör i bolaget ellerär av
dotterföretag biträderdess eller vid bolagets bokföring eller medels-

eller bolagetsförvaltning kontroll däröver,
anställd hos påeller har underordnad bero-ellerär sättannat en

ställning till bolaget någonende eller undersom avses
verksam i företag den biträderyrkesmässigtär samma som som

vid grundbokföringenbolaget eller medelsförvaltningen eller bola-
kontroll däröver,gets

gift eller sambo med eller syskon ieller släktingär är rätt upp-
nedstigandeeller led till under 2 eller ärperson som avses

sådanbesvågrad med i såeller nedstigande led ellerrättperson upp-
den gift med den andres syskon, elleräratt ene

låneskuldstår i till bolaget eller bolag i koncernannat samma
förpliktelseeller har sådant bolag har ställt säkerhet för.etten som

förstaDen enligt stycket inte behörig revisor iär att ettsom vara
fårmoderbolag inte revisor i dess dotterbolag.vara

Med sambor dennaiavses
lag två bor till-personer som

under förhållandensammans
§ andra stycket1isom anges

sambolagen 1987:232.

i kraftDenna lag träder den januari1 2001.
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socialtjänstlagenändring iLag om
1980:620

35 §1980:620fråga socialtjänstlagenföreskrivs i attHärigenom om
lydelse.följandeskall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

35§

ungdomochför barnverksamhethemtjänst,farniljerådgivning,För
behandlingskaraktär,hjälpinsatserstöd- ochinte§enligt 12 är avsom

tredje stycket§eller 2120 § andra stycketisådant boende avsessom
avgifterfår skäligatjänst kommunensocialliknandeeller uttaannan

får dock inteAvgifternabestämmer.kommunengrunderenligt som
självkostnaderöverstiga kommunens

fårhemtjänstfår Avgifter förhemtjänstförAvgifter
avgiftermedavgifter inte, tillsammansmedinte, tillsammans
stycket26§ tredjeitredje stycket26§i avsessomavsessom

sjukvårdslagensjukvårdslagen ochhälso-ochhälso-
såuppgå tillså 1982:763,uppgå till1982:763, stortstort

för-inteenskildebelopp deninte för-enskildedenbelopp attatt
förmedelbehålls tillräckligamedel förtillräckligabehålls

boende-behov,sina personligaboende-behov,personligasina
normala lev-kostnad och andranormala lev-andraochkostnad

avgifternanadskostnader. Näravgifternanadskostnader. När
för-kommunenför- fastställs skallskall kommunenfastställs

säkra sigsigsäkra omsorgstagarensattomsorgstagarensatt omom
make sambo iinte drabbas ellersamboellermake som avses

sambolagenstycket§ andraförsämrad ekono- 1oskäligtav en
drabbas1987:232 intesituation.misk enav

försämrad ekonomiskoskäligt
situation.

kraft den januari 2001.träder i 1Denna lag



86 örfattningsförslagF SOU 1999:104

15 Förslag till

Lag ändring i lagen 1980: l 103om om
årsredovisning i vissa företag;m.m.

frågaHärigenom föreskrivs i lagen 1980:1103 årsredovisningom om
företagi vissa 4 kap. 4 § skall ha följande lydelse.attm.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.
§4

Den kan inte revisorvara som
till eller delägare i ellerär ägare ledamotär i företa-styrelsenav

eller dess dotterföretag eller biträder vid företagets bokföringget
eller medelsförvaltning eller företagets kontroll däröver,

anställd hos eller eljest intagerär underordnad eller beroendeen
företagetställning till någoneller under 1 eller verk-ärsom avses

i rörelse den yrkesmässigt biträder företagetsam samma som som
vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets
kontroll däröver,

gift med ellerär gift med ellerärsamman- samman-
lever under äktenskapslik- lever under förhållanden som
nande förhållanden med eller 1 § andra stycketianges

syskon eller släkting iär sambolagenrätt 1987:232 med
eller nedstigande led till eller syskon eller släkting iärupp-

under 1 eller nedstiganderätt ledperson som avses upp-
besvågradeller sådanmedär till under lperson som avses
i ellerrätt ned- eller besvågrad sådanmedärperson upp-

stigande led såeller den i elleratt ned-rättperson upp-
gift med den andresär stigande såled eller denene att

syskon, eller gift med den andresärene
syskon, eller

står låneskuldi till företaget eller företag i koncernannat samma
eller förpliktelserhar för vilka sådant företag har ställt säkerhet.
I dotterföretag kan den inte revisorett enligt första stycketvara som

inte behörig revisorär i moderföretaget.att vara



c’‘rfattningsfi2‘rsIag 87F1999: 104SOU

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

enligt förstanågon inteanlitafår revisionen intevidrevisorEn som
ellerföretagetrevisor. Harbehörigstycketandraeller är att vara

uteslutande elleruppgifttjänst medanställd i sinmoderföretaget atten
vidfår dockrevision,företagets internahandhahuvudsakligen om

förenligtdetanlitas i den utsträckningsådan anställd ärrevisionen en
revisionssed.med god

januari 2001.i kraft den 1träderlagDenna



1999:104firfatminggfirslag SOU88 F

till16 Förslag
ändring i lagen 1981:131Lag om om

påkallelse okända borgenärer

frågaföreskrivs i pålagen 1981:131 kallelseHärigenom om om
2 § skall ha följandeokända borgenärer lydelse.att

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

2§

bouppteckning har skett efter avliden, fårNär efterlevande make,en
boutredningsmanarvinge, eller testamentsexekutortestamentstagare,

kallelse den avlidnesansöka okända borgenärer. den avlidneVarom
får sökas efterlevandegift, kallelse den makens okända borge-även

närer.
Bestämmelserna i första Bestämmelserna i första

efterlevandestycket make stycket efterlevande makeom om
också sådan efterlev-gäller också sådangäller efterlev-en en

i lagenande sambo ande sambo-sambo isom avses som avses
sambors lagen1987:232 1987:232, denne harom gemen- om

hem, denne har begärt förrät-bodelning skallattomsamma
bodelning skall förrät-begärt §enligt lag.9att tas samma

§ lag.enligt 5tas samma

kraftlag träder i den januariDenna 1 2001.



mfattningsfbrslag 89F1999: 104SOU

tillFörslag17

försäkringsrörelselagenändring iLag om
131982:7

1982:713försäkringsrörelselagenfråga attföreskrivs iHärigenom om
följande lydelse.skall ha§10 5kap.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

10 kap.
5 §

revisorintekanDen somvara
befatt-inneharellerverkställande direktörstyrelseledamot.är en

dotterföretagdessförsäkringsbolaget elleriställningledandeining
medelsförvaltning ellerellerbokföringvid bolagetsbiträdereller

kontroll däröver,bolagets
under-intarpå någotbolaget elleranställd hos sättannatär en

någontillställning till detta ellerberoendeellerordnad avsessom
yrkesmässigtföretag deniverksamellerunder l är somsomsamma

medelsförvaltningengrundbokföringen ellervidbolagetbiträder
kontroll däröver,bolagetseller

ellergift medellergift med ärär samman-samman-
förhållandenäktenskapslik- lever underunderlever som

stycketandra§förhållanden 1med eller inande anges
med1987:232sambolagensläkting iellersyskon rättär

släkting iellertill eller syskonnedstigande led ärellerupp-
nedstigande ledellerunder 1 rätt upp-avsessompersonen

tillbesvågrad medeller är avsessompersonenen
besvågradellerunder 1eller ärsådan i rätt upp-person

isådanså med rättled ellernedstigande att personen
lednedstigandeellergift med denden är upp-ene
giftså deneller ärellersyskon,andres att ene

syskon, ellerden andresmed
enligtbelåning livförsälcringsbrev4. sätt änannat avgenom

iföretagnågotstår låneskuld till bolaget ellerigrunderna annat
harsådant företagförpliktelser för vilkaharellerkoncern ettsamma

säkerhet.ställt
stycketförstaenligtrevisorkan den intedotterföretagI vara som

i moderbolaget.revisorbehöriginte är att vara
förstanågon enligtfår revisionen inte anlitavidRevisorerna som

i sinbolagenHarbehörig revisor.stycket inteandraeller är att vara
skötahuvudsakligenuteslutande ellermed uppgiftanställdatjänst att



örfattningyörslag SOU 1999: 10490 F

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

fårrevisionen revisorerna dock sådana anställda i denden interna anlita
förenligt revisionssed.utsträckning det med godär

i kraft den januari 2001.lag träder lDenna



Författningsförslag 91SOU 1999:104

Förslag till18

sjukvårdslagenändring i hälso- ochLag om
1982:763

1982:763fråga sjukvårdslagenföreskrivs i hälso- ochHärigenom om
följande lydelse.skall ha26 §att

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

26§

vårdavgifterfår enligt landstinget ellerpatienter grunderAv tas ut som
måni inte särskilt föreskrivet.kommunen bestämmer, den ärannat

bosatta inom landstinget lik-Patienter respektive kommunen,ärsom
patienter i 3 b skall därvid behandlas lika. Land-avsessomsom

vårdfår för avgiftsnivåerstinget dock sluten fastställa i olika inkomst-
intervall och besluta vilka regler avgiftennedsättningom om somav

Högsta avgiftsbelopp för sluten vård för varjeskall gälla. 80 kronorär
vårddag.

får vårdavgifterkommunen för sådan vård den harEndast utta som
förbetalningsansvar enligt 2§ lagen 1990:1404 kommunernasom
för viss sjukvård. frågabetalningsansvar hälso- och gäller iDetsamma

långtidssjukvårdsådan psykiatrisk omvårdnads-med huvudsakligom
för vilken kommunen åtagitinriktning enligt 9§ har siglagsamma

betalningsansvar.
vårdAvgifter för enligt 18 vård enligtAvgifter för 18

förbrukningsartiklarför enligt för förbrukningsartiklar enligt
sådanför långtids- långtids-18b§ eller sådan18 b§ eller för

sjukvård kommun har sjukvård harkommunsom en som en
betalningsansvar för enligt 2 betalningsansvar enligtför 2

9§ lagen 1990:1404 ellereller 9§ lagen 1990: 1404om om
kommunernas betalningsansvar kommunernas betalningsansvar

och sjukvård får sjukvård fårför hälso- förviss viss hälso- och
inte, tillsammans med avgifter inte, tillsammans med avgifter

i 35§ andra stycket i andra stycket35§som avses som avses
socialtjänstlagen 1980:620, socialtj 1980:620,

såuppgå till belopp den uppgå till så belopp denstort att stort att
förbehållsenskilde inte tillräck- förbehållsenskilde tillräck-inte

liga för sinamedel personliga liga för sina personligamedel
behov, boendekostnad och andra behov, boendekostnad och andra

levnadskostnader.normala När normala levnadskostnader. När
avgifterna fastställs skall kom- avgifterna fastställs skall kom-

vård-försäkra sig vård-försäkra sigatt attmunen om munen om



SOU 1999:104örfattninggörslag92 F

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

eller sambosambo inte makemake eller tagarenstagarens som
stycket sambo-§ andraoskäligt försämrad Iidrabbas avsesenav

drabbaslagen intesituation. 1987:232ekonomisk
försämrad ekono-oskäligtav en

misk situation.

i kraft den januari 2001.träder llagDenna



örfattningsfärslag 93F1999:104SOU

tillFörslag19

140i lagen 1984: ländringLag omom
insemination

inseminationfråga lagen 1984:1140föreskrivs iHärigenom omom
lydelse.följandeskall ha2 §att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2§

får utföras endastfår Inseminationutföras endastInsemination
gift eller borkvinnangift eller borkvinnan ärär omom

undertillsammans medmed undertillsammans manenen man
§äktenskapsliknande förhållan- förhållanden 1iangessom

sambolagenandra stycketinseminationen krävsden. För
inseminationen1987:232.samtycke makenskriftligt Förav

samtyckekvinnan bor krävs skriftligteller den avsomman
med. maken eller dentillsammans man som

med.kvinnan tillsammansbor

träder i kraft den januari 2001.lag 1Denna



SOU 1999: 104örfattningsförslag94 F

Förslag till20

ändring i lagen 1986:436Lag omom

näringsförbud.

fråga näringsförbudföreskrivs i lagen 1986:436Härigenom om om
följande lydelse.skall ha7 §att

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

7§

underkastad närings- underkastad närings-DenDen är ärsom som
får anställd eller förbud får anställd ellerförbud inte intevara vara
återkommande i återkommande iuppdrag uppdragtata emot emot

näringsverksamhet drivs drivsnäringsverksamhetsom enen som
närstående till honom eller närstående till honom elleravav en en

närstående sådanhar närstående sådandär där harenen en en
iställning 4 Som ställning i 4 Somangessom som anges

närstående den närståendehans make, hans make,anses anses
samlevermed vilken han under sambo § andra1isom avses

äktenskapsliknande förhållan- stycket sambolagen 1987:232,
den, förälder, barn och syskon förälder, och syskonbam samt

besvågrad besvågradden med den medär ärsamt som som
ellerhonom i ned- honom i ned-ellerrätt rättupp- upp-

såled eller såstigande den stigande led eller denatt attene ene
med den andres syskon.gift gift syskon.med den andresär är

fårheller denInte underkastad näringsförbud anställdärsom vara
återkommandeeller uppdrag i den näringsverksamhet där hanemotta
åligganden.åsidosatt sina

i kraftDenna lag träder den januaril 2001.



örfattningsförslag 95FSOU 1999: 104

Förslag till21

vissaändring i lagen 1987:464Lag om om
riktade emissioner i aktiemarknadsbolag,
m.m.

frågaföreskrivs i riktadeHärigenom lagen 1987:464 vissaom om
aktiemarknadsbolag, lydelse.emissioner 4 § skall ha följandeattm.m.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

4 §

emission aktierEtt beslut eller skuldebrev i §l 1om av avsessom
bli giltigt fattatsskall för ha eller godkänts bolagsstämman i detatt av
bolaget,emitterande aktieägarna i detta bolag inte skall ha före-om

förhållandeträdesrätt till teckning i till det de förutantal aktier äger
eller enligt vad föreskrivs i bolagsordningen företrädesrätt isamtsom

lämnasstället skall
styrelseledamöter eller suppleanter i det emitterande aktiebolaget

företag inomeller koncern,annat samma
verkställande direktör eller vice verkställande direktör i emit-det

aktiebolagetterande eller företag inom koncem,annat samma
anställdaandra hos det emitterande aktiebolaget före-eller annat

inom koncern,tag samma
make eller sambo till sambomake eller som

någon avsesi 1-3, § andra stycket1som avses
sambolagen 1987:232 till
någon i 1-3,som avses

omyndiga barn står vårdnadunder någon i 1-3,som av som avses
eller

juridiska vilka någon i 1-5 elleröverpersoner som avses ensam
medtillsammans där har bestämmandeettannan som avses

inflytande.
paragraf gäller inteDenna aktier emitteras infriaför bola-attsom

utfästelse i konvertibla skuldebrev eller i optionsrätter till nyteck-gets
ning.

Denna ilag träder kraft den 1 januari 2001.



1999:104SOUörfattningsförslag96 F

tillFörslag22

bankrörelselagenändring iLag om

1987:617

1987:617fråga bankrörelselagenföreskrivs i attHärigenom om
följande lydelse.skall ha§2 kap. 17

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2 kap.
17 §

sådana normalt ställerfår andra villkor bankenintebankEn än som
kredit tilllämnaupp

styrelseledamot,
medeller i föreningi ledande ställningdelegat annansom ensam

på ankommande kreditärenden,får styrelsensavgöra
innehar ledande ställning inom banken,anställd som en

innehavaktie- eller andelsägare med4. än ettstaten somannan
kapitalet,minst helatre procentmotsvarar av

sådan i banken i femte stycket,revisor 3 kap. 5 §som avses
till 5 ellereller sambo under 1make person som avses -

sådan 6 hari vilken under 1juridisk person person som avses -
med-ekonomiskt intresse i egenskap ellerväsentligt delägareett av

lem.
sådan led-Finansinspektionen delegat eller anställd harprövar om

i första stycket 2 ochställningande som avses
de kre-skall i förteckning föra uppgifterstyrelse inBankens omen

beviljats företag i första stycket.ellerditer har personer som avsessom
efter regeringens FinansinspektionenRegeringen eller, bemyndigande,

i för-får föreskrifter vilka uppgifter skall antecknasutfärda om som
teckningen.

tredje tillämpas beträffandestyckena motsvarandeFörsta sätt-
säkerhet fordringsbevis utfärdatsborgen ellerkrediter mot av avsom

någon i första fordranstycket. Detsamma gäller föravses somsom en
någonoch för vilken stycketförvärvar i förstabanken ärsom avses

betalningsskyldig.



6rfattningsfi2rslag 97FSOU 1999: 104

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

dennaMed sambor iavses
till-borlag två sompersoner

förhållandenundersammans
§ andra stycket1isom anges

sambolagen 1987:232.

i kraft den januari 2001.träder 1lagDenna



sou 1999:104Författningsförslag98

Förslag till23

ändring i lagen 1987:667Lag omom
ekonomiska föreningar

frågaföreskrivs i lagen 1987:667 ekonomiskaHärigenom omom
§ skall ha följande lydelse.7 kap. 2föreningar att

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

7kap.
2§

vid föreningsstämman medlemmenEn medlems rätt utövas person-av
den medlemmens ställföreträdare enligt lag ellerligen eller ärsom

ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt.genom
fårmedlemmensEndast make eller sambo eller medlemannan vara

Ärinte iombud, stadgarna. medlemmen juridiskannat angesom en
får företrädasdenne ombud inte intemedlem,ärperson av som om

fåri stadgarna. Ingen ombud företräda med-änannat anges som mer en
inte i år frånlem, stadgarna. Fullmakten högstgällerannat ettangesom

utfärdandet.
medlem kan vid föreningsstämman biträde.En medföra högst ett
medlemmens make fårEndast eller sambo eller medlemannan vara

intebiträde, i stadgarna.annatom anges
Med sambor dennaiavses

lag bor till-två personer som
förhållandenundersammans

§ andra stycket1isom anges
sambolagen 1987:232.

i kraftlag träder den januari 2001.Denna 1



örfattningsförslag 99FSOU 1999: 104

Förslag till24

i lagen 1988:711ändringLag omom

befruktning utanför kroppen
befruktningfråga lagen 1988:711föreskrivs iHärigenom omom

följande lydelse.2 § skall hautanför kroppen att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§2

utanförbefruktatskvinnas kropp harInförande i äggettav somen
får endastskekroppen om

gift ellergift eller kvinnankvinnan är är
medsambosambo, mot-person aven

kön,satt
eller samboneller sambon makenmaken som

punkt skriftli-under 1samtycker, ochskriftligen anges
samtycker, ochgen

kvinnans och har befruktats makens ellermedärägget eget sam-
bons spenna.

träder i kraft den 1 januari 2001.lagDenna



1999:104SOUérfatmingsfiirslag100 F

Förslag till25

1988: 1465ändring i lagenLag omom
närståendevårdersättning ledighet föroch

fråga ersättning föri 1988:1465föreskrivs lagenHärigenom omom
närståendevård följande lydelse.4 § skall haatt

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

4§

vårdar någon närstående vårdar någonnärstående EnEn som som
svårt svårt tillsjuk har till sjuk harrätt rättärär somsom

då avstår avstårdåför tid han ersättning för tid hanersättning
frånfrån förvärvsarbete i samband förvärvsarbete i samband

närstående vården. närståendevården. En har med harmed En
då vårdar då vårdarersättning han till hantill ersättningrätträtt

någonnågon vid behandling vid behandlingsom av som av
den svenska hälso-honom inom honom inom den svenska hälso-

sjukvården fåtthar infektion sjukvården fåttoch och infektionhar
humant immunbristvirus hiv immunbristvirushiv humantav av
smitta vid användning användningsmitta vidgenom av genom av

blod eller blodprodukter. Detta blod eller blodprodukter. Detta
vårdas vårdasden gällergäller denäven ävensomom somom

fåttfått hivinfektion infektion hivav genom genomav
sådan de smitta sådansmitta deen person, omav av en person, om
giftavarit med varandraeller eller varit gifta med varandraär är

äkten-eller sammanbott under eller förhåll-sammanbott under
skapsliknande förhållanden andenoch § andra1isom anges

innansmittan den stycket sambolagen 1987:232ägtom rum
fåttförst smittade kännedom och smittan innanägtom om rum

sin infektion. fåttden först kännedomsmittade
sin infektion.om

vårdaren får löneförmånerOm oreducerade dåunder tid han bedri-
avstående frånstudier, jämställs frånstudier avstående för-medver

vid tillämpningvärvsarbete föreskrifterna ersättning enligtav om
mån vårdareni gårdenna lag, den miste löneförmånerna.om

lag träder i kraftDenna den 1 januari 2001.



örfatlningsförslag 101F1999:SOU 104

Förslag till26

1989:529utlänningslagenändring iLag om

2 kap.fråga 1989:529i utlänningslagenföreskrivsHärigenom attom
lydelse.följandeha4 § skall

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

2 kap.
4 §

Uppehållstillstånd får tillges
giftgift utlänningutlänning ärär somsom enen

§enligtnågon sambo 1sambo till med ellerellermed
stycket sambolagenSverige eller andrabosatt iärsom

uppehållstill- någonbeviljats 1987:232 till ärhar som
eller harstånd bosättning här, bosatt i Sverigeför

uppehållstillståndbeviljats
för bosättning här,

årutlänning under 18 eller haroch ogift ochär ärsom somen
någonhemmavarande barn till i Sverige ellerbosattvarit ärsom

uppehållstillståndbeviljats för bosättninghar här,som
på någotutlänning under l och 2sätt änannatsom avsesen som
någonanhörig till eller harbosatt i Sverigeärnäraär som som

ingåttuppehållstillstånd för bosättning ibeviljats här och som
hushåll densom personen,samma

utlänning har särskild till Sverige,anknytning4. som annarsen
få Sverige,utlänning humanitära skäl bör sig ibosättasom aven

eller
fåttutlänning arbetstillstånd har sinhar eller somsomen

någotförsörjning ordnad sätt.annat
uppehållstillståndprövningen enligt dennaVid ansökanav en om

hederligparagraf skall beaktas utlänningen kan förväntas föraom en
vandel.

träder i kraft den januari 2001.lag lDenna



Författningsförslag102 SOU 1999:104

Förslag till27

ändring i insiderlagenLag 1990:1342om

frågaföreskrivs i insiderlagenHärigenom 1990:1342 10 §attom
följande lydelse.skall ha

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

10 §

Vid tillämpning 9 § skall följande aktier i lik-aktiemarknadsbolagetav
den anmälningsskyldigesställas med sådananämligen ägsegna, som av
eller sambo tillmake den make eller sambo som

anmälningsskyldige, § andra stycket sambo-1iavses
lagen 1987:232 till den anmäl-
ningsskyldige,

ståromyndiga barn under den vårdnad,anmälningsskyldigessom
juridisk verksamhet den anmälningsskyldige har ettperson vars

väsentligt inflytande och i vilken den anmälningsskyldigeöver eller
någon i eller flera1 2 eller dem tillsammans inneharavsessom av

uppgåendeägarandel, tiotill eller aktiekapitaletprocent0 avmer
eller andelarna, ellerav

ekonomisk andel, innefattande uppbära tio ellerrätt att procent0
avkastningen, ellermer av

uppgåenderöstandel, till tio eller röstetalet förprocent0 mer av
samtliga aktier eller hoseröstetalet det högsta beslutande organet,av

juridisk4. verksamhet den anmälningsskyldige har ettperson vars
väsentligt inflytande och i vilken denöver anmälningsskyldige eller
någon i 1 3 eller flera dem tillsammans inneharsom avses av en-
sådan ägarandel, ekonomisk andel eller iröstande avsessom
Om flera anmälningsskyldiga för aktieinnehavärpersoner samma

för ändring i innehavet,eller behöver anmälan endast göras av en av
dem.

träder i kraftDenna lag den 1 januari 2001.



Författningsförslag 103SOU 1999:104

Förslag till28

ändring i bostadsrättslagenLag om
1991:614

1991:614frågaföreskrivs i bostadsrättslagenHärigenom attom
följande lydelse.6 kap. 12 § skall5 kap. och 7 9 hakap. 62 samt

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

Zkap.
6§

i andel iförvärvat andel Den har förvärvatDen har enen somsom
får får inträdeinträde bostadsrättbostadsrätt vägras vägrasenen

inteinte i föreningen,i föreningen, annat annatom om
stadgarna. bestämts Bestäm-i Bestäm- i stadgama.bestämts

5 skall dockoch §§ skall dock melserna i 5 §§melsema i 3 3 och
efter för-bostadsrätten efter för- gällagälla bostadsrättenomom

eller,innehas makar innehas makar eller,värvet värvetav av
bostads- bostads-bostadsrätten bostadsrättenavser omom avser

sådana påsambor lägenhet, sådana samborlägenhet, av av
vilka lagen 1987:232 vilka sambolagen 1987:232om sam-

hembors skall skall tillämpas.gemensamma
tillämpas.

Skap.
6§

fårFörhandstecknaren inte fårFörhandstecknaren intesätta sätta
någonnågon sin imake sitt make i sittsinän änannan annan

sinställe eller sinställe ellerpantsätta rätt pantsätta rätt
avtalet. Vad enligtenligt avtalet. Vadsägs sägssom om som om

sådangälla sådanmake skall make gällaskalläven även
vilken lagen på sambolagensambo sambo vilken

sambors1987:232 1987:232 tillämpas.skall Enom gemen-
hem skall tillämpas. En överlåtelse eller pantsättning isamma

överlåtelse eller pantsättning i strid med dessa bestämmelser är
strid dessa bestämmelsermed ogiltig.är
ogiltig.



SOU 1999:104örfattningsförslag104 F

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

7§

ilägenhet husförhandsavtal upphör gälla, avtaletEtt ettatt om avser en
ombildning tillförvärvat förvärva förhar ellerföreningen attavsersom

upphörhyresrätt till lägenhetenoch förhandstecknarensbostadsrätt
upplåtits.bostadsrätteninnan

i förstai första BestämmelsernaBestämmelserna
j förhands-inte förhands- stycket gäller integällerstycket om om

make ellersin make eller tecknaren har sinhartecknaren satt satt
§ andraställe och denne sambo 1i sitt isambo som avses

till stycket sambolagen 1987:232 iövertagit hyresrätten lägen-
sitt övertagitställe och denneheten.
hyresrätten till lägenheten.

9 kap.
§12

förenings ledning 1987:667Bestämmelserna i 6 kap. lagenenom om
föreningar frågaekonomiska gäller i bostadsrättsföreningar medom

följande undantag:
styrelsens ledamöter skall alltid minst två styrelsenAv eller, om

består påmindre fem ledamöter, väljasminstänav en
föreningsstämma.

något någotOm inte har harOm inteannat annat
i stadgarna, kan bestämts kanbestämts i stadgarna,

bostadsrättshavarens make bostadsrättshavarens make
sambo styrelseleda- §eller eller sambo 1ivara som avses

suppleant för andra sambolageneller stycketmot
styrelseledamot, 1987:232 styrelseleda-även om vara

eller sambon inte förmaken eller suppleantär mot
i föreningen.medlem styrelseledamot, även om

intemaken eller sambon är
medlem i föreningen.

Bestämmelserna verkställande direktör inte.gällerom

i kraftlag träder den l januari 2001.Denna



örfattningsförslag 105F104SOU 1999:

tillFörslag29

1991:900i kommunallagenändringLag om

5 kap.1991:900fråga kommunallagenföreskrivs i attHärigenom om
följande lydelse.ha20 § skall

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

5 kap.
20 §

ärendehandläggningenfår inte delta iEn ledamot ett somav
föräldrar,sambo,själv, ledamotens make,ledamotenpersonligen rör

närstående.någonellersyskonbarn eller annan
dennaMed sambor iavses

bor till-lag två sompersoner
förhållandenundersammans

stycket§ andra1isom anges
sambolagen 1987:232.

4jäv i samband med revision finns i 9 kap.Föreskrifter om
jävverkani 6 kap. 24 § andra fjärde styckenaFöreskrifterna avom

också fullmäktige. Därvid skall vadskall tillämpas sägs omsom
gälla fullmäktige.ställetnämnd i

i kraft den januari 2001.träder 1Denna lag



106 örfattningsjörslag SOU 1999: 104F

tillFörslag30

ändring i lagen handelLag 1991:980om om
med finansiella instrument

frågaföreskrivs i lagen handel medHärigenom 1991:980om om
instrument kap.finansiella 4 2 § skall ha följande lydelse.att

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

4 kap.
§2

tillämpning §Vid l skall följande aktier räknas förvärvarensav som
överlåtarens sådanaeller nämligen ägsegna, som av

inomföretag koncern överlåtaren,förvärvaren ellersamma som
den innehar aktier i bolaget för förvärvarens ellersom

överlåtarens räkning,
med förvärvarenden överlåtareneller skriftlighar träffatsom

överenskommelse samordnat intautövandeatt rösträttengenom av
långsiktig hållning frågai förvaltning,bolagetsen gemensam om
den för aktier förvärvaren4. överlåtaren någoteller ellervars

företag inom koncern förvärvaren överlåtaren harellersamma som
fått kommer fåeller utöva rösträtten,att

make eller sambo till sambomake eller som
eller överlåtaren,förvärvaren stycket§ andra1iavses

sambolagen 1987:232 till
förvärvaren överlåtaren,eller

omyndiga bam står förvärvarensunder överlåtarensellersom
vårdnad.
Med koncern i denna paragraf detsamma i 5l kap. ochavses som

6 §§ aktiebolagslagen 1975:1385. Vad där moderbolagsägssom om
påskall tillämpas fysiskaäven och juridiskaandrapersoner personer

aktiebolag.än

träder iDenna lag kraft den januaril 2001.



örfattningsförslag 107FSOU 1999: 104

Förslag till31

ändring i lagenLag 1991:981om om

värdepappersrörelse

frågaföreskrivs i 1991:981Härigenom lagenom om
värdepappersrörelse skall ha3 kap. 7 § följande lydelse.att

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

3kap.
7§

kreditgivning enligt förstaVid 4 § stycket i stället för5 gäller
i 12 kap.bestämmelserna 7 § aktiebolagslagen följande1975:1385

för värdepappersbolag.
fårvärdepappersbolag inte sådanaEtt andra villkor än som

ställerbolaget normalt lämna kredit tillupp
styrelseledamot,en

eller i förening någon fårmeden person som ensam annan
kreditärenden ankommer styrelsen,avgöra som

anställd har ledande ställning inom bolaget,somen en
någon aktieägare med aktieinnehavän staten ettannan som

minst hela aktiekapitalet,motsvarar tre procent av
den make eller den ellerär makeärsom som

någontillsambo i §sambo 1 andraisom avses som avses
eller1 4 stycket sambolagen-

någon1987:232 till som
i 1 4 elleravses -

juridisk i vilken någon i 5 harl etten person som avses -
väsentligt ekonomiskt intresse i egenskap delägare eller medlem.av
Finansinspektionen sådananställd ledandeprövar harom en

ställning i andra stycketsom avses
Värdepappersbolagets styrelse skall ärenden kredit till deavgöra om

och företag i andra stycket. Bolaget skall föra inpersoner som avses
sådanauppgifter krediter förteckning.i Regeringen eller, efterom en

bemyndigande,regeringens Finansinspektionen får meddela före-
skrifter vilka uppgifter skall antecknas förteckningen.iom som

fjärdeAndra styckena tillämpas också krediter säkerhetmot av-
borgen fordringsbeviseller utfärdas någon i andrasom av som avses
stycket. Detsamma gäller för fordran bolaget förvärvar och fören som

någonvilken i andra stycket betalningsskyldig.ärsom avses

Denna träder i kraftlag den januari1 2001.
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Förslag till32

iändring lagen 1992:1610Lag om om

finansieringsverksamhet

frågaföreskrivs i 1992:1610Härigenom lagenom om
finansieringsverksamhet kap. 10 § lydelse.3 skall ha följandeatt

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

3 kap.
10§

kreditmarknadsföretag får sådanaEtt inte andra villkor än som
företaget nonnalt ställer lämna kredit tillupp

styrelseledamot,
påi förening fåreller med avgörasomperson ensam annan

styrelsen ankommande kreditärenden,
anställd innehar ledande ställning inom företaget,som en

aktieägare eller andelsägare4. aktieinnehavmedän staten ettannan
andelsinnehaveller minst helamotsvarar procenttresom av

aktiekapitalet eller, i ekonomisk förening, minst tre procenten av
insatskapitalet,

ellermake sambo till make eller samboper- som
under l-4 eller § andra stycket1iavsesson som avses

sambolagen 1987:232 till
under l-4person som avses

eller
juridisk i sådanvilken under 1-5 har ettperson person som avses

väsentligt ekonomiskt intresse i egenskap delägare.av
Finansinspektionen sådanprövar anställd har ledandeom en

ställning i första stycketsom avses
Kreditmarknadsföretagets styrelse skall ärenden kreditavgöra om
sådanatill i första istycket. Företaget skallpersoner som avses en

införteckning föra uppgifter de krediter beviljatsharom som personer
eller företag i första stycket. Regeringen eftereller,som avses
regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får föreskrifterutfärda

uppgiftervilka skall antecknas i förteckningen.om som
Första-tredje styckena tillämpas motsvarande beträffandesätt

krediter säkerhet borgen eller fordringsbevis utfärdatsmot av som av
någon i förstastycket. Detsamma gäller för fordransom avses en som
företaget förvärvar och för någonvilken i första stycket ärsom avses
betalningsskyldig.



109örfattningsförslagF1999: 104SOU

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1975:1385 gälleraktiebolagslagen§kap. 7i 12Bestämmelsen
kreditmarknadsbolag.förinte

januari 2001.kraft deni 1träderlagDenna



110 Författningsförslag SOU 1999:104

33 Förslag till

Lag ändring i lagen 1993:332om om
avgiftsfria sjukvårdsförrnåner för vissam.m.
hiv-smittade

Härigenom föreskrivs frågai lagen 1993:332 avgiftsfriaom om
sjukvårdsförmåner för vissa hiv-srnittade följande1 § skall haattm.m.
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

Denna lag tillämpas på vid behandling honom elleren person som av
henne inom den svenska hälso- sjukvårdenoch fåtthar infektion hivav
humant immunbristvirus smitta vid användning blod ellergenom av
blodprodukter.

tillämpasLagen denäven Lagen tillämpas på denäven
fått infektion hiv fått infektion hivsom av genom som av genom

sådansmitta de smitta sådan deenav person, om av en person, om
eller varit gifta medär varandra eller varit gifta medär varandra

eller sammanbott med varandra eller sammanbott med varandra
under äktenskapsliknande för- under förhållanden isom anges
hållanden och smittan §1 andraägt stycket sambolagenom

innan den först smittade fått 1987:232 och smittanrum ägtom
kännedom sin infektion. innan den först fåttsmittadeom rum

kännedom sin infektion.om
Förmåner enligt lagen sjukförsäkringenersätts enligt lagenav

1962:381 allmän försäkring.om

Denna lag träder i kraft den l januari 2001.



Författningsförslag 1111999: 104SOU

Förslag till34

1993:737ändring i lagenLag omom

bostadsbidrag
bostadsbidragfråga 1993:737lagenföreskrivs iHärigenom omom

följande lydelse.skall ha§3att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3 §

kvinnaskall och ärdenna lagtillämpningenVid somenav en man
destyrksdet intetillsammansvarandra levagifta med attanses om

åtskilda.lever
skallförOm inte skäl visasförskäl visas annatOm inte annat

jämställasmed tvåmakarjämställasmakarmedskall personerman
medgiftaoch kvinna attutanutan att var-varasomvarasom

varandrasochandralever tillsam-varandragifta med utan att vara
tillsam-registrerade leveroch partnermans

ochmans
haftharhaft har ellerharellerhar gemen-gemen-

ellerbarnellerbarn samtsamt
folkbokfördafolkbokförda ärär sammasamma

adress.adress.

i kraft den januari 2001.träder 1lagDenna



ingsfbrslag12 örfattn SOU1 F 1999:104

Förslag till35

ändring iLag lagen 1993: 1469om om

uppskovsavdrag vid byte bostadav

frågaföreskrivs iHärigenom lagen 1993:1469 uppskovs-om om
byte bostadavdrag vid 13 § skall ha följande lydelse.attav

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

13§

Om skattskyldige harden Om den skattskyldige haravytt- avytt-
ursprungsbostad avli- ursprungsbostad avli-rat ratmenen en men

der ersättningsbostadinnan der innan ersättningsbostaden en
bestämmelsernaförvärvats, skall förvärvats, bestämmelsernaskall

i denna lag gälla för dödsboet i denna lag förgälla dödsboet
efterlevande make eller efterlevande make ellerom om

uppfyllersambo de villkor i sambo § andra1isom avses
fråga förvärv ersättnings- stycket sambolagen 1987:232om av
bostad och bosättning eljest uppfyller frågade villkor isom om
skulle gällt förha den döde. förvärv ersättningsbostad ochav

bosättning eljest skulle hasom
gällt för den döde.

Bestämmelserna i första Bestämmelserna i första
gäller ocksåstycket den stycket ocksågäller denom om

skattskyldige avlider innan han skattskyldige innanavlider han
bosatt sig i honom förvär- bosatt sig i förvär-honomen av en av

efterlevandevad bostad, vad bostad, efterlevandeom om
make eller sambo bosätter sig i make eller sådan sambo som
bostaden under förutsättning första stycket bosätteriatt anges

dåbostaden dödsboet sigägs i bostaden under förut-av
eller eller sättning dåbostadentestamente ägsarv, attgenom av
bodelning med anledning dödsboet ellerav genom arv,
makes eller sambos död övergått eller bodelning medtestamente
till den efterlevande. anledning makes eller sambosav

död övergått till den efter-
levande.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller endast för-om
hållandena sådana den efterlevandeär skulle ha uppfyllt bosätt-att
ningskraven enligt 3 eller 4 § denna i stället bostaden vidägt avytt-om
ringen.

Denna lag träder i kraft den januari1 2001.



örfattningsförslag 13lF1999: 104SOU

Förslag till36

1994:308ändring i lagenLag omom
pensionärertillbostadstillägg

bostadstillägg1994:308fråga lagenföreskrivs iHärigenom omom
följande lydelse.skall ha3 §pensionärertill att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3§

åtskild frånlevergift och stadigvarandeBidragsberättigad är somsom
särskildaintelikställas med ogiftskalleller maka,sin make omperson,

detta.skäl talar mot
bidragsberättigadMed giftbidragsberättigadgiftMed

stadigvarandelikställsstadigvarande denlikställs den somsom
någon hannågon han bor ihop medmedbor ihop somsom

hargift med ellereller hon varitgift med eller harvariteller hon
tillsammanseller haft barntillsammans harhaft barneller har

förvisasinte skälvisas för med. Ominte skälmed. Om
gälla ii skall detsammagällaskall detsamma annatannat

frågaoch kvinna tvåfråga utansompersonersom ommanom
ochvarandragifta medmed varandragifta attutan att varavara

varandrasochtillsammanslever är utan att vara
leverregistreradeadress.folkbokförda partnersamma

folkbokfördatillsammans och är
adress.samma

januarii kraft den l 2001.träderlagDenna



Författningsfêirslag114 SOU 1999:104

37 Förslag till

ändring iLag stiftelselagen 1994: 1220om

föreskrivs i frågaHärigenom stiftelselagen 1994:1220 2 kap.attom
6 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2kap.
6§

fårstiftelse inteEn lämna penninglån till eller ställa säkerhet till
förmån för

stiftaren eller förvaltaren,
den eller tillsammans med andra företräder stiftelsensom ensam

16 ellerenligt 23 § eller företräder förvaltaren eller, stiftelsenom
förvaltas handelsbolag, den bolagsman i bolaget,ett ärav som

den eller tillsammans med andra har företrädarättsom ensam att
dotterföretag till stiftelsen eller, företaget handelsbolag,ett är ettom

bolagsman i bolaget,är
4. den gift med eller syskonär ellerär släkting i ellerrättsom upp-
nedstigande led till i l-3,en person som avses

besvågradden medär i 1-3 i rättsom en person som avses upp-
eller nedstigande led såeller den eller har varit gift medäratt ene
den andres syskon, eller

juridisk verksamhet någonöver i l-5en person vars som avses
har bestämmande inflytande.ett
Vad i första stycket Vadsägs i första stycket 4 ochsägssom som

4 och 5 skall denäven 5 skall den samboäven äravse som avse som
grundpå sambofärhállande till i förstaav en person som avses
liknandepå närstående stycketsätt är l-3.

till i första Med sambor dennaien person som avses avses
stycket l-3. lag två bor till-personer som

under förhållandensammans
1 § andra stycketisom anges

sambolagen 1987:232.



F2rfattningsfl‘rslag 1151999:104SOU

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

utlåning tillvidgäller intestycketoch andra2-5stycketFörsta
främjaskallstiftelsenbestämmelseromfattas dessanågon omavsom

försäkerhetpenninglån ställatill ellerlämnasyftesitt attgenom
skallden personkretslåntagaren tillhörochenskilda gyn-sompersoner

gäldenären6 gäller inte ärstycketförsta ettiBestämmelsen omnas.
stiftelsen.tilldotterföretag

januari 2001.kraft den 1träder ilagDenna



116 Författningsförslag SOU 1999:104

Förslag38 till

ändring i lagenLag 1994:2077om om

arbetsförmedlingstvång
föreskrivs i frågaHärigenom lagen 1994:2077om om

arbetsförrnedlingstvång 5 § skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§

Föreskriftemai 3 och 4 gäller inte, om
anställningena endast tillfällig,är

b arbetstagaren under eller år,är sjuttioöversexton
ic anställnings- c i anställnings-parterna ett parterna ett

förhållande makar eller förhållandeär makar ellerär
ellersambor sambor §1 andraipartenom ena som avses

eller hans make eller sambo stycket sambolagen
den andra avkom-är 1987:232 ellerpartens om ena par-

ling eller eller foster- eller hans make ellerstyv- ten
bam eller dess avkomling sådan sambo den andraär
eller syskon, halvsyskon eller avkomling ellerpartens styv-
fostersyskon. eller fosterbam eller dess

avkomling eller syskon, halv-
syskon eller fostersyskon.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.



Författningsjörslag 1171999:104SOU

tillFörslag39

säkerhetsskyddslagenändring iLag om

1996:627
1996:627säkerhetsskyddslagenfråga attföreskrivs iHärigenom om

lydelse.följandeskall ha§21

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§21

fårregisterkontrollpolisregister vidfrånuppgifterUtlärrmande av
omfatta

eller1säkerhetsklassförellersäkerhetsklass 1för
finnsuppgiftvarjefinnsuppgiftvarje somsom

polisregisteritillgängligpolisregisteritillgänglig omom
och,kontrolleradedenkontrollerade och,den omom

nödvän-oundgängligendetnödvän-oundgängligen ärdet är
samboellermakedigt,sambo,ellermakedigt, omom
stycketandra§1ioch avsessom

och1987:232,sambolagen
ikontrolleradeuppgifter densäkerhetsklassför person-om

SÄPO-registret ochmisstankeregistret,belastningsregistret,och
Säkerhetspolisen.behandlas hosuppgifter annarssom

2001.januarii kraft den lträderlagDenna



118 Författningsförslag SOU 1999:104

40 Förslag till

Lag ändring i lagen 1996:1231om om
skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall
vid års1997-2001 taxeringar

frågaHärigenom föreskrivs i lagen 1996: 1231 skattereduktionom om
för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar §3 skallatt

följandeha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§

Skattereduktion medges endast om
den skattskyldige ägde fastigheten den januaril 1996 och om

han eller hon vid denna tidpunkt bosatt fastigheten ochvar
fortfarande bosatt där utgångenär vid året före taxeringsåret ellerav
om

den skattskyldiges make den skattskyldiges make
eller sambo ägde fastigheten eller sambo §1isom avses
den januari1 1996 och den andra stycket sambolagen
skattskyldige efter dennes 1987:232 ägde fastigheten
död förvärvat fastigheten den januari1 1996 och den

eller skattskyldigetestamente efter dennesgenom arv,
bodelning med anledning död förvärvat fastighetenav
dödsfallet förhållandenaoch i ellertestamentegenom arv,
övrigt sådana denär bodelningatt med anledning av
skattskyldige skulle omfattas dödsfallet förhållandenaoch i

bestämmelserna han övrigt sådanaär denav om att
eller hon fastigheten denägt skattskyldige skulle omfattas

januaril 1996. bestämmelserna hanav om
eller hon fastigheten denägt
1 januari 1996.

Skattereduktion medges Skattereduktion medges
dödsbo den döde ägde dödsbo den döde ägdeom om
fastigheten den januari1 1996 fastigheten den 1 januari 1996
och därefter avlidit och och därefter avlidit och
efterlevande make eller sambo efterlevande make eller sambo

bosatt utgångendär vidär enligt första stycket bosatt därärav
året före taxeringsåret och vid utgången året föreav
förhållandena i övrigt sådanaär taxeringsåret förhållandenaoch i

efterlevandeden skulleatt övrigt sådana denär att
omfattas bestämmelserna efterlevande skulle omfattasav om av



Författningsfiárslag 1191999:104SOU

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

ellerhanbestämmelsernadenfastighetenhonellerhan ägt om
januarildenfastighetenhon1996. ägtjanuari1

1996.
eller hondär hanfastighetdenbosattskattskyldigeDen anses

folkbokförd.skallrätteligen vara

januari 2001.i kraft denträder 1lagDenna



Författningsförslag120 SOU 1999:104

Förslag till41

ändringLag i vallagen 1997: 157om

föreskrivs i frågaHärigenom vallagen 1997:157 10 kap. 10 §attom
skall ha följande lydelse.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

10 kap.
10 §

Innan ytterkuvert för budröst skall valförrättarenett tas emot
väljarenkontrollera att

röstlängdenenligt har i val,rösträtt ett0
inte redan har i valet,röstat0

ytterkuvertet skriftligen försäkrat på heder och samvete att0
själv gjort iväljaren ordning valkuvert och lagt dem i ytterkuvertet i

budets och vittnets och väljarennärvaro grundatt av
funktionshinder, sjukdom eller ålderhög inte kan komma
personligen för i vallokalen någonellerröstaatt annan
röstningslokal, och

ytterkuvertet intygat valkuvert inte gjorts i ordning tidigareatt0
tillåtetvad enligt kap.14än är 11som

Valförrättaren skall också kontrollera att
ytterkuvertet igenklistrat,är0
budet vittnetoch ytterkuvertet skriftligen intygat väljaren0 att

själv skrivithar under försäkran och de inte någotkänner tillatt som
innehållet i försäkran inte riktigt,gör äratt

budet antingen väljarens make,är sambo, barn, barnbarn, makes0
barn, sambos barn, fader, moder eller syskon, eller är en person som

påyrkesmässigt eller därmed likartat vårdväljarensättett ger av
varaktigt slag eller brukar hjälpa väljaren isättett annatmera

personliga angelägenheter,
vittnet inte väljarens make,är barn, sambo, makes barn eller0

sambos barn,
budet inte vittne,är0
budet skrivit sitt sitt påoch sin adress0 nanm, personnummer

ytterkuvertet, och
budet och vittnet har fyllt år.180



örfattningsfárslag 121F104SOU 1999:

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

dennasamborMed iavses
till-borlag två sompersoner

förhållandenundersammans
stycketandra§1isom anges

1987:232.sambolagen

kraft januari 2001.träder i den 1lagDenna
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42 Förslag till

Lag ändring i lagen 1997: 159om om
brevröstning i vissa fall

frågaföreskrivs iHärigenom lagen 1997:159 brevröstning iom om
§ skall havissa fall 4 följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

vittne skall fyllt år.Ett ha 18 Ett vittne år.skall fylltha 18
Väljarens make eller barn eller Väljarens make eller barn eller

fårmakens intebarn vittne. makens fårbarn inte vittne.vara vara
gäller samboDetsamma eller Detsamma sambogäller som

sambons barn. 1 § andra stycket sambo-iavses
lagen 1987:232 sådaneller
sambos bam.

lag i kraftDenna träder den 1 januari 2001.



örfattningsförslag 123F1999: 104SOU

Förslag till43

ändring i lagen 1997:238Lag omom

arbetslöshetsförsäkring

fråga arbetslöshetsför-lagenföreskrivs i 1997:238Härigenom om om
16 skall ha följande lydelse.§säkring att

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

16§

dåramtid skall bestämmas enligt 12 § räknas tid denNär inte den
varit hindrad arbeta grundsökande att av

sjukdom,styrkt
avslutad heltidsutbildning den eftersökande har avslutatsom

år föregåtts25 eller har förvärvs-fyllda sammanhängandesom av
på månader,heltid i minst 5arbete

tvångsvård enligt lagen 1988:870 vård missbrukare iom av
vissa fall,

kriminalvårdensfrihetsberövande område,4.
vård barn inte fyllt år vårdhar 2 adoptivbarnelleregetav som av
år efter barnets ankomst familjen,i 2 i

enligt smittskyddslagenbeslut 1988:1472 livsmedelslageneller
eller föreskrifter1971:511 har stödmeddelats medsom av

livsmedelslagen, eller
utlandsvistelse till följd följdutlandsvistelse tillav av

följtden sökande med sin den sökande följt med sinatt att
make eller maka vid dennes make maka vid denneseller

i utlandet under förut-arbete arbete under förut-i utlandet
sättning makens eller sättning makens elleratt att

arbetsgivaremakans har sitt makans arbetsgivare har sitt
Sverige ochi lönen i Sverige och lönensäte säteatt att

frånutbetalas Sverige, varvid frånutbetalas Sverige, varvid
make ellermed maka jam- med maka jim-make eller

ställs med vilken den ställs med vilken denperson person
sökande sammanbor under sökande sammanbor under
förhållanden liknar mak- förhållanden §1isom som anges

andra stycket sambolagenars.
1987:232.

iDenna lag träder kraft den januaril 2001.



1999:104SOUörfattningsjörslag124 F

tillFörslag44

ändring i 1997:239lagenLag omom
arbetslöshetskassor

fråga arbetslöshets-föreskrivs i lagen 1997:239Härigenom om om
följande lydelse.§ skall ha74kassor att

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

74§

får inteRevisor
underårig,vara

enligt föräldrabalken,förvaltare ll kap. 7 §ha en
konkurs,ivara

näringsförbud,underkastad4. vara
kassaföreståndarestyrelseledamot eller i arbetslöshets-vara

eller hjälpa till vid kassans bokföring medelsförvaltningkassan eller
kontrollen den,eller över

anställd hos arbetslöshetskassan, ellervara
gift eller sambo med gift eller sambo7. vara vara

i enligt § andra stycket1person som avses sys-en
släkting ieller sambolagen 1987:232 medkon rätt upp-

nedstigande led till ieller en en person avses sys-som
besvågradsådan eller kon eller släkting i rättperson, upp-

sådan imed eller nedstigande led tillrättpersonen en
nedstigande sådan besvågradeller led ellerupp- person,

så den gift sådaneller med iär rättatt ene personen
den andres syskon. nedstigande ledmed ellerupp-

så gifteller den äratt ene
med den andres syskon.

i kraftlag träder den januariDenna 1 2001.
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Förslag till45

Förordning ändring i studie stöds-om

förordningen 1973:418

fråga 1973:418föreskrivs i studiestödsförordningenHärigenom om
skall ha följande lydelse.3 §kap.latt

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

lkap.
3§

får fårstudiestödsnämnden Centrala studiestödsnämndenCentrala
föreskrifter de meddela föreskrifter demeddela om om

förutsättningar skall finnas förutsättningar skall finnassom som
utländska medborgare för medborgareför utländskaattatt

i 1 kap. 8 § lkap. 8 §isom avses som avses
studiestödslagen 1973:349 och 1973:349 ochstudiestödslagen

sambor och barnderas makar, deras makar, sambor isom avses
jämställas med svenska § andra stycket sambolagenskall 1

frågai skall1987:232 och barnmedborgare om
studiestöd enligt studiestöds- jämställas svenskamed

frågalagen. medborgare i om
studiestöd studiestöds-enligt
lagen.

förordning träder i kraft den januariDenna 1 2001.



1999:SOU 104örfattningsförslag126 F

Förslag till46

ändring förordningenFörordning iom

bidrag till utlänningars1984:890 resorom
från landSverige för bosättning i annat

fråga förordningen 1984:890 bidragföreskrivs iHärigenom omom
från land 4§Sverige för bosättning iutlänningarstill attannatresor

följande lydelse.skall ha

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

4§

får till Bidrag får till makemakeBidrag även ävenges ges
årbam under 18 eller maka barn under 18eller maka samt samt

till bidrag.har till bidrag. till den hartill den rätt rättsom som
får fårsärskilda skäl, särskilda skäl,Om finns Om det finnsdet

tilllänmas bidrag lämnas tillbidrag även ävenannan annan
eller sambo lever i anhöriganhörig eller sambo isom avsessom

hushållsgemenskap § sambolagenmed utlän- 1 andra stycket
Sverige. hushålls-ningen i 1987:232 lever isom

gemenskap utlänningen imed
Sverige.

förordning träder i kraftDenna den 1 januari 2001.



Författningsfåárslag 127SOU 1999:104

Förslag till47

Förordning ändring i förordningenom
1984:936 förbidrag till flyktingarom

Sverigekostnader för anhörigas tillresor

fråga 1984:936 bidragföreskrivs i förordningenHärigenom omom
kostnader för anhörigas 2 § skalltill flyktingar för till Sverige attresor

lydelse.följandeha

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§

får lämnas till förBidrag anhörig sammanlevt medharresa som
utanförflyktingen Sverige och ärsom

eller eller ogift år,make maka barn under 20
förälder eller syskon till minderårigtden detbarn,ärsom om

till barnets behov föreliggermed hänsyn särskilda skäl, eller
under underannan person som annan person som

under äktenskaps-längre tid längre sammanlevttid har
liknande former har förhåll-med flyktingen undersamman-
levt med flyktingen. anden § andraIisom anges

stycket sambolagen
1987:232.

finns fårOm det synnerliga skäl, bidrag lämnas för andraäven
anhöriga i första stycket.än som avses

fårBidrag dock inte lämnas, den anhörige med stöd särskiltom av
regeringsbeslut överföring vissa fåttflyktingar till Sverige harom av
tillstånd i riket.att resa

Denna förordning träder i kraft den januaril 2001.



1999:104SOUörfattningsförslag128 F

tillFörslag48

förordningenändring iFörordning om
förkrigsplaceringspremie1985:728 om

flygförare i flygvapnet
1985:728fråga förordningenföreskrivs iHärigenom omom

följandeha§ skallflygvapnet 3krigsplaceringspremie för flygförare i att
lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3§

dåår ochår då 38utgången det han fyllerförenågon avliderOm av
får och barnavlidnes makai övrigt enligt 2 den rättuppfyller kraven

krigsplaceringspremie.till
dödsfal-vidogift Om den avlidneavlidnedenOm var
månadermånader let minstminst sedansedan sexsexmen

ogift sammanbodde medmedsammanbodde annanenen
förhållan-sådanaäktenskapslik- underunderkvinna person

andra§förhållanden den 1vid döds- inande som anges
1987:232stycket sambolagenhon likställas medskallfallet,

ellergiftoch demmaka. ingen av var
denregistrerad skallpartner,

medefterlevande likställas
maka.

träder i kraft den januari 2001.förordning lDenna



Författningsförslag 129SOU 1999: 104

Förslag till49

Förordning ändring i förordningenom
1988:244 grupplivförsäkring förom

deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl.

frågaföreskrivs i förordningen gruppliv-Härigenom 1988:244om om
försäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl. skall2 §att

lydelse.ha följande

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§

förordningen medI avses
denförsäkrad: i 1som avses

försäkringsgrundande anställningstid: tid i arbetsmarknadsutbild-
ning yrkesinriktad rehabilitering,eller

ogiftsambo: sambo: inte ären person som en person som
äktenskapsliknandeunder för- gift eller registrerade partner

hållanden bor tillsammans med och bor tillsammans medsom en
ogift arbetstagare eller förut- arbetstagare eller förutvarandeen

varande arbetstagare arbetstagare giftintemotsatt ärav som
kön, eller registrerad underpartner

förhållanden §1isom anges
andra stycket sambolagen
1987:232,

avtaletTGL-S: tjänstegrupplivförsälcring TGL-S.statensom

förordningDenna träder i kraft den januari1 2001.



1999:104SOUörfattningsfbrslag30l F

tillFörslag50

förordningenändring iFörordning om
förgrupplivförsäkring1988:245 om

doktorander

gruppliv-1988:245ifråga förordningenföreskrivsHärigenom omom
lydelse.skall ha följandedoktorander 2 §försäkring för att

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

2§

förstås medförordningenI
iden 1försäkrad: avsessom

utbildnings-för vilkenanställningstid: tidförsäkringsgiundande
doktorander har betalatsförbidrag ut,

ogift sambo: inte ärsambo: person somperson som enen
ochregistreradgiftför- elleräktenskapsliknandeunder partner

medbor tillsammanstillsammans medborhållanden ensom
förutvarandeellerarbetstagareeller förut-ogift arbetstagareen

giftarbetstagarearbetstagare intevarande ärmotsatt somav
undereller registreradkön, partner

§Iförhållanden iangessom
sambolagenandra stycket

1987:232,
iTGL-S desstjänstegtupplivförsäkringavtaletTGL-S: statensom

cirkulärarbetsgivarverks 1988 8enligt Alydelse statens

januariförordning träder i kraft den l 2001.Denna



SOU Férfattningsfbrslag1999:104 131

Förslag till51

Förordning ändring iom

utlänningsförordningen 1989:547

frågaföreskrivs iHärigenom utlänningsförordningen 1989:547 attom
skall ha följande4 kap. § lydelse.1

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

4kap.
1§

En utlänning medborgare i ingårland i Europeiskaär ettsom som
samarbetsområdetekonomiska frånEES undantagen kravetär

arbetstillstånd.
frånUndantag kravet frånUndantag kravet

arbetstillstånd gäller arbetstillstånd gälleräven, även,oav- oav-
medborgarskap, maka eller medborgarskap, maka ellersett sett

make sambo sådaneller till make eller sambo isom avses
utlänning i första 1 § andra stycket sambolagensägssom

derasstycket barn 1987:232 sådan utlänningär tillsamt som
årunder 21 eller beroende i första stycketsägs samtav som

dem försörjning.för sin deras barn årunder 21ärsom
eller beroende fördem sinav
försörjning.

Denna förordning träder i kraft den januari1 2001.



1999:104SOUingsförslagörfattn32 F1

tillFörslag52

förordningenändring iFörordning om
förlån hemutrustningtill13611990: om

utlänningarvissa andraflyktingar och

lån till1990:1361fråga förordningenföreskrivs iHärigenom omom
skall ha2 §utlänningarvissa andraflyktingar ochhemutrustning för att

lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2§

dennaiMed sambori dennasamborMed avsesavses
förordning inteogift och tvåförordning sompersonerman enen

registreradebor tillsam- gifta ellerogift kvinna är part-som
tillsammansäktenskapsliknande och borunder ner sommans

under förhållanden iförhållanden. angessom
sambolagen§ andra stycket1

1987:232.

januariträder i kraft den 1 2001.förordningDenna



örfattningsförslag 133FSOU 1999: 104

Förslag till53

ändring i förordningenFörordning om
förmåner1995:239 till totalförsvars-om

pliktiga
förmånerfråga förordningenföreskrivs i 1995:239Härigenom om om

totalförsvarspliktiga 6 följande7 kap. § och 10 kap. 2 § skall hatill att
lydelse.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

7 kap.
6 §

Bestämmelserna make i detta Bestämmelserna make i dettaom om
också för sambo ocksåkapitel gäller kapitel förgäller två per-

eller kön. bor tillsammansmotsattav samma soner som
under förhållanden iangessom

§ andra stycket sambolagen1
1987:232.

10 kap.
2 §

förståsI detta kapitel med
försäkrad: den enligt 1 § har till grupplivförsäkring,rättsom

ogiftsambo: sambo: inte ären person som en person som
äktenskapsliknande för-under gift eller registrerad ochpartner

hållanden bor tillsammans med bor tillsammans medsom en
ogift försäkrad eller förutvar- försäkrad förutvarandeelleren

ande försäkrad kön, försäkrad gift ellerinte ärmotsattav som
registrerad under för-partner
hållanden § andra1isom anges
stycket sambolagen 1987:232,

TGL-S: avtalet tjänstegrupplivförsäkring TGL-S i dessstatensom
lydelse enligt Statens arbetsgivarverks cirkulär 1989 A

Denna förordning träder i kraft den l januari 2001.



1999:SOU 104örfattningjörslag134 F

tillFörslag54

förordningeniändringFörordning om
ärendenhandläggning1997:909 omavom

tjänstepensionsförmånerstatliga
hand-1997:909fråga förordningenföreskrivs iHärigenom omom

föl-pensionsförmåner § skall ha17statligaärendenläggning attomav
lydelse.jande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

17 §

pensionsförmåner efterlevande kan beviljastillRätt
endastefter pensionstagareefterlevande make och barn som

föreskrifterför enligtpension eller understöd deltillhade rätt egen
enligt1959 ellerMajzt före den julimeddelats Kungl. 1avsom

Kungl. Majzt,beslutsärskilda av
tillfrånskild make domstol inte har förordnat rättomom enen

avgått från statsanställningharfamiljepension och arbetstagaren
januari finns särskilda skäl och1992, detden 1före om

giftogift inte ärmotsatt enperson av person somen
ocheller registreradvid arbetstagarenskön, partnersom
dödstadigvarande vid arbetstagarensdöd somsamman-
medstadigvarande sammanbotthonom eller hennemedbott
för-äktenskapsliknande honom undereller henneunder

§ andrahållanden 1förhållanden och därunder iangessom
1987:232stycket sambolagenuppburit familjepen-inte

uppburitsionsförmåner, intedet finns och därunderom
familjepensionsfönnåner,skäl.särskilda om
det finns särskilda skäl.

familje-Familjepensionsförmånen till debegränsas med hänsyn
pensionsförmåner andra efterlevande kan ha till.rättsom

familjepensionsförmånen gäl-Kostnaden för betalas det sätt som
egenpensionen eller understödet.förler

iförordning träder kraft den januari 2001.1Denna



Fcr&#39;fattningsfo&#39;rslag135SOU 1999:104

Förslag till55

Förordning ändring i förordningenom
1997: 1 158 statsbidrag för tecken-om

språksutbildning för vissa föräldrar

frågaföreskrivs förordningenHärigenom i 1997:1158 stats-om om
teckenspråksutbildningbidrag för för vissa föräldrar skall ha föl-l §att

jande lydelse.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

lämnasStatsbidrag enligt denna förordning för kostnader för tecken
språksutbildning för föräldrar till barn för kommunikation bero-ärsom

teckenspråkende TUFF. Statsbidrag lämnas i den utsträckning detav
finns medel.

Vid tillämpningen denna förordning likställs med förälderav
förordnad vårdnadshavaresärskilt inte förälder ochärsom som

vårdhar barnet,om
den gift med den gift medär ärsom en som en

förälder eller bor tillsammans förälder eller bor tillsammans
förälder äkten-med under för-med förälder underen en

skapsliknande förhållanden, hållanden §1isom anges
och andra stycket sambolagen

1987:232, och
den har tagit barn för vårdstadigvarande ochemot ettsom

i sittfostran hem.

förordningDenna träder i kraft den l januari 2001.
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Inledning1

Direktivenl

förkommittétillkallajuni 1997beslutade den 5Regeringen attatt en

sambolagen,utvärdera0
behandlingenrättsligaskillnaderna i denöverväga avom0

motive-samborsambor jämfört med heterosexuellahomosexuella är
rade, samt

vidskyddutvidgat rättsligtfinns behovdetklarlägga ettavom0
sådana reglerade ihushållsgemenskap i dagformer ärandra än somav

ingå ellermöjlighet äktenskapinte harsärskiltlag, attparternaom
partnerskap.registrerat

framhålls särskilt skallutvärderingen sambolagendirektivenI att av
uppnåtts, nämligenfrågan huvudsyftet med lagen harinriktas attom

samboförhållandesvidminimiskydd den parten ettett svagarege
föreslå de lag-i skyddet skall utredningenFinns det luckorupplösning.

fårSådana ändringarbedömer motiverade.denändringar varasom
tillämpningsornrådet.utvidgningarbegränsadeäven avavse

behövsdetutredningen vidaredirektiven skallEnligt pröva om
sådana ochfinns i daglagändringar för oklarheternågra att somsom

Somundvikas eller begränsas.till tvister skall kunnaupphovkan ge
i lagen börfinnas anledning detdet kanexempel prövaatt att omanges

framställas ochbodelning skalltid inom vilken begäran omenanges en
beslut imöjlighet meddela interirnistiskadet bör ävenöppnas attenom

ingårfråga bostad i bodelningen.somenom
utred-beträffande utvärderingen sambolagenSlutligen attanges av

informa-det finns anledning förbättraskall undersökaningen attom
så fallsambolagen och hur det i bör ske.tionen om

könuppdrag i den del samborUtredningens ärrör attsammasom av
ochdet finns rättsliga skillnader mellan samboröverväga sammaavom

såoch hur dessa i fall kan undanröjas.könmotsatt
såvitt hushållsgemenskapUtredningens uppdrag är attavser annan

andrafinnas vidvilka behov rättsligt skydd kanklarlägga av som
hushållsgemenskap sådana i lag.regleradei dagformer än ärsomav
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skall därvidbidragsberättigade det gäller bostadsbidragKretsen när
enligt till belysasärskilt. Utredningen bör direktiven syftaövervägas att

kan ha behov ökad rättslig trygghetvilka när-samt attgrupper som av
vilka utredningen inrik-dessa behov Framför allt börklargöra är.mare

genomgång Utgångspunktensociala trygghetsområdet.dettas aven
lagändringar det finnsdock skall genomföras barasägs att ettvara om

skyddsbehov.uttalat
fråga bostadsbidrag skall utredningen lämna förslag till lagänd-l om

möjliggörringar riksdagen förordad utvidgning kretsensom en av av
bidragsberättigade till omfatta tillsammans,boratt personer som

sarnlevnadsfonn bet. 1995/96:BoU11 18. Utredningen skalloavsett s.
ocksåenligt direktiven beräkna kostnaderna för sådan reform samten

de ekonomiska konsekvenserna föranalysera den enskilde.
Direktiven intagna bilaga till1 betänkandet.är som

Arbetets bedrivande1.2

hade sittKommittén första sammanträde den 23 oktober 1997. Enligt
direktiven skulle kommittén redovisa sitt uppdrag den 30 juni 1999.

frånEfter hemställan kommittén beslöt regeringen dock den 12 maj
utredningen1999 skulle redovisa uppdraget först den 1 oktoberatt

1999.
Kommitténs ledamöter, sakkunniga och har haft 16experter

sammanträden. Därutöver har kommittén vid fyra tillfällen sammanträtt
i olika arbetsgrupper.

delEn viktig utredningens arbete har varit kartläggaattav om
huvudsyftet med sambolagen uppnåtts,har nämligen minimi-att ettge
skydd den vid samboförhållandes upplösning. Iparten ettsvagare

syfte kommittén tvådetta har anordnat hearingar sambolagen. Vidom
första hearingenden deltog advokater, domare, socialtjänstpersonal

m.fl. deltagarförteckningEn finns i bilaga Vid den andra hearingen
deltog professor Anders Agell, f.d. justitierådet Olle Höglund samt
universitetslektom Göran Lind. Kommittén har dessutom i syftesamma

tvåhaft sammanträden med f.d. regeringsrådet Lars Tottie.
fåFör Riksförbundets för sexuellt likaberättigande RFSL:satt
påsynpunkter lagen homosexuella sambor har hearing med före-om en

trädare för RFSL anordnats.
Vidare har kommittén med hjälp Statistiska centralbyrån SCBav

fram uppgiftertagit mångahur i hushålls-borom personer som annan
gemenskap och vilka det bor tillsammans i dessaär hus-personer som
håll. Därefter har kommittén låtit genomföra intervjuundersökningen

varitSCB ansvarig för. SCB har intervjuat 533 isom personer som
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sigåren 1994-1996underULF-undersökningar uppgettSCB:s vara
hushållet.iha minstensamstående annan personenmen

uppdragkommitténsRiksförsäkringsverket RFVharDärutöver
bostadsbidragsberät-utvidgning kretsenförkostnadernaberäknat aven

samlev-bor tillsammans,omfattatigade till oavsettatt sompersoner
nadsform.

också bestämmelserstuderat gällandeharKommittén samman-om
nordi-i dehushållsgemenskapsamboförhållande och iboenden i annan

Uppgifternaoch i Nederländerna.i Belgienländemaska samt om
Theodöraoch sammanställts Annahar inhämtatsisländsk rätt av

ordförande ochnorsk har kommitténsGunnarsdöttir. det gällerNär rätt
norskamed detoch sammanträffatvarit i Oslosekreterare

Else Buggeledning høysterettsadvokatenSamboerutvalget under av
ochkommitténs ordförande, sekreterareVidare harFougner. experten

Örjan Därvidstudieresa till Nederländerna.gjortTeleman samman-en
med SilviaJustitiedepartementet i Haagkommitténträffade

familjerätt,sakkunnig enheten förjuridiskWortmann är samtsom
träf-KommitténCarolineSchelden och Forder.Nanettejuristerna von

derockså Doek och advokat Ellen Verschuurprofessor Jfade vanaap
familjerätt specialitet.båda medVoort, som

Fitger isamråd drkommittén haft visst med jur. PeterharSlutligen
frågor.processuella

Uppdragetl

består följande. Denuppdrag i huvudsak delar enligtKommitténs treav
frågan samborssyftet med lagen 1987:232första delen rör omom

minimi-denhem sambolagen ettatt partengemensamma ge svagare
uppnåtts. delenförhållandets upplösning andrahar Idenskydd vid som

kommitténskall1987:813 homosexuella samborgäller lagen om
några mellanskillnaderdet finns omotiverade rättsligaundersöka om

förslagså framoch kön och i fall läggasambor motsattsamma avav
sistaskillnader. tredje ochlagändringar undanröjer dessa dentill Isom

kommittén behovetuppdraget skall undersöka ochdelen utröna avav
sådanahushållsgemenskaprättsligt skydd vid andra former änett av

således huru-reglerade i lag. Uppdraget handlar delsi dag är omsom
befintliga rättsliga regleringen tillräcklig förvida den är personer av

samboförhållande,kön bor tillsammans iochmotsatt ettsamma som
rättslig bor till-reglering behövs fördels ävenen personer somom

hushållsgemenskap.i annansammans
kvinna borSambolagen tillämplig ogift ogiftochär när en man en

förhållanden. förhållandetunder äktenskapsliknandetillsammans Att
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relationen.fasthet iäktenskapsliknande innebär krav vissskall vara
1986/87:1 krävslagförarbetena 252Enligt prop. parternaatts.

ingårnormaltinte alltför kortvarig förbindelse variisammanlever en
hushåll och bostadsamliv,sexuellt samtgemensamt gemensam

barnekonomiskt hari fall samarbete. Omekonomi eller parternavart
eller de harkyrkobokförda adress,detillsammans, är omsammaom

månader deti bostad i finnssammanbott än en presum-samma mer sex
helhetsbedömningsambor. I varje enskilt fallför detion är görsatt en

omständigheterna.av
hänvisning i lagen 1987:213 homosexuella samborGenom en om

sambolagen tillämplig för homosexuella sambor.ävenär
hushållsgemenskap förhållandevistalar oftastNär man om avses en

tvågemenskap mellan eller flera delar bostadvaraktig personer som
måttvisst ekonomisk ihar gemenskap och samarbeteoch ett avsom

göromålvardagliga jfr SOU 1993:98 Partnerskap.
Äkta makar och registrerade tillsammans leverborpartner som

hushållsgemenskap.vanligtvis i För uppkomsten samboför-etten av
hushållsgemenskaphållande krävs föreligger mellan Enatt parterna.en

hushållsgemenskap tvåkan emellertid uppkomma eller fleramellan
hushålldelar hem och harinte deni övrigt sär-personer som men som

skilda gemenskap kännetecknar äktenskapet äktenskaps-och densom
Exempelvisliknande samlevnaden. kan föräldrar syskon,barn,vuxna-

släktingar, arbetskamrater och studiekamrater bor till-vänner, som
sådanha gemenskap fall barn borI de ett vuxetsammans en som avses.

med förälder, liksomtillsammans andra släktingar ellernär vänneren
hushållsgemenskap rättsområ-lever i med varandra, saknas flestade

särskild reglering.den

Betänkandets disposition1.4

följerBetänkandet direktiven så det i den allmänna delensätt äratt
i avsnitt.uppbyggt Efter förevarande inledning den förstakommertre

delen kap. 2-4, handlar förhållanden.sambors inbördes För-som om
redovisning gällande kap. innehåller2 denna delrättutom aven en

sammanställning sambors rättsliga någraställning i andra länderav
kap. kommitténs3 överväganden och förslag beträffande sambo-samt
lagen kap. 4.

andra delen kap. 5-6Den handlar lagen homosexuellaom om sam-
bor. Därvid redovisas bl.a. bakgrunden till den gällande regleringennu
kap. 5 kommitténs ställningstagande till regle-behovetsamt av en ny
ring för sambor kön kap. 6.av samma
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hushållsgemen-behandlar7-10tredje del kap.Betänkandets annan
tidigarefrågansredovisningmedinledsAvsnittetskap. aven

socialagenomgång det trygg-följs7 ochkap.behandling avenav
undersök-kommitténsredovisning8hetsornrådet kap. samt aven

angå-övervägandenkommittén sinaredovisarSlutligen9.kap.ningar
sammanborförregleringrättsligbehovetende sompersonerav en

10.kap.formerangivnaunder
förslagensredovisninginnehåller vidareBetänkandet aven

konsekvenserförslagensikraftträdande,ochkonsekvenserekonomiska
författnings-ochkvinnormellan mänjämställdheten samtför

kommentarer.
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förhållandeninbördesSambors2

Sambolagen1

upplös-vidbodelningdelsinnehåller bestämmelserSambolagen om
fallvissaisamboförhållandet, dels sambos rätt taattning om enav

inskränkningar idelsingår bodelningen,iintebostadöver omsomen
rättegången ihemmet ochförfoga detöverrätten omatt gemensamma

mellan sambor.tvistervissa

Tillämpningsområdetl1
.

till-ogift kvinna borogift ochtillämpligSambolagen närär man enen
hän-förhållanden. Genomäktenskapsliknandeunder ensammans

sambolagenhomosexuella sambor1987:813 ärvisning i lagen om
homosexuella sambor.förtillämplig även

ochbostadsambomasgäller endastSambolagen gemensamma
uteslutandesådantinte bohagbohag räknasTillbohag. gemensamt som

3 §. Till samborssambons brukdenföranvänds gemensammaena
huvudsak-användsheller egendomräknas intebohagbostad och som

fritidsändamål §.4förligen

bodelningBestämmelserna2.1.2 om

någonsamboförhållande upphör, skall begäranNär av sam-ett av
mellan dembohag fördelasbostad ochderasboma gemensamma

förvärvats förbodelning egendomen har gemensamtomgenom
§.begagnande 5

Över bodel-samboma tillsammans.skall förrättasBodelningen av
skriverbådahandling sambomadetskallningen upprättas somen

ÄktB.jämfört kap. 5sambolagen med 9 §§under 14
egendomenförst sambomas andelar ibodelningen skallVid

i egendomenFrån andelaroch sambomas6 §.beräknas avvar en
sambonså denmycket det täcker de skulderavräknasskall att som
sådanasamboförhållandet första stycket. Förupphörde 7 §hade när

förmånsrättförenade särskildsambo inte medfordringar ärmot somen
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i bostaden eller bohaget och inte påheller hänförasätt ärannat attsom
sådan fåtill egendom skall sambon täckning bostaden och bohagetur

månendast i den betalning inte erhållaskan egendom 7 §ur annan
Värdet nettobehållningenandra stycket. skall normalt delas likaav

8 §.
frånfinnsDet undantag hälftendelningsprincipen. månI den det

med hänsyn särskilt till samboförhållandets längd tillävenmen
förhållandensambomas ekonomiska och omständigheterna i övrigt är

oskäligt sambo samlevnaden upphörnär skall lämna egendom tillatt en
den andra i den omfattning följer 5-8 §§, bodelningenskall isom av

såstället den förstnämnda får behållasambongöras sinatt mer av
Ärförstaegendom 9 § meningen. sambo försatt i konkurs nären

skallbodelningen förrättas, eller finns det andra särskilda skäl inteatt
dela sambomas egendom, skall varje behållasambo sin egendom som
sin §andel 9 andra meningen. Jämkningsregeln gäller oavsett om
bodelning sker under sambomas livstid eller efter sambons död.ena

vardera sidansNär andel i bodelningen uträknad skall egendomenär
omfattas bodelningen fördelas. Vardera sambon skallsom av

tillhopa såegendom värd mycket denär sambon skall hasom utsom
vid bodelningen. Vid lottläggningen gäller den sambo bästatt som
behöver bostaden eller bohaget har få dennarätt egendom iatt

påavräkning sin lott, eller, värdet ringa, avräkningär 10 §.utanom
förutsättningEn för fåsambo skall bostad eller bohagövertaatt en som

tillhör den andra sambon sådantdockär Övertagande medatt ett även
hänsyn till omständigheterna i övrigt kan skäligt. Svararanses
egendomen för fordran förenad förrnånsrättmed särskildär isom
egendomen, ytterligare förutsättningär för Övertagande denetten att

frånandra sambon befrias för fordringen eller medel tillatt attansvar
betala hardenna under vårdsärskild 10 § andra stycket.satts

En sambo har i förställeträtt lämna egendom till den andraatt att
sambon betala motsvarande belopp i 1 l §.pengar

samboförhållandeNär upphör denett sambons död finnsgenom ena
i sambolagen kompletterande bodelningsregel 12 § andra stycket.en
Enligt denna bestämmelse har den efterlevande alltid sinrätt att som

få såandel mycket den behållna egendomen efter avdrag förut av
skulder det värdet två prisbasbelopp, dockatt endast i denmotsvarar av

Årmån egendomen räcker till lilla basbeloppsregeln. 1999 är
prisbasbeloppet 36 400 kr. Vid bodelning i anledning denav ena
sambons död gäller rätten bostad ochöverta bohag endast tillatt
förmån för den efterlevande sambon.

För sambor hållaönskar isär sina förhållandenekonomiskasom
finns möjlighet avtala lagens delningsregler inteatt skall gälla iatt

samboförhållandederas 5 § andra stycket. sådantEtt avtal skall vara
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enligt 5 §avtalOmbåda samboma.undertecknatoch ettskriftligt av
tordesambonoskäligt dennågot skullefallistycket motandra enavara

analogmedavseendeeller lämnasjämkaskunna utandet en
259.1986/87:1jfravtalslagen36 §tillämpning s.prop.av

ingår iintebostadSambos överta2.1.3 rätt att som

bodelningen

sambodenkaningår bodelningeniinte övertasbostadEn somavsom
Övertaganderättenframgår 16bostaden. Dettainneharinte av

förväg.ibortinte avtalasförhållandet upphör och kaninträder när
Även stycketandraträffat avtal enligt 5 §samboma attomom

kvarstårtillämpligainte skalldelningsreglersambolagens vara
Övertaganderätten den16enligtÖvertaganderätten gemen-avser

bostadsrätt.ellerinnehas med hyresrättdennabostaden omsamma
såvälingår i bodelningen kanbostaden inteuttrycket attMed att avses

bostadenbegagnandeanskaffad förintebostaden attär gemensamt som
avtalföljdtillbegagnandeförvärvats förvisserligen gemensamt avmen

bodelning.ingå någonilikväl inte skallandra stycketi 5 §avsessom
Övertaganderätten anspråk bostaden bästdenförutsätter göratt som

Vid dennabehovsprövning.skerVid bedömningenden.behöver en
sambondet behovet hosinte barabeaktasprövning större utanena

övrigt. Avimed till omständigheternaskäligt hänsynockså vad ärsom
haft barneller harframgår också samboma inte harlagtexten att om

skäl.synnerligaÖvertagande det föreliggerförkrävstillsammans att
övertaganderätt,förlorar sambo sin16 andra stycket§Enligt omen

efter detanspråk månaderhärominte framställteller hon atthan tre
från bostaden.hon flyttatellerhan

försambonskall andrabostaden denersättaDen övertarsom
värde.bostadens

bostadenfåskallinte kansamboma övertaOm enas om vem som
målstämning. Iansökan rättväckasfår häromtalan ett omgenom om

interimistiskt beslutenligt 16 § kan meddelabostad rättenöverta omatt
24 Ettstödyrkande endera medkvarsittningsrätt parten avav

andraför denmedför skyldighetkvarsittningsrättförordnande om
från stycket.flytta bostaden 24 § andrasambon genastatt
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2.1.4 Inskränkningar i förfoga deträtten överatt

hemmetgemensamma

inskränkningarI 17 § i sambos förfoga egendomrätt överattanges som
innehas sambonellerägs sambomasutgörav men som gemensamma

Innehålletbostad eller bohag. i paragrafen såkan sammanfattas att
inskränkningarna gäller dels bostad och ingåbohag skall isom en

bodelningeventuell därför egendomen anskaffats föratt gemensamt
delsbegagnande, bostad visserligen ingåinte iskall bodelningsom

innehas med hyresrätt eller bostadsrätt och därför omfattadärmen som
den andra sambons övertaganderätt enligt 16 § jfr Agell, Anders,av

Äktenskap, samboende, partnerskap, 1998, 257 f..s.
huvudsak gällerI den andra sambons fårsamtycke samboatt utan en

inte sälja bostad och bohag, hyra bostaden, låta inteckna fastut
egendom eller bostad ochpantsätta bohag. Bestämmelserna om
samtycke sambo till åtgärd den andra sambon tillämpasenav en av
också dödsboet efter avliden sambo sådannär vidtar åtgärd.en en

finns enligtDet 18 § möjlighet samtycket med domstols-ersättaatt
tillstånd.

Enligt 19 § kan i vissa fall domstol förklara rättshandlingen en som
företagits den andra samtycke ogiltig varvidutan egendomenpartens

Överlåtelseåtergå.skall eller pantsättning bohag skall dock inte för-av
klaras ogiltig den innehavaren fåtthar egendomen i besittning iom nya
god Talan ogiltigförklaring skall väckas hos domstol inomtro. om tre
månader från det den andra sambon fick kännedomatt om
transaktionen. Har lagfart eller inskrivning beviljats med anledning av
överlåtelse fast egendom eller får talan intetomträtt, väckas.av

2.2 Sambors rättsförhållanden

2.2. Samäganderätt1

Äganderätt2.2.1.1 och olika slag egendomav

Principema för äganderätt till egendom för makar registrerade partner-
och sambor desamma. En make/partner,är liksom sambo, blir ien
princip till vad han eller honägare köper för Såvälmedel. makaregna

såledessambor vardera sinäger egendom och har sina skulder.som
äktenskapet påverkasI inte äganderättsförhållandena eller skulderna

egendomen giftorätt ellerär enskild egendom. Giftorätt innebärav om
inte någon andeläger i den andrasatt egendom. Däremot finnsman
giftorättsanspråket latent anspråk delningett egendomenssom av
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10 kap.Enligt86.Agell,bodelning jfrframtidavidvärde a.a. s.en
ÄktB ingå igiftorättsgodsmakamasskalläktenskapsbalken§1

ÄktB igiftorättsgodsegendommakeskap. §Enligt 7 1bodelning. är en
enskild egendom.mån intedenden är

samborskangiftorätt. Däremotfinns ingensamboförhållandenI
bodelas ibegagnandeförförvärvatsbohagochbostad gemensamtsom

med sambolagen.enlighet

Samägandets uppkomst2.2.1.2

uppkomstenreglerarcivilrättslig lagnågon allmänintefinnsDet som
innehåller endastfrån 1904Samäganderättslagensamäganderätt.av

föreligger.utgår från samäganderätt redanregler attsom
tillsammans,egendomuppstå förvärvarSamägande kan parternaom

denockså så detDet kanhälften ärbetalarde att enat.ex. var. varaom
andradenfråga medandetbetalt egendomenhar ärparten som omsom

ellerutgifterbelopp löpandemotsvarandelagthar utparten
någon egendom.annan

äktenskapipresumtion samägandereglerad föringen i lagfinnsDet
Äktenskapsbalk 1981:85SOUsamboförhållanden. betänkandetIeller

förvärvatsFarniljelagssakkunniga bostad och bohagföreslog att som
skullebegagnande vid bodelningenför makamas ansesgemensamma

förblevmed lika andelar. Förslagettillsammansdemtillhöra utsatt
detochansågs risker förinnebära borgenäremakritik. Detstark stora

därför inte.Förslaget genomfördeskomplicerat.ansågs dessutom
samborellerflera fall godtagit makarirättspraxis harI att somman

dentill föremål inköptsblibåda kan äninkomsterhar samägare avsom
egendom kanbeträffande lösexempelandra. Somdenoch än ettena

anskaffat1986:25 ansågs möblerdär detRHnämnas att mannensom
HovR:nsamäganderätt.medförvärvade och kvinnanav mannenvar

sammanbosammanflyttat i avsiktframhöll restenattparternaatt av
ide iinkomstförhållanden likartade ochderaslivet, settstortattatt var

ansågshushållet. Mannenmån bidragit till detlika gemensamma
sig själv ochförmed samäganderättförvärvat egendomendärmed ha

bostadsfastigheterfrånrättsfall 1980-talet avseendeantalkvinnan. I ett
bostadsfastighetenoch samborhar makar trotsäga gemensamtansetts

ochfastighetenhaft lagfartmakarna eller sambomaendastatt aven
frågaframstått rättsfall därexempelalltså utåt dess Somägare.som

705, NJAsådan 1980s.k. dold äganderätt kan NJAvarit nämnas s.om
ioch 1982 589. förutsättningar693 NJA De nämns1981 soms.s.

uppkommit kanför samägande skall harättsfalldessa att anses
Äktenskapsbalken ochjfrenligt följande Tottie,sammanfattas
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promulgationslag 1990, 38 och Teleman, Bodelning underm.m., s.
och vid skilsmässa, tredjeäktenskap upplagan, 1998 33 f..s.

med förvärvet skall varitAvsikten ha skaffa bostadatt0 en gemensam
för parterna.

anspråk någotDen samäganderätt skall hagör sätt0 som
bidragit till finansieringen förvärvet.av

skall uttryckligen underförståttParterna eller konkludent ha0
förutsattavtalat eller att fastigheten skulle derasvara gemensamma.

domstolenHögsta HD har i rättsfall NJA 1992 163 prövatett s. om
uppkommitsamäganderätt i lös Måletegendom ansenligt värde.av

båtgällde byggts samboförhållande.i ettsomen av mannen
inte tillämpligSambolagen eftersom båten inte bostad ellervar var

bohag och dessutom avsedd för fritidsändamål. måletI yrkadevar
kvinnan det skulle fastställas hon ägde bättre tillänatt rättatt mannen

båten och, honhalva slutligt bestämde sin talan i HD, i andra handsom
båtentillhennes bestämdes tillrätt mindre andel. HD inleddeatt en

domskälen med redogöra för gällande rätt.att

Frågan viss egendom förvärvats sarnboförhållandeunder tillhörettom som
endera sambon bådaeller med samäganderätt skallgemensamtensam

efter allmänna förmögenhetsrättsligaavgöras principer för förvärv av
äganderätt, varvid dock måste beaktas den personliga och ekonomiskanära
gemenskap i råderallmänhet mellan innebärsambor. Dettasom att
avgörande för äganderättsfrågan i princip har tillskjutit medelär vem som
för anskaffande egendomen; båda samborna fårhar tillskjutit medel,av om
egendomen innehas med samäganderätt. Frågan haranses vem som
tillskjutit medel för inköp viss egendom bör dock inte bedömas alltförav
formellt bör bakgrund sambornas förhållandenekonomiskautan motses av

bådai övrigt. Om samborna har inkomster och den sambon t.ex.ena svarar
såsomför löpande utgifter, hyra medan stården andra för inköpmat, m.m.

kapitalvaror, bör denna uppdelning inte avgörande förav vara vem som
skall ha bekostat inköpet jfr NJA 1921 lagrådet89 ianses samts. prop.
1980/81:8 1106 f.. Inköpt sådanaegendom bör i fall i allmänhets. anses
tillhöra samborna med samäganderätt egendomen kan förutsättasom vara
förvärvad för bruk. månI den förvärvet viss egendom varitgemensamt av
beroende den sambons arbetsinsats, bör värdet därav tillgodoräknasav ena
honom eller henne. Då fråga inte bohagär eller egendomom annan som

vidare kan förutsättas förvärvad för bruk,utan kan bl.a.vara gemensamt
betydelse egendomen anskaffats i endast den sambonsvara av om ena

intresse eller förvärvats för tillgodose båda sambornasatt gemensamma
intressen. Avgörande för äganderätten bör förhållandena vid tiden förvara



förhållanden 149inbördesSambors1999:104SOU

äganderättenförändrakan intedärefter skervadförvärvet; ansessom
överlåtelse sker.verkligsåvida inte en

förförvärvatsfråga båtdetdärefterkonstateradeHD att somom envar
denbåt. fannHDförsäljningerhållits vid attmedel av en annansom
heltvilketarbeteanskaffatsbåtenförsta vargenom mannens

bådavartillmaterial,förförhållande till kostnadernaidominerande
ansågs inteoch denansågs tillhörtBåten därför habidragit. mannen

ansågsbåtenandrabruk. heller denInteanskaffad för gemensamtvara
HDPå fannbruk. grund häravanskaffad för attgemensamtvara

bifallas.inte kundetalankvinnans
kommenterattidskrift 688Juridisk 1992/93har iUlf Göransson s.

rättsfallet.

i samäganderättenAndel2.2.1.3

varderasamägande föreligger, skalldet konstateratsNär partensatt
skallsamäganderättslagenEnligt §fastställas. legendomenandel i

TelemanEnligtinte kan fastställas.lika räknadelottema när annatvara
ochtill vadandelarna i proportionberäkningkan39a.a. varen avs.

svårmycketaktuella förvärvet,tillskjutit för detmakarna attvaraen av
i tidenlångt tillbakaförvärvet liggersärskiltutföra. Dettapraktiskt när

gång.årens Telemanväxlat underinkomster kanskeoch makamas
praktiska rättslivet har makarnapåpekar i det ägavidare ansettsatt

fall där hustrunssamfällda egendomen idenhälften ävenavvar
små.insatser varitpenningmässigaoch därmedinkomster

Samäganderättslagen2.2. l

kandispositiv, vilket innebärSamäganderättslagen är parternaatt
skall gälla.avtala annatattom

samägdadet§ varje förfogandeHuvudregeln i lagen 2 överär att
förvaltningsåtgärd förutsättervidtagandehelhet elleri dessgodset av

nödvändig förbrådskandeåtgärd ochdelägarna. Ommellanenighet är
undantag.bevarandegodsets görs

nyttjande kanellergodsets förvaltningintedelägarnaKan omenas
tidvissgodset underförordnaransökadelägarevarje rätten attattom

fårgodTill ävengodomhändertas rätten utser. manman somav en
förordnas 3 §.delägare

tillgång, isamägdförsäljninginteKan parterna angesom avenas
domstolhosdem kan ansökasamäganderättslagen6 § attatt envar av
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föregendomen räkning försäljs offentlig auktion.gemensam
försäljningFörordnande kan förhindras den andra hanpartenom av om

förmår synnerligavisa skäl för anstånd. I samband med förordnande
offentlig auktion skall också, någondet yrkasrättenom om av

delägare, bestämma pris under vilket fårgodset inte försäljas 9 §.ett

Samäganderätt2.2.1.5 vid utmätning

Fråga samäganderätt kan uppkomma i samband med utmätning hosom
någondera Huvudregeln enligt 4 kap. 17 och 24 utsöknings-parten.
balken UB utmätning fårär ske det framgår egendomenatt attom
tillhör gäldenären. Eftersom det kan svårt bevisa egendomenatt attvara
tillhör gäldenären finns vissa presumtionsregler för äganderätt.

fårUtmätning ske gäldenären antecknad tillär ägareom som
egendomen i offentligt register. Den egendom det sigett rör ärom
skepp och luftfartyg 4 kap. 18 § andra stycket fastoch egendom
4 kap. 24 §. Presumtionen bryts det framgår egendomen tillhörattom

Beträffande lös egendom gäldenären tillägareannan. presumeras vara
den han har den i sin besittning, det inte framgår egendomenom attom
tillhör 4 kap. 18 § första stycket. För makar varaktigt borannan som
tillsammans och sambor gäller särskild regel 4 kap. 19 första§en
stycket. Gäldenären häräven till egendomen iägarepresumeras vara
dess helhet. Om det visas egendomen tillhör gäldenärens make elleratt

får utmätningsambo inte Påstårske. gäldenärens make/partner eller
sambo han eller hon till egendomenär samägare räcker detatt dettaatt

sannolikt. Utmätningen dågörs kommer bara gäldenärensatt avse
andel i egendomen. Till följd UB:s regler indragning kommerav om
dock normalt egendomen försäljas i sin helhet fåratt samägarenmen
sin försäljningslikviden.andel av

Lagutskottet vid riksdagsbehandlingen förslaget till UBsom av
formulerade regeln i 4 kap. 19 § uttalade inte bör bortse frånatt man

förhållandetdet egendom i makamas besittningatt t.ex.gemensamma -
inventarier i hemmet ofta samägdär och det svårti allmänhet äratt-
för make förhand säkra tillräcklig bevisningatt äganderättenen om

sådanbeträffande egendom. Utskottet anförde vidare enbartatt ett
påstående samåganderätt inte räcker sannolika skäl. I betydelseom som
i ansågssammanhanget böra det skriftlig handlingattvara av en -
exempelvis faktura framgår båda makarna står köpare.atten som-
Vidare förhållandetkan det i samband med förvärvet egendomenatt av

belopp, ungefärligen köpesummanett fråntagitsmotsvararsom ut ett
bankkonto disponeras båda makarna, förtalasom av ensamt attanses
egendomen samägd. Detsammaär bör gälla makarna i anslutningnär
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för sig.de disponerarfrån kontontagittill förvärvet varut sompengar
iinkomsterfaktiskahaftbåda harmakarnaomständighetenDen att

den kansådanfråga typisktiegendomen är attmedförening settatt
ocksåbordebrukför makarnasanskaffad gemensammaantas vara

30.1980/81:23vikt bet. LUtillmätasmeningutskottetsenligt s.

sambormellanAvtal2.2.2

inbördessinaavtal bör regleraframhålls ofta samborDet att genom
kanrättsverkningarolikaoklart vilkadockDetförhållanden. är som

från NJAHD,rättsfallsambor.mellan Iavtalåstadkommas ettgenom
samboavtal medfrågan fastställelsegällde172,1985 ettattavs.

skulleseparationvid eventuellegendominnehåll parternasatt en
reglergiftermålsbalkensochtvå delarlikaifördelas attstora om

bådadefanngiltigt. HDgälladärvid skullegiftorättsgods var
giftermålsbalkenstilloförenliga med hänsynavtaletiföreskrifterna

anfördelikadelning. HDjämkninggäldstäckning ochregler t.ex. avom
tillhänvisningenifrågasättaskälsig inte fannsoch föridet attatt
tillsyftademån hänvisningeni dengiftermålsbalkens regler

fönnögenhetsrättsligaallmännainte stredbestämmelser motsom
tillräckligträttsförhållandet inteemellertidfannHDregler. att var

måletåterförvisadekäromålet kunna ochskulleförpreciserat prövasatt
samboavtalhärmedEnligt Agell har HDtill tingsrätten. att ettantytt

gifta,förreglertillämpningföranledagenerellt kaninte somav samma
tillämpningutgått från avtalsidanå andra att ett av sammaommen

innefattatolkning skulle kunnaför giftaregler ansesgenomsom
232.Agell,avtalsvillkor giltigaförmögenhetsrättsliga är a.a. s.som
för dembindandebliravtal mellan samborsäkertinteDet är att ett

preciseradfrågatvist detvid äräven merom enomen
tillhöravtalar egendomöverenskommelse. Om samboma att enasom

framtidavidsamägd eller delas likaskallparten envaraensam
medförnågon inte föreliggerprestationochseparation attsom

tänkasköp eller byte, kan detöverlåtelsen betraktaskan att mansom
233. Detgåvoutfástelse jfr Agell, ärmåste avtalet a.a. s.som enanse

Särskildagåvoutfästelsesådan bindande.inte säkertdock äratt en
vidfå betydelsegåvoutfästelsergäller vid och kanbestämmelser

1936:83tillämplighet, § lagenavtalets bl.a. 1bedömningen seav
Ävengåva jordabalken.kap.angående utfästelse och 4 29 §av

frånunderhållsbidrag denframtidaavtalgiltigheten ett enaomav
framtidatvivelaktigtill den andra kan avtaletsambon vara om avser en

ifraktuell separation Agell, 233.inte a.a. s.men
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Även det tveksamt försambor avtal kan skapaär ettom om genom
alternativ tilldem önskvärt äktenskapet framhöll Familjelagssak-

åberopai SOU 1981:85 den förmånkunniga till sin kanatt part ettsom
befinneravtal generellt sig i bättre stöd iläge denänsett ett utansom

till sinavtal söker komma Norstedts formulärbok FolkeIrätt. av
från 1996Grauers 209 de delade meningar finnsattanges s. som

angående giltigheten avtal avhållamellan sambor inte bör samborav
från avtal reglera förhållanden.sina inbördes Detatt genom

sambordockunderstryks träffar avtal inte kan helt säkraatt som vara
på vad de avtalar verkligen kommer gälla. Samtidigt detatt att anges

svårt förstå varför skall underkänna eller jämka avtalatt ettvara man
sambor med innehållmellan med äktenskaps-överensstämmerett som
regler, ibalkens synnerhet utgå frånkan avtalspartemaattsom man

isig in vad avtalet kommer innebära i betydligtsätter störreatt
utsträckning blivande makar sig in i vilka regler kommerän sätter som

gälla för deras äktenskap.att
Även efter sambolagens tillkomst finns det i vissa fall behov för

sambor träffa individuella avtal för sinareglera inbördesatt att
förhållanden. Självklart den bristande förutsebarheten sådantär ettav

giltighet vid tvistavtals mellan förfångtill för dem. Varjeparterna
måsteavtal dock tolkas utifrån sina speciella förutsättningar i det

Sådana frågorenskilda fallet. lämpar sig knappast för lagstiftning utan
bör lösas i rättstillämpningen jfr SOU 1981:85 252.s.

centralbyrånStatistiska SCB har i intervjuundersökningen som
årföretogs 1992 och 1993 intervjuat knappt 5 000 bl.a.personer om

samboförhållanden och äktenskap. Vid undersökningen framkom att
endast 17 % samboma hade gjort skriftligt avtalettav upp som
reglerade egendomsfördelningen vid samboförhållandets upphörande

separation eller dödsfall Fakta den familjen,svenskagenom om
Demografiska 1994:2, SCB 67.rapporter s.

2.2.3 Kompensation

genomgångVid den sambors rättsliga ställning i de nordiskaav
länderna framgårnedan det framför allt i Danmarkpresenteras attsom
uppkommit praxis kompensation till försambo den obehörigaen om en
vinst den andra påsambon gjort Frågansambons bekostnad.som om
obehörig såvittvinst har känt inteär i svensk rättspraxis. Detprövats är
således oklart sambo kan tillerkännas ersättning i därförom en pengar

den andra bådas ansträngningaratt underparten genom gemensamma
fåttsamboendet tillfälle till förrnögenhetsuppbyggnad någonutan atten

samäganderätt uppstått.
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kanhemarbetande partsammanhang ärfråga i dettaEn enomannan
Frågan harhemmet.i detför arbeteersättningfå gemensamma

HD.besvarats av

äktenskaps-undersammanbottochkvinnahade2981975NJAI manenens.
årsnågra sjuk-efteravledårs tid10under närförhållandenliknande mannen

sjukdomstiden.undervårdathushållet ochhade sköttKvinnandom. mannen
uttaladeHDdödsbo. attarbeteför sittersättningyrkadeKvinnan mannensav

utfört arbetedenutgångspunkt bör avprincipiell att annansomvaraen
för arbetetersättningfåutgår börnormaltlönomfattningochsådan attart

Exempelmellaneljestavtalat ellervarit parterna.där detta avsettfalliäven
sinunderbarnansågs arbeteprincipfrån dennaundantag somvara

tillfälliga behovvidtjänsteroch vännerföräldrarnautföruppväxttid som
situationendenbedömafrågan bör atthurgälldeVadvarandra. engör man

ocharbetenförekommandei hemhushållsarbete och andrautfört ettkvinna
under äkten-medlång sammanbotttidunderhonförtjänster man somen

utförts itjänsternaansågs arbetet och part-förhållanden,skapsliknande att
sigskildePå såsarnlevnaden.i sättledintresse ettsomgemensammaernas

iersättninganställningsförhållandefrånså avgörande attomständigheterna ett
utgå.bordeintelönform av
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någraiställningrättsligaSambors3

länderandra

nordiskadeställning isambors rättsligaundersöktharKommittén
SverigeländerNederländerna. dessaBelgien och Av ärländerna samt

innehåller bodelningsregler.sambolagharlandetendadet somsom en
lagenfinns i NorgesammanboendeförlagEn omannars

sådan lagBelgien har det beslutatshushållsgemenskap och i att en
såvälförgällerCohabitation lagarStatutory Act. Dessainförasskall

hushållsgemenskap.samboförhållande iisammanboende som annan
tvåtillämplig sammanboenden mellanLagen i Norge är personer

bli tillämpligmedan den belgiska lagen endast kommerfleraeller att
förutsättning för dentvå bor tillsammans. En ytterligarenär personer

tillämplighet sittregistrerarbelgiska lagens är att parterna samman-
boende.

för-mån inbördessärskilda bestämmelser samborsI den om
förmögenhetsrättsligavanligtvistillämpas allmännahållanden saknas,

på de sammanboendes mellanhavanden.bestämmelser
ländernabeträffande nordiskanorska Samboerutvalget har deDet
samborgifta ochhur del alla sammanboendeundersökt stor av par

År deochsambor. 1995 andelen sambor iär ettvart nor-avvarsom
andelen samboroch 28ländema mellan 19 % %. Dendiska största

uppskattadei Finland. SamboerutvalgetIsland och den lägstafanns i
år sammanboendei Sverige 1995 fjärdeIsland ochi vartatt parvar

femteövriga nordiska länderna gällde dettadesambor. I vart samman-
NOU 1999:25 75.boende s.par

Danmark3.1

förrnögenhetsför-i Danmark reglerar samborsingen lagDet finns som
upplösning.förhållandena samboförhållandesvidhållanden eller ett

förhållanden.påverkar Varekonomiskai sig inteSamboendet parternas
skulder.råder för sinasamboma sin egendom ochoch över svararaven

samäganderättvad gäller för andra kanmedlikhetI som personer
iuppkomma deExempelvis samägandeför sambor.uppkomma anses

inte kanhar ekonomi och det avgörasfall där parterna vemgemensam
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till egendomen båda frånär ellerägareparterna parternaav som om
början finansiellt bidragit till inköpet egendomen. När ettav
samboförhållande upphör utgångspunkten behållerär varderaatt parten
vad den I rad domar har denäger. danska domstolenHögstaen
emellertid slagit fast till kompensation för den samborätten som

värdeskapande insatser under samboförhållandet berikat dengenom
såandra sambon denne uppnått ekonomisk fördel. Den ersättningatt en

utgår skönsmässig. Nedan redovisas någraär betydelsefullasom
danskafrånavgöranden den Högsta domstolen.

I UfR 1980.480 hade sammanbott fyra år, tvåsistadeparterna nästan varav
åren i Villafastighet förvärvats för hans och hans sambosen som av mannen

bruk. Fastigheten förvärvades lån. Parterna hadegemensamma genom
hushåll och ekonomi. Tillsammans med och kvinnangemensamt mannen

också kvinnansbodde barn. Det nödvändigt för förvärvet fastighetenvar av
båda bidrog till utgifterna i hushållet. Kvinnan hade de sistaatt parterna tre

åren före separationen haft inkomst 40 000 kr, 00053 kr,en om resp.
59 000 kr. inkomsterMannens under år uppgick till 91 000 kr,samma
126 000 kr 155 000 kr. förhållandetNär upphörde bodde kvarresp. mannen
i fastigheten och halvtnästan innan fastigheten såldes.ett Det uppstodett
vid försäljningen nettovinst 120 O00 130 000 kr. Högsta domstolenen om —
uttalade det inte fanns tillräckliga skäl fastslåatt och kvinnanatt att mannen
innehade fastigheten med samäganderätt. Kvinnan ansågs dock ha tillrätt

viss del nettovinsten. Med hänsyn till samboförhållandets längd, denen av
fastigheten och till skillnaden inyttan inkomstergemensamma av parternas

ansågs kompensationsbeloppet kunna fastställas till 25 000 kr.

I UfR 1984.166 tillerkändes hemarbetande kvinna kompensation.en
Samboförhållandet hade i år16 och hade barn.varat paret tre gemensamma
Kvinnan ägde samboförhållandetnär upphörde ingen egendom. Mannen
hade emellertid under sambotiden ökat sin förmögenhet väsentligt och när
samboförhållandet upphörde uppgick hans förmögenhet till flera miljoner
kronor. Högsta domstolen underströk kvinnan sitt hemarbeteatt genom
hade haft väsentlig betydelse för uppbyggnaden detav gemensamma
hemmet och hon bidragit till förbättra ekonomi. ansågsatt Honatt mannens
dessutom med fog ha kunnat förutsätta hon vid upplösningen sambo-att av
förhållandet inte skulle ställas medel. Kvinnan tillerkändes kompensa-utan
tion med 200 000 kr.av mannen

I UfR l985.607 hade samboförhållandet knappt åtta år. Mannen ägdevarat
varpå han sedan samboförhållandet inlettstomt uppförde villafastig-en en

het. Parterna bodde i villafastigheten med sina barn. Närgemensamma
samboförhållandet upphörde uppgick fastighetens nettovärde till
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bidragit medkvinnan totaltsamlivet hadeUnderkr.000 sett240
från bidrag. Mannenolikabelopp härrördedetta000 kr. Det170 mesta av

framhöll detdomstolen400 000 kr. Högstamed cirkabidragit atthade var
byggnadsarbete,delsi fastighetenhade investerat egetgenomsommannen

huvudsakligenförmögenhetsökningenlån ochdels atttaatt uppgenom
bidragit tillansågs inte haKvinnani fastigheten.värdestegringberodde

i denförmögenhetsökningentillutgifter ellerparternas gemensamma
något belopp.tillerkänna hennedet fanns skälomfattning attatt

intedeunderhållsskyldiga varandra och ärverinteSambor är mot
varandra.

med makar,rättsornråden jämställs dock samborvissaInom t.ex.
samboförhållande kan enligtupphörhyreslagstiftningen. Närinom ett

tillhyresrätteninte harhyreslagen denden danska parterna somav
Är sambomahyresvärdens samtycke.dennalägenheten över utanta

sambonkvar i bostaden har denskall bo rätt attöverens somom vem
kan dom-hyresförhållandet. Vid oenighet mellanfortsätta parterna

ibo kvarskall hastolen bestämma rätt attparternaav somvem
bostaden.

efterlevandeförmånligare arvsskatteregler förtillämpasVid enarv
bestått undersamboförhållandetarvingarför obesläktadesambo än om

erhålla för för-ersättningefterlevande sambo kan dessutomtvå år. En
beståttsamboförhållandetdöd och,försörjning vid samboslust omav

två år, enligt arbetsskadeförsäkringslagen.ersättningunder
politiskt fast-sociallagstiftningen individualprincipenInom är en

till deninnebär hänsyn inteutgångspunkt. Detta änlagd annatatt tas
förhållanden. ansökergiftekonomiska Närsökandes ompersonen

Äkta makarbistånd dock hänsyn till den andra makens inkomster.tas
försörjningsskyldiganämligen i vissa fall gentemotvaraanses

inkomst-för sambonsvilket inte gäller sambor. Den andravarandra,
således betydelse vid bedömningenarbetssituationoch är utan av en
erhålla bistånd.möjlighetersambos att

oftastmedan äkta makar sambeskattas. DettasärbeskattasSambor är
reglernaför samboma. fördel för samboma docknackdel Entill är att

gäller förenligt källskattelagstiftningen intesubsidiärt sam-ansvarom
endast för makar.bor utan

Rättspolitik

År bestå-i /Egteskabsudvalget,1969 tillsattes Danmark utredning,en
både åren 1971-1983politiker och sakkunniga. Underende utgavav

sammanfattadeutredningen nio betänkanden. I betänkande 8nr
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ståndpunkter behovet lagreglering för sambor. Försinaudvalget om av
ansåg udvalget äktenskapet den bästa rättsligadet första äratt ramen

familj.känslomässig och ekonomisk för Detför säkra trygghetatt en en
därför viktigt attraktivframfördes äktenskapet tillgöraattsom en sam-

få ogiftaför ned antalet sammanlevande. Som konsekvenslivsform att
alla fördelarföreslogs med leva tillsammanshärav att att utan att vara

utgå avståndlagstiftningen. detgifta skulle För andra udvalgettogur
från utforma samlad lagstiftning för befaradessambor. Detatt atten

kommaskulle införahärigenom äktenskap andra klassen.att ettman av
ansågs samboförhållandena så olika sinsemellanDessutom detattvara

möjligt införainte bestämmelser endast genomsnittligt till-attvar som
önskemålgodosåg och intressen. Udvalget fann dock detparternas att

områdenbeträffande enstaka införasborde till skydd förregler den
parten.svagare

Något utrednings- pågåreller lagstiftningsarbete inte i Danmark om
rättsligasambors ställning.

Finland3.2

Någon särskild lag reglerar sambors förrnögenhetsförhållandensom
finns inte. Sambor kan inneha egendom med samäganderätt. Samboför-
hållandet i sig skapar någondock inte presumtion samäganderätt.om
Bevisning krävs det formella ägarförhållandet inteatt motsvararom
vad samboma Nedan tvåredovisas angåenderättsfallavsett.
samäganderätt.

HD 1988:85
den tid samboförhållandeUnder hade hade byggtett varat ettmannen

påegnahemshus sin fastighet. Mannen kvinnanoch bodde i huset med sina
fem barn. När kvinnan flyttade från det hemmet krävde hongemensamma

domstolen skulle fastställa förelågsamägande till bostaden med hän-att att
tillvisning det betydande underhålls- och förtjänstarbete utfört tillhon godo

för sin familj. Hovrätten fastställde förelåg medsamägande hänvis-stora att
långatillning den tid samboforhållandet hade domstolenHögstavarat.

ogilladedäremot talan med hänvisning påvisatstill intedet hadeatt att
kvinnan och skulle ha också kvinnan skulle del iägaavsett attmannen en
egnahemshuset.

HD 1992: 48
fall fastställdeI detta Högsta domstolen tvåsambo ägde fordonatt en

med sin sambo fordonen registrerade i dengemensamt trots att var senare
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ansågs målet införskaffatsbevisat i fordonen hadeDetsambons attnamn.
räkning.för gemensam .

fördelning vid upplösningNågra särskilda regler egendom ettavom av
behåller tillgångar ochsamboförhållande finns inte; sinaochvar en

samboförhållande berättigadupphör kan samboskulder. När ett en vara
insatser familjens matför ekonomiska inköptill ersättning t.ex. av

harhem och han eller honarbetsinsatser skötsel barnoch av som
förmån vinna fram-för den andra sambon. Möjligheternagjort till att

emellertidkonstruerade skuldförhållandengång dennamed ärtyp av
några angående frågan ersättningNedan redovisas rättsfalloklar. om

för insatser.

1993:168HD
långvarigt samboförhållande, i söndring, hadeUnder hade slutatett ensom

inkomster till underhållsina for familjen och hus-kvinna använt genom
förmånhållsarbete fori hemmet verkat till familjen. kvinnanFörutom att

underhållet ocksådeltagit i gjort dethade barnen hadedetta honsätt av
för införskaffa fastighetenmöjligt egnahemshuset där famil-ochattmannen

förmån fått ansågsbodde. Kvinnans ha intejen bo i hemmetatt ettav som
tillräckligt vederlag för de insatser hon ökninggjort och lett tillsom en av

Sådanaegendom. slutsatser kunde inte hadras kvinnan skulleattmannens
haft för avsikt bidra till ökning i fallegendom detatt atten av mannens
samboförhållandet skulle sluta i söndring. ansågs därförKvinnan ha rätt att
få rimlig ersättning för sina insatser tillerkändesHon ersätt-aven mannen.

med 000 Omning 45 FIM. varit gifta kvinnan med stödhadeparterna av
få 000giftorätten kunnat 185 FIM.

1988:27HD
hade under samboförhållandet på fastighet byggtEn kvinnans ettman

bostadshus och Som förvederlag sitt arbete skulle boett garage. mannen
förhållandei Kvinnans ochhuset. hade i söndringdock slutatmannens sam-

tidigt huset blev färdigt. Mannen hann inte flytta in. Eftersomsom man-ens
arbetsinsats hade varit gåttbetydande miste sittoch hadenens ommannen

för det byggnadsarbete ansågsvederlag han utfört för kvinnan, han ha rätt
rimlig penningersättning henne. 20 000Mannen tillerkändesatt en av

FIM.

1988:28HD
samboförhållande påUnder hade sin sambossin fastighet medett en man

byggtmedel skulle och sambonanvändas honomsommarstugaen som av
Mannen dog emellertid innan blev färdig och kvinnangemensamt. stugan

inte utnyttjakunde Eftersom det inte kunde kvinnans avsiktstugan. antas att
varit medel till byggandet ansågs kvinnan havederlag,att stugan utange av
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få ersättning tillerkändes 85 000 FIMdödsbo. Kvinnanrätt att av mannens
placerat imotsvarade vad hon kunde visa hon penningmässigtattsom

stugan.

särskilda bestämmelser gäller för bostadslägenheter.Vissa sambors
fårsambotiden den sambo hyresgäst hyresav-Under är sägasom upp

bådaendast med den andra sambons samtycke. Om sambomatalet är
kan domstolen, sammanlevnaden beslutahyresgäster upphört,när vem

fåskall fortsätta hyresförhållandet.samboma Om endast densomav
hyresgäst sådantsambon kan domstolen inte fatta beslut.är ettena

underhållsskyldigainteSambor lag ochvarandra enligtär ärvermot
inte varandra.

Rättspolitik

våren 1991 tillsatteUnder Justitieministeriet kommission, "Familje-en
förkomrnissionen", utreda farniljebegreppet i lagstiftningen.att

skulleKommissionen bl.a. förmånerutreda vilket rättigheter,sätt
och skyldigheter bundna till individens ställning i samhället. Denvar

också utreda fannsskulle det behov det rättsligagöraett attom av
såfamiljebegreppet enhetligt lagreglema blev neutrala till alla deatt

samlevnadsformerolika finns i förhåll-samhället inte ett annatsom om
Årspecielltningssätt motiverat. 1992 framlade Familjekommis-var

sionen sitt principbetänkande 1992:12 tvådär föreslogbl.a. attman
kön skulle kunna registrera sitt partnerskap. Mansammapersoner av

föreslog sambolagstiftning med i princip konstruktionäven en samma
hushållsgemenskap.den norska lagen Kommissionens förslagsom om

någonledde inte till lagstiftning.
Justitieministeriet tillsatte i december utredning1997 meden upp-

gift dels utreda vilka lagstiftningsåtgärder förbehövsatt attsom av-
lägsna de rättsliga olägenhetema i anslutning till samlivet mellan parter

kön, dels för samordna samarbetet skilda departe-mellanattav samma
fråga.i denna Bakgrunden härtill frånhemställan riks-ment var en

regeringen.dagen till Utredningens arbete slutfördes i juni 1999. I
betänkandet Justitieministeriet, Lagberedningsavdelningens publika-

föreslåstioner 2/99 kön möjlighetskallatt attpersoner av samma ges
parförhållande.registrera sitt En registrering parförhållandet fåskallav

rättsverkningar äktenskap med undantag för reglerettsamma som som
endast gäller det könet och reglerna adoption och styvbarns-ena om
adoption. -
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Island3.3

samboförhållanden finns inte.Någon särskild lag om
för sinaråder sin egendom ochsambomaoch överVar svararaven

samägande-för andra kanmed vad gällerlikhetskulder. I personersom
förfoganderättsambo har oinskränktför sambor. Enuppkommarätt en

dendenne ellerlägenhetEn samboegendom.sin ägeröver som en som
samrådai sälja eller lägenhetenbor kansambonandra pantsätta utan att

andra sambon.denmed
underhållsskyldighet Enligt barn-varandra.ingenSambor har mot

harförsörjningsplikt sambornasambo barnharlagen mot somen
också för den andra sambons bam.gemensamt men
inteSambor varandra.ärver

upplösningfördelning vidNågra särskilda regler egendom avom av
utgångspunktensamboförhållande finns inte. I avsaknad avtal ärett av

behåller båda bidragit tillsin egendom. Om sambornaochatt envar
fördelas egendomens efter varderaviss egendom värdeköpet par-av

insatser.tens
uppstå endast den förvärvsarbetatProblem kan sambon harnär ena

förhållandet. Tidigare dömde domstolarna särskildunder ersätt-ut en
sambo hade arbetat i hemmet sambotiden, s.k.ning till den undersom

hushållsföreståndarinna. ersättningNumera döms ingen särskildlön till
hemarbetande få i egendomden sambon kan i stället del denut men

samboförhållandet sådananskaffats egendomunderhar attgenomsom
Vidinnehas med samäganderätt. bedömningen av om sam-anses

till sambo-har uppkommit har domstolarna oftast hänvisatäganderätt
förhållandets ekonomiska samboför-längd, den samhörigheten under
hållandet, användning sambomas egendom och parternasgemensam av

inkomst.respektive
Följande rättsfall belyser de regler utbildade ikan rätts-som anses

tvisterpraxis för uppkommit vid upplösning sambo-avgöraatt som av
förhållande.

1982:1141Hrd

år samboförhållan-och kvinnan bodde tillsammans cirkaMannen 3,5 innan
Båda förhållandet.det upphörde. samborna förvärvsarbetade Mannenunder

samboförhållandetärvde under hade sedanoch kvinnansummaen pengar
sparade medel.tidigare De köpte tillsammans fastighet och bil.en en

domstolen fann bådaHögsta till köpenhade bidragitatt parterna men
det kunde inte säkert fastställas vilka belopp och hade Vidareutgett.var en
fann domstolen det bilen och fastigheten ochutrett att var mannens
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tillgångar fast enbart ide registreratskvinnans att mannensgemensamma
ansågs hälftenoch kvinnan berättigade tillMannen var avnamn.

värde.egendomens

1990:1581Hrd

samboförhållandet år 1986.fall varade i 36 innan upphördedetta detI
avsåg fastighet, vissasommarhus, banktillgodohavanden ochTvisten etten

Mannen registrerad till fastigheten och sommarhusetvärdepapper. ägarevar
såväl kvinnanmedan innehade banktillgodohavanden ochsom mannen

med ungefär lika belopp. huvudsakvärdepapper Det istora var mannen
förhållandethade haft inkomster iunder medan kvinnan hade arbetatsom

samboförhållandetsdetta fann domstolenhemmet. Trots med hänsyn till
tillgångarnalängd värdet skulle delas lika.att av

skattelagstiftningenEnligt kan sambor beskattas makar sam-som
beskattas detta till fördel för dem skattemässigt. Förutsätt-ärom

härförningarna de varaktigt århar bott tillsammans i minstär etten
eller de har barn tillsammans eller de tillsammans.barnväntaratt att

Socialförsäkringssystemet sambor äkta makarrättger samma som
förmåner.till rad Härför krävs samboförhållandet varit registreratatten

Ävenfolkbokföringen i år.i sambor har ellerän väntarettmer som
sådanabarn tillsammans har till förmåner förhållandetförutsatträtt att

registrerat i folkbokföringen. Exempel förmånerär ärsom avses
livränta, olycksfallsförsäkringarpensioner, sjukförsäkringar.och

Rättspolitik

pågår någotIsland inteI utrednings- angåendeeller lagstiftningsarbete
sambor.

3.4 Norge

Någon reglerarlag sambors förmögenhetsförhållanden finns inte.som
juridisktSambor ensamstående. Sambor ochsett ägeranses som var en

sin egendom och för sina skulder. Sambor kan inneha egendomsvarar
med samäganderätt vilken kan uppkomma olika Samägandesätt.

föreligga egendom förvärvatsnär insats.antas genom en gemensam
beståDenna insats kan såväl i ekonomiska bidrag till familjens under-

håll arbete i hemmet hushållsarbetemed och bamskötsel. Densom
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år RetstideneNorsk"husmorssamägande" kom 1975första domen om
bordei hemmetbl.a. hustruns arbeteI domen1975:220. attangavs
underförvärvatsbedömningen egendommed vidräknas av om som

och detförvärvad makarnaskalläktenskapet attgemensamtanses av
rättskänslastrid med dagens samhällsuppfattning ochiskulle attvara

konstruktionnågot olägenheten med dennaDen ärhävda störstaannat.
skallkravbetydande rättsosäkerhet vilkahärskardetatt somomen

egendomsamägande skall uppkomma och vilkenförställas att somom
forRetsstillingensamägandet jfr Vindeløv, Vibeke, m.fl.omfattas av

samlevende 31, GAD, 1988.ugifte s.
samboförhållandets tillerkännasefter upphörandesambo kanEn

ersättning förden andra sambon. Det kan exempelvis gällavederlag av
för utgifteri det hemmet eller ersättninghushållsarbete gemensamma

denhaft vid renovering fast tillhörsambo egendomt.ex. somavsom en
sambon.andra

Några fördelning upplösningregler egendom vid ettom av aven
utgångspunktensamboförhållande finns inte. avsaknadI avtal är attav

behåller emeller-sin egendom. Sedan 1991 finns det i Norgeoch envar
hushållsgemenskap till felles bolig innbotid lag Lov rettom om ogen

når husstandsfellesskap inne-opphører 4 juli 1991 45. LagenNr.av
håller basal skyddskaraktär upplösningregler träder in vidav som av

hushållsgemenskap separation dödsfall.genom eller vid Den ären
hushållsgemenskaper tvåtillämplig mellan fleraäven än personer.

tillämpning förutsätter inte registre-Lagens ogifta ochäratt parterna
år tvåde 18 minstrade och de bott tillsammansär överatt attpartner,

hushållsmedlemår barn tillsammans.eller Lagenväntar ger en
betalningmöjlighet bostad ochövertaatt mot gemensamtgemensam

Någothelt eller delvis tillhör hushållsmedlem.bohag kravsom annan
på egendomen skall ha införskaffats för begagnandeatt gemensamt

hushållsmedlemsinte. För Övertagande vid död krävsställs ett atten
särskildadet föreligger skäl och krävs föreligger starkadetattannars

skäl.
värdering skäl förVid det föreligger särskilda över-en av om

tagande vid hushållsmedlems död skall avvägning mellangörasen en
och intresset hos efterlevande hushållsmedlemmarbehovet och den
arvingar. Ett centralt sådanavlidnes vid värdering ärmoment en even-

behov. Andratuella barns i värderingen sammanboendetsärmoment
varaktighet och det hemmet byggts gemensamtom gemensamma upp

hushållsmedlemmama. ocksåoch för bruk Detgemensamt av anses
naturligt lägga vikt vid efterlevande hushållsmedlem sålt sinharatt om

för hushållsgemenskapen.bostad etablera tillVidareattegen ser man
hushållsmedlemsefterlevande hälsotillstånd, ålder möj-och konkreta

skaffa sig Påligheter bostad. detsättatt en annan samma anses vara
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eventuellavärdera den anknytning och det behovnaturligt att som
hushållsmedlemmenavlidne förefter den hararvingar övertaatt

förhållandet efterlevande eventuellteller bohaget. Detbostaden att en
ocksåtill egendomen skall Eventuella avtalvarit beaktas.inte samägare

ocksåhushållsmedlemmarmellan den avlidne ochträffats ärsom
företas.skall in i den helhetsvärdering skallvägasmoment somsom

flera hushållsmedlemmar skall skeprioritering ellerFör att av enen
omständig-avlidnes arvingar skall det föreligga speciellaframför den

innebär medlemmar i boendekollektiv harheter. Detta att tex. ett
framgångsvårare vinna krav efter-med enligt lagen änatt t.ex. en

sambo med bam.levande
Även vid värderingen starka skäl föreligger närav om samman-

bryts grund andralevnaden på orsaker dödsfall hänsyn tillän tasav
hushållsmedlemmars intressenolika och behov. iDet är stort sett

skäl sammanlevnaden bryts dödsfallgrundnärsomsamma av som
Situationenbeaktas. dock inte riktigt densamma eftersomär parterna

separationvid under livstid ofta jämbördiga och har likaär storten
behov bostaden. Det därför befogat med restriktivitetär störreav en

tillerkänna hushållsmedlemvad gäller rättigheter bekostnadatt en
hushållsmedlem. Kravet starka skäl medför med-attannanav en en
boendekollektivlem sällan vinner framgång påmed kravettav
hushållsgemenskapensbostaden vid upplösning på grund änannatav

dödsfall.
inte underhållsskyldigaSambor och inteär varandra ärvermot

varandra.
Sambor likställs i vissa fall med makar det gäller den socialanär

trygghetslagstiftningen och i skattehänseende.

Rättspolitik

År 1987 avslutade det norska Ekteskabsutvalget sitt arbete med en
de ekonomiska förhållandena mellanöversyn makar NOU 1987:om

Instilling till ekteskapslov del H. Utvalget föreslog lagregelny en
enligt vilken egendom förvärvades båda makarna blev samägdsom av
mellan dem. Vid värderingen förvärvat denav vem som gemensamma
bostaden och bohaget ocksåskulle läggas vikt vid makes/makasen
arbete i hemmet. Bestämmelser härom infördes i lov 47 1991nr om
ekteskap. Det norska Husstandsfelleskapsutvalget har behandlatsom
ogifta sammanboendes förhållanden önskade inte motsvarande lag-en
stiftning för ogifta sammanlevande. Utvalget avstånd fråndock intetog

rättspraxisden utvecklat sig beträffande samägande för sambor.som
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uppgiftUtvalgetsSamboerutvalget.1996 tillsattes attHösten var
med hänsynsamboförhållandenproblemställningarutreda de resersom

skulle Utvalgetförmåner förpliktelser. Dessutomochtill rättigheter,
makar,medlångt likställa samborsamhället börvärdera hurprincipiellt

sinsemellan ochförhållandena sambornamellangällersåväl vad
hurUtvalgetVidare skulleoch samhället. övervägasambornamellan

med dettasamboförhållande och i sambandkonstitueras övervägaett
registrering.tvingandeellerfrivillig

1999:25NOUi maj 1999redovisade sitt arbeteUtvalget
samborskallEnligt Utvalgets förslagsamfunnet.Samboeme og

områden underoffentligrättsligamakar bl.a. vissamedlikställas
samboförhållandethar barn ellersambornaförutsättning gemensamtatt

förhållanden skalltvå år. Beträffande inbördessambomasi etthar varat
hushållsgemenskap inskränker deinföras i lagenkapitelnytt om som

har barnrådighet bostad och bohag. Samborsammanboendes över som
fåsamboförhållande två år skallihar rättellertillsammans varatvars

deförslagetekonomi. Dessutom skall enligti varandrastill insyn
utvecklats itill husmorssamägande och vederlagmöjligheter som

underhålls-Någon likadelning ellerlagfästas. egendompraxis av
samboförhållandet upphörden andra sambonskyldighet närgentemot

gångerfå fyrabortföreslås inte. En sambo skall testamentera
bröstarvingestill den andra sambon hindergrunnbeloppet utan av

sambo-ellerförutsättning samboma har barnUnderlaglott. attatt
sittatvå år efterlevande hai skall samboförhållandet rätt attvarat en

såvida avlidne särkullbam. Rättenoskiftat bo inte den harikvar att
oskiftat bortfaller den efterlevande etablerari bositta kvar ett nyttom

samtyckasamboförhållande. dockavlidna sambons arvingar kanDen
oskiftade boet.efterlevande detta sitter kvar i dettill den trotsatt

samboförhållanden föreslåsNågon registrering inte.av

Belgien3.5

för sinarådersamborna sin egendom ochochVar över svararen av
förför sammanboende liksomSamäganderätt kan uppkommaskulder.

kaningenEgendom samägdandra när parternaanses vara avpersoner.
samägdeller till den. Egendomhan honbevisa ärär ägareatt som

vardera med lika delar inte visas.ägas parten annatav omanses
Även från någon ömsesidigskillnadsambor inte, till makar, harom

underhållsskyldighet, ekonomisk kompensa-har domstolarna utdömt
ilämnadetidigare sambor blivit illa behandlade ellertion till ensom

också tidigaredålig situation.ekonomisk Det har häntmycket att en
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fått kompensation domarekonomisk för hemarbete. Dessasambo
förmögenhetsrättsligasig allmänna bestämmelser.grundar

underhållsskyldigainte ochvarandra enligt lagSambor ärverär mot
Möjligheternavarandra. egendom begränsasinte att testamentera attav

egendomen undantas till legala arvingar.delen av
möjlighet möj-Sambor har samlevnadskontrakt. Dennaupprättaatt

tvåstår för försambor och könlighet öppen samtmotsattav samma
sammanbor i hushållsgemenskap.personer som annan
sambors förmögenhetsförhållandenlag införas iEn vägär attom

CohabitationBelgien Statutory Act. Lagen under hösten 1998antogs
inte i tvåhar kraft. Lagen kommer bli tillämplig förträttännu attmen

låtersammanbor och registrera sin samlevnad.personer som som
Registreringsförfarandet såväl för sammanbor iär öppet personer som

samboförhållande för sammanbor i hus-ett som personer som annan
hållsgemenskap. Enligt lagen de sammanboende skyldiga efterär att
förmåga bidra till kostnaderna för sammanboendet. En sammanboende

föransvarig den andra skulder hänför sig tilldessaär partens om
ellersammanboendet till barn bor hos de sammanboende. Ingenett som

fårsamboma den andra sambons samtycke sälja, hyra ellerutan utav
inteckna eller det hemmet. Egendompantsätta gemensamma som anses

samägd grund äganderätten inte utredas, skall vidkanattvara av
den död efterlevande såvidaden inteövertaspartens parten,ena av

avtalats. Det härvid den efterlevande mottagitannat attpresumeras
hälften egendomen gåva den avlidne. Flertaletav som av av

ibestämmelserna lagen indispositiva fåroch inte avtalas bortär genom
samlevnadskontrakt.

3.6 Nederländerna

Sambor inte varandra och i princip underhållsskyldigaärver inteär
varandra. vissaI extraordinära fall underhåll utgåkan dockgentemot

för tid efterkortare det förhållandet upphört, exempelvis denatt om
sambon har slutat förvärvsarbeta för hushållet.sköta Sam-att attena

uppståägande kan mellan sambor särskilt beträffande bohag som sam-
boma anskaffat bådaoch där betalt egendomen eller där detgemensamt
inte visaskan samboma vissa fall inomI social-är ägare.vem av som
lagstiftningen likställs sambor med makar, folkpensionvad gällert.ex.
och änkepension.

Sambor vill knyta rättsverkningar till sitt samboende kan delssom
samlevnadskontrakt, delsupprätta ingå partnerskap.ett registreratett

möjligheter stårDessa i princip föröppna även personer som samman-
bori hushållsgemenskap.annan
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bor tillsammans kanTvå fleraeller upprätta ett sam-personer som
Innehållet iförtryckta avtal har utarbetats.levnadskontrakt. En mängd

någonting hindrarfinnastycks intevarierar och detavtalen attsom
tillämpasgäller för gifta skallregler ävenavtalarsambor att som

ocksånotarius publicus och kanSamlevnadskontrakt utfärdasdem. av
vadkonsekvenser förAvtalet har inga utöverregistreras. parterna som

vissafår avtalet inte. INågon tredjedäri. rättsverkanregleras mot man
samboför-tjäna bevis förkan avtalet docksammanhang att ettsom

sarnlev-ovanligtföreligger. Det inte samborhållande upprättaratt
sådanaNågra svårigheter tillämpningvid tolkning ochnadskontrakt. av

uppstått torde dockvid vanligasteinte domstolarna. Detkontrakt har
skall gällamuntligen kommer vadsamborna överensatt somomvara

samboförhållandet tillsammans,Alla borupphör.när personer som
samlevnadskontrakt.släktingar, kan upprättaäven nära ett

två möjlig-januari 1998 har sammanborden lSedan personer som
såvälpartnerskap. Lagen gällerhet ingå registreratatt personer av

ingår partnerskap skallkön. De registreratmotsatt som av samma som
får minstoch de inte registrerade skallogifta departner,vara varavara

fårår de inte ellergamla och släkt. Förälder barn,18 näravara mor--
får såledesoch syskon inte partnerskap medfarförälder- barn registrera

Minst Nederländernaskall medborgare ivarandra. parternaen av vara
uppehållstillstånd får ingåmed i Nederländernaoch endast personer

partnerskap. registrerat principregistrerat Ett partnerskap har i samma
äktenskap. Den väsentliga skillnaden mellanrättsverkningar ett ettsom

någonharoch äktenskap partnerskapet intepartnerskap ärett att
förhållandeeffekt bam.till den andrajuridisk partners partnemsen

avlider, efterregistrerat partnerskap upphörEtt när partnernaen av
eller skriftligt hosdomstolsutslag avtal upprättasettgenom som

år 1998 ingickoch registreras hos notarius publicus. Underadvokat
Två556 registrerat partnerskap. tredjedelar4 personerav paren varpar

kön medan tredjedel kön.motsatten var personer avav samma
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överväganden beträf-förslagoch4

sambolagenfande

tillochlagstiftningenBakgrunden till4.1

och förslaguppdragkommitténs

utgångspunkterNågra principiella4.1.1

lag-frågan hurFamiljelagssakkunnigatillårs direktiv1969I togs upp
samlevnad. Detäktenskapsliknandesig tillborde ställastiftaren ut-

så långt möjligt bordelagstiftningdirektivenitalades att varaen ny
moralupp-och olikaförhållande till olika samlevnadsformerineutral

Äktenskapet inomcentral platsborde haha ochfattningar. enangavs
farniljerättsliga lag-försöka till denbordefamiljerätten, attsemen man

onödiganågra skapadebestämmelserinte innehöllstiftningen som
gifta sig.familjskaffar barn och bildarsvårigheter för dem attutansom

iFamiljelagssakkunniga oklarhetenpekade1972:41SOUI ett
fann neutralitetsbegreppetKommitténneutralitetsbegrepp.allmänt att

två olika tolkningar.heltkunde ges
enskildaneutralitetsbegreppet innebartolkningenDen attattvarena

samlevnad iför derasvälja vilka skall gällasjälva fick somnormer
regelkomplextillhandahöll särskiltallmännafamiljen. Det ett som var

ochvidlösa de problem uppkommerutformat för att mannenssom
åtnjutandeifamiljefunktioner. kommasamlevnad med Förkvinnans att

Någraingå äktenskap.samlevanderegelkomplex hade dedetta attav
ingå äktenskap ochanspråk på samlevande verkligen skulledeatt

således neutraltregelkomplexet ställdes inte. Samhälletutnyttja var
innebarandra tolkningendem full frihet välja. Den attattattgenom ge

förelåg samhälleliga regleringenbara denneutralitet mannensavom
förhållande till detinbördes relationer och derasoch kvinnans av

ingåttdesamhället densammautanförliggande oavsettvar om
således för gifta ocheller ej. regler skulle gällaäktenskap Samma

sambor.
behållas medäktenskapet rättsinstitutEftersom skulle ett ensom
ansåg det inteinom familjerätten, Familjelagssakkunnigacentral roll

förogiftakonsekvent regler för samlevandemöjligt att somge samma
möjlighet förverkliga i ställetgifta. neutralitetstankenEn attatt var
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områden innehållför ogiftaregler samlevande medsärskilda ge samma
ansågs fickför gifta. En fara härmedreglerna kunna att manvarasom

i direkt strid med de vilja, nämligen dessaeffekter samlevandes om
underlåtit gifta sig just i syfte undgå sin för-rättslig regleringattatt av

förutsåg svårig-Samtidigt Farniljelagssakkunnigabindelse. betydande
precisera den faktiska situation i reglerheter med vilkenatt samma som

gifta skall gälla.för
giftemiålsbalken1973:32 ändring i uttalades deI attprop. om m.m.

bådespeciella problem ekonomisk denoch personlig artav som
samlevnadenäktenskapliga mellan familjelivoch kvinna och derasman

till tillhandahållerupphov det nödvändigt lagstiftarengör att ettger
Äktenskapsrättensregelsystem gifta.särskilt för regler skulle dock

tillämpliga dåendast i fall ingåttkontrahentema hade äktenskap igöras
form lagen anvisar.den Detta skulle innebära de människoratt som

undersammanlever äktenskapsliknande förhållanden dvs. under i
princip sociala och ekonomiska betingelser giftasamma som personer,

eller anledning inte ingåvill äktenskap, ienmen som av annan
åtskilliga avseenden blev underkastade andra rättsregler de gifta,än
vilket skulle kunna oförmånligt för bådadem eller för enderavara av

utgångspunktenMeddem. äktenskapet måsteoch grundatäratt vara
ansågsfrivillig överenskommelse ofrånkornligt.det sagda dock vara

Samtidigt framhölls det det givetvis inte få förekommaböratt att
barnens intressen blir tillgodosedda därför föräldrarna intesämre att
gift sig med varandra.

Även i utskottsbetänkandet bet. 1973:LU20 underströks betydel-
människors frihet utformasjälva sitt personliga liv, väljaatt attsen av

samlevnadsforrn och bestämma de etiska skall gälla förnormer som
Äktenskapetderas familjeliv. borde bevaras den normala funk-som

för familjebildningtionen för det helt övervägande flertalet människor.
framhöllsSamtidigt det borde eftersträvas Skatteregler och regleratt att

förmånersociala fårhuvud sådant innehåll de inteöver taget attom
påverkar kontrahentemas val samlevnadsforrn.av

FamiljelagssakkunnigasI år 1972 avlärnnade betänkande föreslogs
särskild lag ogifta samboendes bostad. Lagenen om gemensamma

kraftträdde i den januari1 1974 prop. 1973:32, LU 20, rskr. 256.
påLagen uppbyggd års1959 lag med särskildasättvar samma som

bestämmelser makars bostad. blevGenom lagen detom gemensamma
möjligt för den vid upplösning samlevnaden lösenparten att motena av

den bostaden denöverta andra efter behovsprövning,gemensamma av
förutsatt bostaden innehades med hyres- eller bostadsrätt.att

Familjelagssakkunniga fortsatte sitti årarbete efter 1973 utredaatt
ytterligare lagregler föreslåsskulle för sammanboddeom personer som

gifta. I SOU 1978:55 sambo giftaAtt och sigutan att rapportvara en
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intervjuunder-Familjelagssakkunniga resultatetpresenterade av en
sjunkandetill denföretagits för undersöka orsakernasökning attsom

ogiftasammanboendeoch ökningen antaletgiftermålsfrekvensen av
officiellaockså denochsammanställdes bearbetadesI rapportenpar.

allmänhet hadesamboende iframkom i destatistiken. Det rapporten att
inbördesderasrättsregler gälldedålig kunskap demycket somom

förhållande.
bakgrundFamiljelagssakkunniga,1981:85 framfördeSOUI mot av

från börjanfannsdetnärrmda större änrapport, att ett utrymme man
iinföra till skydd för denlagreglerantagit parten ettatt svagare

påtvingasamboförhållande, därigenom kunde sägasutan att man
sig. Det sadeslagstiftning de harkontrahenterna attmotsatten som

spela centralståndpunkten äktenskapet rättsinstitut skulleatt ensom
Översynen farniljerättsligafamiljerätten kvarstod. denroll inom av

alltså tillhandahålla lösningarskullelagstiftningen ut att
såsomi första inom denproblem, hand för äktenskapetjuridiska ramen

iför farniljebildning, utanför denna dennormala formen ävenmen ram,
dennamån starkt behov lagregler kunde föreligga där. Motett av anses

föreslogs reglering sambors hem.bakgrund en av gemensamma
innebar förslaget bostad förvärvatsBland och bohagannat att som

begagnande vid bodelning tillhöraför skullegemensamt anses
lika andelar, dessförinnantillsammans medsamboma oavsett somvem

En skuld hänförlig till egendomen skulleegendomen.ägt som var
måni den skulden värdet denavräknas, dock endast motsvarade av

egendomen. Efter det skulderna skullebelastade avräknats netto-att
frångicksbehållningen delas lika. förslag dock i propositionen.Detta

1986/87:1regeringen i framlade omarbetad versionNär prop. aven
Familjerättssakkunnigas förslag samborsregleringom en av

hem sades anledningen lagstiftningen iattgemensamma vara
tillhandahålla på praktiskabegränsad utsträckning bör lösningar

juridisk påkallat skydda dendet särskilt förproblem när är attart,av
samboförhållande.i det inteDet underströksparten ett att varsvagare
såfråga skapa därigenomutförliga regler för samboratt attom man

villeåstadkom äktenskapsliknande lägre dignitet. Deett system somav
heltäckande juridiskt derasskulle tillämpasett systernatt mer

ingåsamlevnad fick äktenskap. betonades framträdandeDet detatt
i äktenskap det bygger överenskommelsedraget frivilligärett att en

och kvinna skallmellan visst regelsystematt ettmanen en om
tillämpas deras samlevnad 1986/87:1prop. 40.s.

Även i utskottsbetänkandet praktiska1986/87:LU18 frarnhölls de
reglering förhållanden.skälen för sambors inbördes Deten av

konstaterades det oklart vilka kanrättsverkningaräratt som
åstadkommas månavtal mellan blirsambor i vilken deochgenom
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tillhänvisadtredje avsaknad avtalIgällande ärmot man. av man
derascivilrättsliga regler för tvister mellan samborallmänna om

ansågs intefördelning. civilrättsliga reglernaoch dess Deegendom ge
uppstår upplösningeni den situation vidledningtillräcklig ettavsom

kunde resultatetsamboförhållande. Vid tillämpningen dessa reglerav
med hänsyn till den ekonomisktframstå stötande partenssvagaresom

ansåg det fannsdenna bakgrund utskottets majoritetintressen. Mot att
detvägledning för upplösningenlag kundebehov avsom geav en

hemmet.gemensamma
ihemjanuari 1988 trädde lagen sambors1Den gemensammaom

kraft.
i kraft.tidpunkt trädde lagen homosexuella samborVid samma om

Riksdagens tillkännagivande4.1.2

kritiseradesmotion till riksdagen mot. l991/92:L408I en
frånsambors olikalagstiftningen hemgemensammaom

ifrågasatteutgångspunkter. Motionären behovet särskilda regler förav
och detheterosexuella homosexuella sambor och framhöll att

långvarigäktenskapsrättsliga regelsystemet vidnormalt bör tillämpas
mellan och kvinna.samlevnad Enligt motionären bordeen man enen

ståndutvärdering sambolagstiftningens konsekvenser till ikommaav
fåsyfte skall underlag till bedömning lagarna äratt man en av om

och tillfredsställanderelevanta löser de problem de ärsättett som
lösa.avsedda att

anledningMed motionen uttalade lagutskottet bet.av
ståndl991/92:LU32 det angeläget kom tillutvärderingatt attvar en

beträffande sambolagen. påDet borde enligt ankommautskottet
bestämma i vilket formerregeringen sammanhang under vilkaochatt

sådan utvärdering skulle ske. Utskottet riksdagenhemställde atten
regeringenskulle till känna vad biföllutskottet anfört. Riksdagenge
hemställanutskottets rskr. 1991/92:236.

Statskontorets4. l rapport

År 1993 Justitiedepartementet Statskontoret i uppdrag att ettgav som
första led i utvärderingen fram underlag för belysa antalta ettatt

frågor.särskilt angivna Utvärderingen skulle främst sikte attta
belysa sambolagens övergripande syfte bereda denattom svagare-

minimiskydd vid samboförhållandes upplösningparten ett ett -
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iuppdragetStatskontoretredovisadeseptember 1993Iuppfyllts.
1993:24.StatskontoretutvärderingSambolagenrapporten en-

före-uppdragetinomintervjuerdefannStatskontoret somgenom
stöd-olikaförföreträdareochfamiljerättsadvokatermedtagits

mån detIdensyfte.övergripandesittuppfyllerlagenorganisationer att
intressendentillvaratarintelagen partensförekommer att svagare

detochbristfälligalagenkunskaperna attärberoansågs detta att om
små ekonomi-sigdetlagligasinsvårt hävda rätt när rörkan att omvara

värden.ska
vissaavsåg främstsambolageninvändningar restesDe mot som

tillämpningsornrådet.begränsningar itillämpningssvårigheter och vissa

hearingarSamboendekommitténs4.1.4

denberedasyfte kanövergripande sägasSambolagens att svagarevara
fåupplösning. Församboförhållandesvidminimiskydd attettettparten

tvåanordnatuppnåtts kommitténharsyfte hardettakunskap om
advokater,hearingen deltogförstaVid densambolagen.hearingar om

ifinnsdeltagarförteckningm.fl. Endomaresocialtjänstpersonal,
f.d.Agell,Andersdeltog professorhearingenandraVid denbilaga 2.

Lind.GöranuniversitetslektomOlle Höglundjustitierådet samt
medkontakterupprepadesyfte, haftidessutom,Kommittén har samma

Tottie.regeringsrådet Larsf.d.
sambo-kritikmångai avseendenframkomhearingama motVid

orättvisatillämpningssvårigheter ochavsåg främstKritikenlagen.
rättspolitiskkritiseradeslagenbodelningarvid ävenresultat urmen

tendensenansågs befästsambolagen haBlandsynvinkel. attannat
familjestabilitet.lågbidragit tillgifter sig ochintemänniskor en

ansågssambolagentillämpningenproblemet vidfrämstaDet varaav
detsamboförhållande börjar ochsvårt närdet avgöra närär ettattatt

ihopbörja boMångaslutar. utan att varaprovpersoner uppgavs
dem.tillämpligblirsambolagenvid vilken tidpunktmedvetna om

oklartdetisärslut flyttasamborNär gör attutan omvarauppgavs
svårig-sammanboendet. Dessatillämpligfortfarandesambolagen är
Mångafusk.förskapaansågs leda till rättsosäkerhet ochheter utrymme
Omorättvisor.också bodelningsreglema skaparpåpekade storaatt en

undertillden samboninförskaffas förbostad sparatsom enapengar
bedöm-samboförhållandet för ärvdainleds ellerlång innantid pengar,

Äveningå bodelningen.bostaden skulle iorättvistdes det attvara
exempelorättvisa.bedömdes Somskuldtäckningsreglema angavsvara

meddelabehöverstudiemedelsskulder sällanmed storaatt personen
problemMånga debohag.andel bostad ochsinsig somavavav
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uppståpåpekades vid tillämpningen sambolagen dock fallaav uppgavs
på allmänhetens dåligatillbaka mycket kunskaper sambolagensom

innehåll. flestaDe advokater hade erfarenhet utgått frånsamborav som
innehållsambolagens det verkliga. Exempelvisär änatt ett annat tror

många sambor all ingåregendom i bodelningen så saknar deelleratt
kännedom bostad och bohag kan komma bodelas denatt attom om ena

begär det. ocksåsambon Det finns sambor i och med detror att attsom
såhar tillsammans likställsbam de med gifta beträffande bodelning,

Informationsbehovet bedömdes således mycketetc. stort.arv vara
ansågskritikenTrots sambolagen inte så dålig bordedenatt tasvara

bort. synpunktDenna framfördes dem vid sambolagensäven av som
Äventillkomst lagen infördes. bodelningsresultatet iemot attvar om

flera fall blir orättvist bedömdes sambolagen till hjälp för denvara
i många fall. Flera deltagarna betonade lagen intepartensvagare attav
någotibör utvidgas avseende, medan ansågandra bil ochatt t.ex.

fritidshus införskaffats för ingåbruk borde isom gemensamt
bodelningen och lagen i övrigt bordeäven skydd tillatt störreettge
den parten.svagare

bilaga finnsI 3 förteckning de frågoröver diskuterades viden som
kommitténs hearingar. Vid frågavarje hänvisas till det avsnitt i
betänkandet där diskussionen har sammanställts.

4.2 Kommitténs allmänna överväganden

Kommitténs bedömning förslag:och Sambolagens övergripande
syfte bereda den minimiskyddatt vidparten ettsvagare ett
samboförhållandes upplösning skall fortsättningsvis bestå.även

finnerKommittén dock nuvarande lagstiftning inte till fulloatt
uppfyller detta syfte vissa förtydliganden ochutan andraatt

måstelagändringar vidtas.
Lagens rubrik skall Sarnbolagen.vara

Kommittén kan konstatera människor i dag väljer i alltatt högreatt
grad leva sambor. Mot denna bakgrund har frågan väckts intesom om
sambolagen bör tillhandahålla heltäckande reglering. Det ären mer
emellertid tveksamt detta möjligt sambolagen i allt förutanom att
hög grad signärmar den äktenskapsrättsliga regleringen. Ett
samboförhållande innebär rättsförhållande uppkommer mellanatt ett

någon uttrycklig viljeförklaringparterna utan från sida. Såparternas
sambolagens definitionsnart samboförhållande kanettav anses
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förutsägabestämdhetgår medsällantill och detslår lagenuppfylld att
ingripandesambolagen sättinträder. Omtidpunktdenna ettnär mer

kommitténsdetförhållandeninbördessambomas ärpåverkaskall
uppkomstenförtidpunktklarbör finnasdetuppfattning avatt en

åstadkommasbarasådan tidpunkt kanEn nästanrättsförhållandet.
sambor.defrånviljeförklaring ärregistrerbar attparterna omgenom en
leda tilltänktsambolagendet skydd ärfall kan attI geannat som

inteberörsdirektivkommitténsrättsförluster. Iochrättsosäkerhet
ÄktB. Enligtförhållande tilliställningsambolagensfrågan om

skälnågra bärandeemellertid inteföreligger detmeningkommitténs
skullemindreellerför samborregleringinföratill varaatt som meren

ÄktB. harlagstiftningsärendeni tidigarehar anförtsSommedlikvärdig
skalljuridisktheltäckandeönskar systemde att ett mersompar
elleringå äktenskapmöjlighetpå samlevnadderastillämpas att

fortsättningsvisdetKommitténpartnerskap. ävenregistrerat attanser
fullständigainstitutför dessainomfrämst bör som mervara ramen

förhållandeninbördessarnlevandelösningarjuridiska pars
tillhandahålls.

innehållabörsambolagendet finns deSamtidigt attsom ansersom
framkommitpå kommitténs hearingarreglering, har detutförligen mer

Kommittén villborde ha införts.sambolagen aldrigsynpunkter att
infördesframhålla innan sambolagenhäravanledningmed att var

träffatillingått hänvisadeinte äktenskapsammanboende attpar som
oklart vilkaförhållanden. emellertidsina inbördes Det äravtal om
sambor, ochåstadkommas avtal mellankanrättsverkningar genomsom

undersökningargällande tredje Desådana avtal blir mot somman.om
mycketdetinfördes visade dessutomsambolageninnangjordes att var

samboförhållanden.några träffades mellan iavtalovanligt parternaatt
sambolagenför givet de lösningarför sig inteochkan iDet atttas som
Sambolagensamtliga situationer.sambor itillhandahåller allapassar

ibodelningsreglemaavtala bortmöjlighetemellertid attparternager
regleringen.

påståttsvidarehearingar har detPå kommitténs att
sig ochgifterbefäst tendensema folk intesambolagstiftningen har att

allmännaockså lagen därmed bidragit till denhävdatsdet har att
redanpå emellertidolyckligtutvecklingen Detsociologiska sätt.ett var

ingångna börjadeantalet äktenskapsextiotaleti slutet attsomav
ingångnaårligenårPå fem minskade antaletdramatiskt.reduceras

lågoch 80-taletfrån 60 000. Under 70-talet000 till 40äktenskap
förlåga nivå, undantagingångna medäktenskapantalet samma

förändringar iår 1989 vilken kan förklarasgiftermålsboomen av
vigslarantaletänkepension. Under 90-talet harbestämmelserna om
antaletNedgången har helt kompenseratsytterligare.sjunkit nästan av
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samboförhållanden jfr Familjebildning och familjeupplösningnya
1980-talet, SCB,under Demografiska 1990:1 och Statistiskrapporter

årsbok Eftersom99. ingångnaantalet äktenskap sjönk redanavsevärt
ikraftträdandeföre sambolagens kan denna utveckling knappast anses

följd sambolagen. månI vad sambolagen befästhar utveck-avvara en
lingen saknar kommittén underlag bedöma. frågeställning fårDennaatt

liggadessutom utanför kommitténs uppdrag. Enligt kommitténsanses
finnsuppfattning det dock inga skäl årtolv efternärmareatt nu -

sambolagens ikraftträdande avskaffa lagen.-
sedandet gäller utformningenNär nuvarande lagstiftning drarav

bl.a.kommittén framkommitvad vid kommitténs hearingarav som-
sambolagen den slutsatsen sambolagen mångai fall bidrar tillattom -
någorlunda rättvis uppdelning bostad och bohag vid etten av

samboförhållandes upplösning. Lagen således den partenger svagare
visst skydd beträffande de värden grundläggande vidett ärsom

uppbyggnaden hem. Mot bakgrund den kritikett gemensamtav av som
framförts vid hearingama det dock enligt kommitténsär uppfattning
uppenbart lagstiftningen i vissa fall behöver förtydligas och i delatt en
fall utvidgas för den fåskall godtagbart skydd.att parten ettsvagare
Kommittén kommer nedan inventera olika problemställningar iatt
sambolagen och lägga fram förslag i de delar där förtydliganden och

fårandra lagändringar erforderliga för lagens syfte skallattanses
uppnås.

Kommittén vill redan i detta sammanhang frågan lagensta upp om
rubrik. Enligt kommitténs uppfattning torde de bland allmänheten, som
överhuvudtaget känner till lagens förekomst, kalla den sambolagen.
Även jurister kallar oftast lagen för enbart sambolagen. Redan detta
faktum talar för ändrad rubricering lagen. Det kan visserligenen av
framhållas nuvarande rubrik, lagen samborsatt hem,om gemensamma

information vad lagen omfattar rubriken sambolagen.änger mer om
Vad framkommit i bl.a. Statskontorets redovisadesom rapportovan
visar dock kunskapen lagen hos så bristfälligatt ärom attgemene man
informationsaspekten inte kan bärande bibehållaskälett attanses som
nuvarande rubrik. Mot bakgrund det anförda finner kommittén attav
lagens rubrik skall ändras till "sambolagen".

Kommittén vill i detta sammanhang något fråganberöraäven om
information lagen. Med hänsyn till vad framkommit iom som
Statskontorets och vid kommitténs hearingar får det stårapport anses
helt klart informationsinsatser behöveratt stora för förhindragöras att
såväl rättsförluster rättsosäkerhet. Detta särskilt viktigtärsom om
kommitténs förslag genomförs. Kommittén återkommer i avsnitt 4.9 till
frågan infonnation.om



Överväganden sambolagen 177betraflandeförslagoch1041999:SOU

ochsamboförhållandes uppkomstEtt4.3

upphörande

hearingamavidDiskussionen4.3.1

regelnågon uttrycklig närinnehåller inte ettSambolagen om
Mångaupphör.detelleruppkommersamboförhållande när av

denerfarenhetpraktiskhadehearingamaviddeltagarna av
sambolagenspåtaladesföranleder. Detdettarättsosäkerhet attsom

införståddallsintetillämpligt ärkan bliregelsystem parten som
samboförhållande harvilken tidpunktFrågan och vidmed det. ettom

omständighet harviktig eftersom dennaansågs särskiltupphört
bestämmelserfleratillämpningendet gällerbetydelseavgörande när av

månvadansågs idetSärskilt oklartsambolagen.i vara
kommitsamboförhållandet upphört överenshar attnär parterna om

Dettillsammans.fortsätter boslutförhållandet storaär attmen
ochsamborframställa sigföreligger ömsomattutrymme somsom

hushållsgemenskapsammanboende ienbartömsom en annansom
efterlysteMångafusk. deltagarnamöjligheter tillansågs öppna enav

inlettssamboförhållande haskalllagreglering när ett ansessom anger
upphört.skall haoch detnär anses

samboförhållandeföreliggerNär4.3.2 ett

ogift kvinnasamboförhållande föreligger enligt sambolagen närEtt en
äktenskapsliknandeunderbor tillsammansogiftoch manen

förhållandemed ärförhållanden. Vad att ettavsessom
allmänEni 1986/87:1.äktenskapsliknande diskuterades prop.

isammanleverochkvinnanutgångspunkt att enmannenangavs vara
samliv,ingår sexuelltvari normaltkortvarig förbindelse,alltförinte

fallihushåll ekonomi ellerbostadoch vartsamtgemensamt gemensam
bordehar barn tillsammansOm sambornaekonomiskt samarbete.ett

utgå från äktenskaps-samlevnadenregelmässigt kunna ärattman
tydaansågsfolkbokföringsadress kunnaliknande. En attgemensam
samlevnadbostad och derasoch harkvinnan attgemensammannen

omständighetertillfällig. Det betonades dock andraendastinte är att
Om dendetta.i det enskilda fallet talarföreliggakan mot enasom

arvingar och universellainbegripet avlidens testaments-parten en
samboförhållande förelegatföreligger eller harbestridertagare att ett

folkbokföringsadress,harkvinnan ochtrots att mannen gemensam
omständigheteransågs ankomma den redovisadet parten att som

åberopade självdeklarationer,bestridandet. Genomstöder parternaav
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bidragsansökningar och anmälningar till försäkringskassanhyresavtal,
vittnesbevisning bedömdes det finnas goda möjligheter kunnaoch att

fråninneboendefallen sambofallen. samrnanborskilja Om parterna men
båda folkbokförda enligtdem eller adress bordeär en annanen av

de intepropositionen har barn helhets-om gemensamma en- -
förhållandebedömning deras ske. tillämpligFör lagen skallattav vara

ha hushållskall perrnanentbostad,parterna gemensamten gemensam
förhållandet skalloch ha under inte allt för kort tid. Ivarat en

sex månaderpropositionen riktmärke. Andra faktorer,ettangavs som
förekomsten mellan kvinnan ochett gemensamt testamentetex. av

ansågs dock kunna anledning till tidkortare kundeattmannen ge
sådanVid helhetsbedömninggodtas. förekomstenutöveren uppgavs,

sådanakunna beaktas faktorer folkbok-testamente, attav som
föringsreglerna ibland kan leda till kyrkobokföring får skeatt annan

bostadsadressen,adress avtal mellan vissaän att ett parterna om
familjeangelägenheter kan tyda äktenskapsliknande samlevnaden

bankkonton eller liknande kan peka isamt att gemensamma samma
riktning.

Lagrådet i lagstiftningsärendet kravet varaktighet hostog upp
förbindelsen och någon gånguttalade frågantorde uppkommaatt

rollvilken viljeförklaring bör ispela sammanhangetparternas egen
ansågs368.a. Det det kan visas ochatt attprop. s. om mannens

kvinnans uttryckliga vilja förhållandederas skallär attgemensamma
samboförhållande,betraktas torde detta i allmänhetettsom vara

utslagsgivande den faktiska varaktigheten förhållandet.oavsett av
mångakan gångerDet svårt fastställa näratt ettvara

Ävensamboförhållande föreligger. vissa riktlinjer för prövningenom
har lämnats i motiven, fråganhar till del överlämnatsstor
rättstillämpningen. Ett avgörande visar tillämpningsproblemen ärsom
NJA 1994 256.s.

Målet avsåg utfå försäkringsbelopp frånrätten grupplivförsäkringatt ett en
efter avliden Den avlidne hade tecknat grupplivförsälcringen person. en

förmånstagarförordnandemed generellt till förmån för i första handett
make eller sambo och i andra hand arvingar. Mannen hade barn,tre varav

fråntvå tidigare äktenskap och med kvinna sig haett ett en som uppgav
varit sambo med den avlidne. Tvisten gällde huruvida försäkringsbeloppet
skulle tillfalla barnen eller kvinnan sambo. Parterna överens attsom var om

förmånstagarförordnandettolkningen skulle ske med ledningav av
sambobegreppet i sambolagen.

målet framkomI och kvinnan förhållandehade haft fast iatt ettmannen
årsfem tid och de hade barn. Mannen hadeatt ett gemensamt en egen

lägenhet han flyttat till efter skilsmässan och han folkbokfördsom var
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och hani lägenhetende flesta sina tillhörigheterHan hadeden adressen. av
villa. Ii henneshade de sammanbottdit. Enligt kvinnansinfick post

åkte dit ochtillfälligt hanhade baralägenheten övernattat menmannen
från äktenskapetdet tidigareträffade ibland sinochhämtade posten son

for denhaft kvarenligt kvinnan lägenhetenhadedär. Mannen attmest
hadede inteHonkunna gemensamtskulle övertas attuppgavav sonen.

några föremål husvagn förförutomanskaffat semestrar.gemensammaen
betaladefrågan ekonomi framkom detAngående att mannengemensamom

villan,förkvinnan svarade för kostnadernasin lägenhet ochförhyra men
någraalla utgifter. De hade dock intedelade andrade gemensammaatt

också ochekonomi. framkomoch de hade delad Detkonton att mannen
ensamstående. hadesig Mannenskilda sammanhangikvinnan uppgett vara

från lägenhet ochsinsjälvdeklarationer gjort avdrag för arbetsresorsinai
underhållsbidrag Kvinnan hadetill barnet.för detavdrag gemensamma

bostadsbidrag ensamboende.bidragsförskott ochuppburit som
så gemenskapfann vid helhetsbedömning näraTingsrätten atten en

förelegatlagen och försäkringsvillkoren hadei parternaavsessom
samboförhållande fornågot i bemärkelsevarför dennaemellan, var

handen.
ansåg tillsammanshade sin huvudsakliga bostadHovrätten att mannen

försäkringsvillkorenskvinnan i kvinnan i lagensmed villan och ochatt
mening sambo med mannen.var

förhållandemajoriteten ansågHD och kvinnansatt varmannens
äktenskapsliknande, särskilt med hänsyn till de hade ett gemensamtatt

frågan ansågs tillsammans. HDDen avgörande de boddebarn. vara om
detunder ochfann hänvisning till bevisningen framlagts i hovrätten attsom

saknades anledning betvivla kvinnans uppgift hon ochatt att mannenom
hushållsutgiftema, bostad hoshuvudsakligadelade hade sinatt mannen

ansågs sambolagensSåledes och kvinnan sambor ikvinnan. mannen vara
försäkringsvillkorens mening.och

ansågjustitieråd gjorde bedömning. med hänsynDeTvå atten annan
konsekvent handlatoch kvinnan myndigheternatill gentemotatt mannen

påstodåtskilda, ändålågde levt bevisbörda den atttungom en somsom
varit fullt möbleradsammanlevt. Det konstaterades bostadde att mannens

dagligaföretett hansvid hans död tydliga tecken bebodd,och att attvara
år fråntill låg två mil kvinnansunder alla kommit denna bostadpost som

frånsett gångkläder inköptvilla och och gemensamtatt mannen en-
någonnågot haftinte förvarat lösöre hos henne de intehusvagn samt att-

sig.ekonomi, hushållsutgiftema mellan Detde delatävengemensam om
utgångspunkt i HovR:nskunde denna bakgrund inte medävenmot -

sambor vidbevisbedömning visat kvinnan varitochattanses mannen-
förtidpunkten död.mannens



Överväganden betrafiandeförslag sambolagen SOU 1999:104och180

fönnånstagar-rättsfallet TolkningkommenteratharAgell av
Juridisksamboende enligt sambolagen,och begreppetförordnande

HD,ff.. främsta kritik riktastidskrift 1994-95 517 Hans mot atts.
enbartförenklat inriktade domskälenett resonemang,genom

iutgången både HD-majoritetenavgörande för ochboendet attsom
idettanågon mån och de skiljaktiga ledamöterna i högre grad trots

sig till självadrog in omständigheter inte hänfördebedömningen som
boendet.

samboförhållandeskall haNär4.3.3 ett anses

upphört

någon förhållandetbestämd tidpunkt för hafaktumDet näratt anses
ansåg lagrådetinte erbjuds i sambolagen vid tillkomstupphört lagens

förutsåg lagrådetsvaghet prop. 1986/87:1 372. fallI oklaras.vara en
kunde komma bli ömtåligdet nödvändigt med omfattande ochattatt

få samboförhållandetutredning för underlag för prövningenatt av om
Ävenej.upphört eller fylligt utredningsmaterial skulleettom

befarade lagrådetförebringas själva bedömningen och vidatt av om -
samboförhållandetvilken tidpunkt upplösts skulle kunna bli en-

grannlaga uppgift.mycket Visserligen borde räknakunna med attman
fall inte skulle vållaflertalet komma ibekymmer praktiken.att

Lagrådet ändå fall frågan uppståexempel där kangav om
samboförhållandet skall ha upphört eller inte. Exempelvis kundeanses

tvåtänka sig den situationen sedan länge samboendeattman personer
grund uppkommen konflikt "påmellan dem har flyttat isär prov.av

tvåexempel hållEtt sambor har börjat bo skilda tillannat attvar
följd dem i sitt arbete fåtthar placeringatt ort,avav en en annan

utomlands. Om sådantkanske den avlidasambon i läge skulleettena
ansågs kunna bli tvistdet vilket statusförhållande egentligenom som
rådde vid tiden för dödsfallet.

exempel svårtEtt det kan fastställanärannat ettattvara om
samboförhållande upphört och tidpunkten för upphörandet är när ena

gällande förhållandet upphört inte flyttatgör attparten trots att parterna
sådanfrån varandra. En situation förelåg i 1989:56.hovrättsfallet RH

Fråga måleti kvarsittningsrätt i den bostaden ochvar om gemensamma om
bodelningsförrättare. En förutsättning för skulle bifallasansökan häromatt

varit sambor i lagens mening vid sambolagensatt parternavar
ikraftträdande. Mannen och kvinnan hade bott tillsammans i cirka 20 när

i april 1988 flyttade från villan. hadeDe barn.ett gemensamtmannen
några århade innanMannen flyttadehan inlett förbindelse meden en annan
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dessutomhadeMannensamliv hade upphört.sexuellaochkvinna parternas
skulleönskadeför hanuttryck att parternaatt separera.gett

lång tidmycketsedantillsammansbottbeaktadeHovrätten att parterna
kvinnanochBådebruk.anskaffat fördei hem gemensamt mannenett som

hadeDebohaget.ochför fastighetenkostnadernabidragit tillhade
iintogMannenbåda ekonomiskt.bidroghushåll, vilkettillgemensamt

hadehemmet. Demåltider i det gemensamtsina etthuvudsak gemensamma
kräverlagenuttaladebåda del. Hovrättenuppfostran atti attbarn togvars

styckeni alladetäktenskapsliknande intesamboförhållandet skall attvara -
hadesåledesfannidealäktenskap. Hovrätten parternaskall attettmotsvara

förhållanden efteräktenskapsliknandeundertillsammansbott
och lagenhemsamborslagenikraftträdandet attgemensammaomav

förhållandet emellan.tillämplig demföljaktligen var

eftersjukhusvårdades samboma611994I NJA enen avs.
ansöktegod för sambonarbetsplatsolycka attnär ommanen

måletFråga iförordnas enligt sambolagen.skullebodelningsförrättare
samboförhållandet upphört.omvar

undersammanbottmålet och kvinnanframkomI att mannen
år 1988 skadadesförhållanden åtta åräktenskapsliknande i när mannen
tvåkvinnan hadevid arbetsplatsolycka. Mannen ochsvårt gemensammaen

bodelnings-i godMannens ansökte egenskapbarn. attav man ommor
yrkandet.bestredenligt sambolagen. Kvinnanförordnasskulleförrättare

sjukhus.vårdatsolyckan hadeskadades vid hanAlltsedan mannen
kyrkobokförts hennesförsorgden godehadeMannen genom mannens

någrahadeolyckstillfállet inteKvinnan föreadress. att parternauppgav
ändrat dennaoch varken hon ellerplaner att att mannenseparera

inställning.
tillsammansbottkvinnan intekonstaterade ochTingsrätten att mannen

någon viljeyttringinte föranlettsderas separationolyckansedan att avmen
Intelheller ansågsolyckanefternågot aktivt handlande dem.eller av

förbättrashälsotillstånd skullefallvisat de för detha attparterna mannens
boendet. Attåteruppta detför avsiktinte hade att mannengemensamma

ansågspå adressförsorg kyrkobokförtsden gode annangenom mannens
således visatfann inteTingsrätten detsjälvständig betydelse.sakna att

begäransamboförhållandet följdupphört. Till härav kunde ommannens
bifall.bodelningsförrättare inte vinna

samboförhållande upphörHovrätten parternaatt ett gerom en avangav
ansågförhållandet intebrutet.avsikt Hovrättentillkänna är annatatten

sjukdom oförmögenframkommit grundän attatt avge envarmannen av
behörigansågsådan inte godeviljeförklaring. Hovrätten denatt varmannen

intesamboförhållandet fann deträkning bryta ochföratt mannens
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tillräckligt för samboförhållandet skulle upplöst underatt attanses mannen
lång tid skulle komma vårdas sjukhus. Hovrätten lämnade därföratt

bifall.besvären utan
HD tvist uppkommer samboförhållandenär huruvidaattangav ett

föreligger eller har förelegat bör avgörande i allmänhet de faktiskavara
förhållandena råder råtteller har jfr 1986/87:1 252 365,som prop. s.
368 och 371 f.. Om och kvinna, vilka varit sambor ien man en
nyssnämnda mening, någonsedan tid tillbaka faktiskt inte borrent
tillsammans, bör emellertid anledningen till hållde bor skilda kunnaatt
beaktas. Om skälet denär inlagd sjukhus ellerärt.ex. att ene annan
vårdinrättning, får samboförhållandet i princip bestå såvida inteanses

Ävenhar i del ansågandra situationerparterna HDavsett annat. atten
hänsyn bör kunna till avsikter. Enligt HD saknades dettas parternas
emellertid stöd för samboförhållandes upphörande skulleatt ett vara

någonberoende uttryckligen förklarat han elleratt honparternaav av att
samboförhållandetbryter eller gjort liknande tillkännagivande. Omannat

emellertid den för sådanuttryck ståndpunkt, måsteparten gettena en
samboförhållandet regel ha såvidaupphört, inte förklaringensom anses
klart strider de faktiska förhållandena. En ansökan förordnandemot om av
bodelningsförrättare ansågs uttryck sökanden uppfattningenharattge att
samboförhållandet upphört. fannHD den gode behörigatt attmannen var
för ansöka bodelningsförrättare skulle förordnas. Den godeattmannen om

ansågs också ha behörighet för hans räkning uttryckattmannen ge
uppfattningen samboförhållandet upphört jfr beträffandeatt god mans
behörighet väcka talan äktenskapsskillnad föratt huvudmannen, Tottie,om
Äktenskapsbalken, 503. Den gode ståndpunkt ansågs intes. mannens
oförenlig med de faktiska förhållandena. På grund härav biföll HD
ansökningen förordnande bodelningsförrättare.om av

förhållandeEtt liknande prövades i RH 1997:98.

måletI hade under flera år varit samboende med kvinna i hennesen man en
bostadslägenhet kvinnannär grund sjukdom tvingades tillav
sjukhusvistelse och därefter bo i s.k. gruppbostad. I samband medatt en
avhysning från den kvinnan förhyrda bostadslägenhetenav mannen av
den grund kvinnans hyresavtal upphört enligtatt mellan kvinnan ochett
fastighetsägaren träffat förlikningsavtal invände samboför-attmannen
hållandet inte upphört.

Hovrätten ansåg det inte visat upplösaatt parterna avsett att
samboförhållandet i samband med kvinnan lämnade lägenheten. Mannenatt

därför sambo enligt jordabalkenatt och eftersomvar anse som
fastighetsägaren inte vidtagit föreskrivna åtgärder ansågs hyresavtalet ha
övergått mannen.
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samboförhållandetstidpunkten förinledningsvis berördes ärSom
detgäller5 §tillämpningenVidi sambolagen.centralupphörande av

upphört.förhållandettidpunktvid vilkenochfastställakunnaatt om
§ första7bestämmelser,i flera andraproblematik t.ex.möterSamma

förhållandenautgår från närskuldtäckningstycket somom
kap.i 9vadvarioch §samboförhållandet upphörde 14 att somanges

ÄktB samborförskallmakar gälla§§ även samt109 och sägs om
väcks skalläktenskapsskillnaddåtidpunkt talanför denställetiatt om

frågor idesamboförhållandet Fleradå upphör.daggälla den av
ställningavsnitti följande kommerkommittén tasambolagen attsom
begärasskallvilken bodelningtidsfrist inominförandetill, t.ex. av en

i boetfinnsför egendom närredovisningspliktinförandeoch somav
för sambo-tidpunktenberoendesamboförhållandet upphör, är attav

fastställas.upphörande kanförhållandets

förslagöverväganden ochKommitténs4.3.4

samboförhållande skallFörutsättningarna för4.3.4.1 att ett anses
föreligga

samboför-förutsättningarna förgrundläggandeFörslag: De att ett
förhållande föreligga skall desammaskall när-somanses vara

samborskall tillämpligdirekt blilagenvarande. För ävenatt av
lättför-informativ ochför lagtexten skall bliochkön att mersamma

§införas i 1definition begreppet samborståelig skall dock en ny av
sambolagen.

svårigheter kan uppkomma det gäller avgöraDe när ettatt omsom
nackdelar.givetvissamboförhållande föreligger innebär stora

förhållandenäktenskapsliknandeSammanboende under rätts-ger
inomområdenpå flertal utanför sambolagen,verkningar t.ex.ett

Även detdet angelägetsociallagstiftningen. i dessa sammanhang är att
tillämplig integår lagstiftningen ellerförutse är parteratt somom

bor tillsammans.
något kännetecknarvadinte enkeltfinnsDet sätt att somange

1986/87:lSom iäktenskapsliknande samlevnad. uttalandena prop.
få avgörandet.många förolika kriterier kan betydelsedetär somanger

fråga helhetsbedömningfall blir detvarje enskiltI göraatt avom en
omständigheterna.
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svårigheternakritik riktatsDen för framför allt sambomamotsom
samboförhållandesjälva enligt lagens meningavgöra näratt ett

föreligger bör enligt kommitténs uppfattning på påtalatsallvar. Somtas
på hearingama och vilket rättsfallet 256NJA 1994 visaräven ärs.

framgångmöjligt, kan med framställa sig själv ömsomen person som
ensamstående,sambo allt efter vad lägligt. Detta kanömsom ärsom

givetvis upplevas stötande. Med hänsyn till sambolagens karaktärsom
skyddslagstiftning inger det emellertid betänkligheter inteattav

tvåbetrakta som sambor enbart den anledningen de iattpersoner av
tidigare sammanhang, detta framträttdem,när gynnat som
ensamstående. Sammantaget emellertid problemställningardeger som
framförts till kommittén skäl lagstiftningen regleraröver näratt se som

samboförhållande föreligger.ett
lösning förEn förenkla bedömningenatt när ettav

samboförhållande föreligger skulle kunna det i lagen uppställsattvara
påkrav samlevnaden registreras för sambolagen skall bliatt att

tillämplig. Fördelen härmed järnförd med nuvarande ordning är att
förutsebarhet överskådlighetoch främjas. Nackdelen dockär att
prövningen blir någon möjlighet beaktastereotyp, utan att
omständigheterna i varje enskilt fall. Resultatet skulle kunna bli
stötande inte registrerat sin samlevnad ändåparternaom men var
sambor eller registrering skett i fallalla bodde isär.parternaom en men
Risken påfallandedessutomär den skyddslagstiftningatt som
sambolagen skulle förlorad.utgör Det kan nämligen inte antas vara
de i bäst behov skyddär väljer registrera sinattpersoner som av som
samlevnad. ordningEn med registrering utgår från tanken sambomaatt

grundar sin samlevnadsformär på medvetet valetten grupp som
mellan reglerat och oreglerat samboende. Enligt kommitténsett ett
uppfattning torde detta inte fallet. De flesta sambor glidervara
förmodligen i samboförhållande några övervägandenett utan om

Ävenvilken rättslig reglering tillämplig förhållandet.ärsom om en
ordning med registrering samboförhållanden skulle införas talarav
således förmycket behov kommer finnas reglering föratt ävenatt av en
de inte registrerat sin samlevnad. kvarstår ocksåDärmedpersoner som
problemet med definiera samboförhållandenär föreligger. Motatt ett
denna bakgrund kommittén registrering samlevnaden förattanser en av

sambolagen skall bli tillämplig inte framkomligatt är Det bör iväg.en
stället fortsättningsvis de faktiskaäven förhållandena skallvara som

samboförhållande föreligger.avgöra ettom
samboförhållandeEtt föreligger enligt 1 § sambolagen ogiftnär en

kvinna och ogift bor tillsammans under äktenskapsliknandeen man
Ävenförhållanden. det i l986/87:1 utvecklats vadom prop. som avses

med begreppet äktenskapsliknande förhållanden ihar det huvudsak
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äktenskapsliknanderättstillämpningen näravgöraöverlämnats att
gångermångadeträttsfall visarPubliceradeföreligger.samlevnad att

äktenskapsliknande ärsvåra avvägningar. Begreppetfrågakan bli om
allmännai detsåväl lagstiftningeniväl inarbetatsigi föroch som

förpålagentveksamtdetdettarättsmedvetandet. Trots ettär om
sambomedvadförståeligt sättenskilda enavsesanger sompersoner

ochlångvarigatillför lätt tankarnasamboförhållande. Uttrycketoch ett
tillsammanshar barneventuelltsarnboförhållanden därstabila parterna

föri ochMångatill världen.barneller planerar sättaatt par somunga
känslomässigaperiod där denlängreundertillsammanssig bor menen

kanske inteframtiden oviss,ochfortfaranderelationen är serprov
Ändå sambolagenbliräktenskapsliknande.särskiltförhållandesitt som

lagstiftningeninomockså fall. Vidare hari dessatillämpligi regel man
för samborförhållandenäktenskapsliknandeuttrycketförbehållit av

homosexuellthuruvidaråda delade meningartordekön. Det ettmotsatt
äktenskapsliknandespråkbruk underkan sammanboi allmänt ansespar

könomfattas dock samborRedan i dagförhållanden. samma avav
sambor.homosexuellaihänvisning lagensambolagen omgenom en

föreslå6.3.3betänkandet avsnitti seKommittén kommer attsenare
såvälgälla för samboroch sambolag skall motsatt somatt avsammaen

bådainkluderakön sambor skalloch begreppetatt gruppernasammaav
iblanddethomosexuella sambor harsigsambor. När det rör omav

förhållanden"."partnerskapsliknandede sammanbor underuttryckts att
olikaanvändakommitténs skäluppfattning saknas det dockEnligt att

ställetIoch kön.på sambor sambordefinitioner motsatt sammaav av
uppställas.definitionbör gemensamen

utifråntolkatsi rättspraxisSambobegreppet har nämntssom ovan
dennågon förändringKommittén förordar intemotivuttalandena. av

Ävenfå. begreppetkommitbegreppet därigenominnebörd att omsom
ligger i sakensför skilda tolkningar detlämnar natur att ettutrymme

från fall.fall tilluppståsamboförhållande gradvis och olikakan utse
förmåste föreliggaförarbetena dockifaktorerVissa attangettssom

Frågan intefråga samboförhållande.det skall ärett omvara om
förhållanden itillsammans under äktenskapsliknande"borbegreppet

uppräkning faktorer.med dessalagtexten bör ersättas en av
förut-grundlägganderedovisa deKommittén kommer nedan att

krävs förförarbetsuttalandeni linje med tidigaresättningarna som --
samboförhållande skall föreligga.att ett anses

stadigvarandeförutsättningen kanförstaDen sägas att parternavara
förtillsammans. Ordet stadigvarande uttryckbor att samman-ger

åtminstone tänkt haviss varaktighet ellerskall haboendet atten vara
omfattasmindre tillfälliga förbindelser bör normalt inteellerdet. Mer

förutsättning försambolagen. 1986/87:1I att ettprop. angavs somav
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samboförhållande ochäktenskapsliknande föreligga kvinnanskall att
i inte alltför kortvarig förbindelse.sammanlever enmannen

stadigvarandesammanboendet bedömaFör utröna är attatt om som
omständigheten folkbokförings-harbör den att parterna gemensam

samband med detillmätas betydelse. Om iadress attstor parterna
införskaffar bostadfolkbokför sigihop, adress ochflyttar samma

utgå frånför bruk torde kunnabohag normalteller attgemensamt man
ifrågasättastänktsammanboendet bli stadigvarande. Kan detär att om

att påtänkt stadigvarande, grundsammanboendet är attt.ex.vara av
behållernågon sinin hos för sammanbo med dennaflyttarden attsom

folkbok-bostad och inte anmäler adressändringen tillförutvarande
fåden faktiska tid tillsammansföringen, kan bottparternasom

månader1986/87:1 riktmärke.Ibetydelse. ettprop. angavs sex som
dock endast de omständigheter kan kommaTidsfaktom är atten av som

månadertid kan godtas, exempelvisbeaktas. Kortare än ettsex om
deinbördes mellan de sammanboende föreligger ellertestamente om

träffat avtal vissa ekonomiska farniljeangelägenheterhar ellerom om
jfr 1986/87:1. Vidde har bankkontongemensamma prop.

bedömningen bör uppfattning sammanboendetsäven parternas egen om
karaktär och deras intentioner vid sammanflyttandet tillmätas
betydelse.

förutsättningenandra för samboförhållandeDen skallatt ett anses
föreligga bor tillsammans parförhållande. Härmedär iatt parterna ett

de skall bo tillsammans i heterosexuellt eller homosexuelltatt ettavses
förhållande. Redan i samboförhållandedag krävs för skallatt ett

ingårföreligga sammanlever i förbindelse vari normaltatt parterna en
Ävensamliv 1986/87:1sexuellt prop. 252. fortsättningsvis börs.

Någonuppställas.detta krav utredning sexualliv bör detparternasom
bli aktuellt företa.dock inte Vid bedömningen relationen äratt av om

samboma kan parförhållandedet slag leva i bör i ställetatt ettav anses
uppgifter hur betraktar sig själva betraktasoch hur departernaom av

fåomgivningen betydelse. Hänsyn bör i detta kunnaavseende även tas
gemenskap vad gäller umgängesliv.till ochvännerparternas semester,

ytterligare förutsättning för samboförhållandeEn skallatt ett
föreligga har hushåll. detta sammanhangIär att parterna ett gemensamt

hushållmed de delar har samarbetebostadgemensamt att ettavses som
göromåli vardagliga visst mått gemenskap, ellerekonomisksamt ett av

i fall ekonomiskt samarbete. Med tanke sambolagenettvart att
tillhandahållerfrämst regler för avveckling den ekonomiskaen av

uppståttgemenskap till följd samboför-samlevnaden, bör ettsom av
hållande enligt sambolagens mening endast föreligga harparternaom

hushåll.gemensamt
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förgrundläggande delyfts framFörutsättningarna är attsom ovan
enligt lagensbor tillsammans skall samboranses somsompersoner

förut-således angivnabör krävas och demening. Det att var en av
någon skärpninguppfyllda. innebär inteDettasättningarna är av

i dag regel-Kommitténs uppfattning det redankrav.gällande är att
förprövning dessa förutsättningar inomskermässigt av ramenen

sammanboendet äktenskapsliknande.bedömningen ärav om
samboförhållandeomständigheter konstituerardeOm ett angessom

uppfattningblir lagstiftningen enligt kommitténsi lagtexten mer
lättförståelig Omdärigenom för enskildainfonnativ och personer.mer

två förtillämplig personer i ställetlagen dessutom anges envara
samboförhållandekvinna blir lagens definition köns-och ettavman en

såvälDefinitionen därmed heterosexuellakommer omfattaneutral. att
homosexuella sambor.som

svårigheter föreligger exakt tidpunkt förDe näratt ettsom ange en
uppstår frågasamboförhållande kvarstå.kommer emellertid Dennaatt

kan knappast lösas vissa absoluta förutsättningar uppställs förutan att
samboförhållande framhållitsskall föreligga. Somatt ett anses ovan

leda till negativaskulle detta kunna konsekvenser för personer vars
egentligen sådansamlevnad omfattas sambolagen därav men en

förutsättningabsolut saknas.
Även det skisserade förslaget inte till fullo de problemlöserom som
uppståkan det gäller samboförhållande föreligger,när avgöra näratt ett

kommittén fördelarna påtagliga i jämförelse med denärattanser
nuvarande regleringen. förslårKommittén därför definitionenatt av
begreppet sambor ändras i enlighet med vad angetts.som ovan

Enligt nuvarande reglering krävs för samboförhållande skallatt ett
föreligga ogift och ogift kvinna bor tillsammans underatt en man en

förhållanden.äktenskapsliknande sådanGenom definition uteslutsen
någonsammanboende där håll,gift inte baraärparterna annatav

från tillämpningsområdesambolagens frånäven terrnensutan
innehåll.begreppsmässiga lagrådet påpekadeSom 1986/87:1i ärprop.

så tolkning sannolikt inte avsedd i lagstiftning s. 368.snäven annan
Lagrådet anförde huvudprincip i lagstiftningen bör näratt atten vara -
inte uttryckligt undantag fårsker begreppet sambo omfatta samtliga-
fall och kvinnadär lever äktenskapsliknandeunderen man en samman
förhållanden. Kommittén delar denna uppfattning. definitionen vadI av

med begreppet sambor bör därmed påinte ställas krav attsom avses
ogifta eller de inte registreradeär Däremotärparterna att partner. anser

kommittén sambolagen endast bör bli samboför-tillämpligatt
hållanden där ingen gift eller registreradärparterna partner.av



Överväganden 1999:104SOUförslag betraflande sambolagenoch188

samboförhållande skallförFörutsättningarna4.3.4.2 att ett anses
upphörtha

samboförhållandeskall uttömmandeI lagenFörslag: när ettanges
någonsamboförhållande ellerupphör sambornaEttupphör. när av

samboregistrerat partnerskap elleringår äktenskap ellerdem när en
skallflyttar isär.eller Därutöveravlider när ettparterna

bådasamboförhållande upphöra sambos ellernär sam-anses en
förordnande bodelningsförrättare elleransökanbomas rättomom av

få domstol ellerbo kvar i bostaden inkommer till näratt enensam
omfattasinteväcker talan Övertagande bostadsambo avom av som

bodelning.

någonfinns inte uttrycklig regelI sambolagen när ettsom anger
samboförhållande upphör. Trots detta knyts flera sambolagensav

rådatill denna tidpunkt.rättsverkningar Den osäkerhet kan näromsom
samboförhållande förfångupphör kan givetvis till för parterna.ett vara

samboförhållande någonhelt klart upphörDet är näratt ett av
ingår äktenskap eller registrerat partnerskap, sambosamborna när en

underförståddeller samborna efter uttrycklig elleravlider när en
samboförhållandet isär.överenskommelse har upphört flyttarattom

emellertid samboförhållandetveksamt kan upphöraDet är ett utanom
flyttar isär.parternaatt

olika fortsätterDet förekommer skäl under tidatt parterna attav en
de förhållandetbo tillsammans har upphört.är överenstrots att attom

några svårighetersituation har inte föranledaDenna särskildaansetts
utifrån eftersomsambolagen knappast förvärvar egendom förparterna

bruk efter det förhållandet tillämpningenVidupphört.gemensamt att
samboförhållandelagstiftning förutsätter före-ettattannan somav

svårtdet dock fortfarande skallligger kan avgöraatt parternavara om
sambor. En situation kan osäkerhetorsaka är attanses som annan som

förhållandetsambon någon separationden upphörtattanserena men
på grund oanträffbarinte sker den andra sambon sig ellergörattav

flytta.vägrar
situationer frågannämnda där inte flyttar isärI ärparternaovan om

överenskommelse skallsambomas eller endera uppfattningsambons
självständig betydelse samboför-tillmätas vid bedömningen ettom

hållande fortfarande föreligger.
611994 förklaradeI NJA HD den uttryckatt gettpartens. om ena

eller bryter samboförhållandet måste samboförhållandetför han honatt
såvidaha upphört inte förklaringen faktiskastrider demotanses
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bådaFrågan sambomasemellertid den ellerförhållandena. är när ena
strida desamboförhållandet upphört kanuppfattning motatt ansesom

så fallförhållandena. Förmodligen flestadet i defaktiska om
samlivetsexuellabo tillsammans. detfortsätter Avenattparterna om

medföraekonomiska samarbetet upphört bör detta inteeller det att
samboförhållandesamboförhållandet förlorar sin ställning ett omsom

1989:56 därbo tillsammans. Detta stöds RHfortsätter attparterna av
samboförhållande ändåsexuella samlivet upphörtbl.a. det ettmen

dock finnasansågs föreligga. Enligt Tottie a.a. 602 kan dets.
så vanligtvissituationer där mycket den gemenskapav som man

samboförhållandetäktenskapetmed upphört existeraförknippar att att
upphörtmåste ha inte flyttar isär.även parternaomanses

svårigheteronekligen sambomasföreligger kontrolleraDet stora att
förhållandet upphört fortfarande boruppgifter denärattom

ordning samboförhållandetillsammans. En där kan upphöraett genom
subjektiva viljeförklaring sammanboendedet lätt försambos gör attpar

framställa ensamstående,sig sambor beroendeömsom ömsomsom
förmånligt för därför kommitténsvad dem. Detär ärmestsom

några någonderauppfattning rättsverkningar inte bör knytas tillatt
uppfattning samboförhållandet såvida inteupphört dettaattpartens om

på utomståendemanifesteras för sådantsynbart synbartEttsätt. sättett
samborna flyttar isär. Om det endast sambondenär äratt ena som

förhållandetönskar upphör denoch andra sambon inte kan eller villatt
ellerflytta sig oanträffbar finnsgör det dock behov ordning därenav

samboförhållandet kan upphöra sätt änannat att parterna rentgenom
faktiskt flyttar isär.

kommitténEftersom valt inte föreslå samboförhållanden skallatt att
kan inte någon samboförhållandenregistreras heller avregistrering när

fråga.upphör komma i samboförhållandeI samband med att ett
avslutas kan sambo emellertid ansöka bodelningsförrättareatten om
skall förordnas och bo kvar i sambo kanbostaden. Enrätt attom ensam
dessutom väcka talan ingårÖvertagande inte ibostadom av som
bodelning. HD uttalade i nämnda rättsfall ansökanattovan omen
förordnande bodelningsförrättare fick uttryck för attav anses ge
sökanden har uppfattningen förhållandet upphört. sak gällerSammaatt
enligt kommitténs uppfattning ansökan kvarsittningsrättäven en om
och talan Övertagande bostad. I och med ärendet ellerattom av en
målet handläggs vid såledesdomstol det fråga offentligt ochär ettom
kontrollerbart förfarande.

Genom sambos någonansökan rättsföljdernämnda kanen om av
sambon uttryck för uppfattningen samboförhållandetattanses ge

Fråganupphört. det därmed inte slåsskulle fastär kunna attom
samboförhållandet upphör sådan ansökan. Om ärendet ellergenom en
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samboförhållandetavskrivas skullekommamålet därefter skulle att
återupptagits, såvida inte upphörtdetha sätt.annatanses

samboförhållande skullemedfrämsta fördelenDen att ett anses
något avseendeni nämndamed ansökani ochupphöra att en av

andra medverkansambo sambonstill domstolinkommer är utanatt en
utomståendesamboförhållandet förfå upphöraskulle kunna att ett

försådan betydelseordning kan särskildkontrollerbart Ensätt. vara av
samboförhållanden.exempelvis kvinnor far illa isom

Även sambor samboförhållandetför de är överens attsom om
enligtinte flyttat isär skulle ansökanolika skälupphört men som av en

samboförhållandet Någon härmedfå nackdeltill följd upphör.attovan
uppstå. ansökningen fortsätterOm samboma efterkan knappast även

tillsammans kan det bli aktuelltbo prövaatt parternaatt om
återupptagit samboförhållandet eller de sammanbor i annanom en
hushållsgemenskap.

Frågan emellertid skisserade ordningen skulle kunnadenär om
sambor finner det fördelaktigt betraktasmissbrukas attav som mer som

hushållgemenskap.sammanboende i Kommitténs bedömning ärannan
utåthärför liten. samborrisken De under falsk förespeglingäratt som

samboförhållandet nåavsluta kanönskar resultat attsamma genom
flytta och därefter flytta ihop igen. få fallisär Det dessutom iär ytterst

såföreligger entydiga fördelardet med attsom anses som
ensamstående i stället för sambo skenansökan skulle löna sig.att en
Någon pågåenderisk för bodelning skulle komma företas underatt att
samboförhållande torde inte heller bör inteöverhängande. Detvara

fråga tillåta gångkunna komma i egendom bodelats,att att som en
sådant kringgåendebodelas Ett lagen verkar därmednytt. varaav

föga meningsfullt.
Kommittén väl medveten den förordade ordningen förär att ettom

samboförhållandes upphörande inte korresponderar med vad som
ifrågatidigare föreslagits samboförhållande skallnär ettom anses

föreligga. Enligt kommitténs uppfattning framstår det dock mycketsom
betydelsefullt för samboma särskiltoch för den parten attsvagare- -

rådandeundanröja osäkerhet samboförhållande upphör. Vidnär ettom
samlad bedömning finner kommittén därför övervägande skälatten

talar för den föreslagna ordningen.
vidareDet kommitténs uppfattning de omständigheterär ävenatt

medför samboförhållande upphör iskall lagen.att ettsom anges
föreslår sålundaKommittén idet sambolagen införs uttömmandeatt en

uppräkning dessa situationer.av
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skall fördelas mellanEgendom4.4 som

samborna

Diskussionen hearingama4.4.1

frågan denNågra vid hearingamadeltagarna tog omuppav
ekonomiska egendomgrunden för den delningsrättenrättspolitiska av

bruk.och förvärvad förden andra äger är gemensamtparten somsom
anspråk avsåg delning detOm detta att gemensamtvara en av

båda anskaffningen.borde ha bidragit tilluppbyggda hemmet parter
någraansågs orättvist avsågdelningsrätten egendom därDet ävenatt

gjorts, egendomenansträngningar inte närt.ex.gemensamma
införskaffats för medel den sambon ärvt.som ena

ståndpunkten bordeI Statskontorets intogs samborättenrapport att
flerutvidgas till egendomsslag, exempelvis fritidshus, bil och

fråganMed anledning därav vid hearingama.sparrnedel. Detogs upp
ansåg ansågflesta samborätten borde utvidgas. Några deltagareinteatt

dock fritidsfunktionen har betydelse mellan sambor ochatt stor att
såväl båten ingådärför bilen och fritidshuset iborde densom

Ävenbodelningsbara båtegendomen. bil och huvudsakligaen en vars
användning inte fritidsändamål ingåför borde enligt vissa i denär
bodelningsbara egendomen.

Diskussion ocksåuppkom samäganderätten till egendom iom som
inteför sigoch ingårdet denslag i bodelningenär ägsattav men som

samborna tillsammans bör kunna upplösas i samband medav
bodelningen. Det flera deltagare ansåg detta skulle haattvar som

fördelar.praktiska Några menade dock det principiellt felaktigtatt var
bodela samägd egendom enbart det skälet egendomenatt attav var

sådanbefarades detsamägd. Dessutom möjlighet skulle leda tillatt en
tvist vilken egendom Någonsamägd. uttryck förärom som gav
uppfattningen det problem dela såsamägd egendom skalläratt attom
samäganderättslagen inteändras, sambolagen. framfördesMot detta
åsikten reglering innebär samägd skallegendom bodelasatt atten som
har sin plats i sambolagen och inte i samäganderättslagen.

frågasärskildEn kommittén egendomärtogsom upp om som en
sambo mottagit i grund gåvaeller i kantestamentearv, av anses
förvärvad för begagnande och hur det skall bedömasgemensamt om
förvärvet sker med föreskrift egendomen skall enskild.atten om vara
Frågan diskuterades främst vid den andra hearingen. Samtliga

ansågnärvarande egendom förvärvas sådant i vissa fallatt sättsom
kan förvärvad för begagnande. Det dock ingengemensamtanses var

ansåg sådan egendom skulle bodelas, råddedet deladeattsom men
meningar reglering nödvändig.ärom en
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ingår i bodelningenEgendom4.4.2 som

någonsamboförhållande skall begäranupphörNär avett av
demmellanbohag fördelasbostad ochderassamboma gemensamma

förförvärvatsegendomen harbodelning gemensamtomgenom
detalltså egendomensinte bara sättävenbegagnande. Det är utannatur

föremålpå för bedömning.blirförvärvatsden somsom
ochför makardesammaför äganderätt till egendomPrincipema är

sina skulder.således sin egendom och harvarderaSamborsambor. äger
något äganderättsanspråk bostad elleri denhar intesambonDen ena

bruk. vissanskaffat för Attandra sambondenbohag gemensamtsom
innebärföremål för bodelningframtiden kan komma bliegendom i att

någon andrasandel i denden sambonsåledes inte ägeratt ena
egendom.

och dessdet det hemmetgällersamborFör äratt gemensamma
medVadinnehåll skall fördelas vid bodelningen. som avsessom

framgår sambolagen. Medbostad 2 §sambors gemensamma av
enligt § sambolagen möbler,bohag 3sambors avsesgemensamma

detinre lösöre förhushållsmaskiner, och är avsettannat som
hemmet.gemensamma

användsbohag räknas inte egendomTill sambors somgemensamma
§. Till samborsför den sambons personliga bruk 3uteslutande ena

bostad och bohag räknas egendom användsinte somgemensamma
fritidsändamålförhuvudsakligen 4 §.

egendomenekonomiska gemenskapen skapas i och medDen att
förvärvat föreför begagnande. Vad sambo harförvärvas gemensamt en

således förinte förvärvatsamlevnaden kan normalt anses vara
sådant i anslut-begagnande. Endast förvärv skett näragemensamt om

varitsamlevnaden inletts avsiktenning till kan det attatt attanses
skulle 1986/87:1begagnas Enligtegendomen gemensamt. prop.

förekan detta exempelvis fallet den257s. när parten straxvara ena
därefterbörjan skaffatsarnlevnadens har bostad i vilken sambomaen

ocksåkan beträffande förvärvbott tillsammans. Det bohaghar ettvara
anslutning tillmöblemang sker i omedelbart.ex. ett somav

särskilt båda med valtsarnlevnadens början, har varit ochparterom
därpådessa levereras till den bostadmöblerna och där parterna strax

sammanboende.inleder sitt

ingårEgendom4.4.3 inte i bodelningensom

egendom skall omfattas bodelningsreglema i sambolagenFör att av
egendomen dels hänföra till bohagskall bostad ochattvara som
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införskaffad fördelsbruk, gemensamtföranvänds permanent vara
bodelningsreglema.utanförfalleregendomAllbegagnande. annan

avtalträffastycket sambolagenenligt 5 § andra attkanParterna om
bostadtillämpliga. Gemensamskallbodelning intereglerna varaom

såibegagnande kommerförinförskaffatsbohagoch gemensamtsom
bestämmelsernakaningå någon bodelning. Däremotifall inte omatt

iinskränkningarvissa fall och rättenbostad i attÖvertagande av
tillämpashemmet kommadetförfoga attöver gemensamma

egendomen.
1981:85SOUdiskuterade i betänkandetFamiljelagssakkunniga

förförvärvatsoch bohagbostadegendom än143 somannanoms.
sambor. Deingå mellani bodelningenbordebrukgemensamt

Tankengränsdragningen fickansåg nännare.sakkunniga övervägasatt
brukföranskaffatsemellertid bilframfördes gemensamtatt somen

fritidsbostäder.båtarliksom ochi bodelningen,inräknasskulle
betydelsesådan egendom harmotiverades medResonemanget storatt

påverkari högsta gradekonomi ochför familjens parternas
dettapåpekades för egendomkostnadernaDetmellanhavanden. att av

konsumtion.står Dettill buds för övrigpåverkar vadslag oftast som
nedlagtshänsyn till vadansågs befogatdärmed att ta somvara

alltför mycketföremåldessa riskeradebeträffande attattutan man
ochfrån hemmetsig utgångspunkten, dvs. detavlägsna gemensamma

ansågs denBeträffande fritidsbostäderhushållsgemenskapen.
gäller dendetsa.mmanflätningen lika starkekonomiska närvara som

bostaden.vanliga
båtar ochdiskuterades bilar,propositionen 1986/87:1 inteprop.I

sig medsärskilt. befattaDet uttalades lagen endast skullefritidshus att
medsamlivetpraktisk synvinkel oundgängligt. Genomvad ärursom

ansågshushåll hemuppbyggandetoch gemensamtettgemensamt av
ekonomi. Det sadessammanflätning sambornasfaktiskdet ske aven

detvägledning för upplösningdärför behövas regler avsom ger
bohag bostad.dvs. ochhemmet, gemensamtgemensamma av

Särskilt samägd egendom4.4.4 om

samboförhållande egendomredovisats medför inteSom attettovan
någon allmänförvärvar blir samägd. Det finns inteparternasom

samäganderätt.lag reglerar uppkomstencivilrättslig som av
innehållerfrån endast reglerSamäganderättslagen 1904 nämligen som

från föreligger.utgår samäganderätt redan För närmareatt en
hänvisas tillför uppkomst innebördredogörelse samäganderättens och

avsnitt 2.2.1.
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utgå från det finnssamboförhållande finns det skälI attattett
oftast bostadsamäganderätt. gällerinnehas med Dettaegendom som

ingåbör isådan denegendom diskuteratsbohagoch även som ommen
båt samägdsåsom exempelvis bil, fritidshus. Förellersamborätten,

ingår inte kaninte i bodelningen blir,egendom parterna enasomsom
årsi samäganderättsamägandets upplösning, reglerna 1904 lag omom

tillämpliga.
Äktenskapsbalk fannsSOU 1981:85 252betänkandetI etts.

bodelning lösasamborna skulle möjlighetförslag att attges genomom
ingick i detsamägande den aktuella egendomen inteäven omupp

Familjelagssakkunniga följande.hemmet. anfördegemensamma

Vad sambor bör kunna beträffande egendom degöra är att som
fönnögenhetsrättslig grund redan tillsammans kommaäger överens attom

skall ske i stället för ofta förfarandet enligtbodelning det opraktiska
samäganderättslagen, dvs. normalt försäljning offentligegendomenav
auktion. Har de tillsammans förvärvat bostadegendom inte ellerutgörsom

det praktiskt in ocksåbohag kan dra den egendomen i bodelningen.attvara
Är deras andelar i den indragna egendomen kan dettaolika stora
återverkningar andelsbestämningen vid bodelningen hindrar intemen

förfarandet. intesjälva För egendom omfattas den föreslagnasom av
alltsålösningen kommer fortfarande uteslutande förmögenhetsrättsliga

principer gälla för de ogifta såvitt förutsättningarnasamboende,att avser
äganderättsövergången.för själva

Rernissinstansema stödde förslaget. Departementschefen anförde att
praktisktdet kan upplösa samäganderätt till viss egendomattvara

bodelning. Om samborna egendom bör de haäger gemensamtgenom
sådanavtalamöjlighet egendom skall delas mellan dematt att genom

bodelning vid upplösning Lagrådetsamlevnaden. fann emellertidav en
sådan godtycklig. lagrådetregel Enligt sakliga tillfanns det inga skäl
varför egendom därför den innehas skall kunnamed samäganderättatt
delas mellan samborna bodelning beträffandemedangenom annan
egendom inte bostad eller bohag föranskaffadär gemensamtsom-
begagnade allmänna förmögenhetsrättsliga principer och regler skall-

Lagrådet anförde vidaregälla. inte heller åberopadedet skäletatt att-
fåbör möjlighet undvika det "opraktiska förfarandet"attman som

samäganderättslagen stadgar för upplösning förhållandet, försäljningav
offentlig auktion särskilt bärande. Om eniga, vilketsamborna är-

förutsattes för tillämpningen, torde de oförhindrade avtalaattvara om
vilken förmögenhetsrättslig form helst för upplösningsom av
samäganderätten. Enligt lagrådet kunde ifrågasättasdet dessutom om
inte den föreslagna åstadkommaregeln kan svårigheter vid
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såsom kap.8utsökningsbalken UBvissa regler itillämpningen av
proposi-således utgickförslaget och detLagrådet avstyrkte8 ur

tionen.

Något borgenärsskyddet4.4.5 om

skada förvid bodelningen tillsambosambolagen§I 15 attanges om en
påavstått har belöptegendom enligt 10 §harsina borgenärer som

ÄktBochandel, gäller vad föreskrivs i 13 kap. 1 2sambons omsom
sådan åtgärd bodelningvid mellan makar.verkan enav

ÄktB avstå från för sinatill skadakan make egendomEnligt en
in ienskild drasi huvudsak egendomborgenärer attgenom

sådana frågorandelsberäkningen innefattandebodelningen, att som-
korrektjämkning inte utförtstäckning för skuld ochvärdering, ett

utmätningsbar utbyttsvid lottläggningen egendomellersätt motag
egendomutmätningsfri. Det gäller dock inte den somsenare om

eller förvärvas makamas bostad elleröverlämnas utgör gemensamma
626. §enligt behovsprincipen Tottie, I 15bohag och övertas a.a. s.

hänvisas till 10 § lag. bestämmelse gällersambolagen Dennasamma
lottläggningen. Enligt Tottie syftar emellertid i första hand15 §endast

vid bodelningen frånavvikelser gjorts bestämmelsernasom om
andelsberäkningen. hänvisning till 8En borde därför ha skett även

627.och 9 §§ a.a. s.
eftergiften skall för för samboVerkan gäldenärensattav ansvar

åtgärdenuppkomma den inte kanskall sambonattvara ena genom
skuld uppkommit före bodelningen detbetala ellersom av annanen om

obestånd.sambon Eftersom detanledning kan ärantas att
i utmätningsfrihemmet och bohaget utsträckning ärstorgemensamma

det främst beträffande dyrbaraegendom bostadsfastigheter,är
och exklusivt bohag eftergift inträdabostadsrätter för kansom ansvar

sambon. åberopasför den andra Om behovsprincipen det dessutomär
svårt sådanförmodligen för borgenär eftergiftvidävenatten av

få framgång med ansvarstalan jfr Tottie, 628.egendom en s.a.a.
otillåtensambo gjort eftergift, sambon bliOm kan den andraenen

betalningsskyldig den förres borgenärer.mot
gäldenårsmakeOm efterger sin vid bodelningen kan det ävenrätten

återvinningfrågabli bodelningen i konkurs 4 kap.gäldenärensom av
Återvinningsfristen frånkonkurslagen. år det7 § är tre att

bodelningshandlingen måsteingetts till försättasdvs. gäldenärenrätten,
år fråni konkurs inom sådant ingivande. Motsvarande regeltre ett

för åberopatsgäller inte sambor. Som skäl har inte harsamboratt
möjlighet i bodelningen dra egendom bostad och bohagänatt annan
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för begagnande,förvärvatshar ettsamt attgemensamt merasom
beivras enligtåsidosättande intressenborgenäremas kanmarkerat av

gåvaotillbörliga rättshandlingar elleråtervinningsreglema avom om
konkurslagendvs. enligt 4 kap. 5 och 6 §§ prop.gäldenären

1986/87:86 101 f..s.

gåvaeller4.4.6 Förvärv testamentegenom arv,
föreskrift skallmed egendomenatt varaom

enskildamottagarens

fråga påsärskild mottagit iegendom samboEn är om arv,som en
gåvaeller i förgrund kan förvärvadtestamente gemensamtav anses

begagnade.
erhållsegendom enligteller tordeNär testamentegenom arv man

departementschefen sällan kunna förvärvatshävda egendomenattmera
gåva,begagnade.för Det kan däremot fallet medgemensamt vara

denna givits bådahar till den eller andra dedenoavsett om ena av
samboende 1986/8721 105.prop. Enligt Walin beror distinktionens.

gåvotagare gåva dåmedverkar vid dess mottagande ochatt genom
avsiktkan ha viss med förvärvet. Walin emellertid attmenar

motsvarande kan gälla vid arvingen/sambon väljervid arvskiftearv, om
egendom för sambomas hem Walin, Gösta,som passar gemensamma

ÄrvdabalkentillSupplement och Föräldrabalken, Sambolagen, m.m.,
203. Agell1988 delningsrätten på detbyggeratt attansers. gemen-

någonhemmet i mening byggts samboVadparterna.samma upp av en
fått varje aktiv medverkan kan knappast meningi dennautan anses
förvärvat enligt sambolagen f..a.a. 245s.

ÄktB2I kap. § stadgas7 bland enskild egendom ärannat att
make erhållitegendom gåvaeller eller i ochtestamentesom genom arv

givare eller föreskrivit skall enskilda.testator mottagarenssom vara
Även egendom i stället för enskild enskildegendomträtt ärsom om
inte föreskrivits rättshandlingen gjordesdär egendomenannat genom
enskild. Nu angiven såledesegendom omfattas mottagandeinte av
makes giftorättsgods. Sambolagen innehåller någoninte motsvarande
reglering.

såväl förarbetenaI i doktrinen utgått frånhar villkorattsom man
gåvavid eller egendomen skalltestamente att mottagarensom vara

enskilda skall beaktas i samboförhållanden l986/87:läven prop.
264 och 376, Carlén Wendels, Bodelning och arvskifte 1994, 151,s. s.

Agell, 245 f.. Det nämligen generellt stötandea.a. s. anses som om
egendom fredad i äktenskapär skall kunna delas och övertasettsom
vid tillämpning sambolagen. Enligt Agell det naturligtär attav ge
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församboförhållandeförbetydelsemotsvarandevillkoret ettett som
rättshandling därbenefik rättshandling dvs.eftersomäktenskap enen

fönnån bekostnadfår vederlagsfri givarens t.ex.mottagaren somen
handlandes vilja.i enlighet med dengåva skall tolkasvid

och förslagövervägandenKommitténs4.4.7

skallNågot principerna bakom vilken egendom4.4.7.1 somom
bodelas

endastlikhet med gällande reglering bör detBedömning: I
införskaffats föregendom visst angivet slagav somgemensam

ingårbruk i bodelning enligt sambolagen.gemensamt som

framförts effektenvid hearingarna till kommitténharDet att av
denkan bli tämligen slumpmässig. I relation kansambolagen en

förvärvadebostaden och det bohagetgemensamma gemensamma vara
ocksåsamboförhâllandet. kanmedel har före Detför part sparatsom en

i bostadmedel ärvda. I relation kan boärsom en annan man envara
något förhindra dennainte har marknadsmässigt värde. För attsom

effekt skulleslumpmässiga har det föreslagits sambolagenatt
delning medeltill egendom införskaffats förbegränsas en somav som

samboförhållandet.hänförliga tilldirektär
utgår frånvärdemässiga delningen enligtDen sambolagen

föreställningen gemenskap mellan jfr Ryrstedt, Eva,parternaom en
Bodelning och bostad, 1998 306. Oavsett parterna soms. vem av

begagnande,förvärvat bostad och bohag för gemensamtgemensam
ingår egendom i den delningsbara resultatetdenna egendomen. Om av

kommitténsblir stötande kan jämkning Enligtbodelningen ske.
skalluppfattning sambandet mellan vad skall och vaddelasär som som

uppbyggt väl i sambolagen. Lagenavvägtgemensamtvaraanses
oundgängligenbefattar sig endast med vad praktisk synvinkel ärsom ur

lättförståeligterforderligt. regleringenDetta gör avgränsasatt ett
informationsinsatser förhindrasökade borde det kunnaGenomsätt. att

ingårvilken i densambor saknar kunskap egendomom som
sambolagensvärdemässiga delningen. En ökad medvetenhet om

också vidtareglering medför sambor i ökad omfattning kanatt
dispositioner för undvika oönskade bodelningsresultat.att

utvidgakommittén har det diskuterats det tänkbartInom attom vore
införskaffats förtill omfatta egendom intesambolagen att som
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bruk under längre tid sambomaanväntsgemensamt men som en av
sådantillsammans. En utvidgning skulle dock strida de principermot

till förligger grund delningsrätten i sambolagen. Kommittén harsom
tidigare konstaterat sambolagens övergripande syfte skallatt attvara
bereda den minirniskydd samboförhållandesvidparten ett ettsvagare
upplösning. En utvidgning principerna för delningsrättenav av nu

långtangivet slag skulle föra för från detta ställningstagande.
Kommitténs uppfattning således de principer ligger tillär att som

förgrund den värdemässiga delningen bestå.skall Sambandet mellan
vad byggt och vad skall delas börparterna gemensamtsom upp som
inte luckras upp.

4.4.7.2 Samborättsgods begreppett nytt-

SådanFörslag: egendom i lagen ochgemensam som anges som
införskaffats samboma för begagnande skallgemensamtav som
huvudregel sambomas Samborättsgods.utgöra

Det har under kommitténs arbete framkommit det finns behovatt ettav
begrepp i likhet med begreppet giftorättsgods i äktenskapsbalkensom

viss egendom i framtiden kan bli föremål för bodelning.att Denanger
egendom omfattas begreppet egendomatt ärsom avses av gemensam

i angivetlagen slag förvärvats för begagnande ochav gemensamtsom
där bodelning egendomen inte utesluten till följdär vadav av som

under avsnitt 4.4.7.5 och 4.5.6.1. Kommittén har funnitanges att
begreppet "samborättsgods väl beskriver det anspråklatenta
framtida delning kan föreligga sådanbeträffande egendom.som anses

föreslårKommittén det begreppet införs i sambolagen.att nya
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samborsgälla egendomsambolagen4.4.7.3 Bör änäven annan
och bohagbostadgemensamma

bostad ochsamborsSambolagen skall utöverFörslag: gemensamma
fortskaff-motordrivnaomfatta samborsbohag även gemensamma

fortskaffningsmedel räk-motordrivetningsmedel. Som gemensamt
fritidsändamål. Vidsådant huvudsakligen föranvändsinte somnas

skälighetsprövningskall behovs- ochbodelningen görssomsamma
beträffandelottläggningen bostad och bohagvid göras motor-av

fortskaffningsmedel.drivet

frågan innebäravilka fördelar skullebörjan kan ställas detTill omen
reglering till andrautökades egendomsslagsambolagens än gemensam

begagnande.förvärvats föroch bohagbostad gemensamtsom
sådanbåtarpåpekade bilar,Familjelagssakkunniga och fritidshus äratt

i högstahar betydelse för familjens ekonomi ochegendom storsom
påverkar mellanhavanden.grad Dessutomparternas uppgavs

stårpåverka tillför denna egendom oftast vadkostnaderna typ av som
mångaiövrig konsumtion. Detta sin riktighetbuds för äger nog

samboförhållanden. inteDet kan därmed diskuteravärt attvara om en
på beträffandedelning familjerättslig börvärdemässigp grund äga rum

bostad och bohag omfattas samborätten.egendom än som avannan
talades harVid hearingama det fritidsfunktionenatt storom

avsedd förför sambor och egendombetydelse även äratt som
fritidsändamål ingådetta skäl borde i bodelningen. Kommitténsav

lag syfte grundläggandeuppfattning dockär äratt att ettvarsen ge
fritidsföremålhemmet inte iskydd för det bör inkluderagemensamma

Fritidshus sådana båtarbilar och främstsamborätten. ärsamt som
fritidsändamål frånavsedda för bör därmed undantas den fortsatta

diskussionen.
Även sådanbankmedel har skulle kunnaegendomnämnts som som

fråga.ingå i samborätten och kommittén vill därför beröra dennaäven
bankmedel, samboma under den tidAtt sparatssom av

samboförhållandet skulle ingå bör integenerellt i samborättenvarat,
fråga. måstekomma i Det finnas medelmöjlighet undantaatt som

för personligt för förbruk eller inköp egendom avseddsparats av
fritidsändamål. De bankmedel hänföras tilleventuellt skulle kunnasom
samborätten de för utgifter ibruk tillär sparats gemensamtsom
hushållet. samborätten sådanAtt skulle omfatta egendomäven är

Såvälmycketemellertid tveksamt. syftet med dettasparandet attsom
i de fallskett kontot innehas sambomaendastgemensamt av en av
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sådansvårt skullemycket för sambo visa. Dessutombliskulle att enen
tillgångar mellan sig.för överföramöjlighet samborreglering öppna att

olämpligt.måste betraktas direktUtifrån borgenärssynpunkt detta som
kvarstår således endastegendom diskussionendenAv rörtsom

kommitténsfortskaffningsmedel. Enligtsambomas gemensamma
dessa börskäl inteuppfattning finns det närmare övervägaatt om

sambolagen.omfattas av
bohag,bostad ochuppbyggda hemmet, dvs.detAtt gemensamt

upplösning samlevnaden motiveras bl.a. denvidbodelas aven av
uppstår vidsammanflätningekonomiska mellan parternasom

Även biluppbyggandet det hemmet. en somav gemensamma
inte användsinförskaffats samboma för bruk ochgemensamtav som

fritidsändamålför kan oftast förknippadhuvudsakligen näraantas vara
hushållet. sådan används oftastdet En bilmed gemensamma som
fråntransportmedel till och arbetsplatser daghem, skola,eller till

aktiviteter för harandra eller inköp och andra ärendenbarnens som
hushållet.tillanknytning Bilen har därmed naturligt medsarnröreett

utgångspunkten för sambolagen, dvs. i detmed vad behövssom
hushållet.vardagliga

Om viss egendom omfattas innebär detta isamborättentyp aven av
bodelning värdet egendomen kommer fördelas mellanatt attaven

Vid denna värdemässiga någonsamboma. delning inte hänsyn tilltas
samboma faktiskt förvärvat Fördelen medegendomen.rentsomvem av

omfattautvidga sambolagen till sambomasävenatt att gemensamma
därigenombil kan undvika i allmänhetegendomär att attman som

lika ekonomisk samboförhållandetspelar roll i bostad ochstoren som
och praktiskt oftast hållsbohag, lika nödvändig, utanförärrent

Utvidgningenbodelningen. innebär därmed starkare skydd för denett
Nackdelen skulle dock kunna resultatet blirparten. attsvagare vara

förvärvetstötande inte upplevs hänförligt till vad sambomaom som
har byggt För sambandet vad sambomamellangemensamt attupp.

framgåbyggt och vad skall delas skallklart utgörsgemensamt upp som
samborättsgodset endast egendom förvärvats samboma förav som av

begagnande.gemensamt
vissa begränsade delar landet båtarI lika oumbärliga förärav

Ävenhushållet bilar. båt skulle med dettasom en gemensam
kunna omfattas såvidasamborätten förförvärvet skettresonemang av

begagnade. Annan egendom användningmedgemensamt samma som
båt kanbil och exempelvis snöskoter.vara

Någon uppräkning de fordon och transportmedelav som
skallsambolagen omfatta bör inte stället bör begreppetIgöras.

motordrivet fortskaffningsmedel användas samlingsbegreppettsom
fordonde och frågatransportmedel iöver kan kommasom som
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fortskaffningsmedel harmotordrivetBegreppetsamborättsgods.
straffbeläggslagrumI dettabrottsbalken BrB.från kap. 7 §8hämtats

fortskaffnings-kravetfortskaffningsmedel. Genom atttillgrepp av
normaltfortskaffningsmedeluteslutsmotordrivetskallmedlet somvara

värdeekonomiskaochbrukförinförskaffasinte gemensamt vars
cyklar.betydande,mindrevanligtvis är t.ex.

tillsambolagenutvidgningbedömning attKommitténs är att aven
fortskaffningsmedelmotordrivnasambornasomfatta gemensamma

sådanEnskydd för denförbättratinnebära parten.skulle ett svagare
från lagensnågotinte hellerinnebär störreutvidgning avsteg

kantillämpningssvårighetertillämpningsområde. Denuvarande som
tordeingår samborättenbil ibedömauppstå gällervad t.ex.att om en
skalli dagför egendomgäller denvadbliinte änstörre somsom

sambolagenssålundaföreslårKommitténbodelas. att
samborsomfattatillämpningsområde utvidgas till ävenatt

med detenlighetfortskaffningsmedel imotordrivnagemensamma
till samborsdock i lagenböranförda. Det att gemensammaanges

användssådanaräknas intefortskaffningsmedelmotordrivna som
fritidsändamål.förhuvudsakligen

ÄktB make harenligt varjelottläggning rättHuvudregeln vid är att
få dennaeller den delhand sin egendomi förstasin lott somatt av

bohag. Efterför bostad ochUndantag dockönskar.den maken görs en
lottläggningensåledes vidskälighetsprövning kan makeochbehovs- en

Hittills hartillhör maken.bohag den andrabostad ellertillskiftas som
sådanmedvarit identiskomfattas sambolagenegendomden avsom

skälighetspröv-ochlottläggs efter behovs-för makaregendom ensom
omfatta sambornasutökas tillmed samborättenochning. I att att

inte dettasammanfallerfortskaffningsmedelmotordrivnagemensamma
längre.

föreslår sambornaskommitténskälet tillfrämstaDet attatt
ingå samborättenskall imotordrivna fortskaffningsmedelgemensamma

Kommittén harskall förbättras.för denskyddetär partenatt svagare
fortskaffningsmedelpåpekat motordrivet rentatt ett gemensamtovan

bostadhushålletnödvändigt ilikapraktiskt kan gemensamsom envara
Även fortskaffningsmedelmotordrivetbohag.eller gemensamt ett som

skäligtdetdärför vid lottläggningeningår bodelningen böri ärom --
Härigenomdet.behovtillskiftas den sambo harkunna störstsom av

ÄktB sambolagen.diskrepans mellan ochuppstår och för sigi en
skyddethindrauppfattning bör dock detta intekommitténsEnligt att
möjligt.så långt deti sambolagen tillgodosesför den ärpartensvagare

vidföreslår sålunda skälighetsprövningenbehovs- ochKommittén att
fortskaff-motordrivettill omfattalottläggningen utsträcks ävenatt

ingår i bodelningen.ningsmedel som
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Upplösning4.4.7.4 samäganderätt i bodelningenav

föreliggerBedömning: Det praktiskt behov i bodelningenett attav
kunna upplösa samäganderätt till sådan egendomäven intesom

sådansamborättsgods. En ordning ingripandekräver dockutgör
förändringar bodelningsreglema måstekonsekvenserav vars noga

Därtill kommer behov ändringar finnsövervägas. motsvarandeatt av
Ändringarna kanÄktB.i dessutom komma kräva samordningatt en

imed reglerna fårsamäganderättslagen. Det därmed liggaanses
utanför kommitténs sådanauppdrag företa ändringar. Kommitténatt

framhållavill dock vikten frågan utreds i ordning.attav annan

kommitténsVid hearingar mångahar deltagare understrukit detatt av
praktiska skäl skulle fördelaktigt för egendoms-parternavara om
gemenskapen mellan dem kunde upplösas vid och tillfälle.ett samma

samboförhållandenMånga långvariga mångaoch sambor blirär med
tiden till egendom inte omfattassarnägare sambolagen. Försom av

självasamboma kan det svårt förstå varför ingårsamägd soffaattvara en
i bodelningen inte fritidshus.samägtettmen

tillåtsOm sambor bodela samägd egendom inte omfattassom av
samborätten skulle det i och för sig innebära utvidgningen av

tillämpningsområde.sambolagens Genom kräva samboma skallatt att
egendomenöverens samägd och den skall bodelasäratt attvara om

torde dock sambolagens minimiskydd bestå samtidigt det öppnassom
möjlighet till omfattande bodelning för de sambor önskaren mer som

sådan. En ordning detta slag kan principiellt inteen rentav anses
innebära fördelar för samboma.än lagrådetsI och för sig harannat
invändningar egendom på förmögenhetsrättsligmot ägs grundatt som
bodelas bliroch farniljerättsligt fång visst fog för sig. En ordningett
där samägandet i sig grund förutgör bodelning inte heltär
invändningsfri. gårDet ändå inte enligt kommitténs mening kommaatt
ifrån det skulle till fördel föratt destor parternavara om gavs
möjlighet klara sina mellanhavanden vidatt och tillfälle.ut ett samma
Detta särskilt bakgrund samäganderättslagen från årmot 1904attav
inte har modemiserats och dess komplicerade metoder föratt
upplösning samäganderätt alltjämt består.av

ÄktB framgårAv emellertid bodelningsreglernas syfte inteatt är att
ÄktBupplösa samäganderätt. Enligt ll kap. 7 § har varje make rätt att

på isin lott första hand få sin egendom eller den del denna denav som
ÄktBmaken önskar. Undantag i 11 kap.görs 8 § för makamas

bostad och bohag, där det den make bästgemensamma attanges som
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få dennabostad eller bohag harmakamas rättbehöver attgemensamma
ringa,sin lott eller, värdetavräkningi äregendom utanom

beredd till deningen makarnainnebäravräkning. Detta är attatt om av
frågaavstå inteandel samägd egendom och detmaken ärandra omav

eftermakarnabohag kommerbostad eller ävengemensamtgemensam
Önskar makarnaegendomenbodelningen äga attgemensamt.att

kan de inte kommaskall upplösas ochsamägandet överens om vem
enligtbehålla återstår offentlig auktionegendomen,skallsom

samäganderättslagen.
såväl i de allramakar samborkan det hävdasVisserligen att som

egendomenkan komma hurvid bodelningenflesta fall överens om
alternativet försäljning egendomensärskiltfördelas,skall ärom av

låtauppnå någon samägdauktion. klar fördel medFöroffentlig att att
ingå måste fördelai bodelningen det dock möjligtegendom attvara

dettamellan de inte kan huregendomen ävenparterna, om enas om
så offentligkan förfarandet försäljningEndast medskall ske. sätt
Är skallundvikas. hur egendomenauktion överensparterna om

bodelabortfaller givetvis det praktiska behovetfördelas attav
egendomen.

Familjelagssakkunnigaredovisats i avsnitt 4.4.4 föreslogSom att
skulle möjlighet lösa samägandesamboma attges genomupp

den aktuella ingick i detbodelning egendomen inteäven om
Lagrådethemmet. Ett skälen till avstyrkte förslagetattgemensamma av

svårigheterbodelning egendom kunde åstadkommasamägdatt avvar
såsomtillämpningen vissa i Enligt dettavid regler UB 8 kap. 8av

kan kronofogdemyndigheten andel ilagrum utmätning skett avom
tvåegendom tillhör eller flera och tillämpligsamäganderättslagen ärsom

yrkande sökanden, gäldenären eller förordnadelägare attav annan
skall säljas. 6 gällerEnligt § samäganderättslagenhela egendomen att en

få stånd idelägare inte berättigad till försäljning egendomenär att en av
intedess helhet han och övriga delägare har avtalat gemenskapenattom

sådantfår rättsfallet har detupplösas I NJA 1991 597sätt.ett s.
sådant avtal hindrar utmätningssökande enligt 8 kap.ettansetts att atten

utverka förordnande försäljning helhet.8 § UB egendomen i dessom av
någotHD uttalade undantag inte gjorts för fallet försäljningdetatt att

begärts utmätningssökanden. Enligt HD fick därmeddet attav anses en
sådan försäljning hindras mellan delägarna träffat avtalett attav om
försäljningen hela egendomen offentlig auktion för derasav

fårräkning inte ske. Enligt mening harkommitténsgemensamma
Lagrådets redovisade invändning förlorat i tyngdrättsfalletovan genom

svårigheter Lagrådeteftersom de uppståpekade redankansom genom
mellanavtal samägama. pett

r
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frånsagda innebär dock inte kan bortseDet att man
egendomborgenärsintresset. och med möjligheten överföraI att att

också utmätningsbaraökar, blir risken demellan störreparterna att
utvidgningtillgångarna byts utmätningsfria. Genomut mot aven

eftergiftsbestämmelsema och regleringen i konkurslagen bör det dock
förhindras borgenärsintresset lider skada.kunna att

kommittén dock riktas invändningar denEnligt kan det andra än
Lagrådet påpekade förslag egendom skallsamägdmot ett attomsom

upplösas i bodelningen mellankunna sambor.
sådan invändning gäller konsekvenserna skuldavräknings-En i

också för Sålundahänseende och därmed andelsberäkningen. skulle en
samboma har skulder vilka inte hänför sig tillstorasomav

någonsamborättsgodset eller såsomsärskild egendom,annan
fåexempelvis studiemedelsskulder, avräkna sin del denskulden av

egendomen. Omsamägda den andra inte motsvarandesambon har
skulle dennasskulder, nettoförrnögenhet blitroligtvis den enda

Sambon sålundadelningsbara. med studiemedelsskulden vidskulle en
få tillgodoräknalikadelning sig hälften värdet den andra sambonsav av

delningsbara egendom behöva dela sig sin egendomsmedutan att av
Även sådantvärde. resultat skulle kunna angripas med stödettom av

jämkningsregeln i sambolagen kan det inte syfteuteslutas lagensatt -
tillgodose den vid upplösningatt parten ettsvagare av

samboförhållande skulle kunna motverkas. Ett tillsätt rättaannat att-
sådant resultat skulle givetvis ändra skuldavräkningsregeln.ett attvara

framhållerSom kommittén i avsnitt 4.6.7.4 principerna för skuld-är
i principtäckning desamma för sambor för äkta makar och vidsom

införandet äktenskapsbalken diskuterades särskilt studiemedelsskul-av
ansågs dock inte någonder. Det lämplig lösning införa sär-attvara

skilda skuldtäckningsregler för viss skulder setypen av prop.
1986/87:1 168. Med hänsyn härtill kommittén inte beredd för-är atts.
orda ändring skuldavräkningsregeln i sambolagen i angiveten av nu
syfte.

invändningEn låtatyngd ingåsamägd egendomän större mot attav
i bodelningen enligt kommitténsär, mening, problemet med
lottläggningsreglema. Enligt nuvarande regler i sambolagen görs en
behovs- och skälighetsprövning vid lottläggningen den egendomav

omfattas bodelningen. Med hänsyn till samägd egendom kanattavsom
mycket skiftande karaktär torde i fall behovsprövningvartvara av en

Ävenutesluten. skälighetsprövning skulle kunnavara om en vara
möjlig det enligt kommitténs uppfattningär inte lämpligt att
åstadkomma lottläggningsregler vid oenighet mellan parternasom
möjliggör upplösning samäganderätten endast i sambolagen.en av

ÄktB. ÄndringamaMotsvarande ändringar såbör i fall igöras även
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ireglernamedsamordningkrävakommakunnadessutom atttorde en
sådant slag attfår därmedFrågansamäganderättslagen. vara avanses

uppdrag.kommitténsutanförfallerden
kommitténvidhållerframförts attinvändningardeTrots ovansom

samäganderätt ävenupplösakunnapraktiskt behovfinns attdet ett av
tillanslutningisamborättsgodsinteegendom utgörssådantill avsom

åstadkommasskallrättsligt samtdettaFrågan hurbodelningen. om
börmakarockså äktaförgällaskallmöjlighetdennafråganäven om

konsekvensernadessutomordning. Därvid böridock övervägas annan
enderatillfallaskulle ettegendomsamägd parten genomattav

närvarandeförför ettfång, i ställetfarniljerättsligt genomsom
angelägetdetKommitténfång, analyseras.förrnögenhetsrättsligt anser

frågan över.snarastatt ses

föreskriftenskildaEgendom är4.4.7.5 mottagarens genomsom
gåvaellervid testamentearv,

förvärvasegendomsambolagenskall iDetFörslag: att somanges
föreskriftgåva medellersambon testamente omarv,genomenaav

samborättsgods. Det-inte skallenskild utgöraegendomen äratt
egendom,enskildi stället föregendomskall gälla trättsomsamma

egendomenvilkengrundrättshandlingdenintedet avgenomom
skallinteersättningsegendomföreskrivitsenskildskall att varavara

egendom.enskild

grundgåva,erhålls iegendomförekommakanDet avatt som
begagnande.förvärvad förkaneller i gemensamttestamente ansesarv

förvärvetvidmedverkannågon formhärför dockförutsättning ärEn av
förmottagitsegendomentalar för gemensamtettattmottagaren somav

generelltfinnsfall där dettänka sigMan kan testamentebrukande. ett
från boetsambo. Om sambomaförmån för tar uttill ärsomen person

kanskefår egendomenanvändadeegendom ämnar gemensamtsom
fallbruk. Ett ärförvärvad för attannatgemensamt en avanses

enskildskallföreskriftmedsamboma ärvt att varapengarnaompengar
förbohagellerbostadför köpersambomaochegendom arvetatt

kanförvärvetFrågan vilka omständigheterunderbruk.gemensamt
ihemmafrämstbegagnande hörför gemensamtvaraanses

rättstillämpningen.
förvärvatsutgått från egendompraxis hardoktrin ochI att somman

egendomengåva med föreskrifteller atttestamente omarv,genom
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skall förväivarens enskilda skall frånundantas bådebodelning ivara
äktenskap och i samboförhållanden. Utgångspunkten för detta ställ-
ningstagande det inte kan ha varitär givarens, arvlåta-elleratt testators

avsikt fåskall undanta egendomen vidatt bodelningmottagarenrens
efter upplösning äktenskap inte vid delning efter upplösningav men av
sarnboförhållanden.

Även någon oklarhet inte föreligger hur dessa fall skallom om
bedömas kommittén för tydlighetens skull framgådet böranser att av
sambolagen egendomen i dessa fall inte skallatt omfattas sambo-av
rätten.

I motivuttalandena till nuvarande 10 § sambolagen, ärsom en
lottläggningsregel, eftersom övertaganderätten föratt gifta inteanges
omfattar egendom enskild till följdär villkor vid gåva eller isom av

får det oskäligt sådantestamente, egendom skulle kunnaattanses
så längeövertas endast lever ogiftaparterna prop. l986/87:lsamman

264. Eftersom lottläggningsregeln förutsätter andelsberäknings. att en
skett kan det emellertid aldrig bli aktuellt i detta sammanhangatt
beakta enskild egendom. följdEn kommitténs förslag dettaärav att
kommer framgå tydligare.att

Några4.5 bodelningsfrågor
4.5.1 Diskussionen vid hearingama
Vid hearingama uppkom diskussion det enligt sambolagen ärom
möjligt träffa avtal vissatt egendom inte skall ingå iattom
bodelningen. De flesta ansåg det föreligger starka skäl för tillåtaatt att
sådana partiella avtal. Ovissheten detta möjligt föranledde mångaärom
advokater avstå från råda klienteratt träffaatt partiella avtal. Ettatt
klargörande frågan efterlystes.av

Fråga uppkom också det borde möjligt utföra bodelningom attvara
pågåendeunder samboförhållande. ansågsDet dock allmänt att en

sådan reglering skulle föra för långt från sambolagens syfte. En
bodelning pågåendeunder samboförhållande ansågs dessutom kräva ett
omfattande skyddsnät för borgenärema. Däremot ansågs det att
kommittén borde överväga möjligheten för sambor inför detatt att
samboförhållandet upphör träffa föravtal bodelning.om

Flera deltagarna ansåg preklusionsfrist förav att bodelningnären
skall begäras borde isenast lagen. Med utgångspunktenanges att

bodelning endast kommer till stånd någon samboma begär detom av
ansågs sådan frist nödvändig. En förutsättning för införandeten vara av

frist ansågs dock det kan preciserasen att samboför-närvara ett
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5ochuppgå mellan 2tillföreslogsTidsfristens längdupphör.hållande
fåttom tidsfristfråganansåg dockNågra deltagareår. att enen

302 I1993NJAavgörandenHD:slösningtillfredsställande s.genom
förfinnsdetfördel utrymmeDetoch II. att envara enangavs

relevantasamtligautgångspunkt imedprövningskönsmässig
innebäratidsfrist kanpåpekadesoch detomständigheter att en

fristen.missarför denrättsförluster som

sambolagenenligt 5 §Avtal4.5.2

begärnågon sambornaskallsamboförhållande upphörNär ett avom
förförvärvatsbostad och bohagderasdet somgemensamma

bodelning. Omfördelas mellan dembegagnandegemensamt genom
skallavlidersambogrundsamboförhållandet upphör attav en

förrättasbouppteckningenframställasbodelning närbegäran senastom
stycketandrasambolagen. Enligtförsta stycket§jfr 5 samma

kommitsamboma harstycket överensgäller inte förstaparagraf omom
båda.undertecknats demharskriftligt avtaldet i ett avsom

såegendomsförhållandenordna sina sättmakar kanEftersom att
äktenskapsförord har detenskildtillviss egendomenbart görs genom

liknandesambornågot skäl förvägrafinnasinte attansetts en
Fråganingår i samborätten.beträffande egendomavtalsmöjlighet som

partiella avtal.träffamöjligheteninnefattaremellertid lagen attär om
endastfå intryckkanPå utformatslagtextendet att parternasätt man av

någon bodelning mellanavtalamöjlighet parternahar attatt
förhållandet upphör.inte skall förrättasöverhuvudtaget när

samboförhållandepågåendeunderBodelning4.5.3

ÄktB äktenskapetunder§ andra stycketenligt 9 kap. lMakar kan
pågår. Någonmål äktenskapsskillnadbodelningförrätta utan att om

förrättasamboförhållande upphörför sambor innanmöjlighet att
inte.sambolagenbodelning ger

ÄktB bodelning undertill kan syftet medförarbetenaEnligt
äganderättssituation,klarhet iskapaäktenskapet attatt envara

ellerekonomisk utjämning mellan makarnaåstadkomma att annarsen
53.egendomsförhållanden 1986/87:1prop.makarnasreda s.upp

vad varderablir klarlagtbodelning under äktenskapet detGenom
fårbodelningenfortsättningen Om make vid övertaimaken äger. en

skyddetandra maken uppkommertidigare tillhörtegendom motsom
Denbodelningen.eventuella borgenärertidigareden ägarens genom
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egendom tilldelas make blir fortsättningsvis giftorättsgodsävensom en
sådan ingåoch kommer i bodelning. giftorättFör skallatt attsom en ny

iuteslutas samband med bodelning krävs makarna upprättaratt ett
äktenskapsförord. Om inte bestämts äktenskapsförord harannat genom

såledesmakarna kvar det ömsesidiga kravet likadelning allav
jfregendom Tottie, 238.a.a. s.

förtida bodelningEn mellan makar kan partiell, dvs. omfattavara
endast viss del makamas Fråganegendom. omdiskuteradlänge iav var
doktrinen Anders Erikssonse i SvJT 1989 Walin3.331, i SvJT 1989 s.
720 och Tottie 239 f.. I NJA 1991 284 fann HD emellertida.a. atts. s.
varken lagtexten eller hinder partiell bodelningutgör underannat mot
pågående äktenskap.

möjlighetEn för sambor förrätta bodelning underatt
samlevnadstiden föreslogs Familjelagssakkunniga i SOU 1981:85av

f..s. 255 och 425 Familjelagssakkunniga anförde föratt parterna, att
få bättre överensstämmelse med de förhållandena,verkliga kan vilja
dela exempelvis bostaden så de i fortsättningen hälftenatt ägerupp var

såeller önskar kanske viss egendom inte längre skall ingåparterna att
tillgångarbland de i framtiden skall delas tillhörasom utan partenena

Departementschefen anförde dock i l986/87:1 108ensam. attprop. s.
sådet förhållandetlänge består inte finns skäl att acceptera

familjerättsligt grundande överföringar bodelning mellan samborna
sådanaoch överföringar får ske i fömiögenhetsrättsligatt ordning t.ex.
gåva eller försäljning. De sakkunnigas förslag ansågs kunnagenom

medföra sambo begära bodelningatt underatten genom
samboendetiden skulle kunna undandra egendom tillhör den andrasom

frånsambon dennes borgenärer, vilket inte kunde godtas. Det befanns
därför saknas anledning införa regler möjliggjorde för samboratt som

bodelning redan undergöra samboendetiden.att

4.5.4 Föravtal bodelningom

ÄktBEnligt kap.9 13 § får makar inför omedelbart föreståendeen
äktenskapsskillnad avtala den kommande bodelningen ellerom om

Överhar samband med denna.annat avtalet skall upprättassom en
handling undertecknas makarna. Avtal makar i fallsom annatav som
ingått kommande bodelning är verkan intedetom utan utgörom
äktenskapsförord. Vad främst skiljer föravtalen från de andrasom
äktenskapsrättsliga avtalen de begränsadeär rättsverkningarmer som

föravtal upphov till. Föravtal fårett ingen verkan makesger t.ex. mot
borgenärer. Inte heller makarna emellan föranleder någonavtalet
ändring i egendomsförhållandena; föravtalet innebär endast att
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bodelningenkommandesig denförbinderömsesidigtmakarna att ge
285.Tottie,avtaletinnehålldet s.a.a.angersom

omedelbartäktenskapsskillnadenskalllagtextenEnligt vara
föravtalet ochmellansambandalltså finnasskallförestående. Det ett

Familjelagssakkunniga249 att1981:85SOUIupplösningen. angavs.
fortsättaföringåtts sigbeslutarföravtal attsedanmakarna ettom

blirdetockså tid innansedan nyttoch dettaäktenskapet varar en
sinspelathatidigare föravtaletdet utbörmed skilsmässaaktuellt anses

roll.
bordesamborintediskuteradeFarniljelagssakkunniga även gesom
256 f.. I1981:85bodelning SOUträffa föravtalmöjlighet s.att om

visstförsamborbodelning mellankonstateradesbetänkandet att avser
oförhindradesamborEftersomegendom. är attändamål förvärvad

dagbestämdavvaktabehövabrytningefter utan att engenast en --
ansågs ingentingbostadenbodelning denavtala gemensammaavom

Samborså bestämt sig förfort debodelning skerhindra att separera.att
tilluppgörelsenmakar knytainteförklarades sätt ensamma som

problemdag. Deinte bestämduppgörelsenoch vidframtida ännu som
mellanbodelningföravtalbestämmelsernamedlösasattavsetts omom

förgälleruppstå ordningenligt denintedärmedbedömdesmakar som
detFamiljelagssakkunniga inteansågbakgrunddennasambor. Mot att
förbodelningföravtalbestämmelserinföraskälfanns att omom

sambor.
diskuteradessamborbodelning beträffandeFrågan föravtal omom

ansåg detLagrådet inte374. är1986/87:1lagrådet i atts.prop.av
erinradeochskulle bli ogiltigtvidareföravtal attsäkert utanett omatt

underlagbestämmelsestöd direktmakarmellanföravtal ansettsutan av
sambo-erinrades dockgällande. Detförutsättningar blivissa attom

för denbereda skyddsocialt betingad ochlagen är att svagareavser
jämka avtal där rättkunde finnas skäloch det partensattattparten ena

avtalats bort.andra sambons bostaddenövertaatt
meningsindepartementschefenproposition uttaladeI somsamma
familje-medför sambomaendastsambolagen attutrymmeatt ger

ochi lagensådana uttryckligenträffa avtalverkanrättslig attangessom
avsedd.inteavtal utanför lagenfamiljerättsliganågon utveckling varav

något praktiskt behovansåg fannsDepartementschefen det inteatt av
sådan 394.möjlighet s.öppnaatt en
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4.5.5 Behovet tidsfrist för begärannärav en om
bodelning skall framställassenast

Enligt 5 § sambolagen skall samboförhållande upphör,när ett
någonbegäran samboma, deras bostad och bohagav av gemensamma

fördelas mellan dem bodelning, förvärvatsegendomen förgenom om
begagnande. Bodelning kan således ske först sambo-gemensamt när ett

förhållande upphört. Dessutom krävs någon samboma begäratt av
bodelning.

Om samboförhållande upplöses sambons död skallett genom ena
begäran bodelning framställas den efterlevande sambonom senastav

bouppteckning förrättas. Någon tidsfristnär för begäran bodel-när om
ning skall ske uppställs inte i lagen för det fall samboförhåll-senast att

bådaandet upphört under livstid. I lagförarbetena prop.parternas
l986/87:l 258 begäran bodelning borde fram-atts. angavs en om

iställas anslutning till samboförhållandetnära upplöses.att
Lagrådet påpekade avsaknaden tidsbegränsning kunde tänkasatt av

få mindre lyckade konsekvenser dåi fall det har dröjt länge innan en
begäran bodelning Lagrådet fann någongörs. emellertid särskildom att
preklusionsfrist, ehuru i och för sig önskvärd, inte alldeles nöd-var
vändig prop. 1986/87:1 373.s.

Frågan vad skall i anslutning tillnäraom som attanses vara
samboförhållandet upphör har överlämnats till rättspraxis.

I RH 1992:8 ogillades ansökan förordnande bodelningsförrättareen om av
årdrygt två månaderochnär förflutit från samboförhållandetsett upplös-

ning.

HD ställning frågani i bådade rättsfallentog NJA 1993 302 Is.
och II.

båda målenI hade den vid domstol ansökt förordnandepartenena om av
bodelningsförrättare medan bestritt ansökningen den grundmotparten att
sökanden försuttit sin begärarätt bodelning. detI fallet hade det för-att ena
flutit fyra fem månader och i det andra fallet hade förflutitdet nio måna--
der mellan separationen och sambons begäran bodelningsförrättare.ena om

ansågHD varken avfattning 5 § eller uttalandenaatt under för-av
arbetena kunde underlag sambo vidare skall haatt attge utananse en anses
förlorat sin till bodelningrätt för det fall han underlåtereller hon fram-att
ställa begäran därom i anslutning till samboförhållandets upplösning. Fråga
ansågs i stället sådan underlåtenhet förhållandenunder vissavara om en
skulle kunna betraktas bindande eftergift, vilken hindrar sambonsom en att

påkalla bodelning. HD ansåg, i överensstämmelse med allmännasenare
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formlöst kansamboförhållandet upphörtefter detsamboprinciper, attatt en
Även frånpassivitetbindande verkan.bodelning medtillsinefterge rätt

sådanfåkunnaomständigheternadå beroendesida bordesambons
uppfattningdepartementschefensdeladedomstolenanfördeHDverkan. att

iframställsbodelning närafördel begärangivetvisdet är omatt om enen
dettillinte minstMed hänsynupphörande.samlevnadenstill attanslutning

står ifrågorandraseparation kan förutsättasförtidenunder somvaraen
ansåg HDmellanhavandenaekonomiskadeför attblickpunkten änparterna

frågan bodelningdåfrån sida redanunderlåtenhet sambos att ta omuppen
fallrättsavstående andrai äntillerkännas verkanrimligen kaninte ettsom

sådan Enligt HDtolkning.förklart stödomständigheternanär varenger
frågan vilkennågot uttalande igenerelltmöjligtknappast göradet att mer

förförflutitborde hasamboförhållandets upplösning normaltfråntid som
sambon harbodelning skall innebäraunderlåtenhet begära attattatt anses

kringomständigheternaSamboförhållandets varaktighet,sineftergett rätt.
föremålbliegendom kanbeskaffenheten denupplösning ochdess somav

måste tilläggaskunnaansågs faktorerbodelning tillhöra deför som
diskussionerförtvisasvid bedömningen. Skulle detbetydelse parternaatt

varitmening harbodelning i formellfördelningegendomens utan attom
denocksåmåste enligt HD kunna beaktas, liksomdettatal parteneneom

uttryckligbesked anledningundandragit sig lämna medskäl attutan enav
ansåg dennågot två HDi de rättsfallenförfrågan den andra. Inte attavav

bodelningfrån samboförhållandets upphörande till dessförflutittid som
denså lång på grund skulledet redan häravbegärdes attatt enaansesvar

visat denhellertill bodelning. Det inteeftergett sinsambon rätt attvar
anledningbefogadbodelning den andra sambonbegärdesambo attgettsom

båda fallensåledes ipåkallas. biföllutgå från bodelning inte skulle HDatt
förordnas.bodelningsförrättare skulleansökansökandens attom

finnsdetMunck enhälliga domskälenJustitierådet tillade till de att
bodel-ansökanmed den sambo bestrideranledning räknaatt att omsom en

andre sambonärende kan denningsförrättare i regel inte i detta styrka att
därförtordeverkan. invändningensin med bindande Trotseftergett rätt

Frågan därefter uppkommaförordnas. kanbodelningsförrättare komma att
bodelningsförrätta-bodelningsförrättaren. Oavsettförfarandet införvid om

bodelningsför-befogad eller inte,finner invändningen dvs. oavsett omren
inågot bodelningsförrättareninte finns dela ellerdeträttare att att omanger

föremålblikanordning bestämmer delning den egendomvanlig somom av
med 17 kap.jämförtbodelning, kan beslutet klandras 20 § sambolagenför

ÃktB.6 andra stycket§
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ÅkekommenteratsRättsfallen har Saldeen tidskrifti Juridisk 1993-av
ff. Enligt Saldeen kan94 341 regel preklusionsfrist givetviss. en om

gångnågontänkas med hänsyn till omständigheterna in leda tillcasu
Frågaresultat.obilligt dock enligt införandetSaldeen inteärett om av

sådan frist ändock hade önskemåletvarit föredra tillmed hänsynatten
förutsebarhet.klarhet ochom

RH 1994:21 hade sambo framställtI sin begäran bodelning tvådrygten om
efter samboförhållandetsoch halvt anfördeupplösning. Sambonett stor

förklaringarbetsbörda till tidsutdräkten. fannSvea hovrätt dröjs-attsom
målet inte kunde ligga inom den tidsram skall acceptabelanses som vara

i belysningen uttalandena i lagmotiven.sett av

någonfinns inteDet tidsfrist begäran bodelning skallnärsom anger om
efter detske äktenskap upplösts.att ett

I NJA 1993 570 hade den f.d. makan dröjt 24 med framställas. att
yrkandet förordnande bodelningsförrättare förklarathaom utan attav
dröjsmålet. ansågHD den f.d. makan inte längre kunde haatt rätt attanses
påkalla bodelning mellan parterna.

4.5.6 Kommitténs överväganden och förslag

4.5.6.1 Avtal viss egendom skall frånundantas bodelningattom

Förslag: Sambor skall kunna träffa såvälavtal bodelningattom
överhuvudtaget inte skall ske viss egendom utgörattsom som
samborättsgods inte skall ingå i bodelning. Den till delningrätt som
samboma avtalar bort skall återinföraskunna avtal.ett nyttgenom

Enligt nuvarande 5 § andra stycket sambolagen skall bodelning inte ske
samboma kommit det iöverens skriftligt avtal harettom om som

undertecknats båda.dem Frågan därmed sambor har möjlighetärav om
träffa avtal endast visst samborättsgods ingåskall iatt bodel-attom

ningen medan egendom i och för sig bodelningsbar skallärannan som
hållas utanför.

ÄktBEnligt har makar behålladelvisrätt giftorättsgemenskapen.att
Genom äktenskapsförord kan makar exempelvis endastattenas om en
viss tillgång skall enskild egendom tillgångareller makeattvara som
förvärvat efter viss tidpunkt skall tillkomma maken enskilt medanen
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äktenskaps-giftorättsgods. Genom nyttskall etttillgångarövriga vara
giftorättsgods.skallegendomenbestämmamakarförord kan att vara

liksomsambor,rimligtdet högstuppfatttning attärkommitténsEnligt
frånundantasskallviss egendomendastavtalakunnaskallmakar, att

bodelningen.
möjlig-finnsdettalarsambolageniavfattning attmotLagrummets

hävdaskunnaskulle detsig attoch föravtal. Ipartiella enträffahet att
skulleskebehöver ävenintebodelningmedgerbestämmelse attsom

angivenvissbeträffandebodelningfrån görsundantag egen-medge att
inklu-detdetta fall störreosäkert itill detAnledningen ärdom. att om

uttalandeDetta1986/87:1.iuttalandemindredetderar är ett prop.
för-träffamöjlighetenfråganfråga attidockgjordes omannanen -
medsamborhävdadesinnehåll varvid detangivet attavtal närmareav -

uttryckligensådana avtalträffakanendastverkanfamiljerättslig som
i lagen.anges

skall kunnamakar,liksomsambor,uppfattningKommitténs är att
börSamborfrån bodelningen.undantasskallegendomvissavtala att
denåterinföraavtal kunnamakar idessutom sätt ett nyttsomsamma

råder iosäkerhetavtalat bort. Dentidigarededelningtill somrätt som
befogad.sambolagenenligt ärgiltighetavtalspartiellafråga om

klartså detförtydligassambolagenföreslår därför attKommittén att
hardärmedochomfattas lagenavtalframgår denna typatt avav

verkan.familjerättslig

pågåendeunderbodelningtillMöjlighet4.5.6.2
samboförhållande

sambo-pågåendeundertill bodelningNågon möjlighetBedömning:
införas.inteförhållande bör

bodelningförrättanågon möjlighetinte samborSambolagen attger
möjlighet tillinförapågår. skäl tillsamboförhållandet Ettmedan att

sambor,samboförhållande kanpågåendeunderbodelning attvara
samboförhållandet klarläggaunderbehovmakar, harprecis attavsom

egendom. Sombodelningsbaräganderättsförhållandena beträffande
tillstår lagfarensambon ägarekanexempel nämnas att ensomena

äganderättäganderättsanspråk doldandra harmedan denfastighet ett -
möjligtbodelning detfastigheten. Genomandel är atttill viss av-

förhållan-verkligamed deöverensstämmelseåstadkomma bättreen
dena.
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Behovet klarlägga äganderättsförhållandena framfördesattav av
Familjelagssakkunniga skäl till sambor borde ha möjlighetett attsom

förrätta bodelning under pågående samboförhållande.att Härutöver
anfördes förtida bodelningar skulle förbjudas skulle detatt om upp-
komma praktiska problem. De sambor under samboför-stora som
hållandets bestånd vill klara ägandeförhållandena skulle kunna finnaut
anledning tillfälligt flytta isär och den önskade bodelningen.att göra

återflyttenEfter skulle tvekan kunna uppkomma bodelningensom
giltighet. i efterhandAtt behöva prövning samboför-göra en av
hållandet vid tidpunkten för bodelningen eller det eller mindreav mer
allvarliga syftet med särflyttningen ansågs inte någon tilltalandevara
lösning.

I 1986/87:1 ansågs Familjelagssakkunnigas förslag kunnaprop.
medföra sambo begära bodelningatt under samboende-atten genom
tiden skulle kunna undandra egendom tillhör den andra sambonsom
från dennas borgenärer. påtaladesDet dessutom någon riskstörreatt

kringgåendeför reglerna inte förelåg eftersom den lösning för-av som
ordats beträffande fördelning bostad och bohag jämte skuldtäck-av
ningsreglema inte medförde detta framstod meningsfullt.att För-som
slaget införa regler möjliggjorde föratt sambor bodel-om görasom att
ning redan under samboendetiden avfärdades därmed.

Sambolagens syfte flertal gångerär påpekatstidigareettsom att
minimireglering skydd den vidgenom en ge parten ettsvagare

samboförhållandes upplösning. Kommitténs principiella uppfattning är
det inom för sådan skyddslagstiftningatt skulle föra långtförramen en
ställa regler för bodelningatt pågåendeunder samboför-upp en

hållande. Endast starka skäl skulle tala för behov härav före-om att ett
låg till skydd för den finns det skäl sådanparten öppnasvagare att en
möjlighet.

Det kan visserligen hävdas den överensstämmelse med de verk-att
liga förhållandena skulle kunna uppnås bodelning undersom genom
pågående samboförhållande kan För denpart.gagna en svagare som
vill doldgöra äganderätt synlig finns emellertid möjlighet härtillen

föra talan i domstol. Det finnsatt dessutom möjlighet förgenom sam-
bor förrnögenhetsrättslig grundatt överföra egendom mellan sig.

Kommitténs uppfattning såledesär de skäl talar föratt attsom
införa möjlighet till bodelning under pågående samboförhållandeen ett
inte tillräckligt starka.är

I detta sammanhang vill kommittén bemöta Familjelagssakkunnigas
uttalande det finns risk för skenhandlingaratt sambor möj-inteom ges
lighet bodela under pågående förhållandeatt och det kan föranledaatt
svårigheter i efterhand förhållandetatt avgöra verkligen upphörtom

bodelningen företogs.när Enligt nuvarande 5 § sambolagen skall
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tillhänsynMedsamboförhållande upphör.närskebodelning ett
skallförhållande4.3.4.2avsnittförslag i närkommitténs ett ansesom

medi sambandtidigast skebodelning att parternaupphört, börha
förordnandeansöktsamboellerisär närflyttar omomen

bostad. HarÖvertagandeellerkvarsittningsrättbodelningsförrättare, av
sig förbestämttidpunktvid denna attbodelning skett parternamen

egendomdeni sakensförhållande detliggeråteruppta sitt natur att som
bodelning. Denföremål förbliinte kangång bodelats nyenen

gång börkan bodelasegendom inte änomständigheten att enmer
skentransaktioner.förminska intresset

bodelningträffa föravtalMöjlighet4.5.6.3 att om

förestående upphörandeinför omedelbartSambor skallFörslag: ett
kommandedensamboförhållandet möjlighet avtalaha att omav

Över avtalethar samband med denna.ochbodelningen annat som
Ärbåda samboma.undertecknashandlingskall upprättas som aven

skall det jämkas.i föravtalet oskäligtvillkoret

får avtalamakarförestående äktenskapsskillnadomedelbartInför en
samband medharbodelningen ellerkommandeden annat somomom

behovhar tidigare saknas praktiskt öppnadenna. Det attansetts av
bodelning.för träffa föravtalsambormöjlighet att om

fåskall skeKommittén har slagit fast bodelning endast närattovan
situationersamboförhållandet i vilkaupphör och dessutom ettangett

till-intesamboförhållande upphöra. Härvid har detskall ansettsanses
förhållandet upphörtharräckligt är överens utan attattparternaatt om

utomstående Genommanifesterats för synbarthar sätt.detta ett
för-träffakunnaförslag praktiska behovetkommitténs ökar det attav

förhållandet upphörtsamboravtal. De är överens utan attattsom om
samboför-utåt bringaromedelbart flyttar isär ellerde sättannat

kommandeavtala denupphöra kan behövahållandet att om
förrättaförtill lagliga förutsättningarnabodelningen dess de attatt en
träffa för-Kommittén därför möjlighetensådan föreligger. attattanser

införas i sambolagen.avtal bör
Liksom vadfår inte.Någon tredje avtaleträttsverkan gentemot man

ÄktB föravtalet ha för-föravtal mellan makar 9 kap. 13 § skallgäller
sambo-fortsättaverkan samboma kommersinlorat överens attom om

förstfrågan aktualiserasförhållandet och dess upphörande enom
tid därefter.längre
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i föravtalMakar kan avtala har samband medäven annatom som
bodelningen. sådana frågorSom exempel förarbetena tillinämns
ÄktB hur avräkning för täckning skuld skall och vilka andelargörasav

skall tillkomma makarna SOU 396 och1981:85som s. prop.
Även1986/87:1 155. sambor frågorbör möjlighet avtalaatts. ges om

aktualiseras vid bodelning inte sikte pådirekt tarensom men som vem
samborna skall komma tilldelas ingåendeviss i bodelningenattav som

egendom.
ÄktBenligt börLiksom formkrav föravtalen uppställas. Det bör

därvid dels krävas föravtalet har skriftlig form, bådadelsatt att sam-
undertecknarborna avtalet.

föravtaletOm omfattar all egendom ingåskall i bodelningensom
återstår förendast samborna skriftligen bekräfta föravtalet detnäratt

finns någotinte längre hinder förrätta bodelning, dvs.mot näratt
samboförhållandet har upphört. Genom fårbekräftelsen föravtalet
karaktär bodelning jfr Tottie, 288.av a.a. s.

villkor iOm föravtalet oskäligt bör det jämkaskunna enligtär
sambolagen.

4.5.6.4 Behovet tidsfrist för begäran bodelningnärav en om
skall framställassenast

BodelningFörslag: bådaunder sambomas påkallaslivstid skall
år efter det samboförhållandet upphörde.senast ett att

Frågan det i lagen bör tid inom vilken begäranom anges en en om
bodelning skall framställas frågorde enligtär det direktivenen av som

ÄktBåligger kommittén Varkenöverväga. sambolagen elleratt
innehåller någon tidsfrist för ansökan bodelningnär skall skesenastom

båda samborna i livet. Frågannär är har överlämnats rättstillämp-
ningen. HD har i rättsfallen NJA 1993 302 I och H tids-ansett atts.

fåraspekten betydelse det gäller underlåtenhetnär avgöraatt attom
begära bodelning skall betraktas bindande eftergift.som en

bestämd tidEn inom vilken begäran bodelning skall framställasom
skulle onekligen öka förutsebarheten för samborna.

omständighetEn har tala fast tidsgräns svårig-ansetts ärmotsom en
heten fastställa samboförhållandenäratt har upphört. Kommitténsett
uppfattning svårighetdennaär minskar kommitténsatt avsevärt genom
förslag reglering frågan samboförhållandesom en ettav om upp-
hörande. Det finns emellertid fara med fastställd preklusions-atten en
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nämndapåpekar iresultat. Som HDobilligatillledafrist kan ovan
stårfrågorfinnas andraseparationförvid tidendeträttsfall kan somen

mellanhavandena.ekonomiskadeförblickpunkten äni parterna
skäldebeaktafinns dettidsfristangiven attUtan utrymme aven
bodel-till begäranfinnaskanellerpersonlig attnatur omsomannan

finnsDetseparationen.tillanslutningomedelbarframställts iintening
omständig-varaktighet,samboförhållandetsbeaktaockså möjlighet att

egendomdenbeskaffenhetenupplösning ochdesskringheterna somav
bådaansågs i deomständigheterföremål bodelning. Dessaförblikan
hadesambonför bedömningenbetydelserättsfallen omavvara av

beaktasansåg bordedetbodelning. HDtillsin äveneftergett rätt att om
fördelningegendomensdiskussionerfört attutanparterna om

liksom denvarit tal,formell meningi utanbodelning partenenaom
uttryckligefterbodelningbeskedundandragit sig lämnaskäl att enom

förfrågan den andra.av
bodelningtidsfrist förfinns ingentidigare när senastSom angetts

ÄktB. skullesambolagensådan tidsfrist iinförapåkallas i Attskall en
sambolagenfrån samstämrnigheten mellansåledes innebära ett avsteg

ÄktB. framhållas bodelningdetta sammanhangbör dock iDetoch att
ÄktB inteenligti till vad gäller ärsambolagenenligt motsats som --

kansambolagenpreklusionsfrist iAvsaknadenobligatorisk. av en
vadlång ovisshetunder tid lever idärför bidra till att parterna somom

bestämmel-härpåexempel kani olika avseenden. Somgäller nämnas
inskränkningarna förfoga deti överrätten att gemensammaomserna

sker. Det-till bodelninggällande dessi principhemmet är attsom
före-kommittén nedanocksåskulle gälla denkomma att avsamma

bestämdredovisningsplikt. Införandetbestämmelsenslagna enavom
påkallasskallenligtför bodelning sambolagentidsfrist när senast
nämndaiförutsebarhet för sambomainnebära ökaddärförskulle en

uppstå försvårigheterbestämd tidsfrist kan vidareUtanhänseenden. en
sin eko-samboförhållandets upplösning bedömaefterenskildeden att

situation och planera för framtiden.nomiska
övervägande skälanförda kommitténbakgrund detMot attanserav

påkallande bodelning i sambo-tidsfrist förinförandetalar för avav en
tillfinns i och medrisk för stötande resultatlagen. Den rättenattsom

tidsfristen böremellertid ochbodelning kan förlorad bör beaktas
begäraninte alltför Samtidigt det angelägetärsättas snävt. att om

samboförhållandetframställs möjligt efterbodelning detsnarast att
sambons döds-anledningdet gäller bodelning medupphört. När enaav

påkallas bouppteck-vidfall gäller i dag bodelning skallatt senast
månader dödsfallet. Medskall förrättas efterningen, vilken senast tre

bodelningkommitténbeaktande härav bestämmelse attatt omanser en
påkallas år sambo-efter detsambomas livstid skallunder attsenast ett
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förhållandet upphörde tillräckligt för obilliga resultatär generös att
skall kunna undvikas.

sambo avliderOm efter förhållandetdet upphört innanatten men
bodelning skett skall liksom för närvarande efterlevandeden sambon
begära bodelning bouppteckningen förrättas.närsenast

Behovet4.5.6.5 tidsfrist för begäran Övertagandenärav en om av
senastbostad skall framställas

bådaFörslag: Om samboma i livet förlorar samboär rätten att taen
bostad den andra sambonöver innehar med hyres- elleren som

bostadsrätt, och inte samborättsgods, inte anspråkutgörsom om
framställtsÖvertagande har inom månader efter det sambontre att

från bostadenhar flyttat och år efter det samboför-senast ett att
hållandet upphörde.

Innehar den sambon den bostaden med hyresrätt ellerena gemensamma
bostadsrätt ingåroch egendomen inte i bodelning, kan enligt 16§
sambolagen den andra sambon ha denrätt samboför-överta näratt
hållandet upphör. Härför krävs den sambon bäst behöver bostadenatt

sådantoch Övertagande med hänsyn tilläven omständigheternaatt ett i
övrigt skäligt. Om sambomaär inte har eller har haft barn tillsammans
gäller detta dock endast synnerliga skäl talar för det.om

förlorarEn sambo sin hyres-rätt eller bostadsrätten,överatt ta om
sambon inte framställt anspråk det inom månader efter detsenast tre

sambon har flyttat från bostaden. Någon tidsgräns föratt när ett
anspråk Övertagande bostad skall framställas finns inte försenastav
den sambo bor kvar i bostad innehas den andra sambon.som en som av
Detta har främst ha betydelse samlevnaden upphörtansetts när
grund dödsfall prop. 1973:32 170.av s.

Som följd tidsfrist för bodelning på-att skallnären av senasten
föreslåskallas införas i sambolagen bör frist meden samma

tidsangivelse införas beträffande anspråknär Övertagandeett om av
bostad ingårinte i bodelningen skall framställas. Dettasom senast
gäller dock endast båda samboma i livet. Härigenomär kommerom
den nedan föreslagna redovisningsskyldigheten och inskränkningarna i

förfoga deträtten över hemmet fåatt enhetligattgemensamma en
tidsbegränsning. Har bodelning inte påkallats anspråkeller på
Övertagande bostad inte skett inom efter det sambo-av ett att
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iinkränkningarnaförhållandet upphört upphör redovisningsplikten och
förfoga det hemmet.överrätten att gemensamma

föreslås inteNågon tidsgräns för begäran Övertagande närom
påsamboförhållandet upphörti bostaden efter detbor kvarsambo att

dödsfall.grund av

illojala4.6 Sambos behov skydd motav-

bodelnings-transaktioner och oskäliga
resultat

Diskussionen vid4.6.1 hearingama

Några deltagarna vid hearingama sade sig ha erfarenhet illojalaav av
samboförhâllanden. före-ageranden i Det underströks det inteatt

oftakommer sambo medvetet drar samboregleringen föratt nyttaen av
förmåner påtillskansa sig bekostnad den andra sambonatt attav men

finns. Det sades oftast såltsproblemet gälla det fall egendom kortatt
samboförhållandettid innan upphört eller därefter förestrax men-

så frånbodelningen och egendomens värde undandragitssättatt-
ansågsbodelningen. För förhindra detta det finnas behovatt attav

knyta värdet den delningsbara egendomen till tidpunkten förav
påseparationen har tidpunkt förspeciellsättsamma som man en

upplösning giftorättsgods. På så skulle det kunna förhindrassätt attav
sambon undandrog värdet bostad fråneller bohag bodelningenena av

såldesegendomen efter separationen före bodelningen.attgenom men
Det underströks redovisningsplikt borde införas i sambo-ävenatt en

mångalagen. Däremot tveksamma till vederlagsregel. fallI devar en
såltseller bohagetbostaden viss kortare tid före separationen tyckteen

några det i och för sig skulle rimligt såldavärdet detatt attvara av
sådaningick i bodelningen. ansågsEn lösning flesta intedock deav

förena med delningsrätten enligt sambolagen.att
Det anmärktes bestämmelserna inskränkningar i förfogande-att om

alltför tandlösa. Särskilt påpekadesavseende fast egendomrätten var
finnsdet det goda möjligheter för sambo sälja eller intecknaatt atten

fastigheten inte anmält egendomen derasutgörparterna attom gemen-
bostad.samma

Kritik riktades de gällande principerna för skuldtäckning.mot
studiemedelsskulderSärskilt sades uppgåproblem. kanDessaettvara

till betydande belopp och avräknas ofta delningsbar egendom.även mot
Om den andra intesambon har liknande studieskulder innebärakan det

endast den skuldfria sambons föremålsamborättsgods blir föratt
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får då behålla samborättsgods,dels sittskuldsatta sambondelning. Den
bedömssamborättsgods. Dettahälften den andra sambonsdels förvärva

kommersärskilt skuldernaorättvist den andra sambon attmot somvara
skuldtäcknings-brist iframtida förvärvsinkomster. Enbetalas annanav

med särskildfall skuld förenadsades gälla det därreglerna ären
tillförmånsrätt i delningsbar egendom änanvänts annatpengarnamen

till, inköp aktier.egendom den hänförligden är t.ex. av
reservutgångdåligtansågsJämkningsregeln lämpa sig allmänsom

bodelningsregler slår Några efterlyste meddeltagareövriganär snett.
harmöjligheter kompensera den samboanledning härav större att som

delningsbar egendom.minst

Avsaknaden redovisningsregel4.6.2 av en

ÄktB redovisning Bestämmel-finns bestämmelser 9 kap. 3 §.I om
fråga fråntidendet äktenskapsskillnad siktenär ärtar omserna

äktenskapsskillnad fram till dess bodelning sker.ansökan attom
ÄktB9 kap. § varje skyldig redovisa för sinEnligt 3 makeär att

dåunder tiden mellan den dag talan äktenskapsskillnadegendom om
bodelningstillfállet. ioch Makarna enligt andra meningenväcktes är

skyldiga lämna varandraparagrafen uppgifter kanatt som vara av
betydelse vid bodelningen, i övrigt inte vad redovisningspliktenanges

1986/87:1innefattar. I 158 makarna skall lämnaattprop. s. anges upp-
egendomen förvaltning fram tilllysningar och dess under tidenom

ändamålbör för gjordabodelningen. De detta kunna redovisa
underhållutbyten, förbättringaravhändelser, och kunna företesamt

och verifikationer. Vidare iredovisnings-räkenskaper detsägs att
skyldigheten ligger make har sin egendomsköta och förvaltaatt atten
på omsorgsfull och aktsamt sinDen make förbrukarsätt.ett som egen-

i eller mindre klartdom uttalad avsikt undandra den andraattmer
egendom vid bodelningen såledesmaken bryter sin skyldighetmot

paragrafen.enligt
Någon redovisningsplikt föreligger inte enligt sambolagen. I

Farniljelagssakkunnigas betänkande fanns förslag härom. Förslagetett
Lagrådetinte i 1986/8721. emellertidföreslog prop.upptogs prop.

1986/87:1 373 det i 5 § sambolagen skulle införas meningatts. en
lydelse Bodelning skall utgångspunkt egendomsför-med med igöras

hållandena den dag samboförhållandet upphör. Departements-när
ansåg sådanchefen dock bestämmelse onödig och anförde denatten

ÄktBprincipiella skillnaden mellan bodelning enligt och sambolagen
framgåmöjligen inte skulle sådan infördes.regelom en
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vederlagsregelAvsaknaden4.6.3 av en

ÄktB stycketförstaEnligtvederlagsregeln.s.k.finns den§kap. 4I ll
inomsamtyckemakensden andramakenden tregäller utanatt enaom

omfattningi inte obetydligäktenskapsskillnadtalanår innan genomom
tillgiftorättsgodseller sittgiftorättsgodssitt attgåva minskat använt

kompense-andraegendom, skall densin enskildavärdetöka partenav
förstnämndasåpå denbodelningen. Dettahärför vid sättgörs attras

äktenskapsskillnadanledningbodelning medvidandelpartens av
giftorätts-användagåvans värdet detvärde ellerberäknas avsom om

del i detdennesingått giftorättsgods ochi denneshadealltjämtgodset
mån. Enligt andramotsvarandeminskas igiftorättsgodsetsammanlagda

ocksåstycketförstaenskild ivad egendomgällerstycket sägssom om
ÄktB ingå i bodel-§ inte skallenligt 10 kap. 3rättighetervissa som

kompensationskravetenligt andra stycketVidare gäller närningen. en
värdetmedförtsitt giftorättsgods haranvändningmakes att av egenav

makenökat ellerpensionssparkontopensionsförsäkring eller atteget
pensionssparavtal.sådanförmån på försäkring ellergrundförvärvat av

samtyckttill han eller honmake vederlagfall hardessa rätt ävenI om
åtgärden.till

tillvarit skall kunnamed bestämmelsen har rättaAvsikten att man
införsådana illojala transaktioner makeeffekten gör ensom enav

giftorättsgodssyfteförestående äktenskapsskillnad i minska detatt som
någon utredningfåskall del behövs dock intemaken Detandraden

konstateratransaktioner det räckersyftet med makens attattutanom
1986/87:1giftorättsgodset prop. 171.minskatden s.

någoninnehåller inte vederlag.bestämmelseSambolagen om

ämkningsregeln4.6.4 J

frånämkningsregeln medför möjlighetJ göra avstegatt
oskäligmånlikadelningsprincipen. likadelning skulleI den varaen

samboförhållandets till sambomastill längdhänsynmed ävenmen
bodelningförhållanden skalloch omständigheterna i övrigtekonomiska

behållaså behållning får sinmedi stället sambo störstgöras att mer av
första meningen9 § sambolagen.egendom

skullesåämkning kan endast ske den samboJ sätt att som annars
får behålla kanavstå till egendom. Detegendom den andra sambon sin

fårfrågaaldrig i andelsberäkningendärmed komma sambo vid utatt en
hälften bodelningsbarasambomas samlade nettovinst denän av avmer

egendomen.
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bodelningjämkningsregeln tillämpligsambolagen inte baraI är när
båda också bodelning sker eftersambornas livstidundersker närutan

ÄktB viddöd. ämkning enligt dock endastsambons J gällerena
ÄktB.livstidi makamas 12 kap. l § andra stycketbodelning

Frågan jämkning efter helhetsbedöm-huruvida skall ske avgörs en
samtliga omständigheter, varvid längdsamlevnadensning utgör enav

Någon femârsschablonomständigheter skallde beaktas.som somav
fråntillämpas för gifta och äktenskapets in-normalt bör räknassom

pågående tillämpas inte sambor. finns situation därDet dock manen
på femårsschablonen.snegla Om förvärvats förekan egendom harsom

samboförhållandet byts blir förden egendomen förvärvadut nya
förhållandetbegagnande. Upphör därefter detkort tidgemensamt anses

oskäligt likadela sådanaofta värdet egendomen. fall kan detIatt av
jämka.finnas skäl Om bodelning mellan sedan femsamboma skeratt

år efterförflutit det bostadsbyte dock enligtskett böratt t.ex. ett
jämkningmotiven normalt inte ske jfr 1986/87:1 262 ochprop. s.

250.Agell, s.a.a.
sambo försattOm i konkurs förrättasbodelningen skallär nä:en

eller det finns andra särskilda skäl inte dela sambornas egendomatt
varje behållaskall sambo sin egendom sin andel 9 § andrasom

meningen.
Jämkning enligt 9 § innebär bara beräkning Vidandelama.en av

därpå följandeden lottläggningen bestäms hur egendomen skall för-
mellan samboma.delas

Skuldavräkningsreglema4.6.5

Skuldtäckning enligt sambolagen skall i första hand ske denur egen-
dom skulden hänförlig till. Om hänföras tillär skuldinte kansom en
någon särskild egendom skall den sådantäckas med egendom intesom

ingåskall i delningen. Först den egendom ingåinte skall i del-om som
ningen inte räcker till för täcka dessa skulder det möjligt iatt är att ta
anspråk den egendom ingåskall i delningen andra7 § stycketsom
sambolagen.

En skuld hänförlig till viss egendom främst den förenadär ärom
Ävenförmånsrättmed särskild i egendomen. formerandra sambandav

mellan skuld och egendom kan emellertid förekomma, skuldent.ex. om
har uppkommit lån tagits för finansiera inköpatt ett attgenom av egen-

ellerdomen skulden beror egendomen förvärvats kreditattom
1986/87:1prop. 261.s.
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iSkuldavräkningsreglema skydda denhar ansetts parten ettena
åsidosättsborgenärsintressena a.samboförhållande utan att prop.

103.s.
på skuldavräkningen styrkabegärankommer denDet part attsom

delas ellerhänförlig till den egendom skallskulden är attatt som
ändåhänförlig till dennavisserligen inte egendomskulden ärär men

egendomdärför den inte kan täckas medavräkningsgill att somannan
261.har a.parten prop.-s.

värdetåterstår eftersambomas bostad och bohagVad avsom av
lika samboma 8 §avdrag för skulder skall normalt delas mellan

sambolagen.

Inskränkningar i förfoga det4.6.6 rätten överatt

hemmetgemensamma

iInskränkningarna förfoga det hemmet irätten över äratt gemensamma
ÃktBprincip föröverensstämmande makar och sambor kap. 5 § och7

17§ sambolagen. Regleringen dock inte heltäckande och endastär
delvis sanktionerad.

egendom rådighetsinskränkningarnaDen skyddas enligtsom genom
sambolagen endast bostad och bohag.är

Samtycke från sambo krävs bl.a. för försäljning bostad ochav
uthyrningbohag, bostad, inteckning i fast egendom och pantsättningav

bostad och bohag.av
När det gäller fast egendom innehas kontrollerarmakesom av

inskrivningsmyndigheten frånsamtycke finns.andra maken Föratt att
skall erhållasambor frånskydd dispositionermakar motsamma som

andra makens sida krävs anmälan till inskrivningsmyndighetenen om
fastigheten lagfaren för samboma förellerär tomträttatt som en av en

vilken dem inskriven innehavare bostad förär ären av som gemensam
bådadem 2§ gjortandra stycket sambolagen. sambo inteEn som

sådan fåanmälan till inskrivningsmyndigheten småhar möjligheter att
upprättelse för rättsförlust.eventuellen

belåninggällerVad fastighet fall inteck-det endast i deär närav
ningsbelastningen på egendomen ökar samtycke. Meddet krävssom
andra ord det Någotendast inteckningar samtycke.är krävernya som
samtycke till själva såledespantsättningen krävs inte. Det föreligger
inget hinder ellermake sambo fastighetäger använ-mot att en som en

obelånatder äldre pantbrev lånägarhypotek förett ett nytt utan att
inhämta den andra samtycke. Anledningen härtill harpartens ansetts

det skulle föranleda praktiska problem inom kreditlivetattvara om
varje kreditgivare själv skulle bevaka påkravet samtyckeatt var upp-
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försummadesdettakunde följarättsförlustrisk förmedfyllt omsom
1997:84departementspromemorian Ds136. I1986/87:1prop. s.
föreslåsinskrivningsärendeniansökningsförfarandeElektroniskt m.m.

sambo tillfrån ochmakeskriftligt samtyckekravetemellertid att
medavskaffas ochochfast egendom ersättsinteckning tomträtt ettav

egendomen.pantsättningmedgivande till av
säljersamtyckeandraeller sambomakeOm partensutan egen-

rättshandlingen för-upplåter till egendom kannyttjanderättellerdomen
återpå vidgällerden Detsammatalanogiltig ochklaras senare.av

Överlåtelse skallbohagpantsättningellerpantsättning bohag. avav
fått i sinegendomeninnehavarenogiltig denförklarasinte nyaom

måna-domstolen inomväckas hosgod Talan skallbesittning i tretro.
förfogandetfick kännedomfrån den andra sambon överdetder att om

får inte väckasbohaget. Talan docköverlämnandetbostaden eller av
ÄktB ellerinskrivning beviljats. Varkenlagfart ellerefter det att

fallinnehåller några sikte detbestämmelsersambolagen atttarsom
tillstånd fastintecknatsamtycke eller hareller sambomake utanen

ÄktB sambolagen.jfr 9 § och 19 §eller 7kap.egendom tomträtt
i detreglering inteckningsfallet har sin förklaringiAvsaknaden attav

åligger i förekommande fall kontrollerainskrivningsmyndigheten attatt
tillstånd till-finns. Saknas samtycke ellersamtycke ellererforderligt

ansökningenstånd hinder bevilja inteckning ochföreligger mot att
fall inskrivningsmyndigheteni stället vilandeförklaras. För detskall

gjortändå beviljat inteckning har make eller samboskulle ha som
föra talanenligt § andra stycket sambolagen möjlighetanmälan 2 att

inskrivningsbeslutet jfr Tottie, 198.mot a.a. s.
fast egendom ellerfall bostad inteI de tomträttutgörs avgemensam

bostads-till pantsättning. Pantsättningfordras medgivande t.ex.av en
således maken eller sambon. Intefordrar medgivande andrarätt av

tillståndsådan samtycke ellerheller pantsättning ärutanen
ÄktB Om eller sambosanktionerad i eller sambolagen. make utanen

tillstånd den andraeller bostadsrätt saknarmedgivande har pantsatt en
således ogiltighetmöjlighet väcka talansambon att avom

återgång jfr 198 f..pantsättningen och densamma Tottie,av a.a. s.
någotRådighetsinskränkningsreglema ekonomiskthar inte primärt

Skadestånd kan därför inte bli aktuellt i fall make ellersyfte. de en
förfogat ellersambo har egendomen den andra makensöver utan sam-

bestående Tottie,bons medgivande och rättshandlingen blir jfr a.a.
206.s.

diskuteras inte skallI Ds 1997:84 make eller sambo gesom
återgångföramöjlighet talan vid domstol ogiltighet ochatt avom

förpantsättning. Detta dock medföra praktiska olägenheteranses
långivare,kreditlivet. Med hänsyn till flertalet banker ochatt
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dessafår det dessutomoffentlig tillsynstår underkreditinstitut antas att
möjligt.så långtföljssamtyckesreglematillregelmässigt att somser

förövervägande skäl talapromemorianibakgrund härav attMot anses
förberedsPromemorian50.någon detta slag s.regelinförainte av

departementet.närvarande inom

förslagöverväganden ochKommitténs4.6.7

redovisningsregelBehovet4.6.7.1 av en

utgångspunktskall ha sinenligt sambolagenbodelningEnFörslag:
samboförhållandet Varjeegendomsförhållandena upphör.den dagi

fråganbodelning förrättas ellerskyldig tillsskallsambo att omvara
samborättsgodsredovisa för egendomfallerbodelning utgörsom

bostadsrätt och kanmed hyresrätt ellerbostad innehasförsamt som
föremål för Övertagande.bli

ingårför bruk,förvärvatsEndast bostad och bohag gemensamtsom
Utgångspunkten vid bodelningenligt gällande i samborätten.reglering

isåledes det sig ochenligt vilken slags egendomsambolagen rörär om
försyfte eller bohag införskaffatsvilket anskaffats. Om bostadden som

ingåravhänds värdetbruk säljs eller sättgemensamt annat av
Sker avhändandet efter detegendomen inte i bodelningen. att

samboförhållandet innan bodelning detupphört ärägermen rum
ingår sambo illojaltvärdet i bodelningen. Omtveksamt om ageraren

förhållandetsavhänder upphörande ochoch sig egendom i tiden mellan
få ingripa eftersom reglernafinns det möjligheterbodelningen att om

bestående.många bliri fall medför transaktionengodtrosförvärv att
något ekonomisktRådighetsinskränkningsreglema inte primärthar

således fall samboSkadestånd inte bli aktuellt i de harsyfte. kan en
andra sambons samtycke.förfogat egendomen denöver utan

möjligheterna ingripa illojala förfarandenbristandeDe motatt
tvåförhållandet innan bodelning sker föranlederupphörtsedan men

frågor. det första diskuteras inte bodelningen bör ha sinkan detFör om
utgångspunkt egendomsförhållandena viss dag den dagi en
förhållandet det andra inteoch för det finns behovupphör om av en

redovisningsplikt.bestämmelse om
det hemmetSambolagen syftar bl.a. till bevaraatt gemensamma
bodelningen sker emellertidden sambo bäst behöver det. Genomsom

också delning. delning hänför sig i princip tillvärdemässig Dennaen
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samboförhållandets skuldernatidpunkten för upphörande. Beträffande
idet nuvarande 7 § vid andelsberäkningen vad samboatt enanges av

såbostad och bohag täcker deskall avräknas mycket detäger attav
samboförhållandetden sambon hade upphörde. Sedanskulder närsom

samboförhållandet tillgångarupphört kan inte längre förvärva förman
samboförhållandet alltsåbruk. Den dag denupphör ärgemensamt

kritiska dagen, dvs. den dag grundläggande för bodelningen.ärsom
Enligt kommitténs uppfattning tillgångarnabör det beträffandeäven
klargöras det den egendom förhållandetsambon hadeär näratt som

ingåupphörde skall i bodelningen. Härigenom kommer värdetsom av
samborättsgodset fanns vid ingådenna tidpunkt i bodelningenattsom

behållegendomen finns i sådaneller inte. En ordningoavsett om
förstärker skyddet för den och oförenligkan intepartensvagare anses
med sambolagens principiella uppbyggnad.

För säkerställa samborättsgodset, sådaneller värdetatt att av egen-
påförvaltasdom, bästa bör sambolagen dessutom kompletterassätt

med bestämmelse redovisningsplikt. En sambo bör dock inteen om
endast redovisningsskyldig för egendom samborätts-utgörvara som
gods för bostad innehas med hyresrätt bostadsrättäven ellerutan som

bli föremåloch kan för Övertagande enligt nuvarande 16som
Redovisningsplikten för sambor bör liksom för makar innefatta en

upplysningsskyldighet egendomen och dess förvaltning och förom
ändamåldetta skall sambo kunna redovisa gjorda avhändelser, utby-en

underhåll och förbättringar kunna förete räkenskaper ochten, samt
verifikationer. För värderninskning tillskriva sambosär atten som en
bristande aktsamhet vid förvaltningen skall denna självsambo svara,

fåroch bodelningsresultatet till detta.anpassas
Kommittén har tidigare föreslagit det skall införas tidsfrist föratt en

bodelning enligt sambolagen påkallasnär skall Härigenomsenast
kommer redovisningsplikten begränsas tidsmässigt. Har bodelningatt

påkallatsinte inom den tid krävs för till bodelning skallrättenattsom
kvarstå bortfaller redovisningsplikten.
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vederlagsregelBehovet4.6.7.2 av en

sambolagen.Någon inte införas ivederlagsregel börBedömning:

sambolagen brukaridet behövs vederlagsregeldiskussionerVid enom
exempelnedanstående typ ges.av

bostadsrättslägenhet skulleSambo köpte utgöraA gemensamsomen
Några år kom och Bför och sambo B. Abostad honom överens omsenare

stigit del i värdei stället. Bostadsrättslägenhetenvillaköpaatt som enen
någon flyttade in isåldes och funnit villa. Sambornainnan BA en

köpeskillingenavvaktan finna hus och inhyreslägenhet i A satteatt ett
halvår villesitt bankkonto. meddelade hanEtt A500 000 kr attsenare

bodelning. bodelningsbara egendomenbegärde Den endaB somseparera.
återstod förmöbler mindre värde och förvärvatA B gemensamtav somvar
bruk.

vederlagsregel i fall återställa detEn skulle detta kunnaett som
läge råddeekonomiska försäljningen harinnan ägde Detsom rum.

sådanhävdats regel skulle till skydd för Detatt part.en vara svagareen
enligtfinns dock kommitténs uppfattning starka skäl talar mot attsom

vederlagsregel i sambolagen. syfteinföra Sambolagens främsta ären
tidigare i möjligaste mån bevara detsagts attsom gemensamma

den sambohemmet bäst behöver det och tillförsäkraattsom sam-
borna lika andel i gårvardera denna egendom. knappastDetstor atten

huvudregelförena den delningsrätt medfinns i sambolagenom ensom
sambo-delningsrätt värdet egendom avhänts undersom avser av som

bestånd.förhållandets veder-Redan detta skäl bör tankarnaav en
lagsregel i sambolagen avfärdas. Härtill följande.kommer

transaktioner där bodelningsbar egendom avhändsAlla utan att
någon samboför-bodelningsbar egendom innebär iersättas ettav ny

hållande värdet frånegendomen undandras bodelningen. Föratt attav
kunna klarlägga ingåendesamborätten minskat krävs utredningom en

sådanhur eventuell köpeskilling utredning skulleEnanvänts.om en
Ävenkunna bli komplicerad. stådet skulle samborättenklart attom

minskat denkan andra på sådantsambon ha gottgjorts veder-sätt attett
utgå.lag skallinte Man kan tänka sig köpeskillingen använtst.ex. att

fritidshus bådatill inköp där samborna lagfarnaett angettsav som
tilleller Svåra bedömningar skulleägare semesterresa.en gemensam

också uppståkunna köpeskillingen konsumtion och dettillanväntsom
gällde hur del denna till del.kommit sambonavgöraatt stor av som
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praktisktuppfattning därmed det inte hellerKommitténs är äratt
införa vederlagsregel i sambolagen.genomförbart att en

såledesavstårsåväl principiella kommitténpraktiska skälAv som
föreslå för minskningfrån sambo skall kompenserasattatt aven en

pågående samboförhållande.underskettsamborätten som

Skall jämkningsregeln ekonomisktkunna leda till den4.6.7.3 att
får vid likadelningparten änsvagare mer en

Jämkningsregeln skall inte fortsättningsvisBedömning: heller
medföra fåsambo kan del den andra sambonskunna störreatt en av

fåttdelningsbara egendom vad sambon skulle vid likadel-haän en
ning.

jämkningsregeln inte tillvaraDet har denansetts att tar partenssvagare
eftersomintressen det endast den bodelningsbarharär part som egen-

högsta värdetdom till det som gynnas.
Jämkningsregeln konstruerad sambolagen iiär sättsamma som

ÄktB. ÄktB innehåller dock andra möjligheter till jämkning av
egendomsfördelningen mellan makar möjligheten jämkat.ex. attgenom
villkor i äktenskapsförord underhålls-och möjligheten bestämmaett att
bidrag.

ÄktBJämkningsregeln i har ha främsta syfte träffaangetts attsom
de kortvariga äktenskapen 1986/87:1prop. skall inte47. Dets. vara
möjligt skilja sig till pengar". Huvudregeln likadelning skallatt om

frångås måni den sådankunna delning framståskulle oskäligen som
särskilt till äktenskapetsmed hänsyn längd till makamas eko-ävenmen

förhållandennomiska och omständigheterna i övrigt, jfr 12 kap. 1 §
ÄktB. Det har klart uttalats jämkning skall förekomma iendastatt
undantagsfall -1986/87:1prop. 184. Oskäligheten skall enligts. para-

bestågrafen däri make vid bodelningen skall lämna tillegendomatt en
maken iden andra den omfattning följer kap. Hänvisningenllsom av

till ll kap. bestämmelserna beräkningen andelarnas storlekavser om av
ÄktB.1-6§§ll kap. Om makarna deltar i olikabodelningen med

nettoförmögenheter kan den ekonomiska utjärnningen följersom av-
likadelningen i visst .fall oskälig den maken.förrnögnaett motvara mer

rådaJämkningen dock inte bot just den egendoms-änatt annatavser
utjämning följer delningsreglema i 11 kap. kan därför inteMansom av

någonlängre egendom inte behöverän lämnas alls jfr Tottie,att
422.a.a. s.
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ÄktBispecialmotiveringen till jämkningsregelnanförs iVad som
262.1986/87:1jämkningsregeln i sambolagen prop.gäller även s.

ÄktB likadel-ochdelningsregler korresponderar medSambolagens
slås jämkningsregelnhuvudprincip. visserligen fastDet kanning är att

reservutgång bodelnings-dåligt övrigaallmänsiglämpar närsom en
svårt möjlig-finna skälslår Trots detta detregler öppnaär att attsnett.

få del densambo med stöd jämkningsregelnförhet störreatt avaven
fått vid lika-delningsbara egendom han skulle haandra sambons än en

samboförhållandessådan ändring skulle medföradelning. En att ett
långtgåenderättsverkningar blev äktenskapets. Motekonomiska änmer

någon jämknings-bakgrund förordar kommittén inte justeringdenna av
regeln.

Ändrade skuldavräkningsregler4.6.7.4

Principema bestå.Bedömning: för skuldavräkning skall

Skuldavräkningsregeln i såsambolagen konstruerad deär sätt att
fårfordringar sambo för vilka denna skuldavrälming direktgöramot en

delningsbara sådanaden egendomen antingen förenadeär ärmot som
förmånsrättsärskild påmed i bostaden eller bohaget eller sätt ärannat

sådanhänföra till fallegendom. I gäller avräkning denatt annat motatt
fårdelningsbara egendomen endast ske i mån inte kanden betalning

erhållas egendom.annanur
gäller skuldavrälmingsregelnsVad utformning jämförelsekan en

ÄktB. ÄktBskuldavräkningsregelnmed i Enligt skall11 kap. 2 §göras
enligt huvudregeln frånavräkning för skulder ske makens giftorätts-

Avräkning tvågods. enskild egendom skall dock fall.ske i För det
första fordringarskall make förenade särskild för-medärmot en som
månsrätt i frånmakens enskilda egendom avräknas detdenna. För

skulder ådragit underhållandra skall maken sig för eller för-som
bättringar den enskilda egendomen eller hän-sätt är attannatav som
föra från måntill denna avräknas den enskilda egendomen. I den den

egendomen inteenskilda räcker till skall avräkning dock ske gifto-
rättsgodset.

ÄktBVid införandet diskuterades särskilt studiemedelsskulder.av
Reglerna skuldtäckning påstods ibland leda till oskäliga resultat närom

för erhållnadet gällde skuld ansågsstudiemedel. dock inteDet vara
någon pålämplig lösning problemet införa särskilda skuldtäcknings-att
regler för viss skulder 1986/87:1 168.prop. Departe-typen av s.
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bestått, familjensmentschefen anförde äktenskapet hade skulleatt om
ha för skulden.samlade inkomster till viss del betala Avenanvänts att

påverkatsskuldsatta makens ekonomiska standard skulle haden inte av
härtill ansågs makenMed hänsyn det rimligt den skuldsattadetta. att

få täckning sitt giftorättsgods för studiemedelsskulden. Omskulle ur
förhållandestudiemedelsskulden i till makarnasavsett ett, samman-

ansågsgiftorättsgods, belopp oskäligt denlagda det dockstort att
fåmaken skulleskuldsatta med och dela den andra makensvara

sådana ansågsgiftorättsgods. I fall finnas bodel-det skäl jämka detatt
likadelningningsresultat det nettogiftorätts-sammanlagdasom en av

medföra.godset skulle
Om makes skuld förenad med förmånsrätt i enskildsärskildären

egendom kan sambandet mellan skuld Exempelvisoch egendom halta.
tagit inteckningslånkan make ha i fastighet hansäretten en som

egendom för lånesummanenskilda använda till inköp heltatt av annan
Ävenblir giftorättsgods.egendom i detta fall skall avräkningensom

enskilda såske den egendomen länge denna förräcker till täckamot att
skulden. Departementschefen detta kan omständighetattangav vara en

beaktas vidkan bedömningen det finns skäl jämkaattsom av om
bodelningsresultatet prop. 1986/87:1 170.s.

Om skulden till den enskildaanvänts egendomen och denna vid
skuldtäckning inte fårräcker till, skulden gifto-täckas med egendom ur
rättsgodset.

kritik riktatsDen studiemedelsskulder fåskullemot attsom av-
räknas den delningsbara egendomen bör påbemötasmot sättsamma

ÄktB.vid införandet Det kan inte någon bra lösningsom av anses vara
enbart i sambolagen införa särskilda skuldtäckningsregler föratt en

Ärviss frågaskulder. det långvarigt samboförhållandetyp ärettav om
det inte heller säkert det oskäligt skulden får fullttäckasäratt att ut.

iDet kan dock vissa fall oskäligt den skuldsatta sambon skallattanses
få påmed och dela den andra sambons delningsbara egendom. Envara
sådan situation bör kunna skäl till jämkning.utgöra

Frågan då hur skall angripaär problemet harsamboman om en
belastat sin bodelningsbara egendom med avräkningsbar skulden men
de sambon erhöll gåtthar till förvärva eller förbättraattpengar som

ingåregendom inte i bodelningen eller till helt konsumtion.som egen
förslag framförtsEtt till kommittén skulden, denär att trots attsom

belastar bodelningsbar egendom, skulle kunna avräknas mot annan
egendom sambon innehar. sådanFörst egendom intesom om annan
finns eller inte räcker till, skulle skulden få avräknas delningsbarmot
egendom.

Det möjligt skulle åstadkommaär kunna rättvisatt man en mer
bodelning sådantmed förslag. Rent principiellt skulle lösningenett
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skuldtäckningsreglema har,uppbyggnadstrida denemellertid mot som
hänförlig till.den egendom denskuld skall avräknasdvs. ärmotatt en

bli komplicerad.skulle kunnamodellen dessutomTillämpningen av
svårt kreditbeloppetför sambo visakunna bliskulleDet attatten

ochomfattas samborättentill egendomän attanvänts annat avsom
förfång borgenärs-Härtilltill för sambon. kommerkrediten varit att

mån åsidosätts.i vissintresset
någotavstår framläggaanförda kommitténbakgrund detMot attav

ändring i skuldavräkningsreglema i sambolagen.förslag om

Ändrade rådighetsinskränkningsregler4.6.7.5

Rådighetsinskränkningama skall omfattabedömning:Förslag och
motordrivet fortskaffningsmedel bodelning kommeräven som, om

ingåstånd Någon anled-till mellan samboma, skall i bodelningen.
föreslåövrigt rådighetsinskränkningsreglemaning i ändringaratt av

föreligger inte.

har i avsnitt föreslagit skall omfattaKommittén 4.4.7.3 sambolagenatt
motordrivna fortskaffningsmedel.sambors Mot dennagemensamma

kommitténbakgrund sambos till förfogande skall in-rättattanser
beträffandeskränkas denna egendom i sambo-de fall denäven utgör

rättsgods. Detta innebär i och för sig från samstämmighetdenett avsteg
råder mellan bestämmelserna för-inskränkningar i rätten attsom om

ÄktB.foga det hemmet i sambolagen och i Medöver gemensamma
hänsyn till skyddet för den kommittén dockparten attsvagare anser

motiverat.äravsteget
bristande sanktionsmöjlighetema rådig-De vid vissaöverträdelse av

hetsinskränkningsregler har diskuterats i departementspromemorian Ds
1997:84. Promemorian bereds för inomnärvarande departementet.
Någon anledning för kommittén parallellt ändringövervägaatt aven

kan inte föreligga.reglerna anses
Möjligheten för sambor till inskrivningsmyndigheten anmälaatt att
fastighet lagfaren för dem eller förär tomträttattsomen en av en

vilken dem inskriven innehavare bostad förär ären av som gemensam
bådadem bör uppmärksamhet utökade informationsinsatserges genom

härom i avsnitt 4.9.3.se mer
Kommitténs förslag tidsfrist för dels bodelningnär senastom en

påkallas,skall dels anspråk Övertagande skall framställasnär senast
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rådighetsinskränkningama tidsmässigt. Härmedbegränsasinnebär att
förutsebarheten förökar parterna.

Några frågor i samband med4.7 att ett

samboförhållande upphör genom ena

dödpartens

Diskussionen vid hearingarna4.7.1

ansågsKommittén väckte vid den andra hearingen frågan det varaom
tillämpa lilla basbeloppsregeln avlider eftermöjligt sambonäratt en

det innan bodelning Samtligahar ägtparterna separeratatt men rum.
ansågtillfrågade påpekadesdetta uteslutet. orda-Det dock attvara

lydelsen i 12 § oklar och förtydligande bör ske.är att ett
ifrågasattes vidDet den första hearingen inte övertaganderättom en

förborde införas bohag inte förvärvats förgemensamt gemensamtsom
bruk det finns övertaganderätt tillsättsamma som en gemensam

intebostad förvärvats för bruk. i vissa fallDetgemensamtsom angavs
finnas fördelarkunna med särskilt efterlevande sambo lösenatt moten

behållafick bohaget i stället för detta tillfaller den avlidnesatt
släktingar genom arv.

4.7.2 Lilla basbeloppsregeln

ansågs vid sambolagensDet tillkomst någoninte lämpligt införaatt
Ävengenerell inbördes för sambor. det skulle kunna finnasarvsrätt om

långvarigtfall samboende där den efterlevande skälmed kan sägasav
anspråkha arvsrättsliga ställning ansågsmake,ett samma som en

fall sannolikt få.dessa relativt Dessutom kunde det dessaantas attvara
sambor skaffa sigövervägt efterlevandeskydd.att testamente ettgenom

ansågs finnasDet dock skäl skapa minimiskydd för sambor näratt ett
gäller ingårdet egendom i det hemmet och harsom gemensamma som

förvärvats för begagnande f..prop. 1986/87:1 109gemensamt s.
Skyddsregeln till förmån för efterlevande sambo finns ien

nuvarande 12 § andra stycket sambolagen. Genom den dengaranteras
efterlevande sin andel vid fördelning bostad ochsambomasatt som av

fåalltid såbohag mycket det två gånger det vid tidenut att motsvarar
för dödsfallet gällande prisbasbeloppet enligt lagen allmän försäk-om

Årring. 1999 prisbasbeloppet 36 400 kr.är Följaktligen har efter-en
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nettovärdetilloch bohagbostadtillsambo ettlevande rätt av
800 kr.72

finnsochför makarbasbeloppsregelnförebild isinharRegeln som
ÄB. dockgällergaranterade beloppetstycket Detandra§kap. 1i 3

förmån förtillbasbeloppsregeln gällerenligtvadhälftenendast av som
basbeloppsregeln.lillauttrycketkommerefterlevande make. Däraven

konstrueratsför makarbasbeloppsregelntillI arvs-ensommotsats som
bodelningsbestämmelse. Enbasbeloppsregelnlillaregelrättslig är en

Därmed kommertill egendomen.får full äganderättefterlevande sambo
fråga fall.i i dessaavlidnes arvingarför deninte efterarv

lagförarbetenaanförde ibasbeloppsregelnför lillaskäl attSom man
nödvändigastedenskyddashärigenomefterlevande sambo mot atten

iarvskiftetvidgår för den efterlevandeförloradi hemegendomen ett
Med hänsynbegagnande.anskaffats förmån hardenden gemensamt

kort-samboförhållanden relativtskall gälla i allaregeln äventill att -
skyddsregelnsnödvändigt begränsaansågs det emellertidvariga att-

nivå 110.måttlig 1986/87:1ekonomisk prop.räckvidd till s.en
Andelenandelsberäkning.regelbasbeloppsregelnLilla är omen

enligtskulderbehållna efter avräkning föregendomendeniberäknas
hälftendelningvidefterlevandes andelOm densambolagen.7§ en

tilltvå fyllasbasbelopp, skall andelenblir mindreenligt 8 § än upp
behåll-mån sammanlagdatvå i denbasbelopp, dock bara denvärdet av

mån.motsvarandeminskas itill. avlidnes andelräcker Denningen
sambofråga tillämpligbasbeloppsregelnsärskild ärEn är om enom

har skett.bodelninginnanefter detavlider separeratatt parterna men
förhållandena vidhänför tillbodelning mellan sambor sigEftersom en

basbelopps-då lillasamlevnaden upphörde skulletidpunktden om
erhållaefterlevandeansågs i situation dentillämplig dennaregeln en
före döds-fannsandel i den avlidnas dödsbo intetillmateriell rätt som

fallet.

bohagLösen4.7.3 av

möjlig-införainte lämpligtFrågan väckts det skullehar att envaraom
tillhörterhålla bohaglösenefterlevande sambohet för att mot somen

sådan ord-och inte samborättsgods. Ensambonden avlidne utgörsom
bostad iÖvertagandetill bestämmelsenför främst tankarnaning avom

ingår iintebestämmelse gäller bostadsambolagen. Denna16 § som
och kan den andra sambon.bodelningen övertassom av

bohagbehandlas lottläggning bostad och10 § sambolagenI somav
och skälig-efteringått bodelningen. Den övertaganderätt behovs-i en

medenligt 10 jämförashetsprövning sambo har kan mot-som en
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ÄktB. bästför make enligt 11 kap. 8 § makesvarande Denrätt som
få dennamakamas bostad eller bohag harbehöver rätt attgemensamma

avräkning ringa,egendom i sin lott eller, värdet är utanom
få bostadförutsättning föravräkning. En make skall övertaatt enen

sådanttillhörbohag den andra maken vidareeller är att ettsom
Övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kanäven anses

ÄktBEnligt kap. 8 § viss egendomskäligt. 11 kan enskildäven övertas.
Såvitt intresse gäller bostad enskild tilldetta och bohagär äravnu som

mellan makarna ochföljd slutet äktenskapsförord bostadett samtav
i stället förbohag den ursprungliga egendomen. Det harträttsom

allmänt böruttalats det krävas starkare skäl för Övertagandeatt sett ett
enskild egendom egendomen giftorättsgods prop.än ärav om

1986/87:1 180.s.
Övertaganderätten enligt 16 § sambolagen denav gemensamma

ibostaden gäller de fall där den sambon innehar denena gemensamma
ingårbostaden med hyresrätt eller bostadsrätt inte ioch egendomen

dåbodelningen. Den andra sambon har full lösenrätt övertaatt mot
samboförhållandetbostaden upphör, bästden sambon behövernär om

sådantochbostaden Övertagande med hänsyn till omständig-ävenett
i övrigtheterna kan skäligt. Om samboma inte har eller har haftanses

barn tillsammans, gäller detta dock endast synnerliga skäl förtalarom
det.

skälighetsprövningDen skall 16§ jämförtsenligt hargörassom
fallmed det den bostad den maken vill denatt överta utgörsom ena

andra makens enskilda egendom Tottie, 631.a.a. s.

4.7.4 Kommitténs överväganden och förslag

Lilla4.7.4.1 basbeloppsregelns tillämplighet sambo avlidernär en
efter det innan bodelning haratt parterna separerat men
ägt rum

framgåFörslag: Det skall sambolagen lilla basbeloppsregelnattav
tillämpliginte sambo avlider efterär det att parterna separeratom en

innan bodelning har ägtmen rum.

Anledningen svårighetentill reda lilla basbeloppsregelnatt ärut om
tillämplig sambo avlider efternär det att parternaen separerat men
innan bodelning har kan härledasägt till lagrådetuttalande iettrum av
det ursprungliga lagstiftningsärendet. I nuvarande 12§ första stycket
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gäller bestämmelsernasambo avlider, rättOm attomatt enanges
tillendastbohagbostad ellerbodelning och övertabegära rätt attom

formule-Lagrådetsambon".efterlevandeförmån för den attangav
vadenligtsambo avliderinledningssatsen Omringen som upp-enav
regleringenlagrådet betingadföredragningen inför ärvid ärlysts attav

samboförhållande upplösts föreharfallomfattaavsedd näräven ettatt
förrättad prop.då inte har blivitbodelningendödsfallet ännumen

Lagrådet lagrumhänvisade till andra378.1986/87:1 även soms.
förhållandet upphörti fall där redantillämpliga de näransågs bli även

kap.18 linträffade 5 § sambolagen 3 kap. 7dödsfallet samt
ÄB. Något6§ §tredje stycket och liksom 23 kap. 14 §20 kap. 2

beträffande andra stycketvad skall gälla 12 §klargörande som ansesav
gjordes dock inte.sambolagen

sambo-ifrågasättas efterlevande fall därsambo ikanDet ettom en
förmånfå iföre dödsfallet skall tillerkännasförhållandet upphört en

sambonmed vad skulle ha gälltbodelningshänseende jämfört som om
påtalats stötandeskulleavlidit. Det har i litteraturen detinte att vara

erhålla materielldödsfalletdetta sambo skulleföre engenomom en
dödsfallet. Detandel i den avlidnas dödsbo inte fanns företillrätt som

valethävdats det skulle otillfredsställandehar även attatt avvara
förhållandet bodelningblir beroende det slumpartaderättsregler attav

238 ochhunnit förrättas vid dödsfallet jfr Walin,inteännu a.a. s.
622. Kommittén delar denna uppfattning. Det börTottie, varas.a.a.

rådde avgörande förförhållandena vid separationen skallsom som vara
sambomateriell skall ha i bodelningen. Omvilken samborätt enen

det innan bodelning haravlider efter ägtatt parterna separerat rummen
framgåsåledes intelilla basbeloppsregeln tillämpas. Detta börskall av

härom ibestämmelsen sambolagen.
samboförhållande underbör anmärkas upphörHärvid att ett par-om

livstid förrättatssambon avlider innan bodelning harternas men ena
fråga samboförhållandetbegäran bodelning haiskall om om anses

bodelninggrund sambon avlidit. Detta innebärupphört att attav ena
påkallas bouppteckningen förrättas.skall närsenast
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utvidgad övertaganderättEn4.7.4.2

i fall bostad enligtBedömning: Rätten vissa lösen övertaatt mot
inte utvidgas till egendom.sambolagen skall gälla ävenatt annan

i vissakommitténs uppfattning torde möjlighet för samboEnligt atten
få samboförhållan-lösen bohag främst ha betydelsefall överta närmot

samboförhållandetupphör grund dödsfall. Upphör underdet av par-
livstid kan sambo efter andraöverenskommelse med denternas en sam-

ingårpå förmögenhetsrättslig i bodel-bon grund bohag inteöverta som
ningen. för efterlevande inteEn sambo bohagrätt övertaatten som

skulle inkräktasamborättsgods dock arvingarnas tillutgör rätt egen-
Ävendomen. bohaget vid skulleÖvertagande komma ersättasett attom

ekonomiskt sambon kan bohaget ha affektionsvärde är störreettav som
för sådantför arvingama sambon. tillEtt utvidgande lösenän rättenav

kunnaskulle dessutom medföra bohag kom undandrasatt att
arvingarna i strid med den avlidnes önskan. önskarDen sambo attsom

bohag skall tillfalla efterlevandevisst möjlighetsambo har alltid atten
föreskriva detta i ett testamente.

finnsFör make det redovisats möjlighet enligt kap. §11 8som ovan
ÄktB från den såvälandra maken bostad bohag. Dettaövertaatt som
gäller i vissa fall bostaden eller bohaget enskildäven när utgör egen-
dom. Med hänsyn till makars inbördes det dock inte särskiltarvsrätt är

ÄktBanmärkningsvärt i nämnda långtgåendeavseende är änatt mer
Härtillsambolagen. kommer den enskilda egendom kan lösasatt som

främst egendom enskild grund överenskommelseär ärsom av
påmellan makarna grund äktenskapsförord.av

bakgrundMot det anförda kommittén bedömningendengör attav
behovet fålösen ingårbohag, inte i bodelning,övertaatt motav som

såinte kan det de tveksamheterövervägerstort attanses vara som en
sådan ordning skulle föranleda. Något sålundaförslag härom läggs inte
fram.

Än mindre kommittén det finns föreslå någonskälatt rättattanser
till lösen fortskaffningsmedel inte samborätts-gemensamt ärav som
gods.
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frågorProcessuella4.8

hearingamavidDiskussionen4.8.1

tillmöjlighetbörsambolagenhearingamavidansågsDet att ge
gällerdetkvarsittningsrättbeträffande näräveninterimistiska beslut

exempelföljandeadvokat Aingår bodelningen. Enibostad gavsom
innebära.kanmöjlighetdennaavsaknadenpå vad av

från denflyttavägradesambo Mkvinna Kföreträdde attA varsen
förförvärvatshadeochinnehades Kbostaden somavsomgemensamma

enligt 21 Mkvarsittningsrätterhöllbegärde ochbruk. Kgemensamt
sighovrätten och hankvarsittningsbeslutet till attöverklagade motsatte

BlandM.motsättningar mellan K ochrådde allvarliga annatflytta. Det
också bekräftadesnågotM,misshandlatsK honhävdade att som senareav

med stödi hovrättendärför. begärdetill KfälldesM avatt ansvargenom
interimistiskt. Hov-fastställasskullekvarsittningsrättenärendelagen att

fannsansåg intedetkvarsittningsbeslutetfastställde atträtten men
beslutverkställighet. Hovrättensomedelbarskäl förtillräckliga

prövningstillstånd. Beslutetlämnade ingettill HD HDöverklagades men
ingavs.månader efter det ansökankraft först fyralaga attvann

hearingamavidfråga processuellEn togsnatur varsom uppavannan
i bostadfrågan kvarsittningsrättuppstårproblemde att omgenomsom

frågormedanenligt ärendelagenhandläggsingår bodelningeni omsom
tvistemål stadgade ord-förhandläggs i denboendevårdnad eller barns

kvarsitt-yrkandemedförpåpekades dettaDetningen. att ettatt om
vårdnad eller barnsmåletsådant ifall inte kani prövasningsrätt ett om

boende.

mål ärendeochmellanGränsdragningen4.8.2

mål ellerantingenvid domstol handläggsangelägenheterRättsliga som
huvud-reglerasmål vid allmän domstolHandläggningenärenden. av

specialregler ifrågorrättegångsbalken för vissa finnsisakligen men
ÄktB angelägenheterrättsligaförfattningar, och FB. Deandra t.ex. som

denmål Genomärenden.handläggasinte skall upptas somsom
gällerärendelagen1996:242 domstolsärendenlagennuvarande om

förfarandet.helavilka i princip täckerhandläggningsregler,generella
författning.frågor idock finnas särskilda reglerkan detFör vissa annan

frivilligmål ochmellan réittskipningGränsdragningen
tydlighetsskällångt ifrån markerad.rättsvår ärenden klar och Avär
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mångahar lagstiftaren i fall i anslutning till den materiella lagstift-
ningen uttryckligen det ärendelagen skall tillämpas.är Iangett att som
många andra tveksamma fall har lagstiftaren i anslutning till den
materiella lagstiftningen andra eller mindre tydligsätt gett en mer
fingervisning vilken handläggningsordningom avsettssom vara
tillämplig. Exempelvis rättegångsbalkendetär RB skall tilläm-som

det någon får väckanär sägs talan eller ansöka stämning.attpas om
någonNär det får inleda förfarandesägs vid tingsrättenatt ett genom

ansökan sker handläggningen i flestade fall enligt ärendelagen jfren
Fitger, Peter, Lagen domstolsärenden En kommentar, 1996om -

ff..23s.

4.8.3 Interimistiska beslut kvarsittningsrättom

uppgifterDe kommittén inhämtat hearingama visar det kanatt upp-
stå problem sambo efternär separation skall flytta från denen en

bostaden. Om vederbörande flytta finns det intevägrargemensamma
alltid tillräckligt effektiva medel genomdriva flyttningen inom rim-att
lig tid.

målI bostadrätt enligtövertaett nuvarande 16att § dvs. bostadom
ingår i bodelningeninte kan meddelarätten interimistiskt beslutsom

kvarsittningsrätt på yrkande endera med stöd 24 Ettom partenav av
interimistiskt beslut kvarsittningsrätt innebär domstolen förom att
tiden till dess frågan har avgjorts domatt har vunnit lagagenom som
kraft bestämmer dem skall ha bo kvar i bostaden.rättvem av attsom

sådantEtt beslut får verkställas domsätt harsamma som en som
vunnit laga kraft. fårBeslutet dock helst ändrasnär domstolen.som av

måletNär skall domstolenavgörs, beslutet. Interimistisktompröva
beslut kvarsittningsrätt får meddelas huvudförhandling. Innanom utan
beslutet meddelas skall den andra få tillfälle sigparten överatt yttra
yrkandet. Har domstolen kallat till förhandling och uteblir den sambo

inte framställt yrkandet hindrar detta inte yrkandetsom Ute-prövas.att
blir den sambo framställt yrkandet skall återkallatyrkandetsom anses
till den del det inte medgetts den andra sambon. denAtt andraav sam-
bon frånuteblir förhandlingen hindrar inte yrkandet 24§prövasatt

ÃktB.sambolagen jämfört med 14 kap. 9 §
Vad gäller bostad ingår i bodelningen skall enligt nuvarandesom

21 § sambolagen på ansökan sambo domstolen förordnaav en vem av
samboma skall ha bo kvarrätt i bostaden till dess bodelningattsom att
har förrättats. Ett förordnande bo kvarrätt i bostaden fårattom
ansökan den ändras domstolen. Fråganparten kvarsitt-av ena av om
ningsrätt handläggs i dessa fall domstolsärende. Enligt 26 §ettsom
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intillför tidenviktsynnerligdetfår domstolen ärärendelagen avom
säker-sådana åtgärderbeslutaavgjortsärendet hardess somomatt

ikommafrämst kanhärvidåtgärdergäller. Deärendetdetställer som
rättegångsbalkenstycket§ andrai 15 kap. 3sådanafråga är avsessom

vid viteförbudinnebäraBeslutet kan att197. ettFitger, t.ex.s.a.a.
haråtgärd. Tingsrätten ävenvidta vissellerverksamhetviss attutöva

föreskriftmeddelaellersysslomanförordnamöjlighet somatt enen
f..1151995/96:115sökandens prop.säkrar rättsätt s.annat

möjligenkankvarsittningsrättsökandenssäkerställabehovEtt attav
vandaliseraförsökerbefaraskanföreligga det att motpartenomanses

kvarsittningsrätten.omintetgörapå något liknandeeller sättbostaden
avgörandesnabbt ärsidaönskemålet från sökandensEnbart ettom

638.Tottie,interimistiskt beslut jfrtillräckligt förknappast ett a.a. s.
skriftlig.i allmänhetdomstolsärendeHandläggningen ärettav
till dom-kommit inkvarsittningsrättexempelvisansökanSedan omen

viss tidinomtillfälledomstolenskallstolen attmotparten svarage
skriftligtsigocksåfår föreläggaDomstolen§.15 yttrapart atten

främjautredningen ellerfördel förtillkanOm det ett§.17 antas vara
ingå förfarandetsammanträde iärendet bör detavgörandesnabbt ettav

tillenskild harhuvudregel gäller rättSom13 §. att part samman-en
kvarsittningsrättDomstolens beslut§.det 14han begärträde när om

där-Förstbeslutet meddelades.efter detkraft veckorvinner laga atttre
beslutetfrån förveckor dagenverkställbart. Inomefter blir beslutet tre

intebeslutetöverklagande medförEttöverklagas.beslutetkan att
kvar-beslutavgjorts i instans. Ettkraft förrän detvinner laga nästa om

till HD.kan överklagassittningsrätt upp
Även hand-kankvarsittningsrätt normaltansökan settomom en

verkställbartändå dröja tid innandetrelativt snabbt kanläggas etten
skallkommitténbakgrundföreligger. Det dennabeslut är mot som

beslutinterimistiskameddelamöjlighetdet bör öppnasöverväga attom
ingår bodelningen.ifråga i bostadbo kvari rättäven att somom en

interimistisktöverklagaMöjligheten4.8.4 ettatt
särskilt24 §beslut enligt nuvarande

målianförts domstolen rättmed vad kanenlighetI attett omovansom
beslutinterimistisktmeddelabostad enligt nuvarande 16 §överta om
nuvarandemed stödyrkande enderakvarsittningsrätt parten avav

24
från 1998:11i februari 1998 RHavgörande Svea hovrättI ett upp-

med-kvarsittningsrättfrågan interimistiskt beslutkom ett somomom
tingsrätt kan överklagas till hovrätten.delats av en
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målet hadeI och kvinnan bott tillsammans i lägenhetmannen en
innehades med hyresrätt. Mannen yrkade vid tings-som av mannen

kvinnan enligt 16 §rätten sambolagen skulle förklaras saknaatt rätt att
bostaden. Han yrkade vidareöverta han enligt 24§ lagatt samma

skulle förklaras ha bo kvar i bostadenrätt till dess fråganatt att om
Övertagande hade avgjorts lagakraftvunnen dom. Kvinnangenom
bestred yrkanden och yrkade för del bodelnings-mannens attegen en
förrättare skulle förordnas. Hon yrkade vidare hon enligt §21att

rättsambolagen skulle ha interimistisktäven bo kvar i bostadenatt - -
till dess bodelning hade förrättats. Härmed förstår kvinnanatt attman
ansåg bostaden skulle ingå i bodelningen. Någonatt möjlighet med-att
dela interimistiskt beslut enligt 21 § finns dock inte. det fallFör att
tingsrätten skulle finna bostaden inte omfattades bestämmelsernaatt av
i 5§ sambolagen yrkade hon hon enligt 16§ sambolagen skulleatt
förklaras ha bostaden.rätt överta Hon yrkade ocksåatt hon enligtatt
24 § nämnda lag skulle förklaras ha bo kvar i bostaden.rätt attensam

Eftersom frågan huruvida lägenheten förvärvats för gemensamt
begagnande tvistig mellan och skulleparterna avgörasvar senare av
tingsrätten vid huvudförhandling utgick tingsrätten tills vidare från att
det inte visats lägenheten anskaffats föratt begagnande.gemensamt
Därmed kom de interirnistiska yrkandena enligt 16 ochavgörasatt
24 §§ sambolagen. Tingsrätten anförde eftersom hadeatt mannen
hyresrätten till lägenheten krävdes det för kvinnan skulle fåatt överta
bostaden hon bäst behövde den. Med hänsynatt till hon havandeatt var
med barn fordrades inte synnerliga skäl för Övertagande.mannens ett
Även med beaktande härav fann tingsrätten dock det visat kvinnanatt
hade möjligheterstörre än skaffa boende. Tingsrättenatt annatmannen
beslöt därför intill dess fråganatt avgjorts domattmannen, genom som
vunnit laga kraft, skulle ha bo kvarrätt i bostaden. Tingsrättenatt

beslutet fick överklagas särskilt.attangav
Kvinnan överklagade beslutet. Hovrätten anförde det inte finnsatt

någon bestämmelse särskilträtt överklaga beslut enligt 24 §attsom ger
sambolagen. Bestämmelserna i 24 § sambolagen bestämmel-motsvarar

i 7 § i den upphävda lagen 1973:651 ogiftaserna numera om sam-
boendes bostad se 1986/87: 1 271 f.. Ocksågemensamma prop. s.
beträffande den äldre regleringen saknades bestämmelser rättsom gav

särskilt överklaga beslut. Ett beslut fickatt överklagas endast i sam-
band med talan slutligt avgörande med stödmot ett föreskrifterna iav

49 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken NJA 1987 667.numera s.
Hovrätten förklarade denna bakgrund kvinnan inte haftmot att rätt att
överklaga beslutet och avvisade överklagandet.

Huvudregeln enligt rättegångsbalken slutliga beslut fårär alltidatt
överklagas inte föreskrivetär och andra beslut fårannatom över-att
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beslutslutligtellerdomöverklagandesamband mediendastklagas av
talanbestämmelser när motdockfinnsDet§ RB.349 kap. angersom

finnsbestämmelserSådanasärskilt.får förasrättegångenunderbeslut
samboföreskrift rättNågon attenskilda lagar.isåväl i RB gersomsom

inte. Idocksärskilt finnssambolagen§enligt 24beslutöverklaga
meddelarÄktB rättegångenunderdomstolen§318 kap. att omanges

skallkap.,eller 1716 §15, ellerkap.i 14frågorbeslut i avsessom
ÄktB målibl.a.§14 kap. 7särskilt. I attförasbeslutettalan angesmot

frågan hartill dessför tidenfår domstolen,äktenskapsskillnad attom
någonyrkandepåkraft,vunnit lagahardomavgjorts avavsomgenom

ikvarboskall hamakarna rätt attbestämmamakarna, somavvem
bodel-till dessför tidenlängstbostad, dock attmakamas gemensamma

ikvarsittningsrättinterimistiskt beslutEttpunkt 1.skettning har om
såledeskan över-meddelas tingsrättäktenskapsskillnadmål avsomom

till hovrätt.särskiltklagas
ÄktB får inte7§kap.frågor i 14ibeslutHovrättens avsessom

ÄktB.§18 kap. 4till HDöverklagas
beträffandekvarsittningsrättfråganhandläggsanförtsSom omovan
Förenligt ärendelagen.ingår bodelningeni ettattbostäder som

synnerlig viktkrävs detfattasbeslut skall kunna ärinterimistiskt att av
interimistiskt beslutgäller. Omärendetsäkerställa detför ettatt som

med stödöverklagaskan detta26 ärendelagen§med stödfattas avav
ärendelagen.punkt 337 §

ochfrågor kvarsittningsrättPrövning4.8.5 omav
bostadÖvertagande av

kvarsittnings-fråganuppstår medi ochproblemEtt attannat omsom
ingår bodelningenibostaden ärärende atthandläggs närrätt som

tvistemålpågåendeeventuelltifråga inte kan prövasdenna ett
boende.eller barnsvårdnad barn,angående om

inomfrågoräktenskapsskillnad kan dessamål prövasI ramenom
till barn,underhållsbidragmål, frågorliksomochför ett omsamma

besöksförbud ochunderhållsbidrag ochtill makemed barn,umgänge
ÄktB.§kap. 5bodelningsförrättare 14förordnandefrågan avom

sambandharvårdnad eller barns boendebarn näraFrågan ettomom
i bostaden. Avkvarskall ha bofrågan rättmed attparterna somvem av

ÄktBmedlikhetiifrågasättas inte sambolagendetskäl kandetta om
frå-mål beträffande dessaprövning imöjlighet tillborde sammaenge

gor.
börifrågasättas ökade möjligheterockså intekan attDet gesom

interimistiskochenligt 16§Övertagande bostadfråganpröva avom
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kvarsittningsrätt enligt 24 § i och mål frågan vård-ett samma som om
nad barn och barns boende.om

4.8.6 Kommitténs överväganden och förslag

4.8.6.1 Möjlighet till interimistiska beslut

Förslag: Sambolagen skall möjlighet för domstol meddelaattge
interimistiska beslut kvarsittningsrätt beträffande bostadävenom

ingår i bodelningen.som

En möjlighet till interimistiskt förordnande få kvarsitta iattom gemen-
bostad fanns i §7 lagen 1973:651 ogifta samboendessam om gemen-

bostad. Saken handlades tvistemål. I 1973:32 135samma som prop. s.
anfördes det fanns behov särskildaatt processuella reglerav som
möjliggjorde interimistiska beslut skulle haparternaom vem av som

nyttja bostaden tillrätt dess bostadsfråganatt blivit slutligt avgjord.
tidigareDenna bestämmelse den nuvarande 24 §motsvaras av

sambolagen möjlighet till interimistiska beslut angående rättensom ger
bo ikvar bostad fråga målnäratt är Övertagande enligt 16 §en om om

såledesoch bostaden inte ingår i bodelningen.
Förebilden till bestämmelsen kvarsittningsrätt beträffandeom

bostäder ingår i bodelningen finns i 18 kap. 2 § första och andrasom
ÄktB. ÄktBmeningarna I regleringen den situationen hand-avser att

målläggningen äktenskapsskillnad harett avslutats ställ-av om utan att
ning frågantagits till kvarsittningsrätt eller finnsdet skälnärom att
ändra tidigare sådanti mål meddelat beslutett kvarsittningsrätt. Iom
dessa fall tillämpas ärendelagen och möjligheten till interimistiska
beslut därmed begränsad.är

pågående målUnder äktenskapsskillnad har makar möjlighetom att
enligt 14 kap. 5 § i detta mål få frågan prövad makarnaom vem av som
skall sitta kvar iäga rätt den sådantatt bostaden. I fallgemensamma
finns det enligt 14 kap. 7 § möjlighet till interimistiskt frågan.beslut i

Det kan diskuteras vilket behov det finns tillskapa möjlig-attav en
het meddela interimistiska beslut enligtatt sambolagen i frågaäven om

bo kvar irätten bostad ingår i bodelningen.att Det har dock viden som
kommitténs hearingar särskilt påtalats kvinnor föratt utsätts över-som

eller andra trakasserier sina sambor har behov snabbt verk-grepp av av
Ställbara beslut. Det kan givetvis i andraäven fall, särskilt för-om
farandet drar tiden, angeläget fråganut kvarsittningsrättattvara om



243sambolagenÖverväganden betraflandeoch förslag1999: 104SOU

slutligti avvaktanlösningprovisorisk ettfåkan en
fråganföreslånedankommerKommitténställningstagande. attatt om

fråganoch21 §nuvarandeenligtbostadikvarsittningsrätt om
handläggsl6§nuvarandeenligtbostadtillövertaganderätt som

föranlederenligt FB. Dettaboendevårdnad ochmålföljdfrågor i enom
beslut kanInterirnistiskareglerna.processuelladesamordning av
beträffandeboendevårdnad ochbeträffandesåvälträffas som

anspråkframställsdettill vilkeni bostadkvarsittningsrätt
fattaskunnainterimistiska beslut ävenDärmed börÖvertagande.

ingår bodelning.itill bostadkvarsittningsrättbeträffande som
ikvarsittaangåendebeslutinterimistiskt rättentillmöjlighet attEn

diskrepansemellertidmedföringår bodelningenibostad ensomen
ÄktB. make hartillMed hänsyn2 §och 18 kap.sambolagen attmellan

för-interimistisktäktenskapsskillnad utverkamålimöjlighet ettatt om
fråganovanligtdet dockkvarsittningsrätt torde attordnande varaom

kommitténenligtmotiverarärendelagen. Detta attenligthandläggs
reglerassambolagenkvarsittningsrätt i ett annatbestämmelsen om

ÄktB.motsvarighet idesssätt än
tillmöjlighetanfördatill detmed hänsynKommittén att enanser

ikvarsittningsrättbeträffandeskall införasförordnandeninterimistiska
börförordnandetinterimistiskaingår i bodelningen. Detbostad som

aktuellakomplettering denomedelbart. Enverkställaskunna av
kap.i 14regleringeninterimistiskamed denbör skebestämmelsen

ÄktB förebild.som

särskiltinterimistiska beslutöverklagaMöjlighet4.8.6.2 att

skall kunnasambolagenInterimistiska beslut enligt över-Förslag:
särskilt.klagas

interimistisktöverklagamöjlighetanförts saknas detSom ettattovan
hänseendeProblematiken i detta24 § särskilt.enligt nuvarandebeslut

ÄktB. frågan kvar-interimistiskadenmotsvarighet i Avgörssaknar om
ÄktBfår 3 §mål enligt 18 kap.äktenskapsskillnadisittningsrätt om
fattaskvarsittningsrättsärskilt. Om beslutetbeslutet förastalan mot om

ÄktB principitillämplig ochblir ärendelagen§stöd 18 kap. 2med av
ändåså skerOmbeslut kunna fattas.interimistisktingetkommer att

ärendelagen.med stöd 37 § punkt 3överklagaskan beslutet av
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finnasFör det skall möjlighet överklaga beslut underatt att rätte-ett
gången särskilt skall det i lagen finnas bestämmelse såatten som anger
kan ske.

interimistisktEtt beslut kan komma bestå under längre tid ochatt en
har ofta betydelse frågansför slutliga bedörrming. Det kan därmedstor

brist i lagstiftningen den gårbeslutet inteattanses vara parten emot
kan klaga. Visserligen kan beslutet helst ändras domstolen.när som av

ändring förutsätterEn emellertid i allmänhet förhållandena någotatt
har ändrats.sätt

ovanståendeDet skäl kommitténsär uppfattning sambor börav att
ha möjlighet makar överklaga interimistiskt beslutattsamma ettsom

Ävenkvarsittningsrätt. sådana interimistiska beslut föreslagitsom som
kunna fattas kvarsittning i bostad ingår i bodelning bör kunnaom som
överklagas särskilt.

ÄktBEtt interimistiskt beslut kvarsittningsrätt enligt får aldrigom
överklagas till HD. Enligt kommitténs uppfattning bör detsamma gälla
interimistiska beslut kvarsittningsrätt enligt sambolagen. Möjlig-om
heten till särskilt överklagande kommer således endast gälla tings-att

interimistiska beslut.rättens

4.8.6.3 Prövning frågor kvarsittningsrätt och Övertagandeav om
bostad pågårdet målnär mellan vård-sambomaav ett om

nad barn eller barns boendeom

FråganFörslag: Övertagande bostad och kvarsittningsrätt iom av
bostad skall kunna i målprövas mellan sambor vårdnad barnom om
och barns boende.

ÄktBGenom regleringen i 14 kap. 5 § finns det möjlighet i målatt om
äktenskapsskillnad frågor vårdnadpröva barn och barns boendeom om

kvarsittningsrätt och bodelningsförrättare.samt Detta innebär iom att
mål äktenskapsskillnad kan vårdnadsfrågan fråganoch barnsom om
boende komma i mål fråganavgörasatt kvarsittnings-samma som om
rätt.

För sambor gäller mål Övertagandeatt bostad enligtett om av nuvar-
16ande § kan handläggas med pågående målgemensamt ett om

vårdnad eller barns boende. Det dock fortfarandeär fråga tvåom
mål. Gemensam handläggningseparata möjlig målär även beträffande

vårdnad och barns boende och ärende kvarsittningsrättom enligtett om
nuvarande 21 Det dock inteär alltid det praktiska skäl ärsom av
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På dehandläggning. störresådanmedmöjligt gemensamen
målhandläggerdomarealltiddet inte somtingsrättema är somsamma

ellerkvarsittningsrättfråganinteAttärenden. avgörahandlägger om
eller barnsvårdnad barnfråganochbostadÖvertagande omomav

olämpligt. Dettamåsteförfarandeochiboende varaansesett samma
bostadenifå kvarskall bofrågansärskilt parterna somavom vemsom

ochbarnetvårdnadenfårberoendeofta parterna omär somvem avav
uppstårolägenhetstadigvarande skall bo. Enbarnet somannanvarav

och iärendelagenenligthandläggningfrågafalleti ärdetnär omena
ordningentvistemål stadgade ärförhandläggning i denfalletandradet

ansökningsavgifter.tvåutgårdetatt
mellanföreliggersambandtill detfrämst näraMed hänsyn varsom

ibo kvarskall haföräldrarna rättoch attboskallbarnet somavvem
ochikunnafrågor skall prövaskommittén dessa ettbostaden attanser

skall bofråganoberoendegällermål. Detta somvemomomsamma
mål.ärende ellerhandläggsbostadeni ettkvar ettsom

bodelnings-ansökaninteKommittén har ävenövervägt omenom
boende. Detvårdnad barnsmål ellerikunnaborde prövasförrättare om

fråganvårdnadsfrågan ellermellanföreliggersambandstarka omsom
saknasbostaden,iskall bo kvarochboendebarns parterna somavvem

frånavstår därförKommitténbodelningsförrättare. attfrågaidock om
något förslag härom.framlägga

övertaganderättellerkvarsittningsrättfråganmodell därEn om
processuelladelboendevårdnad barnsmål elleriprövas enreserom

författningskommentaren.itill dessaåterkommerKommitténfrågor.
beslutinterirnistiskadockbör ävenHärvid nämnas att om

barnsvårdnad ellermålitingsrättfattaskvarsittningsrätt omavsom
särskilt.överklagaskunnaboende bör

allmänhetenInformation till4.9 om

sambolagen

hearingarnavidDiskussonen4.9.1

sambo-kunskaperallmänhetenskonstateradeshearingarnaVid att om
förekommandedåliga. vanligt äventycktesDetofta attlagen är vara

innehåll.lagenssaknar kunskapersamborsjälva är omsompersoner
erfor-informationsinsatserökade ärnärvarandeDe överens attomvar

derliga.
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4.9.2 Kunskapen lagenom

tvåfinnsDet juridiska avseende samlevnad äkten-system -
skap/partnerskap och samboförhållande. De undersökningar harsom

på områdetgjorts har visat valet samlevnadsforrn sällan betingasatt av
några överväganden vilket innebär den bästasystemav av som

juridiska och ekonomiska lösningen för bl.a.se SCB Familjparterna
och arbete 1992 och Statskontorets 1993:24. En förklaringrapport
härtill kan allmänhetens dåliga kunskap framför allt vadvara om som
gäller enligt sambolagen. Ofta det först vid upplösningenär ettav
samboförhållande blir medvetna vilka reglerparterna ärsom om som

påtillämpliga dem.
StatskontoretsAv framgår cirka 80 % alla nybildaderapport att av

familjer lever i samboförhållanden. Statskontoret fann allmänhetensatt
kunskaper sambolagen dåliga. Omkring 12 %om ettvar representa-av
tivt urval Sveriges befolkning trodde felaktigt sambolagenav att gav

skydd för den äktenskapsbalken medanpartensamma svagare som
omkring %13 trodde felaktigt sambor varandraärveratt utan

Det cirka 50 % felaktigttestamente. trodde den harvar attsom som
kontraktet bostad skaffat får behålla den.en gemensamtman
Omkring 40 % trodde felaktigt alla såsomägodelaratt gemensamma
bil, fritidshus och bankbok skall delas lika relationenpengar om
upplöses. Denna uppfattning det i högre utsträckning samborsenare var

hyste andra. Cirka hälftenän samboma kände såinte till lagensom av
väl de kunde den rimlig. Utifrånatt sina undersök-svara om var
ningar drog Statskontoret slutsatsen det kan svårt för denatt vara

hävda sin bl.a. beroende påparten rättatt kunskapernasvagare att om
sålagen bristfälliga.är Statskontoret uttryck för uppfattningen attgav

förstärkta inforrnationsinsatser, riktade främst till samboma själva,
borde En rimlig målsättningövervägas. enligt Statskontoret borde vara

samboma har goda kunskaper vilkaatt regler förgäller sambo-om som
förhållanden.
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bedömningochövervägandenKommitténs4.9.3

all-Enmåste förbättras.sambolagenInformationenBedömning: om
allmän-förtillgängligfinnasinformation börupplagdbrettochsidig

lättförståeligtochtydligtskallinformationenInnehållet iheten. vara
skallDetkön.ochbåde sambortillriktas motsattoch sammaavav

nårdensådant utlämnas sättinformation attetteftersträvas att
Även riktademöjligt.berördaantalsåtill stort sompersonerett

kön,till samborsärskiltbörinformationsinsatser göras, sammaav
invandrare.ochockså till ungdomarmen

informationbättreBehovet4.9.3.1 av

kunskapsaknaruppstå för enskildarättsförlusterkantvekanUtan som
får negativaförhindra lagenFöri sambolagen.innehållet attattom

sambo-informationsinsatserökadeenskilda krävsförkonsekvenser om
aktua-fåtorde störrei daginnehåll. gäller redan ännuDettalagens men

förslagetsärskilt kanochförslag införs, nämnaskommitténslitet om
påkallas.skallbodelningförtidsfrist när senastom en

få såskalltillhandahålls sambolageninformationenFör att omsom
ochallsidigviktigt dendetmöjligt ärgenomslagskraft är attstor som

isambolageninformationfinnsRedan i dagupplagd.brett avenom
sigriktarbroschyrbroschyr. DennaframtagenJustitiedepartementet

socialkontormyndigheter, banker,tillallmänhetensåväl till m.m.som
verksamhetrådgivandebeslutsfattande elleri sinpersonalendär

informationinnehållerBroschyrensambor.kontakt medikommer om
Enligtsambor.homosexuellalagensambolagensåväl omsom

myndig-förunderlagbroschyren brauppfattningkommitténs utgör ett
verksamhet.rådgivandetillämpande ochi derashetspersoner

nyligenheltJustitiedepartementetharbroschyrsidan dennaVid av
Förutomtill allmänheten.riktar sigfaktablad attframtagit ett som

börgenomförskommitténs förslaguppdaterasfaktablad bördetta om
försärskiltinformationsmaterial fram är anpassatytterligare tas som

allmänheten.

innehållainfonnationenVad skall4.9.3.2

skallinformationdenvikt läggsDet är stor att somomsorg nerav
vilkenmåste tydliggörasDettill allmänheten.sambolagenspridas om

situationerpå vilkatillämplig ochförhållanden lagen ärtyp somav
främstsambolagenanledningDet finnsreglerar. poängteralagen attatt
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reglerar vad gäller vid samboförhållandes upplösning ochett attsom
regleringen omfattar sambomas bostad, bohag ochgemensamma
motordrivna fortskaffningsmedel de förvärvat för gemensamtsom

Vidare bör detbruk. understrykas sambor inte varandra ochärveratt
lättförståeligbör lämnasdet förklaring vad lilla basbelopps-en om

innebär. Viktenregeln skriva samboma önskaratt testamenteav om
varandra eller viss egendom tillfalla sambon efterärva om avses ena

den andra sambons död bör utgångspunktbetonas. En vid information
sambolagen bör klargöra ivara vilka avseenden rättsverk-attom

ningarna samboförhållande skiljer sig från de gäller förett ettav som
äktenskap/registrerat partnerskap.

Vidare bör beskrivning lämnas visar hur bodelning kanen som en
till. Om den tidsfrist föreslås kommittén beträffande på-som av

kallande bodelning införs det särskilt viktigtär tydlig informationattav
Ävenlämnas konsekvenserna sådan frist. införandetom av en av en

redovisningsplikt föranleder särskilda informationsinsatser.
det gällerNär sambor hem fastighetutgörsvars gemensamma av

eller till vilken endasttomträtt den lagfaren inskrivenär ägareena resp.
innehavare, det angeläget det informerasär möjlighetenattsom attom

till inskrivningsmyndighet anmäla fastigheten eller tomträttenatt är
bostad för båda.demgemensam

innehålletAv i informationen bör det framgåtydligt med samboratt
såväl sambor kön. Om informationenmotsattavses av som av samma

innehåller bilder på sambor bört.ex. samborär ävenpersoner som av
kön finnas med dessa bilder.samma

På4.9.3.3 vilket skall informationensätt lämnas

så mångaFör möjligt fåskall del informationenatt sambo-som av om
lagen bör informationen framställas och spridas flera olika sätt.

Exempelvis kan det lämpligt fram lättförståeliga informa-att tavara
tionsbroschyrer och faktablad. Sådan information kan förslagsvisnya
hållas tillgänglig sjukhus, apotek, banker, medborgarskapskontor
och andra inrättningar besöks allmänheten ocksåbörsom samtav

nåskunna via Internet. Kommittén det önskvärtattanser vore om
skriftlig information riktades direkt till de nyligen blivitpersoner som

Någonsambor. möjlighet utifrån gällande folkbokföringssystematt
identifiera dessa finns dock inte.personer

Utöver skriftlig information kan också tänka sig informationattman
sambolagen lämnas radio och TV. Muntlig information kanom genom

lämnas inom skolor och utbildningsväsendet. ocksåDet kan övervägas
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tilldetanvändandespridasinformation kan utrymmeinte avgenomom
håll närmiljön.iolikafinnsreklam som

informationsinsatserRiktade4.9.3.4

grad sambori lika högberörsambolagenInformationen sammaavom
nedanförslagkommitténsEnligtkön.samborkön motsattavsom

deflestaoch desambor upphörahomosexuellalagenkommer att avom
tillämpligablirkön ävensamborgällerförfattningar motsattavsom

försärskiltsåledesblirFörändringarnakön. storasambor sammaav
informationframviktigt detdärförsistnämnda Det är att tas somgrupp.

Även dennakön.speciellt till sambor typsigriktar avsammaav
olikadekanBlandpå allsidigtspridas sätt.information bör annatett

nå tillframhomosexuellaför vägintresseorganisationerna attenvara
berörda personer.

nå ungdomar.särskilt viktigtdet ärsamhälleti ärEn attsomgrupp
medsamarbeteinformation till dessa kanlämnaEtt sätt att genomvara

ungdomsföreningar.universitet ochskolor,
sammanhangi dettaglömmas bortinte börYtterligare grupp somen

ochSverigesig inyligen bosattBeträffande deinvandrare.är somsom
svenskadetlagstiftningen ellermed den svenskaförtrognasig ärvare

detIinforrnationsinsatser.särskildabehovspråket finns det av
med folkbok-sambanditillställs invandrareinformationsmaterial som

familjelagstiftningenbeskrivningomfattandebörföringen aven mer
Även emellertidtid kanlängrebott i Sverigeinvandrareingå. ensom

information.särskildi behov översattavvara
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samborhomosexuellaLagen5 om

Inledningl

föreslog1984:63samhället SOUHomosexuella ochbetänkandetI
homosexuellsituation i samhällethomosexuellasUtredningen attom

förgällerfå rättsverkningar vadbordesamlevnad motsvarar somsom
äktenskapsliknandekvinna sammanlever underoch somman enen

1987:813utredningsarbetet lagenförhållanden. Resultatet blev omav
trädde i kraftsamborsambor. Lagen homosexuellahomosexuella om

samtidigt med lagen samborsjanuari 1988,den 1 gemensammaom
sambolagen.hem

två homosexuellttillsammans iborlagenI ettattanges om personer
be-enligt vissa uppräknade lagar ochförhållande skall vad som

på homosexuellafrågagäller i sambor tillämpasstämmelser ävenom
innehållaSyftet vid lagens tillkomst lagen skullesambor. att envar

heterosexuella sambo-uttömmande uppräkning de bestämmelserav om
samboför-homosexuellaförhållanden skall tillämpas ävensom

hållanden 1986/87: 124 48.prop. s.
uppdragjanuari 1991 tillsatte regeringen kommitté medI atten

lagstiftning registrerat partnerskap utvär-göraöverväga samt att enom
Kommittén,lagen homosexuella sambor.dering antogsomav om

framlade betänkande Partner-Partnerskapskomrnittén, 1993 sittnamnet
SOU 1993:98 vari det föreslogs lag registreratskap partner-en om

läggaRegeringen inte vid den tidpunkten bereddskap. dock attvar
frågan. Våren emellertidtill lagstiftning i utarbetadefram förslag 1994

huvudsaklagutskott registrerat iriksdagens lag partnerskapen om som
på Partnerskapskommitténs förslag.byggde

januari 1995registrerat trädde i kraft den 1Lagen partnerskapom
tvåmöjligt för1993/94:LU28, rskr. l993/94z4l4. Den detbet. gör

Registreringenkön registrera sitt partnerskap.attpersoner av samma
ocksåinnebär flertalet de bestämmelser för äktenskapgälleratt av som

adoption,gäller för partnerskap. De undantag i lagengörs avsersom
vårdnad underårig, befruktningutövande assisteradgemensamt av av

fallde där bestämmelser gäller för innebärmakar sär-samt ensom
behandling den maken endast grund dennes kön.av ene av
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kommittébetänkande föreslog Partnerskaps-nämndaI ovan
också homosexuella skullekommittén lagen sambor ersättasatt avom

innebarbenämnd lagen sambor kön. Förslagetlag om av sammaen ny
skullehomosexuella sambor, uttryckligt undantag inte gjorts,att om

de gäller föromfattas regler och kvinna leversomav som en man en
i äktenskapsliknande förhållanden. Förslaget har intetillsammans

tvågenomförts. Lagutskottet har vid tillfällen uttalat förslaget lämp-att
i samband med utvärdering sambolagen bet.ligen bör övervägas en av

frågal993/94:LU28 och bet. 1995/96:LU18 föroch detta är ennu
Samboendekommittén.

regeringen i februari årVidare har 1999 tillsatt kommittéen vars
syfte undersöka och analysera villkoren för i homosexuellabarnär att
familjer dir. 1999:5. Utöver utreda förhållandena för barn i homo-att

familjersexuella skall kommittén ställning rättsliga skill-till deta om
i finnsnader dag mellan homosexuella heterosexuella iochsom par

fråga möjligheten adoptera och särskilt förordnadetillatt att utsesom
vårdnadshavare motiverade. Om kommittén kommer fram till deär att

skillnaderna frågarättsliga bör bort i adoption, skall kommitténtas om
kvinnor parförhållandenlever i homosexuellaäven överväga om som

tillgångbör till assisterad befruktning. skallUppdraget redovisasges
januariden 1 2001.senast

innehåll5.2 Lagens materiella

1986/871124 framgårAv det vägande föratt tyngst argumentetprop.
införandet lagen homosexuella sambor behovetattav om var av
skyddslagstiftning förmåntill för den lika iparten stortsvagare var
homosexuella i heterosexuella samlevnadsförhållanden. Enligtsom
propositionen det dock inte aktuellt i lagstiftningshänseendeattvar
jämställa sambor och någonkön i allmänmotsattav samma mer
bemärkelse.

Ursprungligen hänvisade lagen homosexuella sambor tillom
bestämmelser i nio olika lagar sambolagen, ärvdabalken, jordabalken,
rättegångsbalken, utsökningsbalken, lagen handläggning dom-om av
stolsärenden, bostadsrättslagen, rättshjälpslagen och lagen kallelseom
på okända borgenärer. Hänvisningarna till lagen handläggningom av
domstolsärenden och rättshjälpslagen utgåtthar medan fleranumera

hänvisningarandra har tillkommit.
homosexuellaLagen bestårsambor tvåbestämmelse medom av en

stycken. förstaDet stycket innebär homosexuella sambor skallatt
omfattas regler gäller för sambor enligt de lagar ochav samma som
bestämmelser därefter räknas I andra stycket lagenattsom upp. anges
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enligt deförutsättningdettaogiftaförgäller ärbara personer, om en
lämnas.hänvisningtill vilkalagar

till-två boravgörandetskalllagförarbetenaEnligt personerom
omständigheterförhållande berohomosexuellti ett sammasammans

lever ikvinnaochställning tillbeaktas när tar om man enenmansom
sålundaförhållande. krävsäktenskapsliknande Det att parternaett

ingårnormaltvarikortvarig förbindelsei inte alltförsammanlever en
hushåll bostadochsamliv,sexuellt samtgemensamt gemen-gemensam

1986/872124ekonomiskt samarbeteekonomi eller i fall prop.vartsam
48.s.

lagende och förordningarsammanställning lagarEn över som om
finns i bilagasambor hänvisar tillhomosexuella

Lagstiftningstekniken5

homosexuellalagstiftningsteknik kom användas i lagenDen attsom om
utgångspunkt ochsin i betänkandet Homosexuellaharsambor sam-

från två lagstiftnings-1984:63. utgick där alternativahället SOU Man
vilka lagarEnligt den första skulle det särskiltmetoder. metoden anges

samlevnadsförhållanden. Enligttillämpas homosexuellaskullesom
slå lagstiftningmetoden skulle fast allden andra att somman

förhållanden eller liknandeinnehåller begreppet äktenskapsliknande
också detfanntillämpas vid homosexuell samlevnad. Manskall att

Utredningenlagstiftningssynpunkt föredra.förra alternativet attur var
följande 101.skriver s.

vid"Alternativet skapar fullständig i vilka skall gällaklarhet regler som
undvikahomosexuell samlevnad innebär metodoch lagtekniskt enkel atten

rättsliga konsekvenser till grundläggande skillnadenmed hänsyn densom,
framstå orimliga.hetero- och homosexuell samlevnad,mellan kan som

påståsAlternativet kan visserligen innebära onödigt utpekande homo-ett av
påståendesexuella särskild människor. sådant kan vidEttsom en grupp en

fårförsta anblick riktig inte glömmai sammanhangetsägas vara men man
sådetta i fall konsekvens grundläggande skillnadenbort denäratt en av

frånoch heterosexuell homo-mellan homo- samlevnad och det, ävenatt
måste såsida,sexuellas intresse olika lagregler klar ochattvara av ges en

entydig innebörd möjligt. lagtekniska kon-Den föreslagnasom av oss-
struktionen innebär inte det framtida begreppetvid lagstiftning, däratt

förhållanden""äktenskapsliknande eller motsvarande kan komma använ-att
uteslutetdas, tillämpa bestämmelsen vid homosexuell samlevnad.är att
så måstebör huvudregelnTvärtom det Visserligen pröv-motsatta.vara en

fåning ske i varje enskilt fall frånundantag huvudregeln bör endastmen
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framstå stridanderättsliga konsekvenserna skulledeförekomma somom
med hänsyn tillbakom lagstiftningen eller orimligaintentionernamot som

heterosexuell samlevnad."grundläggande skillnaden mellan homo- ochden

1986/87:l24 110 godtogs denlagrådsgranskningenVid se prop. s.
två medanlagstiftningstekniken de ledamöternaföreslagna treav av

Enligtansåg tekniken lyckad.tredje ledamoten mindreden att var
föredra varje författningmening det i aktuelldennes att att angevar

samlevnadsförhållanden regleringen träffa.vilka skullesom
Departementschefen delade den uppfattning betänkandet gavsom

alltsåför och föreslog särskild lag homosexuella samboruttryck en om
sådantillämpliga reglemaräknades För lösning taladedär de enupp.

fårde berörda samlad bild vilka regler gäller förbl.a. att en av som
förhållande. påtalades tillämpningsområdeVidare medderas lagensatt

lagstiftningsteknikenden valda vid behov kunde utvidgas attgenom
fogades tillytterligare lagrum uppräkningen.

tillstyrkte bifallLagutskottet till propositionen bet. 1986/87:LU28.
följdeRiksdagen utskottet rskr. 1986/87:350.

5.4 Partnerskapskommittén

Partnerskapskommitténs5.4.1 arbete

Partnerskapskommitténs uppgift dels lagstiftningövervägaattvar en
s.k. registrerat partnerskap, dels utvärdering lagengöraom en av om

homosexuella sambor. Kommitténs arbete i förslagutmynnade ett om
registreratlag partnerskap förslag till samborlagsamtom en om avny
kön SOU 1993:98. Genom den skullelagen homo-samma senare

sexuell och heterosexuell samlevnad likställas rättsligt sättsamma
det föreslogs registrerat partnerskap och äktenskap skulle göra.attsom

Vid utvärderingen lagen homosexuella sambor fann Partner-av om
skapskommittén kritik kunde riktas på områ-lagen främstatt mot tre

materiella innehåll,den; lagens lagstiftningstekniken informa-samt
tionen lagens existens och innehåll. Partnerskapskommittén fannom
också fanns ifrågasättadet anledning terminologin.den valdaatt att

Inför förslaget lag partnerskap diskuterade Partnerskaps-om en om
kommittén val lagstiftningsteknik. Enligt Partnerskapskommitténav
fanns i principdet gå. En möjlighet ansågs behållavägartre att attvara

uppräkningsteknikden valts i lagen homosexuella sambor ochsom om
fylla med författningar och lagrum. En göraattnya annan var

iändringar respektive författning eller författningsrum. Slutligen
övervägdes teknik med huvudregel och undantagsbestämmelser.en en
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ansågsförordades. härmedsistnämnda tekniken FördelenDen attvara
överskådlig risken föroch elirnineradelagen blev attatt man

bort vidgälla för registrerade glömdesbestämmelser skall partnersom
ansågs lagstiftarenGenom denna teknik dessutomlagstiftningsarbetet.

ochinse homosexuell samlevnad realitettvingadbli är att taatt att en
ansågsfrågan i varje enskilt ärende. Härmedtill övervägandeupp

heterosexuellskillnaderna mellanlikheterna betonasdessutom änmer
medhomosexuell samlevnad. Partnerskapskommittén valdeoch samma

denna teknik i sitt förslag till sambormotivering lagäven sammaom av
fall där det i gjordes undantagkön. De lagen sambor könom av samma

vårdnadfrån bestämmelserlikheten gällde barn ochgemensam varsom
kön.tillämplighet uppenbart beroende sambornaär äratt motsattav av

ansåg ocksåPartnerskapskomrnittén befogat med vissadet vara
frågor.i terminologiska har i flertal lagstiftningsären-ändringar Det ett

uttalats med uttrycket sambor och kvinnaden att avses en somen man
förhållanden.tillsammans under äktenskapsliknande Därvid harlever

språkbrukhänvisat till den betydelse ordet i bl.a.har allmäntman
förhållande1986/872124. består tvåFör ettprop. som av samman-

boende kön har vanligtvis uttrycketanväntpersoner av samma man
homosexuella sambor. Partnerskapskomrnittén menade dessaatt

månbegrepp i viss missvisande. ansågs olyckligt kallaDet attvar vara
sammanboende kön för sambor och sammanboendemotsattav av

förkön homosexuella sambor eftersom framstoddet därmedsamma
förhållandenade sexualiteten.uppbyggda kringatt senaresom var

Kommittén framhöll uttrycket sambor i juridiskt språkbruk bordeatt
såvälomfattakunna sammanlever i heterosexuellapersoner som som

förhållanden.homosexuella

5.4.2 Utskottets behandling förslagetav

Som anförts kom ståndlagen registrerat tillpartnerskap sedanovan om
riksdagens lagutskott utarbetat pålag i huvudsak byggdeen som
Partnerskapskommitténs förslag. I samband hänned avstyrkte utskottet
motionsförslag lägga fram lagförslag grundval Partner-attom av
skapskommitténs förslag till lag sambor bet.könom av samma
l993/94:LU28. Som skäl härför anförde utskottet lagen homo-att om
sexuella sambor har direkt koppling till och dennasambolagen atten
lag efter beslut i riksdagen bet. 1991/92:LU32, rskr. 1991/922236 var
föremål för utvärdering. Utskottet anförde följdatt attsom en av
sambolagen kan komma omarbetas, utgångs-bör lagstiftning medatt en

i förslagetpunkt till lag sambor ikön näraövervägasom av samma
fortsattasamband med det arbetet med sambolagen.
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frågan lagutskottetuttalademotionsyrkande ianledningMed ettav
tillförslag lagPartnerskapskommitténs1995/96:18i bet.även att om

i samband medkön bör översynsambor övervägas avensammaav
sambolagen.

angåendehearingenDiskussionen vid5.5

homosexuella samborlagen om

likaberättigande RFSL:sRiksförbundets för sexuelltefterhöraFör att
anordnadehomosexuella sambor fungerartill hur lageninställning om

företrädare för RFSL.i maj 1998 hearing medkommittén en
ansågs RFSLhomosexuella samborFördelen med lagen varaavom

homosexuella sambo-finns regleraröverhuvudtaget lagdetatt somen
heterosexuelllikställer homosexuell- ochförhållanden och sam-som

områden. lagenviktiga dockvissa Nackdelen sadeslevnad attvara
lagstiftningstekniken finns omotive-valda bidrar till detden attgenom

kön.skillnader mellan sambor ochrade rättsliga motsatt sammaav av
förekommer hänvis-hävdades det brister det gällerDet göranäratt att

förordningari lagen homosexuella sambor till lagar ochningar om nya
ansågs förord-i ochsambor. Det dock inte bara lagarberör varasom

ihomosexuella sambor diskrimineras skerningar detta ävenutansom
härpåföreskrifter. General-olika myndigheters Som exempel angavs

föreskrifter för verkställigheten 1994:1547tullstyrelsens lagen omav
före-förordningen 1994:1605 tullfrihet I dessatullfrihet och om m.m.

ogiftdefinieras sambor ogift kvinna ochskrifter somsom en en man
förhållanden.under äktenskapsliknandebor tillsammans

kritik används förRFSL riktade den terminologi attmot som
finnshomosexuella sambor. Eftersom det intebeteckna lagen om

någon borde detbenärrms lagen heterosexuella samborlag som om
uppfattning inte finnas lagenenligt RFSL:s heller lag benämnsen som

sambor. tillhomosexuella RFSL sade sig vilja ansluta sig Partner-om
skapskommitténs förslag och benämna lagen "lagen samborom av

ansågsytterligarekön". En fördel med denna benämning varasamma
den inkluderar bisexuella sambor.ävenatt

såvälhomosexuella till sinLagen sambor befarades okändom vara
innehålltill sittexistens bland homosexuella sambor och hand-som

tillämpande fått tillläggare hos myndigheter. Enligt har dettaRFSL
följd homosexuella sambor ibland omfattas bestämmelseratt somav
egentligen inte dem sambor blivithomosexuellaäven attavser men
nekade likabehandlingnär de haft till framfördes detdet. Deträtt att

informationkrävs lagen homosexuella sambor.mer om om
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modelldenlagstiftninguppfattningsinRFSL att avenangav som
huvudregelPartnerskapskommittén därföreslogs sommanavsom

införas. Detbordehomosexuella samborlikabehandlingfrånutgår av
mellannågra skillnaderinte finnsgrund och bottendet iframhölls att

såväldärfördetsambor ochhomosexuellaochheterosexuella att av
ochhuvudregellikhetenpraktiska skäl bör ärprincipiella vara somsom

undantag.skillnaderna ärsom
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Överväganden beträf-och förslag6

homosexuellafande lagen sam-om

bor

utgångspunkterAllmänna6.1

från princi-kritiserats framför allthomosexuella sambor harLagen om
lagen homo-synpunkter. Genom sin uppbyggnad likställerpiella

heterosexuella sambor endast detsambor medsexuella angesom
utgåbordeKritikerna har lagreglering i ställetsärskilt. menat att en

partnerskap.från likställdhet lagen registreratsättsamma som om
också för-tidigare framlade PartnerskapskommitténSom nämnts ett

lag benämnd sambor kön. Denna lagslag till var upp-en av samma
teknik partnerskapslagen.enligtbyggd samma som

Lagrådetpartnerskapslagens tillkomst kritiserade emellertidVid
rättsverk-använda lagstiftningstekniken med motiveringenden där att

svåra båderegistrering överblicka för myndigheterningarna är attav en
låtaför registrera partnerskap bet.och dem överväger att ettsom

tekni-l993/94:LU28 67 f.. Lagutskottet framhöll dock den valdaatts.
enda praktiskt hanterbaraken den a.a. 12.var s.

Samboendekommitténs kommitténI utredningsdirektiv attanges
skall finns skillnader homosexuellaöverväga det rättsliga mellanom

föreslå iheterosexuella sambor omotiverade hur dessaochoch ärsom
Partnerskapskommitténsså lämpligen kan undanröjas. Därvid skallfall

enligtförslag möjlighet. Vidare detövervägas atten rege-som anges
uppfattning inte aktuell för-lämpligt alternativ i varjeringens är ett att

för sarnlevnadsförhållandenfattning precisera vilka författningensom
skall gälla.



Överväganden förslag betraflande... 1999:104och SOU260

lagstift-6.2 Konsekvenserna den valdaav

ningstekniken

Omotiverade rättsliga skillnader6.2.1

1986/87:124 i lagstiftningshän-Enligt det inte aktuellt attvarprop.
någonseende jämställa sambor och kön i allmänmotsatt merav samma

avsågvid den tidpunkten sambolagenbemärkelse. Det göraattman var
homosexuella samlevnadsförhållanden.tillämplig finnsDetäven

således mängd bestämmelser gäller för sambor könmotsatten som av
för samborinte kön.av sammamen

heller de lagar stiftats efterInte lagen homosexuellasom om sam-
frågortillkomst och gälltbors berör homosexuellaävensom som sam-

gångeralla gjorts tillämpliga påbor har denna exempelEttgrupp.
lag uppenbart borde tillämplig homosexuellaävenen som vara sam-

bor där detta inte berörts i förarbetena lagen 1993:332ärmen ens om
förmåneravgiftsfria för vissa hiv—smittade.

Kommittén har hjälpmed rättsdatasystemet inventerat vilka lagarav
och förordningar tillämpliga för sambor med eller hänvis-är utansom
ning i lagen homosexuella utgångspunktensambor. Med lik-attom

rådaställdhet skall mellan heterosexuella och homosexuella sambor
mellan äkta makar och registreradesätt har kom-partnersamma som

mittén gjortsedan bedömning huruvida den rättsliga skillnaden ären
motiverad eller inte. En sammanställning de författningarnaaktuellaav
finns bilaga Fråni sammanställningen har de lagar och förordningar

tillämpningsbestämmelser till lagstiftningnärmast utgörsom annan
liksomuteslutits, vissa lagar har mindre betydelse isom samman-

bestämmelserhanget, folk- och bostadsräkningen i olikat.ex. om
årgångar. bortses frånDessutom det de lagar och förordningar som
innehåller kvalificerat sambobegrepp, dvs. bestämmelser förut-ett som

två sambor har varit gifta med varandra eller har varitsätter att
registreradevarandras eller har eller har haft barn tillsammans.partner

Bestämmelser denna finns främst inom skattelagstift-social- ochtypav
ningen.

6.2.2 Otydligheter i lagstiftningen

Syftet med den lagstiftningsteknik valdes i lagen homosexuellasom om
sambor hänvisningama skulle såuttömmande det direktatt attvar vara
i kortfattad lagtext framgick vad gällde för homosexuellaen som sam-

På såbor. skulle fåberördasätt samlad bild vilka regleren av som
förhållanden.gäller för deras Det naturligtvis fördel homo-är atten
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sigkan läsasvårigheter i kortfattad lagtextsamborsexuella störreutan
författningarantaleller henne. Detgäller för honomtill vad storasom

svårtfråga detmedför dockförfattningsrum det äroch är attattomsom
överskådlighet.på tydlighetupprätthålla kravet och

lagenoch förordningartill det de lagarMed hänsyn att omsomav
tillämpligframgår lagensambor hänvisar till intehomosexuella äratt

rättsläget kanrisk försambor finns dethomosexuellaför stor atten
missuppfattas.

risk förföreliggande lagstiftningsteknikeninnebär denVidare att
lagstiftningsarbete. Dettaglöms bort vidhomosexuella sambor annat

tredje styckethänvisningama till 5 18 §tillkomsten kap.visar t.ex. av
1990:1342,§ insiderlagenfastighetsbildningslagen 1970:988, 10

1928:370kommunalskattelagenanvisningarna till 33 §3 och 4b av
till fastig-1980:620. Hänvisningama35§ socialtjänstlagenoch till
påpekandeefteroch socialtjänstlagen tillkom försthetsbildningslagen

Hänvis-från lagrådet 1989/902151 1997/98:1l3.prop. resp. prop.
berördeshomosexuella sambor till insiderlagenningen i lagen över-om

i kraft ii insiderlagens förarbeten. Insiderlagen träddeintehuvudtaget
egentlig motivering1991. Hänvisningen i ställetfebruari utantogs upp

lagstiftningsärende handel ochi 1990/9l:l42prop.ett senare om
och i kraft i augusti 1991.tjänster värdemarknaden m.m. trädde

förarbetena anvisningarnai till ändringarna 3 b och 4Inte heller av av
kommunalskattelagen lagentill § uppmärksammades33 om

i kraft denhomosexuella sambor. De bestämmelserna träddenya
Frågan lagstiftnings-ljanuari 1997. uppmärksammades i annatett

bostadsförmån1996/972173ärende beskattning m.m..prop. om av
till lagstiftningsteknikkonstaterades med hänsyn denDet att som

innebär tillämpligaanvänds och alla bestämmelser ärävenattsom som
på homosexuella sambor räknas i lagen homosexuella samboromupp

uppräkningen anvisningspunktema.bör omfatta de nämndaäven
Hänvisningen i lagen homosexuella sambor till och anvis-3 b 4om av

till 33§ ljanuariningarna kommunalskattelagen trädde i kraft den
1998.

Sålundafinns andra exempel förbiseenden i lagstiftningen.Det
förekommer det situationer lagstiftaren bestämmel-där har attavsett

skall gälla för homosexuella gällandesambor där denävenserna men
lagstiftningstekniken inte härpåkommit till Exempelanvändning. är

farniljebidragdels bestämmelserna i förordningen 1995:239om om
förmåner till totalförsvarspliktiga författningsrummetdär det i attanges

likställsmed make sambo eller kön, delsmotsatten av samma
utlänningslagen 1989:529 där förarbetenamed uttrycket enligtsambo

såväl sambor 1996/97:25kön prop.motsattavses av samma som av
lagen285. Trots homosexuella uttömmande skallsamboratts. om
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till de bestämmelserhänvisa gäller för homosexuella samborävensom
någon hänvisning gjortshar inte i de nämnda fallen.

Några6.2.3 synpunkter det kvalificerade sambo-

begreppet

Det kvalificerade sambobegreppet förekommer framför lagstift-allt i
ochning familjen dess sociala situation. I regel utesluts samborrörsom

frånkön definitionen de inte tidigare varit registreradeav samma om
eftersom de inte rättsligt brukar påkunna uppfylla kravet hapartner att

eller haft tillsammans.ha barn Ett beslut iadoption meddelatsom som
främmande skall dock gälla särskilt godkännande i Sverigestat utan om
den eller de sökande medborgare eller hemvist denhade ivar
främmande beslutet meddeladesnär och adoptivbarnet intestaten var

medborgaresvensk eller hade hemvist Sverige, jfr 3 § första stycket
lagen 1971:796 internationella rättsförhållanden rörande adop-om
tion. finnsDet länder där homosexuella tillåts adoptera barn till-par

förekommerDetta bl.a. i vissa delstater i PåUSA. grundsammans. av
sådant utländskt adoptionsbeslut såledeskan det faktiskt före-ett rent

komma sambor kön rättsligt har eller hafthar barn till-att av samma
sammans.

vanligasteDet kvalificerade sambobegreppet skallatt parternaanger
eller ha varit gifta med varandra eller ha eller ha haft barn tillsam-vara

varaktigt bo tillsammans. Det finns emellertid lagrum därsamtmans
det inte uppställs krav tidigare äktenskap endast harutan att parterna
barn tillsammans, kap.7 5 § föräldrabalken.t.ex.

Ett kvalificerat sambobegrepp finns också beträffande föräldra-
penning vid barns födelse. Härvid likställs med förälder den vilkenmed

förälder eller har varit gift ellerär har eller har haft barn, deen om var-
aktigt bor tillsammans 4 kap. 2 § AFL. Vad gäller tillfällig föräldra-

vårdpenning för sjukt barn likställs emellertid med förälderav m.m.
den förälder bor tillsammans med under äktenskapsliknandesom en
förhållanden. Här finns således inget kvalificerat sambobegrepp. Trots
detta saknas hänvisning till denna författning i lagen homosexuellaom
sambor.

Ett exempel där kvalificerat sambobegrepp förekommerannat är
förordningen 1988:890 bilstöd handikappade. Denna förord-om
ning förutsättningarna för statligt bidrag till handikappade föranger
bl.a. inköp bil. förälderEn till handikappat också fåbarn kanettav
bidrag finnsdet behov förflytta sig tillsammans med barnet.attom av
Med förälder likställs den med vilken förälder eller har varit giftär
eller har eller har haft barn de stadigvarande sammanbor. I förord-om
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lik-teckenspråksundervisning föräldrarningen 1997:158 för vissaom
medemellertid med förälder den föräldern bor tillsammansställs som

alltså avstått frånförhållanden.äktenskapsliknande harunder Här man
kvalificerade sambobegreppet.det

på betydelse medexempel författningar social/ekonorniskAndra av
barn-kvalificerat sambobegrepp lagen 1947:529 allmännaärett om

tjänstledighetsför-1976:380 arbetsskadeförsälcring,bidrag, lagen om
förordningen 1984:111, lagen 1994:1065 ekonomiska villkorom

ledamöter, föräldraledighetslagenriksdagens 1995:584 lagensamt
sjukvårdslagen1996:1150 högkostnadsskydd och hälso- ochom

1982:763.
kvalificeradeDet sambobegreppet används emellertid inte bara i

sociallagstiftning eller ekonomisk betydelse. förekommerDet ävenav
i lagstiftning, aktiebolagslagen 1975: 1385.t.ex.annan

framgår ovanstående redovisning månSom förefaller det i vissav
slumpartat i vilka fall lagstiftaren har valt det kvalificerade sambo-
begreppet. Enligt kommitténs uppfattning medför det kvalificerade
sambobegreppet rättsläget blir svåröverskådligt gåreftersom intedetatt

förutse i vilka fall begreppet förekommer. också ifrågasättasDet kanatt
detta begrepp alltid ändamålsenliga.det Eftersom detär mestom

kvalificerade sambobegreppet inte i sig kan omotiveradses som en
rättslig skillnad mellan sambor och könmotsattav ansersamma

frågankommittén dock faller utanför kommitténs uppdrag.att

6.3 Kommitténs övervägande och förslag

6.3.1 Behovet regleringav en ny

Bedömning: Det finns behov undanröjareglering för attav en ny
omotiverade rättsliga skillnader mellan sambor ochav samma av

kön.motsatt

genomgångKommitténs de lagar och förordningar där begreppetav
sambo förekommer visar det i flera avseenden föreligger rättsligaatt
skillnader mellan sambor och kön. Skillnaderna ärmotsattav samma
långt flera föreligger mellan registreradeän och äktapartnersom
makar. För undanröja de rättsliga skillnader mellan samboratt av

och kön kan omotiverade bör denmotsattsamma som anses vara
nuvarande regleringen ändras.
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ochsambolagens definition med samborEnligt man enavses en
förhållanden.tillsammans äktenskapsliknandelever underkvinna som
språkbrukdefinition har med allmänt seDenna överensstämmaansetts

tvåförhållande består1986/87:124. Förbl.a. ett som avprop.
i lagstiftningensammanboende kön användspersoner av samma

samboförhållandentakthomosexuella sambor. I meduttrycket att
kommitténskön blir allt vanligare detmellan ärpersoner av samma

samboförhållandenuppfattning denna uppdelning mellan inte längreatt
språkbruk.med allmänt stöds bl.a.Dettaöverensstämmer av

angåendeuttalandena i 1996/97:25 vari sambobegreppet iprop. angavs
utlänningslagen 1989:529 i allmäntuttrycket sambo i dagatt
språkbruk såvältorde homosexuellaheterosexuellaavse som
förhållanden såvida inte Enligt mening börkommitténsannat anges.

såterminologin i regleringen ändras inkluderarsambobegreppetatt
såväl sådansambor kön. ändring innebärEnmotsattav som av samma

språkbruköverensstämmelse modernt medförbättre med ochen en
bådajämlikhet mellanökad de grupperna.

6.3.2 Vilka rättsliga skillnader mellan homosexuell
och heterosexuell samlevnad kan motive-vara
rade

månBedömning: Endast i den de rättsliga skillnaderna mellan
homosexuella och heterosexuella samboförhållanden motsvaras av
de rättsliga skillnaderna mellan partnerskap och äktenskap kan de

motiverade.varaanses

Lagen registrerat partnerskap innebär partnerskapet med vissaattom
särskilt angivna undantag har rättsverkningar äktenskapet.samma som
Kommittén bådedet ologiskt och inkonsekvent inteäratt attanser
motsvarande likställa samborsätt kön med samborav samma av

sådankön. En likställdhet skulle enligt kommitténs meningmotsatt
innebära de omotiverade rättsliga skillnaderna mellan homosexuellaatt
och heterosexuella sambor skulle undanröjas.

Partnerskapskommittén fann det främst områdeninomäratt tre som
homosexuell och heterosexuell samlevnad enligt nuvarande lagstiftning
inte likställd. första områdetDetär den lagstiftning reglerarär som
olika former assisterad befruktning och möjlighet tillav gemensam
vårdnad barn. Det områdetandra det socialrättsliga områdetärom
varmed bl.a. bestämmelser pensioner, föräldraförsäkring,avses om
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efter-ochtjänstegrupplivförsäkringararbetsskada,vidersättning
ellerjävsbestämmelser jävs-området vissatredjelevandeskydd. Det är

vissanärståendesåsamborbestämmelser där attliknande anses som
befrukt-assisteradfrån bestämmelsernainträder. Bortsetteffekter om

ansågs omotiveratdet göravårdnad barn attning och omgemensam
kön.ochsambormellannågon skillnad motsatt sammaavav

i lagenharvårdnad barnbefruktning ochAssisterad omgemensam
från likställdhetundantagpartnerskapregistrerat angetts somom

ingårfrågoräktenskap. Dessaochpartnerskapregistreratmellan ettett
ikommittén barnår tillsattafebruari 1999för den ii uppdraget om

till Sam-härtill ochhänsyn1999:5. Medfamiljer dir.homosexuella
könochutgångspunkt samborboendekommitténs motsattatt sammaav

föreslårochäkta makarmotsvarandelikställasskall sätt partnersom
områden.beträffande dessaändringarkommittén inga

Partnerskapskommitténtvåandragäller dedäremotdetNär av
införandetområdena kommittén konstaterakannämnda att avgenom

partnerskapregistrerathomosexuella harharpartnerskapslagen som
likställdhetmotsvarandebörSommed makar.likställts nämntsovan

särskiltVadheterosexuella sambor.homosexuella ochgälla mellan
detbestämmelsernajävsliknandeoch de ärjävsbestämmelsernagäller

intekönsamboromfattarvälbetänkt dessamindre motsattatt menav
måsteoch könSamborkön.sambor motsatt ansessammaavsammaav

viss situation.jäviga ilika envara
föreslår rättsligadesåledes kommitténblirSlutsatsen attatt

undanröjasskalloch könsambormellanskillnaderna motsatt sammaav
assisteradbestämmelsernagällerförutom deavseendeni alla omsom

ivårdnad.ochbefruktning gemensam

Lagstiftningsteknik6.3.3

samboförhållanden i ochskall reglerasAllaFörslag: sammaen
framgåförfattningsrumvarje författning ochskallsambolag. Det av

skallsambori författningen. Med begreppetsamborvilka avsessom
kön.sambor ochmotsatt av sammaavavses

vissalagstiftningsteknikennuvaranderedovisats har denSom ovan
risköverskådlighet. vidareTekniken innebäri tydlighet ochbrister en

lagstiftningsarbete.sambor vidför homosexuella glöms bort annatatt
skillnadernakommittén lagennackdel enligtEn är poängterarattannan

Även skulleheterosexuella sambor. dethomosexuella ochmellan om
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möjligt överskådligt utvidga såuppräkningen flersättatt ett attvara
författningar och författningsrum blir tillämpliga homosexuella sam-

kommitténbor, lagstiftningsteknik bör väljasattanser en annan av
såväl principiella praktiska skäl.som

lagrådetledamöterna i ansågEn vid tillkomsten lagenav av om
homosexuella sambor lagstiftningsteknik borde väljas med-att en som
förde det varje författning eller författningsrum framgår vilkaatt av
sambor lagen tillämplig på. Detta förefallerär kommittén princi-vara
piellt riktigt. En teknik skulle kunna användas denärannan som som
finns i lagen registrerat partnerskap. Denna fördelenteknik har denom
framför den nuvarande ordningen likheterna mellan homosexuellaatt

förhållandenoch heterosexuella betonas skillnaderna.änmer
Kommittén emellertid det otillfredsställandeäratt ytterstanser att
sambolagstiftningen inte antydan den gäller förävenattens ger en om
sambor kön. Detta kan i sig föranleda missförstånd vadsammaav om

rättsligt gäller.som
Den likställdhet kommittén föreslår innebär isom att stort sett

lagstiftning kommer gälla för sambor ochattsamma motsattav samma
Någonkön. anledning sådanaunder omständigheter bibehållaatt sär-

regleringen för homosexuella sambor föreligger inte. ställetI bör en
lagstiftningsmetod väljas så långt möjligt medför likställdhetsom som
mellan sambor och kön.motsattav samma av

Först och främst kommittén heterosexuella och homo-attanser
samboförhållandensexuella skall regleras i och sambolag.en samma

Detta kräver definition vad med sambor i sambo-en ny av som avses
sådanlagen. En definition har föreslagits i avsnitt 4.3.4.1. Enligt denna

definition med tvåsambor stadigvarande bor till-avses personer som
i parförhållande där de har hushåll.ett Genomsammans gemensamt

förslaget blir sambolagen direkt tillämplig på samboräven av samma
kön.

Vidare bör varje reglering sambor och inte rörsom avser som
vårdnad och assisterad befruktning omfatta sambor ochav samma av

kön. Genom den föreslagna definitionenmotsatt begreppet samborav
kommer ocksådetta bli fallet.att

Hittills har i lagstiftningen rörande samboförhållanden uttrycktman
den avsedda samlevnaden på olika Närsätt. uttrycketanväntman
sambo har i förarbetena ofta det samboförhållandenärangettman att
enligt sambolagen ibland med tillägget krävsdetsom avses, att att par-

ogifta. I andra fallär harterna valt skall lik-att att parternaman ange
ställas med makar de sammanbor eller sammanlever under äkten-om
skapsliknande förhållanden. Enligt nuvarande ordning emellertidavses
med begreppet sambor endast sambor kön och uttrycketmotsattav
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samboför-betecknaförhållanden föranvändsäktenskapsliknande att
och kvinna.hållanden mellan man enen

framgå iskallsambobegreppetinnebördendenFör nuatt avnya
varje lag ochihänvisningoch bestämmelser börgällande lagar en

lagstiftningframtidadefinition.till sambolagens Ibestämmelse göras
bådaomfattatillräckligt församboruttrycketdockbör attanses

sambor.grupperna av
författningvarjedetkommitténs förslag kommerGenom attav

tvåsambor dvs.framgå tillämplig förlagen är motsattpersoner avom
tillämplig samborendasteller denköneller är avomsammaav

kommitténsmedför enligtkön. Dettasambormotsatt sammaresp. av
lagstiftning.tydligare och konsekventuppfattning meren

tillförslag kommerenlighet med kommitténslagstiftning iOm
myndig-i de olikaändringar kommerstånd detförutsätts görasattatt

föreskrifternaså iföreskrifter sambobegreppetheternas ävenatt
omfatta sambor och kön.kommer motsattatt av samma av

innehållInformation existens ochlagens6.3.4 om

för samborSärskilda inforrnationsinsatser börBedömning: göras av
kön.samma

viktenpåpekade departementschefen1986/872124iRedan avprop.
propositionenhomosexuella och homosexualitet. linformation om

hurSocialstyrelsen skulle i bl.a.föreslogs uppdrag överatt att seges
samhälleliga homosexualitet kan förbättrasinformationenden samtom

åtgärderfortlöpande följa utvecklingen och lämna förslag till samtatt
homosexuellasmyndigheter i förekommande fallstatliga bör beröraatt

inforrnationsverksamhet.situation i sin
homo-Partnerskapskomrnittén fann kunskapen lagenatt om om

innehåll lagenexistens och bristfällig ochsexuella sambors ärär att
många framfördesför homosexuella. Samma uppfattningokänd även

vid Samboendekommitténs hearing.RFSLav
innehållmed bristande knappastProblemet kunskap lagens ärom

påtalats föreliggerhomosexuella avsnitt 4.9unikt för sambor. Som i
angående inne-beträffande heterosexuelladetta problem samboräven

hållet sambolagen.i
åtgärder förKommittén har i avsnitt föreslagit4.9.3.4 och 4.9.3.5

innehållet så månganå tillinformationen i sambolagen skall utatt om
möjligt. påpekas till föränd-berörda Som där bör, med hänsyn attsom



Överväganden och förslag betraflande...268 SOU 1999:104

blir särskilt för inforrna-ringarna sambor kön, särskildastora sammaav
tionsinsatser för dennagöras grupp.

Något6.3.5 tjänstegrupplivförsälcringarom

ÄvenBedömning: sambor kön bör omfattas detav samma av
förmånstagarförordnandetgenerella i TGL-S.

Tjänstegrupplivförsäkringen efterlevandeförrnånTGL till-är en som
kommit efter avtal mellan arbetsmarknadens främstTGLparter. avser

täcka de omedelbara omställningskostnadema förtidavid vissaatt
dödsfall. Dödsfallet skall normalt ha inträffat före års ålder.65

den privataInom sektorn finns TGL för arbetare och TGL för
tjänstemän. Det finns dessutom statlig grupplivförsäkring för allaen
statsanställda, TGL-S. För kommunalanställda finns motsvarande grupp-
livskydd, TGL-KL.

Beträffande TGL för arbetare tillfaller enligt försäkringsvillkorens
förrnånstagarförordnandegenerella grundbeloppet make, registrerad

ogift sammanboende och/eller bam. Med sammanboendepartner,
sambo eller kön.motsattavses av samma

Vad gäller förTGL tjänstemän måste den vill TGL skallattsom
tillfalla sambo skriva särskilt förmånstagarförordnande. sådantEttett
förmånstagarförordnande kan vilken fysisk helst.avse person som

Förmånstagare till TGL-S i nämnd fårordning make helaär nu som
fårbeloppet, sambo halva beloppet arbetstagaren efterlämnadesom om

arvsberättigat barn och i fall hela beloppet, arvsberättigade barnannat
får halva beloppet arbetstagaren efterlämnade sambo medsom om

förrnånstagarrätt och i fall hela beloppet. Med samboannat avses en
ogift och ogift kvinna under äktenskapsliknandeman en som
förhållanden bor tillsammans med ogift arbetstagare eller före dettaen
arbetstagare Frånkön. TGL-S kan något såledesbelopp intemotsattav
utfalla till sambo kön. I och för sig finns möjlighetdeten av samma att
förordna förmånstagare. För gmndbelopp skallom att etten annan
utfalla krävs dock arbetstagaren efterlämnar registreradmake,att

sambo kön eller bam. Den sådanapartner, saknarmotsattav som
efterlevande kan inte skapa grundbelopp för samboett en av samma
kön skriva förmånstagarförordnande.att ettgenom

Samma förmånstagare beträffande TGL-S för-ärangettsgrupp som
månstagare till TGL-KL. Sedan den l maj 1999 gäller emellertid att
med sambo den arbetstagaren stadigvarandeavses person som samman-
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underellerförhållandenäktenskapsliknandeundermedlevde
inträffade.då dödsfalletpartnerskapregistreratliknarförhållanden som

tidsperiodminstaomfattathaskallSammanlevnaden sexomen
tillfälledettavidskallsambonsåväl arbetstagarenochmånader som

år.fyllt 18haregistreradoch inteogift samtpartnervara
tjänste-beslutararbetsmarknadenssåledes parterDet omär som

deinteinnehåll. kan överStatengrupplivförsäkringamas styra gene-
i dessa.beslutatsförmånstagarförordnandenrella som

dis-förbud1999:133gäller lagenmaj 1999 motden 1Sedan om
lagläggning. Dennasexuellgrundarbetslivetikriminering avserav

I lagenarbetsgivare.arbetstagare/arbetssökande ochrelationenendast
ellerarbetssökandefår missgynnaintearbetsgivareatt enenanges

Enligtdiskriminering.indirektellerdirektvarkenarbetstagare, genom
arbets-bl.a.i 3 och 4diskriminering närförbudetgäller5 § mot

anställningsvillkor.eller andralöne-tillämpargivaren
liggerförmånstagarförordnandenaÄven generellainnehållet i deom

bakgrundsärskiltkommittén,område förutsätterutanför mot avstatens
följakommerberörda avtalsparteri den lagen,innehållet attattnya

konsekvensSomsambobegrepp.enhetligtförslagkommitténs ett enom
generelladetomfattaskönsamborbördetta även avsammaavav

från StatensuppgiftEnligtTGL-S.förmånstagarförordnandet i
pågår förhandlingar härom.arbetsgivarverk
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hushålls gemenskapAnnan7

Inledningl

andrainteifrågasättslagstiftningsärenden äventidigareiharDet om
tillsammanslevergifta ochsammanboende än personer somgrupper av

samlev-följdreglering tillsamboförhållanden i behovi är avav en
bestå släktingar,fråga kan vänner,detnaden. De är avomgrupper

hushåll. Detbostad ochdelararbetskamraterellerstudiekarnrater som
storfamiljer.två ileverfråga fleraockså änkan sompersoneromvara

ekono-praktiska,känslomässiga,sammanboendet kantillSkälen vara
vilkabelysakommitténskallm.fl. Enligt direktivensocialamiska,

rättslig trygghet.ökadha behovkan avsomgrupper
bostadtvå delareller fleraomständighetendenEnbart att personer

för ska-tillräckligtuppfattning knappastkommitténskan enligt vara
sammanboendet. Förreglering grundrättsligpandet att ettavenav

föreligga böröverhuvudtaget kanregleringbehov samman-ansesenav
Härmedhushållsgemenskap.någontill formupphovhaboendet gett av
två ellermellanförhållandevis gemenskapvaraktigvanligtvis enavses

ekonomiskmåttvisstoch hardelar bostadflera ett avpersoner som
1993:98göromålvardagliga jfr SOUsamarbete iochgemenskap s.

65.
gemenskap föreligger mellanekonomiskaDen personer somsom

i lagstift-skiftande. Vad gäller sambor harsammanbor kan manvara
sammanflätningutgått från föreligger ekonomiskdetningen att somen

mellandelas likabyggtdet hem demotiverar gemensamtatt som upp
samboförhållande upplöses. andraderas Idem när typer samman-av

någon ekonomiskuppstårdetinte lika självklartboenden detär att
faktorer kanmellan de sammanboende. De avgö-gemenskap varasom

hurundertroligen främstekonomisk gemenskaprande för graden ärav
faktisktdetlång sammanboendet tänkt och hur längetid är att vara

situa-ekonomiskasammanboende och derasrelationen mellan devarat,
tion.
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Frågans7.2 tidigare behandling

7.2.1 Familjelagssakkunniga

Vid övervägandena inför äktenskapsbalken behandlade Familjelagssak-
frågan förkunniga vilka sammanboende regler skulle SOUges

ff..1981:85 134 Efter genomgångöversiktlig olikas. en av sam-
boendeformer fann Familjelagssakkunniga sammanboende förekomatt

mångfaldi situationer. Redan ansågsdetta skäl det tveksamten av av
med enhetlig reglering. Farniljelagssakkunniga ansåg vidare denatten
ekonomiska sammanflätning föreligger för makar och för med demsom
jämförbara samboende inte föreligger i omfattning för andra.samma
Det kunde därmed befaras det för många i dessaatt parter senare
samboendefall skulle sig helt främmande med lagbestämd formte en av
ekonomisk utjärrming. Det bedömdes den bakgrundenmot som
olämpligt regler omedelbart tillämpliga vidareatt ge som var en
krets samboende.av

Familjelagssakkunniga övervägde det inte möjligt iattom vore
sådanstället skapa ordning andra samboende deänatten som samman-

lever grund traditionell parbildning såde önskade skulleav om
kunna komma under regelsystem andra samboende.samma som

såDetta skulle i fall kunna ske avtal eller registrering. Lös-genom
ningen avvisades emellertid främst två skäl. det första ansågsFörav
det inte föreligga något praktiskt behov sådanstörre reglering.av en
Två syskon tvåeller släktingar skilda generationer torde, ävenvuxna ur

hushållhem och hållaär normalt reda vad ochgemensamt,om var
förvärvat och fortlöpande varderas insatseravväga för gemenska-en

Skulle de välja flytta från varandra torde det i allmänhet inteattpen.
finnas skäl ingripa någramed skyddsregler föratt ekonomiskten

Om dem skulle avlida underpart. samboendetidensvagare en av
framhölls det den andra ofta arvsberättigad ochatt att testamentenvar

förmåntill för varandra vanligare i dessa relationer i andra. I fallänvar
där det tvåsigrör inte ansågssläkt detär nära änom personer som mer
sannolikt deras ekonomiska mellanhavanden skulleatt kunna klaras av

särskild lagstiftning. För det andra ansågsutan det finnas risk för atten
möjligheten avtala sig till reglering skulleatt kunna missbrukas. Ien
stället för ekonomiskutgöra utjämningatt skulle regleringen ien
verkligheten kunna utnyttjas till överföra egendom i skatte-att
undandragande syfte eller till någonskada för utomstående såsom den

borgenärer.enas
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Äktenskapsbalk m.m.1986/87:17.2.2 Prop.

samboendebeträffandelagreglering1986/87:1 uttaladesI att enprop.
äkten-undersammanleverogifta samboendeskulleendast somavse

någotföreliggaansågs inteförhållanden. störreDetskapsliknande
kangemenskapekonomiskareglera denpraktiskt behov att somav

hushåll haochtvå delar hemmellan attuppkomma utansompersoner
äktenskaps-ellerkännetecknar äktenskapgemenskapsärskildaden som

samlevnad.liknande

Partnerskapskommittén7.2.3

SOUPartnerskapi betänkandetPartnerskapskommittén föreslog
samborlagregistrerat partnerskaplag1993:98 samt avomenen om

lagstift-behovöverväganden andraI sinakön. avgruppersavsamma
något behovansåg inte kunna urskiljasig kommitténning part-enav

ansågVisserligenhomosexuellanerskapslagstiftning för andra än par.
skyddslagstiftning förkunde finnas behovkommittén detatt perso-av

hushållsgemenskap omfattas lageninteilever om sam-avmenner som
ansågs emellertid inteskyddslagstiftninghem. Enbors gemensamma

anmälan.på frivillig registrering ellerfunktion den byggerfylla sin om
intehushållsgemenskap skulleregistrera sinskulle väljaDe attsom

skyddsregler. Ennödvändigtvis de bäst behöver partner-vara som
dock fallaregistrering förklaradesskapslagstiftning inte byggersom

Partnerskapskommitténs uppdrag.utanför
ansåg allt förPartnerskapskommitténremissinstanserFlera att

hushållsgemenskap grundadavfärdatgrunder behovet av ensvaga
ansåg föremål utred-borde bli förlagstiftning och detta närmareatt en

ning.

Motioner7.2.4

framhållitshälfti handfull motioner under 1990-talets förstaDet har en
ingåtthushållsgemenskaper halever ide attatt utanpersoner som

angående sinhar behov träffa frivilliga juridiska avtaläktenskap attav
samlevnad bl.a. 1991/92:L408 och 1992/93:L414 Ingvarse mot. av

Pålsssonkd, 1993/94:L207 Chatrine kdSvensson samtav
dessa1993/94:L208 Ingvar Svensson och Wiklund kd. IPontusav

påpekats trygghetmotioner har det bl.a. den grad juridiskatt somav
hushållsgemenskaper begränsad i jäm-samhället erbjuder alltförär

till-förelse med äktenskapets rättsverkningar. leverFör personer som



274 hushållsgemenskapAnnan SOU 1999:104

i traditionellt parförhållande finns detsätt änannat ettsammans
enligt motionärerna behov kompensation exempelvis i formav av

ingåmöjlighet frivilliga avtal samlevnadsområdet.att
motion 1993/94:L208I motionärerna principiellt avstånd fråntog

den nuvarande sambolagstiftningen och sig särskild lag-motsatte en
stiftning för homosexuella ansågDe samhället endast börattpar.
erbjuda äktenskapet juridisk figur för långvarig samlevnad mellansom

kvinna.och För alla övriga grupperingar eller kombinationerman
lagstiftarenborde i stället ingåendetunderlätta frivilliga avtal utanav

speciallagstiftning.

7.2.5 Betänkandet 1993/94:LU28 Registrerat part-
nerskap m.m.

I ärendet rörande lagstiftning registrerat partnerskap behandladeom
riksdagen frågan förbättrat rättsligt skydd för delarettom personer som
hushållsgemenskap på andra grunder äktenskapets. Lagutskottetän
anförde det inte gjorts någon kartläggningatt sammanboendeav som
inte omfattas den äktenskapsrättsliga lagstiftningen någonellerav av

tvåde sambolagama bet. 1993/94:LU28 49 f. dvs. lagenav s.
1987:232 sambors hem och lagen 1987:813om gemensamma om
homosexuella sambor. Det konstaterades dock det finns vissa statis-att
tiska uppgifter antalet lever någoni hushålls-slagsom personer som
gemenskap ingårde någoni de omfattasutan denatt av grupper som av
nämnda lagstiftningen. Av SCB:s i serien Levnadsförhållandenrapport

årenför 1988 och 1989 kunde utläsas andelen boratt personer som
med eller andra sinän ursprungsfamilj, make/maka,annan personer ur
sambo eller barn, uppgick till 0,7 %, dvs. 56 000 befolk-personer av
ningen. I denna sades ingå statistiskt hänförts ditgrupp personer som
för de praktiska skäl har valt eller tvingatsatt välja sådanrentav att en
boendeforrn. Det kan fråga studerande, inackorderade m.fl.vara om
Det ansågs omöjligt utifrån dessa statistiska uppgifter uppskattaatt hur
många det är sammanboende bygger på så utveckladvars en
gemenskap de skulle ha behov utbyggdatt juridisk trygghet förav en
sin relation. Enligt utskottet rörde det sig uppenbarligen ettom
förhållandevis begränsat antal människor. Det ansågs dock angeläget

klarlägga vilket behov kan finnasatt inom dessa Detsom grupper.
ansågs därför finnas anledning vissa bestämmelser,över framföratt se
allt det sociala trygghetsornrådet, för människor hushålls-delarsom

pågemenskap andra grunder äktenskapets.än Enligt utskottet borde en
parlamentarisk utredning tillsättas för utreda vad bör föratt görassom

öka tryggheten för nämndaatt Uppdraget, borde omfattagrupper. som
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ingåmöjlighetinte hardärgemenskaperalla attparternatyper av
belysa vilkasyfta tillenligt utskottetskulleäktenskap, att somgrupper

vilkaklarläggarättslig trygghetökadbehov närmarekan ha samtav
lagförslagockså fram deläggaUtredningen bordebehovdessa som

sålunda anfördepåkallade. utskottetVadfannutredningen gav
1993/942414.tillkänna rskr.sin meningriksdagen som

bostadsbidrags-kretsenSärskilt7.3 om av

berättigade

och samborendast makar,gällande regler kanEnligt motsattpartner av
Bostads-bostadsbidragkön ansökaoch gemensamt.omsammaav

bidragsberättigadeförordat kretsenriksdagen harochutskottet att av
samlevnads-så bor tillsammans,utvidgasskall oavsettatt personer som
dock under-bostadsbidrag Det haransökaform, skall gemensamt.om

bostadsbidragshän-andra sammanboenden iavsiktenstrukits är attatt
enligt demed sammanboende och kvinnorskall jämställasseende män

i dag.regler gällersom

behandlingriksdagensBostadsutskottets och7.3.1

frågan bostadsbidragsberättigadeomav

ochbostadsbidragsberättigade har bostadsutskottetKretsen avav
l990/9l:BOU16,vid olika tillfällen bl.a.riksdagen behandlats se bet.

1992/93:BoU21 och 1995/96:BoU11.1991/92:B0U25,
frågansföranledde bak-motioner behandling skallDe motsessom

hushåll med bamgrund inte bara ungdomar barn ochatt utan varav
Även hushållårentill 1991-1995.berättigade bostadsbidrag under utan

år under dennanågon familjemedlem äldre hadedär 29 ellerbarn var
samborbeviljas Härtill kommertid möjlighet bostadsbidrag. attatt av

samborkön först den januari 1998 likställdes med1 motsattavsamma
gällde möjligheten bostadsbidragkön vad ansöka gemensamt.att om

aktualiseradesFrågan bostadsbidragsberättigadekretsenom av
ändringmotioner till vari föreslogsfrämst grund riksdagen detav en

så liksombostadsbidrag kön,lagen samborävenatt sammaav om av
jämställdes medsambor kön, med makar och ävenmotsatt senareav -

registrerade i bostadsbidragslagen.partner -
anförde i bet. rimligtBostadsutskottet 1990/91 :BoU16 det attatt var

vidgning tilleventuell kretsen bidragsberättigade att avse per-en av av
Utskottetkön gjordes oberoende samlevnadsform.soner av samma av
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alltså inte förordaberett vidgning kretsen bidrags-attvar en av av
såberättigade endast sambor omfattaskön kom deatt attav samma av

ändrade reglerna. bet.I 1992/93:BoU21 vidhöll princi-utskottet sin
piella uppfattning; eventuell vidgning kretsen bidragstagareen av av

såborde ske den kom kön beak-att att utanavse personer av samma
tande sarnlevnadsforrn. Enligt utskottets uppfattning borde riks-av
dagen sin mening regeringen till känna regeringen skulleattsom ge
förelägga riksdagen förslag vidgning bidragskretsen. Riks-ett om av

bifölldagen vad utskottetihemställt rskr. 1992/932365. Med anledning
riksdagensutskottets och ställningstaganden frågantogsav om en

utvidgning kretsen bidragsberättigade i 1995/96:186.av upp prop.
Regeringen anförde följ ande s.47.

Det inte rimligt medge bostadsbidragsansökan hyres-attvore gemensam av
värd och inneboende, någoninte hushållsrelationhar hyresför-utöversom
hållandet, deäven kön. Inte heller förär syskon eller föräld-om av samma

och barn gällande åldersgränsöver bor tillsammans bör bostads-rar som
bidrag kunna Den möjligheten finns inte i dagens detutges. närsystem
gäller syskon eller föräldrar och äldre barn Någotkön. skälmotsatt attav

den möjligheten för dessaöppna de kön finns inte.när ärgrupper av samma
Inte heller bör bidrag normalt kunna tvåtill goda delarvännerges som
bostad, i övrigt inte någonhar ekonomisk sådangemenskap. Enmen som
bidragsgivning inte bostadsbidragens familjepolitiska inriktningmotsvarar
och bör därför inte ske.

framhölls iDet propositionen för samboende könatt av samma som
registrerat partnerskap hade möjligheten söka bostadsbidrag öppnatsatt
och regeringen för tillfället inte beredd föreslå någon ytterli-att attvar

vidgning kretsen bostadsbidragsberättigade kön.gare av av samma
bet. l995/96:BoUllI förklarade utskottet utökning kretsenatt en av

bidragsberättigade i första hand borde alla hushålls-dem haravse som
gemenskap beaktande deras samlevnadsforrn i övrigt. Utskottetutan av
vidhöll sin tidigare ståndpunkt utgångspunkten borde andraatt attvara
sammanboende i bostadsbidragshänseende skall jämställas med
samboende och kvinnor enligtmän de regler gäller i dag. Utskottetsom
förklarade sig medvetet de lagändringar erfordras inteattvara om som
torde helt okomplicerade. Bland frågan i vilkavara annat om
situationer de aktuella inte skall betraktassom personerna som sam-
boende bedömdes föranleda svårigheter. Vägledande för denna bedöm-
ning borde emellertid kunna de skäl i dag åberopaskan för attvara som

och kvinna folkbokförda påär adress inte skallen man en som samma
betraktas samboende. Om snabb förändring inte bedömdes möj-som en
lig, ansåg utskottet det första borde kunnaatt ett övervägassteg attsom
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vilketsambor,homosexuellamedbidragsberättigadekretsenutvidga
inbostadsbidragslagenenkelt,relativt togsskekunnaskulle attgenom

Vadsambor.homosexuellai lagenräknaslagarbland de omuppsom
rskr.tillkännameningsinriksdagensålunda anfördeutskottet somgav

1995/96:229.

könSambor7.3.2 sammaav
bostads-gällerreglering vadkommittédirektiven skrevs harSedan en

1998januari prop.kraft deni lhomosexuella sambortill trättbidrag
påtala-lagstiftningsärendetI1997/98:BoU1, rskr. 77.1997/98:1, bet.

påi avvaktanövergångslösningavseddlösningendes att som envar
betonadesoch detövervägandenSamboendekommitténs att ut-

enlighetiförstabidragsberättigadekretsenvidgningen stegettvarav
Regeringskan-Frågan ihade berettstillkännagivande.riksdagensmed

RFSLRiksförsäkringsverket ochmedkontakter hade tagitsvarvidsliet,
ochdet ianfördesnågra invändningar. Detförslaget mött attattutan

det sak-eftersomförslagetkostnadsberälcnamöjligtför sig inte attvar
bidragsgrun-förhur reglernastatistik. bakgrundaktuell Motnades av

hushåll utfor-samboendeensamstående respektivefördande inkomst
marginella.kostnadskonsekvensemaemellertidbedömdesmats vara

tvåför vad gällerpresumtionsreglerNågra särskilda när perso-som
tvåinnebärinförts.bostad har inte Dettakön delar att omsammaner av

folkbokfördaochkön sammanbor är sammasammapersoner av
intesamborbostadsbidragssammanhangbetraktas de iadress omsom

bostadsbidragdärmed ansökaoch skallförskäl talar annat gemen-om
frågaintesammanboende visa dettill de ärDet är att attsamt. omupp

samboförhållande.ett

Något bostads-förförutsättningarna7.4 om

bidrag

Riksförsäkringsver-fråni hämtadRedovisningen nedan huvudsakär
barnfamiljer ochråd Bostadsbidrag till1998:10kets allmänna ung-

domar.
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Allmänt7.4. 1

Bostadsbidrag lämnas till barnfamiljer tilloch ungdomar bam.utan
Beträffande ungdomar barn gäller den sökande skall ha fylltutan att

år årinte för18 29 beviljas bidrag. de fallI där ungdomshus-attmen
hållet består två makar/partner eller sambor lämnas bostadsbidragav

ingen de sökande fyllt år.29om av
Makar och lever tillsammans skall ansöka bostads-partner som om

bidrag Den gift eller registrerad sökerärgemensamt. partnersom men
bostadsbidrag ensamstående skall styrka han eller hon leverattsom
åtskild från sin make/maka eller partner.

Om inte visasskäl för skall med makar och jämställasannat partner
och kvinna gifta med varandra lever till-utan atten man en som vara

och har eller har haft barn eller folkbokfördaärgemensamtsammans
på adress.samma

Lagen 1987:813 homosexuella sambor hänvisar till lagenom
1993:737 bostadsbidrag BoL. Detta innebär vad gällerattom som
för sambor enligt BoL tillämpas sambor kön.även av samma

§ framgårAv BoL1 för få bostadsbidrag måste den sökandeatt att
bo folkbokfördoch i Sverige. Bostadsbidrag lämnas allmännavara av
medel dels i form bidrag till kostnader för den bostad där sökandenav

bosatt och folkbokförd,är dels i form särskilt bidrag förav
hemmavarande barn.

Bostadsbidrag till ungdomar barn består enbart bidrag tillutan av
kostnader för den bostad där sökanden bosatt och folkbokförd.är

fåFör bidrag till bostadskostnader krävs enligt BoL sökandenatt att
skall ibo bostad. För få det särskilda bidraget till hemma-attegen
varande barn finns någotinte krav bostad.egen

Bostadsbidrag skattefritt.är
Enligt BoL skall bostadsbidrag betalas löpande prelimi-ut ettsom

bidrag. Slutligt bidragnärt bestäms sedan i efterhand för varje kalen-
derår på grundval den inkomst Skattemyndigheten fastställerav som
vid taxeringen.

Hushåll7.4.2 till vilka bostadsbidrag lämnas

Bostadsbidrag lämnas enligt BoL till hushåll. hushållEtt kan antingen
barnfamilj eller ungdomshushåll bam.ettvara en utan

En barnfamilj kan bestå tvåeller föräldrar med hemma-av en
varande barn. Som barnfamilj räknas också ensamboende eller
samboende med barn tidvis bor i hemmet grund föräldernssom av

Ävenvårdnad eller umgängesrätt. tagit barn i sittemotpersoner som
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1992/932174barnfamilj prop.vård familjehem räknashem för som
och 57.2928,s.

två sambortvåbestå tvåungdomshushåll makar,kanEtt partner,av
eller endast person.en

inkomstenbidragsgrundandeDen7.4.3

bidragsgrundandedeninkomstprövat bidrag. OmBostadsbidrag är ett
medbidragetminskasi fastställda belopp,överstiger BoLinkomsten

överskjutande inkomsten.denviss del av
gällermed barnbarn och sambormakar/partner medFör

individuellavarje för sigfastställs förinkomstgränser personsom
den delmed 20 %dessa minskas bidragetinkomstgränser. För avav

kr/år.58 500överstigerbidragsgrundande inkomstvardera partens som
den delensamstående 20 %med barn minskas bidraget medFör avav

kr/år. barnöverstiger 000 För ungdomar117inkomsten utan somsom
den bidrags-eller sambor beräknasregistreradegifta,är partner

inkomstenOm dengrundande inkomsten gemensamt. gemensamma
denkr/år tredjedel000 skall bidraget minskas medöverstiger 58 aven

ensamstående min-inkomsteninkomsten. För skallöverskjutande en
kr/år. Vidöverstiger 41000tredjedel till den del denskas med en

påinkomstprövningenbeviljande preliminärt bostadsbidrag grundasav
för det eller desökandens uppskattning inkomst och förmögenhetav

kalenderår för vilka bidrag söks.

7.4.4 för vilken lämnasBostad bostadsbidrag

folkbokförd.för bostad ochBidrag den där sökanden bosattlämnas är
således för bostad.kan endast medges bostadsbidragSökanden en

få sökandenbidrag till bostadskostnader krävs enligt BoLFör attatt
få för hemma-bo i bostad. För det särskilda bidragetskall attegen

något bostadfinns inte Medvarande barn krav bostad.egen egen
hyres- ellerbostad sökanden eller innehar medägermenas en som

bostadsrätt.
hushållTvå flera sådant fall gällereller kan dela bostad. I atten

hushållen endastbidrag för bostadskostnad lämnas till ochvart ett av
för hyresvärden,de sig eller har hyresavtal medgemensamt ettom var

innehar bostad med bostadsrätt eller ägergemensamt gemensamten
Är förbostaden. dessa villkor uppfyllda skall föreskrifterna denenligt

hela bostaden beräknade bostadskostnaden mellan antaletdelas lika
hushåll.
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hushåll bosta-kan dela bostad de hyr ellerFlera ägerutan atten
hushållsådant fall kan endast det hyr bostaden,den Igemensamt. som

få för bostadskostna-innehar bostadsrätten eller bostaden bidragäger
den.

får sineller flera i bostad inte bidrag förhyrDen ett rum ensom
bostadskostnad. gäller den bostaden eller inneharDetta när ägersom

ibostadsrätt själv bor eller tidvisden med hyres- eller permanent
bostaden.

Bostadskostnaden7.4.5

och bostadsbidragsförordningen Riksförsäkrings-Enligt B0L meddelar
verket föreskrifter beräkning bostadskostnad.RFV om av
Bostadskostnaden beräknas skilda för olika boendefonner. RFVsätt
meddelar särskilda föreskrifter schablonbelopp för beräkningom av

hushållselför bostads uppvämining,kostnader och övrig drift.en
Sedan bostadskostnaden har räknats fram skall bostadskostnaden

enligt RFV:s föreskrifter minskas om

bostad hyrs möblerad,en
bostad hyrs i andra hand och den avtalade hyran uppenbartären

för hög,
eller flera i bostaden disponeras årbarn 18överett0 rum av som

fårinte studiehjälp förlängteller barnbidrag,
eller flera i bostaden hyrs eller i bostaden dispo-ett ut0 rum rum

någon sökandes barn,änneras av annan
eller bilplats hyrs ut,garage annan

näringsverksamhet bedrivs i bostaden.

Bostadsbidragen räknas inte alltid hela bostadsytan. bidrags-Största
grundande för barnfamiljer påberor antalet bam. Samma övreyta

gäller för familjer med hemmavarande och familjer medytgränser barn
umgängesbam. För familjer med umgängesbam finns dock minstaen

innebär bostadsbidrag inte lämnas förytgräns bostadattsom en som
inte omfattar minst två och kokvrå. fårkök eller Bostadsytan interum
understiga 40 kvadratmeter.

För barnfamiljer finns garantinivåer för bostadskostnaden.
Hushållet får räkna med bostadskostnader garantinivåntill dockupp
högst den faktiska kostnaden.
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trygghetsorrtrådetsocialaDet8

vilkaendast belysaintekommitténskalldirektivenEnligt grupper av
tryggheträttslig ävenökadha behovkan utansammanboende avsom

riksdagenskall,Utredningenbehovdessavilkaklarlägga som
socialagenomgång detinriktasframför alltbeslutat, aven
harOvanbostadsbidrag.särskilt reglernatrygghetsområdet och enom

Kommittén kommerlänmats.bostadsbidragsreglemaredovisning av
finnsrättsområden detdärnågra centralaförredogöranedan att

äktenskap,isamlevnadvidrättsverkningarnamellanskillnader
Enligt lagenhushållsgemenskap.samboförhållande och i omannan

rättsverk-partnerskapregistreratharpartnerskapregistrerat ett samma
innebärundantagundantag. Dessavissamedäktenskapningar ettsom

barnadopteraregistreradeförmöjlighetdet saknas attbl.a. partneratt
underårig.vårdnadenutövaoch gemensamtatt enatt utses om

befruktninginsemination och lagengäller lagenDessutom omom
Även bestämmelsernaregistreradeinte förutanför kroppen partner. om

jordabalkenärvdabalken,äktenskapsbalken,bostadsbidragslagen,i osv.
aktuelladeuttryckligenintemakarhandlar attangeromsom
såledesgällerregistreradelagrummen även partner,avser

också dessa.bestämmelserna

förhållandeninbördesRegleringen8.1 av

registreradeMakarl partner-

ÄktB:s regler.gällerFör makar
sinaförochråder sin egendomochVarje make överpartner svarar

ÄktB. de s.k.Genomframgår kap. 3 §1Dettaskulder. av
ÄktB make ochdockhar5-9 §§rådighetsinskränkningama 7 kap.

medbestämmande-erhållitäktenskapet/partnerskapetunderpartner en
vad gällerfrämstandra egendom,denförfogandevid överrätt partens

bohaget.och detbostadenden gemensammagemensamma
intedengiftorättsgodsegendomochMakarnas ärpartnernas om

ÄktB. inteinnebärGiftorättkap. 1 §gjorts till enskild egendom 7 att
giftorätts-finnsegendom.någon andres Däremotandel i denägerman

vidvärdeanspråk delning egendomensanspråket latentett avsom
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framtida bodelning. Rättsverkan egendom giftorättsgods ärärattaven
ÄktB.ingåden skall i bodelning 10 kap. § och1 Makar partneratt

sådanablivandeeller har möjlighet äktenskapsförord elleratt genom
motsvarande bestämma egendom skall enskild. Egendom kanatt vara
också enskild gåvabli föreskrift vid imake/partner,ängenom av annan

Äktenskaps-vissa förmånstagarförordnanden.ellertestamente genom
endastförordet egendom enskild giftorättsgods.elleräranger om

Någon överföring äganderätten till egendomen inte dettakan skeav
sätt.

och underhållspliktMakar har varandra. Bestämmelserpartner mot
ÄktB.finns i 6 kap.härom Enligt dessa bestämmelser skall makar resp.

och efter sin förmåga, bidra till vad behövs förpartner, attenvar som
deras och personliga behov skall tillgodoses. Omgemensamma
makarna eller underhålls-varaktigt lever tillsammans fullgörspartnema
skyldigheten varje make eller skjuter till medel iatt partnergenom
form eller andra förnödenheter eller bidrar med arbeteegetav pengar
med hus och hem. Om makarna åtskildalever skallpartnemaresp.
underhållsskyldigheten fullgöras den maken/partnemattgenom ena

underhållsbidragbetalar eller lämnar bohag till den andra användasatt
denne.av
Efter äktenskapsskillnad efter upplösningen registreratresp. av

partnerskap domstols avgörande varje make eller partnergenom svarar
enligt huvudregeln för sin försörjning. I vissa fall dock denär ena
maken/partnem skyldig under viss tid efter äktenskapets elleratt part-
nerskapets upplösning bidra till den andras försörjning betalaattgenom

ÄktB.underhållsbidrag 6 kap. §7
Bodelning skall regel ske äktenskap partnerskapnär ettsom resp.

upplöses. Bodelning kan också, makarna/partnema är överensom om
det, beståendeske under äktenskap/registrerat målpartnerskap utan att

äktenskapsskillnad/upplösning registrerat pågår.partnerskapom av
ÄktBMed vissa i 10 kap. 2 och 3 angivna undantag, skallnärmare

makamas/partnemas giftorättsgods ingå i bodelningen. Makamal-
kan också vid bodelningen bestämma viss enskildpartnema att

ingå.egendom skall Denna egendom dåskall giftorätts gods.anses som
ÄktBI 13 kap. finns regler verkan bodelning. återfinnsHärom av

bl.a. tillregler skydd för fordringsägare make eller vidnär partneren
bodelning har eftergett sin rätt.
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Sambor8.1.2

förslagkommitténsBeträffandesambolagens regler.sambor gällerFör
hänvisas till kap. 4.angående sambolagen

någonsamboförhållande skall begäranupphörNär ett av av
mellan democh bohag fördelasbostadderassamboma gemensamma

förvärvats förbodelning, egendomen gemensamtomgenom
ochbostadomfattar inte egendomSambolagenbegagnande. änannan

ingårsådana inte iutrustning i bostäderFritidsbostäder ochbohag.
inte har anskaffats förbostadbodelningen. En gemensamsom

ingår iändå heller inteanvändning används gemensamt,men
kaninnehas med bostadsrätt eller hyresrättOm bostadenbodelningen.

frånändå få dendensambo bäst behöver bostadenden övertasom
sådant medÖvertagandeEn förutsättningandra sambon. ävenär att ett

i övrigt skäligt.till omständigheterna kanhänsyn anses
samboförhållandetHuvudregeln och samboma underär att avvar en

finnsråder och för sina skulder. Detsin egendomöver svarar
förfogavissa inskränkningar i sambos möjligheteremellertid atten

får den andrahemmet. En sambo intedetöver t.ex. utangemensamma
samtycke avhända sig bostad bodelning kommersambons en som, om

ingåstånd mellan samboma, skall i bodelningen eller dentill som
fåandra kansambon rätt överta.att

Enligt tillämpliglagen homosexuella sambor sambolagenärom
sambor kön.av samma

8.1.3 bor tillsammans i hus-Personer som annanen
hålls gemenskap

hushålls-bor tillsammans iFör vad vi kallarpersoner som annan
förhållanden.finns ingen regleringgemenskap inbördesparternasav

i tidigare lagstiftningsarbeten framhållitsDet har samboratt genom
reglera sinaavtal bör mellanhavanden. gäller lika väl förDetta

hushållsgemenskapsammanbor i och harsompersoner annan som
någon form ekonomisk gemenskap. oklart vilkaDet dockärav

pårättsverkningar familjerättens område åstadkommaskansom genom
förmögenhetsrättsliga avtal. Varje avtal inte gäller ettsom

område, fårfamiljerättsligt reglerat betraktas förmögenhetsrättsligur
gällersynvinkel jfr Agell, 232 f.. Samma osäkerhet härvida.a. s. som

för sambor avsnittse 2.2.2 torde för tvågälla borsompersoner
hushållsgemenskap.tillsammans i en annan

Den bristande förutsebarheten avtals giltighet vid tvist ärav
självklart nackdel. måsteVarje avtal utifråndock tolkas sinaen
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frågor inteSådana harenskilda fallet.förutsättningar i detspeciella
få ifrågorna lösasharlagstiftning. I ställetsig förlämpa ansettsansetts

252.SOU 1981:85rättstillämpningen jfr s.
avsnitt 3.4. Lagenhushållsgemenskap selagfinnsI Norge omen

upplösningvidträder inbasal skyddskaraktärinnehåller regler somav
dödsfall.vid Denseparation och ärhushållsgemenskap genomav en

tvåhushållsgemenskaper med fler äntillämplig även personer.
år18 ochogifta,förutsättertillämplighet är över attLagens att parterna

tillsammans.två år barnellerlängretillsammans väntarde bott än
betalninghushållsmedlem möjlighet övertaLagen att motenger

delvis tillhörhelt ellerbohagbostad och gemensamt somgemensam
skall haNågot egendomenhushållsmedlem. krav attannan

inte. Förbegagnande uppställsförinförskaffats ettgemensamt
särskildaföreliggersambons död krävs detÖvertagande vid den attena

Kommitténskäl.föreligger starkakrävs det detochskäl attannars
finns behovi Sverigenedan detkommer övervägaatt enavom

lagstiftning parallellt med sambolagen.liknande

Ärvdabalken8.2

Makar registrerade8.2.1 partner-

8.2.1.1 Arv

släktskap.de arvingarna grundavlidnes barnDen närmasteär av
går enligt vissinga bam till andra släktingarden avlidneHar arvet en

i avlidne gift ellerordning föreskrivs ärvdabalken. Var densom
kvarlåtenskaptillfallerregistrerad emellertid den avlidnespartner,

tilldet finns barnmake eller Ett undantag dockdennes ärpartner. om
efterlevandearvlåtaren inte till arvlåtarensbarnär ävensom

sittSärkullbam. Särkullbam harmake/partner rätt genastatt ta ut arv
familjerätten,vid sin förälders död jfr Eriksson, Anders, Den nya

69. efterlevande ellerfemte upplagan 1997 Den maken ärpartnerns.
erhållakvarlåtenskapenalltid berättigad efter den avlidnedock att ur

såtill tillsammans egendomegendom värde den, medett stort att som
erhåller bodelning ellerefterlevande maken/partnem vidden utgör

gångerdennes enskilda egendom, fyra prisbasbeloppet. Närmotsvarar
efterlevande maken eller i sin avlider tillfaller denden partnern tur

först avlidne makens eller andel i boet arvingardennespartnems om
sådana gårfinns. fall hela till sist avlidne makens ellerI denannat arvet

sådanarvingar eller till eller finns. Demakepartnems partnerny om
ÄB.bestämmelserna härom finns i 3 kap.närmare
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Testamente8.2. l

bestämmafinnas behovkanDet atttestamenteattav genom
legalaenligt denpåkvarlåtenskapen skall fördelas sätt änannat

tvånormalt bevittnasskallEttarvsordningen. testamente personer.av
så måsteformuleratkan ibland oklartEtt atttestamente manvara

vadtolkning skall försökadet. Vid dennaförsöka tolka utrönaman
det vissatolkning finnsFör underlätta dennaatttestator avsett.

någonreglerpresumtionsregler. En dessa säger testamenteratatt omav
så gällaförmån sin skall förordnandet inteför make/partnertill om

målvid död ellereller partnerskap upplöstäktenskapet är testators om
pågår.upplösning äktenskapet eller partnerskapetavom

Arvsskatt8.2.1.3

erhåller skall normaltegendom ellerDen testamentegenom arvsom
erhållerarvsskatt förvärvet. egendom make/partnererlägga Den som

bodelning inte skattepliktig. vilken andel ivid Vid beräkningenär av
avlidens dödsbo skall det godsutgöraen som anses som en

erhåller grund bodelning finns bestämmelser i 15make/partner av
gåvoskatt15 §§ lagen 1941:416och arvsskatt och AGL. Dessaoma

innebär enlighetregler andelen skall beräknas i medatt
sådanbodelningshandling föreligger i och tillskatteärendetom annars

hälften makamas/partnemas giftorättsgods.samladeav
avvärdet eller skallNär testamentslott har beräknats, etten arvs-

grundavdrag för komma fram till skattepliktiga lotten.dengöras att
Grundavdraget för make och 280 000 kr.ärpartner

På sålunda framrälcnadeden skattepliktiga lotten beräknas därefter
arvsskatten. Skatten beräknas förefter olika skatteklasser. Skattentre

beräknas eftermake/partner första skatteklassen, vilken denär
förrnånligaste.
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Sambor8.2.2

8.2.2.1 Arv

har ingen Om sambo emellertid denSambo avlider hararvsrätt. en
efterlevande sambon sin andel vid fördelning sambomasrätt att som av

få så behållnabostad och bohag alltid denmycketutgemensamma av
månefter avdrag för skulder, i den räcker, detegendomen det att

två gånger prisbasbeloppet.motsvarar

8.2.2.2 Testamente

inte ovanligtDet sambor skriver förmåntill förär att testamente
Liksomvarandra. det finns presumtionsregler påsiktetarsom

förmåntill för make/partner finns presumtionsregeltestamente en
angående till förmån för sambo. Enligt denna bestämmelsetestamente
skall testamentariskt förordnande till sambo inte gällaett en om
samboförhållandet har upphört före död.testators

8.2.2.3 Arvsskatt

erhållerDen del sambo grund bodelning inte skattepliktig.ärsom av
Liksom för make/partner skall andelen beräknas i enlighet med
bodelningshandling sådan finns och till hälftenom annars av

behållnasambomas bodelningsbara egendom.
Grundavdraget liksom för makar/partner, 280 000är, kr och arvs-

skatten beräknas enligt första skatteklassen.

8.2.3 Personer bor tillsammans i hus-som annan
hålls gemenskap

8.2.3.1 Arv

Personer bor i hushållsgemenskap inte varandraärversom annan om
släktförhållandenainte medför detta.

De arvsberättigade släktingarna indelas i arvsklassen I förstatre
arvsklassen arvlåtarensdet barnär har Om barnarvsrätten. ärettsom

arvlåtarenavlidet dör, inträdernär det barnets avkomlingar i barnets
påställe och delar den arvslott det barnet fåttskulle ha detsom om

levt. Finns det inga bröstarvingar går till arvingarna i andraarvet
arvsklassen. Där det arvlåtarens föräldrarär har Dearvsrätten.som
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någonsinsemellan lika. Omdelar dem avliden, träder dennesärav
avkomlingar in i stället för den avlidna föräldern. Principen varjeatt

lika gäller här. Om avliden förälder saknarärver ävengren en
den andra helaavkomlingar föräldern lever, den förälderntarmen

kvarlåtenskapen. gårSaknas det helt arvingar i andra arvsklassen arvet
till arvingarna i tredje arvsklassen. morföräldrarDär det far- ochär som

någonhar Skulle dem barnavliden träder dennesarvsrätten. av vara
inte dessa barns avkomlingar in imen den avlidnes ställe. Om det inte

finns någon arvinge skall tillfalla arvsfonden jfrallmännaarvetannan
Eriksson, 61 ff..a.a. s.

8.2.3.2 Testamente

någonOm vill egendom han eller hon efter siglämnar skallatt som
påfördelas måstearvsreglema medför dennasätt änannat person

skriva Normalt krävs år. Bådefyllt 18 fysiskatestamente. att testator
och juridiska t.ex. aktiebolag stiftelserellerstaten,personer personer

kan jfr Eriksson, 88 f..testamentstagarevara a.a. s.

8.2.3.3 Arvsskatt

Grundavdraget för barn 70 000 kr. För övrigaär släktingar och andra
grundavdraget 21är 000 kr. Skatten för barn och avkomlingpersoner

till barn beräknas efter första skatteklassen, liksom skatten för
Övrigamake/partner och sambo. arvingar och hänförstestamentstagare

till andra skatteklassen vilken medför högre arvsskatt förstaänen
skatteklassen.

8.3 Fastighetsrätt

8.3.1 Makar registrerade partner-

8.3.1.1 Lagfart, inskrivning och inteckning

ÄktBEnligt 7 kap. 5 § får make/partner inte den andrautanen
makens/partnerns samtycke avhända sig, låta inteckna, hyra ellerut

med nyttjanderätt upplåtasätt fast egendomannat denna egendomom
giftorättsgods.är En make/partner får således inte den andramot

makens/partnerns vilja företa dispositioner dennasäventyrarsom
Ävengiftorätt. make/partner innehar fast egendom ärom en som

dennas enskilda fåregendom, maken/partnem enligt lagrum,samma
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vidtasamtyckeden andrasinteundantag,angivnavissamed utan ovan
makamas/partnernasegendomenfastaåtgärder den utgörnämnda om

skydd förtänktbestämmelsebostad. Denna är attettsomgemensamma
Dethemmet.detmaken/partnem inte äventyrarden gemensammaena

fast egendom.förförreglergäller tomträtt somsamma
inskrivninglagfart,reglerjordabalken JB finns22 kap.I 20 om-

föreskrifterblandinteckning. finnsHär attoch annattomträtt omav
söktadenfall innani vissasamtycke skall inhämtasmakes/partners
följdtillkommitbestämmelser harbeviljas. Dessaåtgärden kan som en

ochegendomförfoga fastinskränkning i överreglerna rätten attomav
tomträtt.

Hyra8.3.1.2

vilketavtalfinns JB. Hyrahyra i 12 kap.Bestämmelser är genomom
upplåts ersättning.hus till nyttjandedelarhus eller motav

aldrig längreharhyr bostadslägenhetEn hyresgäst som en
månader. dödsboethyresgästen avlider haruppsägningstid Omän tre

tvåmånad. makar/partnerOmavtalet inomsägarätt att enupp
denavlider harlägenhet och den demhyrgemensamt ena aven

månad 5 § JB.avtalet inom 12 kap.efterlevande sägarätt att enupp
överlåtafårintevad gäller hyra hyresgästhuvudregelEn är att en

§. Harhyresvärdens samtycke 12 kap. 32hyresrätten utan en
fårarvskiftetillagts make/partner bodelning ellerhyreslägenhet genom

ställe. Dennaträda i hyresgästens eller dödsboetsdock maken/partnem
efterockså arvingeefterlevande make/partnerhar ärrätt som ensam

hyresgäst12 kap. 33 §. Enligt 12 kap. 34 § harhyresgästen rätt atten
medöverlåta närstående varaktig sammanborhyresrätten till en som

använda lägenhetenförutsättning han inte själv tänkerhonom, under att
ellersitt medgivandeförutsättning hyresvärden lämnarlängre. En är att

tillstånd överlåtelsen.tillhyresnämndenatt ger
för hyresgästenträffas vanligtvis för viss tid medHyresavtal rätt

utgång besittningsrätt.hyrestidens till förlängning avtalet, s.k.efter av
förutsättningar träffa överenskom-kan dock under vissaHyresgästen

från besitt-avstår dennamelse med hyresvärden innebärande hanatt
sådan hyresgästensningsrätt. En överenskommelse gäller dock mot

12 kap.make/partner endast denna har godtagit överenskommelsenom
45 § andra stycket.

fåOm flera hyr lägenhet tillsammans har medhyresgäst rätt atten
hyresavtalethyresavtalet förlängt för del dem sagtegen avom en upp

till följdeller, omständighet endast hänför sig tillav annan en avsom
inte tilldem, de har förlängning hyresavtalet. Kraveträtt gemensam av
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eller hennehonomnöja sig medskäligen kanhyresvärden somär att
Även förverkat hyres-harhyresgästen§.kap. 4712hyresgäst om

honellerhanså kontraktsbrottbegått allvarligteller attetträtten annars
undermake/partnerellermedhyresgäst,besittningsskydd kansaknar en

harMake/partnerkontraktet.omständigheter havissa övertarätt att
eftersommedhyresgästförmånligare ställninghärvid enannanenen

förverkandegrundförlängningtillhar även närmake/partner rätt en
dröjsmål med hyran.förverkandegrundenintedock ärföreligger, om

Även bostad isinharmedhyresgästintemake/partner är menenom
ihyresrättenÖvertagandetillhar dennalägenheten rätt av

också vid andragäller dessutomförverkandesituationer. Detta
det barahyresbetalning eftersomförsummade ärmakens/partnems

bakom dennaTankenskyldig betala hyran.självhyresgästen är attsom
lidande förbliinte skallhyresgästens make/partnerregel attär att

behålla harlägenheten ellersaknar intressehyresgästen att annarsav
Bertil, Hyra ochjfravtalet Bengtsson,förpliktelser enligtbrustit i sina

67.1997,fast femte upplagan,nyttjanderätt till egendom, s.annan

Bostadsrätt8.3.1.3

1991:614.ibostadsrätter finns bostadsrättslagenBestämmelserna om
ändamålekonomisk förening tillbostadsrättsförening harEn är somen

fårUpplåtelseupplåta lägenheter med bostadsrätt.föreningens husiatt
i föreningen.till medlemmarendast ske

får inträde iförvärvat bostadsrätt inteharDen vägrassom en
föreningensbostadsrättsföreningen uppfyller ihan eller hon kravenom

eller henneföreningen skäligen bör godta honomstadgar och som
Är ellerförvärvat makebostadsrättshavare. den har bostadsrättensom

tidigare innehavaren möjligheten dentill den vägraär attpartner nya
i föreningen ytterligare 2 kap. 5 §.innehavaren inträde begränsad

får iförvärvat inträdeandel i bostadsrättDen vägrassom en en
inte i gäller dock inteföreningen, bestämts stadgarna. Dettaannatom

såtvå eller har förvärvat andelar demakar sätt attpartnerom
innehar hela bostadsrätten 2 kap. 6 §.tillsammans

hyresfastighet förbostadsrättsförening har förvärvatOm en en
får fallhyresrätt till bostadsrätt föreningen endast i vissaombildning av

i föreningen. sådant fallhyresgäst medlemskap Ett är närvägra
förvärvadeinte hyresgäst bostadsrättsföreningenhyresgästen närvar

frånfastigheten. Undantag denna bestämmelse hyresgästengörs när var
till förvärvstillfället ochmake/partner den hyresgäst vidsom var

därefterhyresgästen övertagit hyresrätten 2 kap. 8 §.
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ingåbostadsrättsförening kan i framtidenEn med avtal attannan om
upplåta lägenhet med bostadsrätt, s.k. förhandsavtal. Denen som

fårsådant intetecknat avtal i sitt ställe. Undantag docksätta görsannan
5 kap. 6 §.för make/partner

inte har bestämts iOm stadgarna kan bostadsrättshavaresannat en
make/partner styrelseledamot eller suppleant medlemutan attvara vara
i föreningen 9 kap. 12 §.

fastighetsrättenÖvriga8.3. bestämmelser inom

Även beträffande arrende och sammanläggning enligt fastighetsbild-
ningslagen tillkommer särskilda rättsverkningar för makar/partner.
Exempelvis har efterlevande make/partner i vissa fall inträdarätt atten

arrendator i jordbruksarrende, bostadsarrende och lägenhets-som
arrende. Fastigheter makar/partner fårför sig underägssom av var
vissa förutsättningar sammanläggas med varandra. Vad gäller förvärvs-
lagarna jordförvärvslagen 1979:230, lagen 1975:1132 förvärvom

hyresfastighet förköpslagen 1967:868, lagen 1992:1368av m.m.,
tillstånd till vissa förvärv fast egendom och lagen 1982:352om av om
till fastighetsförvärv för ombildning tillrätt bostadsrätt är gemensamt

för dessa de begränsningar uppställs i fastighetsägarensatt rätt attsom
förfoga sin egendom inte gälleröver förvärvaren gift ellerärom
registrerad med överlåtaren eller, makar/partner förvärvarpartner när

någon förvärvama överlåtarens avkomling.ärgemensamt, av
Beträffande lagen tillstånd till förvärv fast egendomom av

föreligger inte heller någon begränsning förvärvaren gift ellerärom
registrerad med inte tillstånd påbehöver grundpartner en person som

reglerna hemvist i landet. I 1998/99:126 föreslås,av motom prop.
bakgrund Sveriges medlemskap i EU, denna lag upphävs medattav

från utgångenverkan år 1999.av

8.3.2 Sambor

8.3.2.1 Lagfart, inskrivning och inteckning

Enligt 17 § sambolagen föreligger inskränkningar för samborsamma
för makar i förfoga bostadrätten över sambomasatt utgörsom som

hem.gemensamma
fårSambor enligt 2 § sambolagen i bådadem undertecknaden av

handling anmäla till inskrivningsmyndigheten. fastighet äratt en som
lagfaren för dem eller för vilken demtomträtt ären av en en av
inskriven innehavare är bostad för båda.dem Harsom gemensam en
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inteckningöverlåtelse ochhinderföreliggergjortssådan anmälan mot
från lämnats.sambosamtyckeinteom

Hyra8.3.2.2

förgälleri hyreslagenmakar/partner ävengäller förreglerDe som
samboefterlevandesambo avlider rättSåledes har attsambor. när en

lägenhetmånad 5 § JB. Har12 kap.avtalet inomsäga enenupp
ireglernaenligtövertagitsbodelning ellersambotillagts genomen

träda i hyresgästensfår 33 § JBenligt 12 kap.sambon16 sambolagen§
§ JB har hyresgästenställe. Enligt 12 kap 24 rättdödsboets atteller

närståendetillbostadslägenhetöverlåta tillhyresrätten somenen
självinteförutsättning hanundersammanbor med honomvaraktigt att

härförförutsättninglägenheten längre. Enanvända är attattavser
hyresnänmdenmedgivande ellersittlämnarhyresvärden att ger

avstående gälleröverlåtelsen. besittningsrättentillstånd Etttill av
överenskommelsendenna godtagitsamboendast hyresgästensmot om

har sambo§ andra stycket JB. Vidare45 rätt12 kap. somsamma
sambonsandratill förlängning hyresavtaletmake/partner omav

12 kap. 47 § JB.hyresavtal upphör

8.3.2.3 Bostadsrätt

förvärvatMöjligheten bostadsrättsinnehavare harvägraatt en somny
från bostadsrättsföreningensin inträde ibostadsrätten sambo är

begränsad 5 § bostadsrättslagen.2 kap.
förhyresfastighetbostadsrättsförening har förvärvatOm enen

får intehyresrätt till bostadsrätt föreningenombildning vägra enav
från närståendeövertagit hyresrättenhyresgäst varsomsom en

vid förvärvstillfället medlemskap i föreningen hyresrättenhyresgäst om
stycket JBövergått enligt § eller § andratill denna 12 kap. 33 34 47

§.2 kap. 8
upplåta medavtal i framtiden lägenhetDen tecknat attsom enom

får 6 §.s.k. förhandsavtal sambo i sitt ställe 5 kap.bostadsrätt sätta
har bestämts i bostadsrättshavaresOm inte stadgarna kanannat en

styrelseledamot medlem isambo eller suppleant utan attvara vara
föreningen 9 kap. 12 §.
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Övriga8.3.2.4 bestämmelser inom fastighetsrätten

Inga de bestämmelser gälla för makar/partnerangettsav som ovan
förgäller sambor.

8.3.3 Personer bor tillsammans i hus-som annan
hålls gemenskap

8.3.3.1 Lagfart, inskrivning och inteckning

Inga de berörda bestämmelserna gäller för iav ovan personer annan
hushållsgemenskap.

8.3.3.2 Hyra

iReglerna 12 kap. 34 § JB för hyresgäst överlåtarätten sinattom en
lägenhet till närstående omfattar sammanboenden både inom ochen
utanför sambolagen. Med begreppet närstående i bestämmelsen avses
inte endast föräldrar, barn, syskon och andra släktingarnärmare utan

samboende underäven äktenskapsliknande förhållanden eller
samboende med på grund föreliggande omständigheterannan som av

ståkan hyresgästen prop. 1967:141nära 220. rättspraxisAvanses s.
på området framgår måste ha haft hushållatt parterna ett gemensamt

de inte behöver ha för hushållsutgifternaatt ifrgemensamtmen svarat
rättsfallen RBD 41:77 och 20:79. Vidare måste sammanboendet ha
haft viss varaktighet. I regel krävs samboendet inemot åratten varat tre

Ävenjfr RBD 23:83, 6:85 och 23:88. sammanboende under kortare
tid kan ibland varaktigt. Härför dåkrävs dels deanses som att
sammanboende ursprungligen avsåg bo ihop långunder tid, delsatt att
sammanboendet kom avbrytas plötslig och oförutseddatt av en
händelse, hyresgästens död. närståendeSom sammanboendet.ex.
räknas inte inneboende jfr Bengtsson, 149 f..a.a. s.

En medhyresgäst har i vissa fall få avtalet förlängt förrätt att egen
del enligt bestämmelserna i 12 kap. 47 § JB det uppställs kravutan att
på äktenskap eller samboförhållande mellan hyresgästerna.

8.3.3.3 Bostadsrätt

Vad gäller möjligheten till inträde och medlemskap i bostads-
rättsförening 2 kap. 5 § och 2 kap 8 § gäller de utökade möjligheterna
härtill närstående.makar och Begreppet närstående i bostadsrättslagen
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Victorin,hyreslagstiftningen ifr Melz,innebörd ihar somsamma
sammanboendensåledes1996 Uttrycket omfattar95.Bostadsrätt, s.

utanför sambolagen.både ochinom

Övriga bestämmelser inom fastighetsrätten8.3.3.4

gäller förförbestämmelser det redogjorts ochDe somsom ovan
grundavkomling blir inte tillämpligaoch i vissa fallmakar/partner

hushållsgemenskap.sammanboende i annanav

allmänna pensioneringen,8.4 Den m.m.

Makar registrerade8.4.1 partner-

8.4.1.1 Folkpension och tilläggspension

år 1994 principer för allmäntRiksdagen beslutade reformeratettom
ålderspension årförpensionssystem och förtidspension och därefter

1997 ytterligare riktlinjer för reformeringen förtidspensions-om av
ålderspensionssystemreformerat därefter genomförtsEtt harsystemet.

från årmed 1999 införandet 1998:674och lagengenom omav
ålderspensioninkomstgrundad garanti-LIP och lagen 1998:702 om

pension.
ålderspensionssystemetreformerade på pensionenDet bygger att

på frånbaseras inkomster första kronan under hela förvärvslivet, den
livsinkomstprincipen.s.k. Pensionsrätt skall till viss del tillgodoräknas

inom fördelningssystem och delvis i prerniereservsystem. Detett ett
årenreformerade skall införas successivt. föddaPersonersystemet

få ålderspensionskall sin antal1938-1953 beräknad med ökatett
reformerade tidigaretjugondelar enligt regler och resterande del enligt

ålderspension.bestämmelser tilläggspension i form Dessaom av senare
bestämmelser har dock förts till lagen inkomstgrundadöver om
ålderspension.

påPensionsrätt grundas i huvudsak den pensionsgrundande
på s.k.inkomsten, kan i vissa situationer grundasävenmen

pensionsgrundande medbelopp. Bakgrunden detär att ett
uppstår kompensation ilivsinkomstbaserat behovsystern av

sådan frånvaro frånpensionshänseende för arbetsmarknaden intesom
slå Sådantrimligen igenom minskad pensionsrätt. belopp kanbör som

småtillgodoräknas förälder fyrabl.a. har barn under barnetsen som
levnadsår.första
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Äktenskap eller registrerat påverkarpartnerskap huvudregelsom
ålderspensionen.inte inkomstgrundadeden Inom prerniereservsystemet

dock pensionsrätt för år årkan premiepension för överföras mellan
makar förutsatt de i förväg har anslutit sig till ordningen föratt
överföring. Motsvarande möjlighet finns inte för sambor, vilket
motiverats med bestämmelsemas samband med reglerna om
likadelning makars egendom vid äktenskapets upplösning.av

För med tilläggspension finns bestämmelserpersoner om
tillgodoräknande vårdår.s.k. Enligt 4 kap. § förälder1 LIP skallav en

kalenderårunder delen vårdatstörre här bosatt barnett ettsom av som
årinte fyllt under vissa förutsättningar årettillgodoräkna sig dettre

vårdår, vilket innebär året vid beräkning pensionsrättattsom av
årjämställs med med pensionspoäng. Med förälder likställs enligt

4 kap. § LIP den12 med vilken föräldern eller har varit gift eller harär
Äktenskapet/deteller har haft barn de stadigvarande sammanbor.om

registrerade partnerskapet eller det kvalificerade samboförhållandet har
således den effekten vårdår kan tillgodoräknas vårdför styvbam.att av

Bestämmelserna garantipension tidigare reglerersätterom om
igrundskydd form folkpension, pensionstillägg och särskiltav

grundavdrag för omfattas reformeradedetpersoner som av
ålderspensionssystemets intjänanderegler, årdvs. födda 1938personer
eller Garantipensionen till skillnad från ålderspensionär, i formsenare.

folkpension, ingen grundpension till alla pensionärerutgesav utansom
avsedd täcka grundtrygghetsbehovetär för dem har ingen elleratt som
låg inkomstgrundad ålderspension.en

årFör födda 1937 eller tidigare gäller tills vidare reglernapersoner
Ö-garpsutredningenfolkpension i form ålderspension. har dock iom av

sitt betänkande Garantipension och bosättningstillägg för personer
födda år 1937 eller tidigare SOU 1999:17 lämnat förslag tillett ett
grundskydd för dessa enligt i principer förstortpersoner samma som
garantipension. Förslaget har remissbehandlats föroch bereds
närvarande i regeringskansliet.

Nivån på garantipensionen påverkas, på motsvarande densätt som
tidigare folkpensionen, pensionstagaren gift eller registreradärav om

under förutsättning pensionstagarenpartner varaktigt leveratt
tillsammans med sin make/partner. Makereduktionen förklaras bl.a av

förmånen skall ekonomiskutgöra gnmdtrygghet ochatt att etten par
bor tillsammans normalt har mindre utgifter hushålletför deänsom

hade haft de bott och för sig.om var en
Folkpension i form förtidspension utgåkan till försäkrade mellanav

år16 och 65 deras arbetsförmåga på grund sjukdom ellerom av
liknande varaktigt nedsattär med minst fjärdedel. Vid nedsättningen

inte bedöms varaktig ändå bestående under avsevärdsom som men som
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itid,till vissutgå. Sjukbidraget begränsatsjukbidragtid kan är men
förtidspensionförtidspension. Heldet reglerföljerövrigt somsamma

förprisbasbeloppetmed 90 %folkpensionsdelensåvitt utges avavser
giftfördet prisbasbeloppetoch med 72,5 %ensamstående försäkrad av

försäkrad.
Äktenskap påverkar inte i sigpartnerskapregistrerateller

tilläggspensioneringensjukbidrag inomförtidspension eller annat
vårdår.redovisatsvadänsätt omovan

Efterlevandeförmåner till efterlevande8.4.1.2 vuxna

närvarandeavlidit förmake eller harTill utgespartnervarspersonen
folkpensionefterlevandepension i form tilläggspension och somav

efter-förlängd omställningspension, särskildomställningspension,
övergångsregler.levandepension änkepension till kvinnor enligtsamt

består såväl folkpension tilläggs-Efterlevandepensionen som avav
förslagUtredningen efterlevandepension har lämnatpension. ett omom

ålders-efterlevandefönnåenemaanpassning till det reforrneradeav
till detEfterlevandepension En anpassningpensionssystemet -

ålderspensionssystemet, Förslaget harreforrnerade SOU 1998:120.
i regeringskansliet.remissbehandlats och bereds för närvarande

efter-premiereservsystemet finns möjlighet teckna frivilligtI att ett
årpensionssparare har 20 ellerlevandeskydd. En barn under ärsom

eller ogift och stadigvarande sammanbor medgift/registrerad partner
någon ogift tidigare gift med elleroch har varitär spararensom som

haft tillsammans förvärvsaktiv tidhar eller har barn med, kan under
tvåefterlevandeskydd inkomstbasbeloppteckna ellerettett om som

år.fem pensionssparare gift/registreradunder En är partnerutges som
samboförhållandeeller i kvalificerat tecknalever kan även ettett

börjarlivsvarigt efterlevandeskydd i samband med han eller hon taatt
sin premiepension.ut

folkpensionsförmånerSärskilda8.4.1.3

9 allmän försäkring två de särskildaI kap. lagen AFL reglerasom av
folkpensionsfönnånema, vårdbidrag.handikappersättning och

påverkas påHandikappersättning inte till sitt belopp eller sättannat
äktenskapet/det registrerade sådant.partnerskapetav som

vårdarförälder i vissaEn sjukt eller handikappat barn, kanettsom
få vårdbidrag.fall Med förälder likställs enligt § andra20 kap. 2

stycket AFL den med vilken förälder eller har gift eller har ellervaritär
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avseende kanstadigvarande sammanbor. dettade Ihar haft barn ettom
få vårdbetydelse vid styvbam.äktenskap/partnerskap av

långvarig vård sjukt ellerSärskilt pensionstillägg för8.4.1.4 av
handikappat bam

till folkpension ilagen 1990:773 särskilt pensionstilläggGenom om
årålderspension förälder minstkompenseras underform sexsomav

avstått frånvårdat handikappat därvidsjukt eller barn och harhar som
förälder varit gift medförvärvsarbete. Med likställs bl.a. den som
har haft med varaktigt bottbamets förälder eller barn denne deom

Likställighetsregeln innebär kravtillsammans. attett
samboförhållandetäktenskapet/partnerskapet skall ha förelegateller

vårdtiden.redan under

8.4.1.5 Bostadstillägg för pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer BTP regleras lagen 1994:308genom
bostadstillägg till pensionärer. Bostadstillägg till pensionärer syftarom

förutsättningtill för pensionärer lågmed ingen eller inkomst-att ge
ålderspension tillgånggrundad ha till bostad god kvalitetatt utanen av

boendekostnaden minskar möjligheterna också i övrigt haatt att en
tillfredsställande standard. i gällandeDe dag reglerna för bostadstillägg
trädde i kraft den januari1 1995. Storleken tillägget har gjortsav

såvälberoende den faktiska bostadskostnadenav som av
pensionstagarens form tillgångar.i inkomster ochegna resurser av

till inte någonRätten BTP i grunden knuten formtillär av
samlevnad beträffande makar/partner sammanlever skallmen som
årsinkomsten för dem beräknas hälften derasutgöraenvar av av
sammanlagda inkomst och värdet förmögenheten skall beräknasav

hälften deras sammanlagda fönnögenhet.utgöra av
BTP till den ålderspensionbosatt i Sverige och harärutges som

års ålder,fr.o.m. 65 förtidspension/sjukbidrag, omställningspension
särskild efterlevandepensioneller från folk- eller tilläggspension-

eringen. kan ocksåBTP till den änkepension enligtharutges som
Övergångsbestämmelser eller till den pension enligtuppbärsom

ingårlagstiftning i i EU/EES och bosatt i Sverige.ärstat som
Vissa de pensionsförmåner förutsättning för BTPutgörav som en

upphör den berättigade gifter sig eller ingår registrerat partnerskap.om
Omfattningen den berörda påverkas såledespersonkretsenav av
äktenskaplig samlevnad.
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tillbostadstilläggsärskilttill finnskomplement BTPSom ettett
pensionärertillbostadstillägg betalasSBTP. Dettapensionärer ut

understigerbostadskostnadför skäligefter avdraginkomster envars
1,234levnadsnivå lägstlevnadsnivå. skäligEn utgöraskälig anses

gånger1,024ogift och lägstprisbasbeloppet för dengånger ärsom
bostadskostnadskäliggift. Somför denprisbasbeloppet är ansessom

uppgår 200till högst 5 kr.bostadskostnad somen

Arbetsskadeförsäkring8.4.1.6

bestående nedsättningochomfattar ersättning vid sjukdomLagen av
förutsättning fördödsfall.arbetsförmågan ersättning vid En attsamt

det gäller,vilken ersättningsformskallersättning är, attutges oavsett
Ersättning tilldödsfallet inträffat till följd arbetsskada.skadan eller av

utgår livränta.främst i form sjukpenning ellerarbetsskadadeden av
utgårförmåner i sambandbegravningshjälpellerVarken dessa som

registreradetill äktenskapet eller detdödsfall har anknytningmed
Äktenskapet/partnerskapet för dehar däremot betydelsepartnerskapet.

utgå.efterlevandelivräntor kansom

inom tjänstepensioneringamaEfterlevandeskydd8.4.1.7

finns olikaden allmänna pensioneringenVid sidan av
kollektivavtal mellantjänstepensionssystem grundar sigsom

ilöntagarearbetsmarknadens och omfattar i allaparter stort settsom
till detPension enligt dessa kompletteringSverige. utgörsystem

sådana formerförekommerpensionssystemet. I huvudsak fyraallmänna
91, bnämligen pension till statsanställda PApensioner, aav
pension98,till kommunal- och landstingsanställda PFA cpension
och dprivatanställda tjänstemän och arbetsledare ITPtill

Pensionsvillkorentill privatanställdaAvtalspension SAF-LO arbetare.
ålderspension återbetalnings-ochför Avtalspension SAF-LO innefattar
Övriga formifamiljeskydd kan väljas. pensionerskydd och ges av

Ålderspensionålderspension, sjukpension och efterlevandepension.
sjukpension i huvudsak oberoende pensionstagarensoch är av

samlevnadsförhållanden.
Efterlevandeskyddet i PA-91Statlig tjänstepension: utgörs av

efterlevandepension.kompletterandeefterlevandepension och
dödsfalletefter vidEfterlevandepension kan arbetstagareutges en som

ålders- enligt planen.eller sjukpensionomfattades PA-91 eller hadeav
makel-efterlevandepension tillkommer efterlevandetillRätten
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stadigvarande med arbetstagarenregistrerad sammanboddepartner som
år. tillvid dennes död arvsberättigade barn under 20 Rättensamt

ingårefterlevandepension förupphör make/partner dennenär nytt
äktenskap/registrerat Efterlevandepension utbetalas underpartnerskap.

år månadenfem fr.o.m. efter dödsfallet, dock längst tilltiden av
månad då årutgången eller,den den avlidna skulle ha fyllt 70 närav

fylldaavgått år, årarbetstagare efter 65 under femdet gäller längstsom
från avgången.räknat

pensionsunderlagavlidnesOm den överstiger 7,5 basbelopp kan
också kompletterande efterlevandepension Någon maxirnitidutges.
under vilken kompletterande efterlevandepension till make/partner

Ävenlängst kan utbetalas finns inte. pensiondenna upphör dennär
ingårefterlevande maken/partnem äktenskap eller registrerat

partnerskap.
98: EfterlevandepensionPFA inom den kommunala avtalspensione-

innebärringen det vid dödsfall utbetalas efterlevandepension tillatt
efterlevande make/registrerad årunder fem eftertidpartner en av

Någondödsfallet. begränsning till efterlevande årunder 65ärsom
finns dock inte. Rätten till efterlevandepension upphör denom
fönnånsberättigade ingår äktenskap. Detsamma gäller dennytt om
fönnånsberättigade stadigvarande någonsammanbor med dennasom
har varit gift med eller har eller har haft bam med.

Industrins och handelns tillä ension för fänstemän ITP ITP-s :
omfattarplanen bl.a. familjepension. Planen omfattar även en

kompletterande ålderspension, ITPK, i form egenpensionav som
baseras inbetald premie. Egenpensionen kan i sin turen
kompletteras med familjeskydd. Familjepension enligt ITP-planenett

till efterlevande make/registrerad och barn. Rätten tillutges partner
familjepensionITP:s upphör gälla efterlevande make/partneratt om

gifter sig eller registrerar partnerskap före års ålder.60 Detsammaom
gäller den efterlevande flyttar ihop med dennaom personen som
tidigare varit gift med eller har eller har haft barn tillsammans med.
Farniljeskydd enligt ITPK till make/partner eller sambo och iutges
andra hand till barn ålder. Detta kan ändras särskiltoavsett ettgenom
förordnande. Familjeskyddet börjar utbetalas från månadenoch medatt
efter dödsfallet och betalas månadsvis under år,fem dock tilllängstut
och månadmed den då den avlidne skulle år.ha fyllt 65

påverkasFarniljeskyddet inte efterlevande make/partner ellerattav
ingårsambo äktenskap eller registrerat partnerskap.nytt

Avtalspension SAF-LO: Samma förmånstagarepersoner som
för ITPK.angetts
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Tjänstegrupplivförsäkring TGL8.4.1.8

På denefterlevandefönnån tjänstegrupplivförsäkringen.En ärannan
finnsoch PTK. Detregleras den mellan SAF, LOsektornprivata

statsanställda TGL-S.statlig grupplivförsäkring för alladessutom en
grupplivskydd TGL-kommunalanställda finns motsvarandeFör ett

KL.
detäckaTjänstegrupplivförsäkringen i huvudsak attavser

dödsfall.vid vissa förtidaomställningskostnademaomedelbara
års ålder.ha inträffat före 65skall normaltDödsfallet

ingår begravningshjälp,iden privata sektornInom
försäkringsvillkorens generellaoch barnbelopp. Enligtgrundbelopp

make ochförrnånstagarförordnande tillfaller grundbelopp bl.a.
registrerad partner.

ingår för grundbeloppprivata sektorn i TGL tjänstemändenInom
ingår generellaMake och registrerad i detoch bamtillägg. partner

förmånstagarförordnandet.
ingår begravningshjälp.i grundbelopp, bambelopp ochI

Förmånstagare bland make och registreradär annat partner.
ingår begravningshjälp.grundbelopp, bambelopp ochI

Förrnånstagare bl.a. make och registreradär partner.

Sambor8.4.2

allmänna pensioneringen8.4.2.1 Den

pensionsförmånemaredovisade i samtligaVad gäller de likställsovan
samboförhållandenkvalificerade äktenskap/partnerskap medfall med

för Överföring pensionsrätt för premiepension. Harundantag av
tidigare varit gifta registrerade med varandrasamboma eller partner

såledeseller har de eller har de haft barn tillsammans likställs de med
efterlevandeförmånemaBeträffande likställsmakar/partner. även

sambo väntade barn med den avlidna.som
lagen bostadstillägg tillmakar/partner likställs enligtMed om

de tidigare varit gifta med eller har eller harvarandrapensionärer som
haft tillsammans och stadigvarande Sedanbarn bor tillsammans.som

januari 1998 likställs enligtden 1 paragraf dessutomsamma en man
och kvinna gifta med tillsammansvarandra leverutan attsomen vara

folkbokförda föroch adress inte skäl visasär annat.samma om
Enligt 1997/98: volym utgiftsornråde situationerfinns det11,prop.

och kvinna sammanbor där det inte motiveratnär är atten man en
betrakta makar.dem Exempel detta och syskonär närsom son,mor
eller släkt Likaså fallandra bor tillsammans. det finnaskanär närasom



bygghetsområdetsociala SOU 1999: 104300 Det

ändåoch kvinna sammanlever inte betraktadär är atten menen man
sådant fall visserligengifta. Ett kan och kvinnanär mansom vara en en

där det omständigheterna visas densammanlever attmen av ena
också får då ankommakan inneboende. Detpersonen ses som

samboförhållande.frågavisa det inte Förpensionären äratt att ettom
tillämpningen det inte ställasundvika upplevs stötande börattatt som

på pensionären förför krav visa detta.allt attstora
homosexuella sambor hänvisar inte till lagenLagen omom

påför pensionärer. således tillämpligbostadstillägg Denna lag inteär
kön.sambor av samma

Arbetsskadeförsäkringen8.4.2.2

make/partner likställsMed inom arbetsskadeförsäkringen den som,
gift, stadigvarande sammanbodde icke giftmedutan att vara en

försäkrad vid dennes död och tidigare har harvarit gift med ellersom
dåhafteller har eller väntade barn med den försäkrade.

8.4.2.3 Efterlevandeskydd inom tjänstepensionering

Statlig tjänstepension: Med make/partner jämställs den utan attsom,
stadigvarandegift, sammanbodde med ogift vidarbetstagarevara en

dennes död och tidigare varit gift med eller hafthar eller harsom som
dåeller väntade barn med denne. t

PFA 98: Med make/partner jämställs gift,den utan attsom, vara
stadigvarande sammanbodde med icke gift videller kvinnaen man

tidigaredennes död och varit gift med eller har eller har haft ellersom
då väntade barn med denne.

Industrins och handelns tillä ension för fänstemän ITPs :
Sambo omfattas inte familjepension enligt ITP-planen.av
Familjeskydd enligt ITPK-planen till sambo. Sambo till denävenutges
försäkrade bådade ogifta och boräranses en person vara om

sådana förhållandentillsammans under antingen samborslagenatt om
hem eller lagen påhomosexuella tillämpligsambor ärgemensamma om

dem.
Avtalspension SAF-LO: Efterlevandeskyddet sambo.tillkommer

Sambo den ogifta vid dödsfallet medär bodde tillsammansperson som
ogift försäkrad under äktenskapsliknande förhållanden elleren

förhållanden liknar registrerat partnerskap förutsättningunder attsom
de har eller barn tillsammans, tidigare varit gifta varandraväntar med
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fallipartnerskap elleri registrerattillsammanslevteller vartett
månader.sammanbott sedan minststadigvarande sex

Tjänstegrupplivförsäkring TGL8.4.2.4

har,sammanboendetillGrundbeloppetarbetare:TGL för utges som
sammanboendeförsäkrade eller tillmed denbarnhaft ellerhar väntar

gift eller registreradtidigare varitförsäkradedenmed vilken partner.
ellertill samboGrundbeloppet motsattävenutges avav sammaannan

hälftensärkullbam betalasden försäkradeEfterlämnarkön. av
denEfterlämnarhälften till sambon.till dessa ochgrundbeloppet ut

till helaförmånstagaresamboninte särkullbarnförsäkrade är
stadigvarande sedanvaritSammanboendet skall hagrundbeloppet.
sammanboende skallmånader. Både den försäkrade och denminst sex

år. betraktas sambo krävsFör kunnafyllt 18ha att parternaatt som
partnerskapsliknandeunder äktenskapsliknande ellersammanbott

ochenligt lagFörsäkringar arbetsmarknadenförhållanden SAF,
kollektivavtal, 1997.

ellertillfalla hanstjänstemän: vill TGL skallför DenTGL attsom
måste särskiltskrivaeller könsambohennes ettmotsattav samma

finnsförrnånstagarförordnande. Detta gäller detäven gemensammaom
barn.

ogift kvinnaMed sambo ogift ochTGL-S: somavses en man en
ogiftförhållanden medunder äktenskapsliknande bor tillsammans en

samboarbetstagare eller före detta arbetstagare kön. För attmotsattav
förmånstagare prövning krävsskall särskildgodtas attutansom

sedankyrkobokförda adressarbetstagaren och sambon sammavar
månader för tillingen hävdar villkorenminst rättsamt att attsex

försäkringsbelopp inte uppfyllda.är
maj 1999 denMed sambo sedan den 1TGL-KL: person somavses

äktenskaps-understadigvarande sammanlevde medarbetstagaren
förhållanden registreratförhållanden liknareller underliknande som

Sammanlevnaden skall hadödsfallet inträffade.partnerskap när
månader såvälminsta tid och arbetstagarenomfattat somom sexen

ogift registreradskall vid detta tillfälle och intesambon partnervara
år.ha fyllt 18samt
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8.4.3 tillsammansPersoner bor i hus-som annan
hålls gemenskap

8.4.3.1 Den allmänna pensioneringen och arbetsskadeförsäkring

Sammanboende i hushållsgemenskap inverkar utfalletinteannan av
pensioner och arbetsskadeförsäkring.

8.4.3.2 Efterlevandeskydd inom tjänstepensioneringen

Personer delar bostad gifta, registrerade ellerutan att partnersom vara
sambor har inget efterlevandeskydd inom tjänstepensioneringen.
Visserligen kan familjeskyddet inom ITPK och Avtalsnension SAF-LO
ändras särskilt förordnande. förmånstagareValetettgenom av
begränsas dock i kommunalskattelagen. De kan komma ipersoner som
fråga förmånstagare make eller tidigare make, sambo ellerärsom
tidigare sambo eller kön, registrerad ellermotsatt partnerav samma
tidigare registrerad bam, styvbam eller fosterbam tillpartner samt
någon dessa jfr anvisningarna till 31§ kommunal-av personer
skattelagen.

8.4.3.3 Tjänstegrupplivförsäkring TGL

TGL för arbetare: Grundbeloppet tillfaller make/registrerad partner,
sambo eller kön och/eller barn i nämnd ordning.motsattav samma nu
Genom skriftlig anmälan kan emellertid eller andraen annan
förmånstagare in. Försättas grundbeloppet utgåskall krävs dockatt att
arbetstagaren efterlämnar make/registrerad sambopartner, av samma
eller kön eller bam.motsatt

TGL för tjänstemän: Genom skriftlig anmälan kan vilken fysisken
helst till förmånstagare tillgöras grundbeloppet.person som

Förmånstagare till 1GL-S_ enligt avtalet iär nämnd ordning,nu
make eller registrerad får hela beloppet, sambopartner motsattsom av
kön får halva beloppet arbetstagaren efterlämnadesom om
arvsberättigat barn och i fall hela beloppet, arvsberättigade barnannat

får halva beloppet arbetstagaren efterlämnade sambo medsom om
förmånstagarrätt och i fall hela beloppet. Grundbelopp betalasannat
endast till den efterlämnar make/partner,ut sambo könsom motsattav
eller bam. Den vill någon make/partner, samboatt änsom annan av

kön eller barn skall förmånstagaremotsatt till försäkringsbeloppvara
kan helst ändra fönnånstagarförordnandet.när Grundbeloppsom
betalas dock endast till den efterlämnar make/partner, sambout som av
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make/partner,harintearvsberättigat bam. Denellerkönmotsatt som
förgrundbeloppsåledes inte skapabarn kan t.ex.sådan ellersambo ett

förmånstagarförordnande.skrivaförälder ettattgenom
någonvill ändengällerTGL-KLBeträffande attatt annansom

arvsberättigatkön ellerellersambomake/partner, motsatt sammaav
försäkringsbelopp kanförmånstagare till närår skall20underbarn vara

skallgrundbeloppFörförmånstagarförordnandet.ändrahelst attsom
sambomake/partner,efterlämnararbetstagarendockkrävs att avutges

år.under 20eller arvsberättigat barnkönellermotsatt samma
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undersökningarKommitténs9

hus-andraundersökningKommitténs9.1 av

hållsgemenskaper

statistikSCB:s9.1.1

befolknings-olikauppgifter iårvarje inSCBsamlar1974Sedan
ULF-levnadsförhållandenundersökningsini omgrupper

ochriksomfattandeUndersökningen ärundersökningen. avser
Undersökningenår. äråldrarna 16-84befolkning iSveriges en

ifolkbokfördaintervjuasde ärochstickprovsundersökning som
besöksintervjuer.medsambandin isamlasUppgifternaSverige.

år. Intervjupersonema6 000cirkaintervjupersoner ärAntalet per
iborandravilkabl.a.uppgifterlämnar sammasompersonerom

tillsläktskapsrelationeventuellålder, ochkönderasbostad,
sambordet endastundersökningen motsattI ärintervjupersonen. av

registrerassamborHomosexuellasambor.registreraskön somsomsom
makar/partnergäller andraVad änmedsammanboende personerannan.

tillanledningenintebostad belysesdelarsamboroch som
harsammanboendetlängeheller hur varat.och intesammanboendet

materialetbearbetninglåtit SCBKommittén har göra aven
bearbetningen1994-1996. Iårenhushållens sammansättningangående

Undersök-kön undantagna.samborochmakar/partner motsattär av
registreratsalltså på desigbaserarningen ensam-sompersoner som
registreratsled deistående och ensam-somett sompersonersenare

medanmärkasHärvid börensamboende.inte attstående sommen
kvar iborår de16fylltensamstående barn oavsettäven omsomavses

materialetbearbetadePå detgrundvalinte.ursprungsfamilj ellersin av
ibefolkningenbeträffandegjortsantagandenstatistiskavissasedanhar

helhet.sin
antalgenomsnittligtframkommitInledningsvis har ettatt ensam-

undersökningenårår under de16 och 84mellanstående i landet avser
i denbefolkningeneller 37 %2574000tilluppgick avpersoner

registreratsålderskategorin. Deangivna ensam-sompersoner som
15 %catill 970 000uppgickensamboendeintestående personermen

år.16 och 84mellanbefolkningenav
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Bearbetningen har därefter specialiserats de personer som
ensamståenderegistrerats inte ensamboende ochsom men en

gruppering har gjorts efter vilka intervjupersonen harpersoner som
Frånsig bo tillsammans med. denna undersökning haruppgett personer

årenbart bor tillsammans med barn under 21 uteslutits. Detsom
materialetbearbetade har sedan skattats befolkningen i sin helhet

och bör därmed tolkas försiktighet.med Undersökningen har avsett
såväl antal i befolkningen hushåll.antalet Tabellema ipersoner som

undersökningsresultatet.bilaga visar5
Enligt SCB:s beräkningar uppgick ensamståendeantalet mellan 16

åroch 84 har hushålleti årbarn under 21 tillänsom annan person
751 000 vilket 9 % befolkningen imotsvararpersoner, ca av samma
åldersgrupp. hushållAntalet där dessa sammanbor uppgick tillpersoner
272 000.

de 751 000Av 462cirka 000 åldernungdomar i 16personerna var -
år.20 Drygt 95 dessa% ungdomar bodde tillsammans med föräldrarav

och eventuella syskon, och därmed inte relevanta för kommitténsär
Övrigaundersökning. 5ca % bodde med enbart syskon eller Iannan.

denna döljer sig ocksåtroligtvis ungdomar familjehems-ärgrupp som
placerade eller bor i olika gruppboenden eller i socialt boende.annat

finnsDet anledning dessa ungdomarsäven rättsskydd till-att anta att är
godosett lagstiftning och såledesfaller inte inomgenom annan gruppen

för kommitténs uppdrag.ramen
ensamståendeGruppen år21 och däröver ochpersoner som var som

bodde tillsammans med år21 uppgick enligtöveren annan person
SCB:s beräkningar till 289 000 fördelade 118 000ca personer
hushåll. Av dessa 289 000 160 000 åldern55 % i 21-personer var ca

år.28
de 289Av 000 det 23 000 föräldrar bodde medpersonerna var som
åldernbarn i mellan 21 åroch 28 mångaoch lika bodde med bamsom

år.29 Det 168 000 åröver barn 21 eller äldre boddevar vuxna som
tillsammans med bådaeller föräldrarna och eventuella syskon.en
Sammanlagt förekom sammanboenden mellan föräldrar och vuxna
barn i drygt 80 hushåll.000

Vidare det 34 000 de 289 000 boddevar av personerna som
tillsammans med enbart syskon 12 %. Dessa sammanboenden
förekom i cirka hushåll.17 O00

Det slutligen 37 000 de 289 000 13 % boddevar personer av som
tillsamman med enbart barn, förälderän eller syskon. sådanEnannan
annan kan syskonbam, svärdotter, morförälder,svärson,vara
farförälder, bambam, fosterbam, fostersyskon inneboende eller övrig
arbetskamrat, studiekamrat, släktingvän, etc.. I dennaannan grupp
finns homosexuellaäven sambor och bor i olika typerpersoner som av
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hushåll.cirka 18 000iförekomsammanboendenDessagruppboenden.
någonenbart änmedensamstående bo tillsammanssåsomAtt annan

åldersgruppeniförekommandevanligastsyskonellerförälderbarn, var
000 personer.år 2221-28 ca

undersökningBehovet närmare9.1.2 av en

bearbetningSCB:sframkommitharuppgifterDe avgenomsom
begränsatvisar detfrån ULF-undersökningarna ärmaterialet ettatt

medtillsammanslever utanantal vuxenannanenpersoner somvuxna
samlevnad. Detäktenskapsliknandeellerfråga äktenskapdet äratt om

utveckladsåhushåll det finnsmånga dessai hurtveksamtär passenav
skydd denregleringfinns behovdetgemenskap att gersomav en

rättsligökadbehovtänkas hakanDeparten. avsomgruppersvagare
långundersammanboendetdärfrämst detordetrygghet varat envara

vidliknasså sammanflätad den kanekonomitid och där är attparternas
vidochråder äktenskapnormalt igemenskapekonomiskaden som

sådanaNågot antaletbeskedsamlevnad.äktenskapsliknande om
därförKommittén harinte.framtagna materialethushåll det ansettger

hushållensundersökaanledningfinnsdet närmareatt samman-att
faktiskaochtänktauppkomst, derasanledningen till derassättning,

lagreglering.önskemålbehov ellereventuellavaraktighet samt omav
Deårgångar ULF-undersökningar.omfattarmaterialSCB:s tre av

framför allttittaanledningkommittén har ärnärmareattgrupper
borsyskoni föräldrahemmet,bor kvarbarn somvuxna som

släktingar,andraföräldrarna vännertillsammans samtutan
Kommitténbor tillsammans.arbetskamrater, m.fl.studiekamrater som

16intervjupersonerinte de ärtidigarehar ansett attangetts somsom -
iintressantasig i föräldrahemmetbo kvarår har är20 och uppgettsom

kvarstår begränsattagitsdessa bortSedansammanhanget. ettpersoner
visatinteundersökning haromfattandeintervjupersoner. Enantal mer

ståttsåledes mellangenomförbar. Valet har görapraktisktsig attvara
förekommit ibaserar sig deundersökning sompersonersomen

undersökaavstå fråneller heltULF-undersökningarna närmareattatt
utgått frånhushållen. härvidKommittén harangivnade att en

alls.undersökningformatmindre bättre ingenundersökning änärav
Även påkallad dra slutsatserförsiktighet det gällerär när ettatt avom

ledning vidvissundersökningsresultatet kunnamaterial börmindre ge
förrättslig trygghetfinns behov ökadbedömningen det ett av enav om

några sammanboende.grupper av
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intervjuundersökningKommitténs9.1

utförtSCBharSamboendekommitténs uppdragPå en
i ULF-telefon bland deintervjuundersökning sompersonerper

ensamståendeåren sig1994-1996underundersökning uppgett vara
år. Från undersökningenhushållet under 21i barnmed änannan person

mån i dennaår undantagits i den16-20åldersgruppenhar personer
Urvaletsyskon.förälder och eventuellttillsammans medborgrupp

språksvårig-På sjukdom,grund dödsfall,794utgjordes personer; avav
erhållnakom antaletutlandsvistelse, delta,heter, vägran att svarm.m.

67uppgå till 533 % urvalet.att av

Undersökningsresultatl .3. 1

ULF-undersök-förvid tidpunktende 533Av svaren av personer som
hushålletensamståendesig med iningen uppgett vara annan person
de boddeframgick följande. Det 399 barn attvuxna uppgavvar som

bådaeller föräldrarna och eventuella syskon. Avtillsammans med en
åråri dag 317 stycken 28 eller och 82 stycken 29dessa ärär yngre

61 till-eller äldre. Det intervjupersoner de boddeattvar som uppgav
med eller flera syskon föräldrar. dessa 61 inter-Avett utansammans

årvjupersoner 26 stycken i dag eller 35 stycken28 medanär äryngre
år eller äldre. De övriga intervjupersonerna i ULF-29 73

undersökningen släktingar,de bodde tillsammans med andraattuppgav
såstudiekamrater m.fl. deAntingen delade de bostad ellervänner, var

årinneboende. Av dessa 73 intervjupersoner 58 i dag 28styckenär
15 ålderneller och stycken i 29 eller äldre.äryngre

9.1.3.2 Föräldrar barn-

flesta årDe barn i dag 28 videller ochärvuxna som yngre som
tidpunkten för undersökningenULF tillsammansde boddeattuppgav

någon bådamed eller föräldrarna hade förvid tidpunkten
Samboendekommitténs undersökning flyttat hemifrån.

Av de 82 intervjupersoner i ULF-undersökningen deuppgett attsom
bodde tillsammans med föräldrar och eventuellt och i dagsyskon som

år29 eller äldre bodde 54 stycken fortfarande föräldrarna.kvar hos Iär
6dessa fall stycken kvinnor och 48 32stycken Detmän.var var

årstycken 40 eller äldre. Det 29 stycken bodde medsom var var som
enbart modern, 8 stycken bådamed enbart fadern och 17 stycken med
föräldrarna.
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tiotal fallberodde det isammanboendet upphört attfallde ettI
fallövrigadylikt. Iellerkommit sjukhemelleravliditföräldrarna

hemifrån.skål flyttatellerbarnetdethade annatettavvuxna
kvinnoroch 2hade 34sammanboendenabestående män54deAv

tvåbåda föräldrarna. Deellerenderamedtillsammansbottalltid av
Ävensambo.makemedsammanbodde trekvinnorna även avresp.

barnendemaka/sambo. Avmedtillsammansboddemännen somvuxna
styckenbåda 23föräldrarnaellermedtillsammansalltid bott varen

medarbetade tillsammansbarnendeår äldre. Fleraeller40 av vuxna
skogsbruk.i jordbruk ellerföräldern/föräldrama

tillsammansinte alltid bottföräldrarbarn ochdeFör somvuxna
vanligasteåter sammanbo. Detbörjadeskäl till deolikaframkom att

ellerfrån sambovid separationinleddessammanboendetatt envar
Även tänktdetvid arbetslöshet.ellermake/maka ensomvarom

det blandfannstill föräldrahemmetflytta tillbakalösningtillfällig att
Någraår.bestått i tiotalsammanboendenexempeldessa fall ettsom

änklingellerblivit änkapå förälderberoddesammanboenden att en
tycktessammanboendeneller Dessasjukförälderneller att ensam.var

avsedda permanenta.att varavara
mellanolikafördeladesför bostad, sättUtgifterna mat, m.m.

dockfrekventa tycktesDetoch det barnet.föräldrarna mest varavuxna
för husrumfastbetalade belopphemmaboende barnende mat,ettatt

förbarnethushållnågra svarade det hemmaboendeItvätt vuxnam.m.
också exempel däri materialetförekomutgifterna detalla men

någonting.inte betaladevederbörande
intedethemmet taladesNågra inköp till det nästangemensamma

bostadennågra föremål tillnågot fallenstaka hadealls Iom.
likadå medsammanboendeinförskaffats och betalats de stortav

belopp.
skettdettanågot sammanboendet upphört,fall däriInte oavsett om

grundnågra svårigheterframkomgrund dödsfall,i livstid eller av
sammanboendets upphörande.av

Syskon9.1.3.3

vidframkom ULF-sammanboenden mellan syskonflestaDe som
åri elleroch där intervjupersonen dag 28undersökningen är yngre

upphört.Samboendekommitténs undersökningtidpunkten förhade vid
år och i ULF-i dag 29 eller äldrede 35Av är somsompersoner

intede bodde tillsammans med syskonundersökningen uppgett att men
hälftenfortfarande drygtbodde 29 stycken tillsammans. Iföräldrar av
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tvåfallen det syskon kön bodde tillsammans 14var av samma som
bröder och 2 systrar.

framkom120 syskonen alltid bott tillsammans. I 12 dessaattsvar av
20 fall den intervjuade år.70 Den vanligasteövervar personen
förklaringen till syskonen fortsatt bo tillsammansatt attsom vuxna var
ingen dem bildade familj.av

framkomDet olika skäl till syskon flyttade efter detatt attsamman
bådaden eller lämnat föräldrahemmet. Detta påkunde bero studier,ena

frånseparation fast förhållande eller arbetslöshet. Fleraett av
sammanboendena tänkta tillfälliga ändå beståtthadeattvar vara men

år.under flertal Många de sammanboenden påberoddeett av som
praktiska orsaker hade dock upphört vid tidpunkten för Samboende-
kommitténs undersökning.

Det vanligaste alla utgifter delades lika mellan syskonen.attvar
Flera syskonen bodde kvar i föräldrahemmet månoch i den någraav
förvärv gjorts till det hemmet hade de oftast betalt hälf-gemensamma

När syskonen alltid bott tillsammans hadeten syskonen oftastvar. ärvt
bostaden efter föräldrarna månoch i den det förekom övriga syskon
hade dessa i de flesta fall lösts I handfull fall detut. atten uppgavs
förekom mellan syskonen.testamente

någotInte i fall där sammanboendet upphört upplösningenangavs
sammanboendet ha föranlett några svårigheter. I fall där kvin-av ett en
broder avlidit och där kvinnan på grund inbördesnas ett testamenteav

fått brodern uttryckteärva kvinnan förvåning arvsskattenöver inteatt
densamma för syskon för äkta makar.var som

Övriga9.1.3.4

I "övriga finns de i ULF-undersökningen degruppen som uppgett att
delade bostad med eller flera kamrater, de inneboende elleren att var
att de bodde tillsammans med kusin, sin morfar, sin farbror m.fl.en
Nästan inga de i ULF-undersökningen uppgivna sammanboendenaav
bestod. fallI de intervjupersonerna i dag 28 år ellerär hadeyngre
sammanboendet eller inneboendet i de flesta fall berott studier och

någotmed undantag upphört vid tidpunkten för Samboendekommitténs
undersökning. mångaI dessa fall det fler tvåänav var personer som
hade bott tillsammans.

Även i de fall där intervjupersonen i dag år29 eller äldre beroddeär
sammanboendet eller inneboendet ofta studier eller tillfälliga
arbeten hemorten.än Detort 15 intervjupersoner iannan var som

årdag 29 eller äldreär och i ULF-undersökningen förklarat sig bosom
tillsammans med annan. Av dessa sammanboenden bestod endast
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sjuttioårsåldem iavsåg i änfallDessafem stycken. mersommanen
bodde tillsammansänka,inneboende hosår varit20 man somen en

tvåsamboförhållande,i förmodatmed ett personer somannan manen
i sjuttio-kvinnaför studerasläktingaräldrebodde hos samtatt en

åttioårsåldem.imed sin farbroralltid bott tillsammansårsåldem som
delade bostadhan eller honintervjupersonenfallI de uppgett att

deförekomockså bostadskostnaden. Detnågon, deladesmed att
då tillbidrogmatinköp. Degjordesammanboende gemensamma

hanfall intervjupersonenmed lika delar. I dekostnaden uppgett att
deföroftast bestämdinneboende erladeseller hon summaenvar

disponerade.intervjupersonenbostadenutrymmen av som
upphörtsammanboendeintervjupersonernaIngen attuppgavvarsav

sammanboendetnågra svårigheter samband mediförelegatdet att
upphörde.

rättsligt skyddBehovet9.1.3.5 av

tillfrågades rättsligtbehovetintervjupersonernaflestaDe som om avav
andrautgjordesställde sig avvisande härtill. Iskydd änavgruppen som
framkomsyskonsammanboende barn föräldrar och sammanboende-
tvåanspråk på andraförändringar. heller i deöverhuvudtaget inga Inte

något denrättslig regleringfanns uttalat behov utövergrupperna av
ansågNågra dockfinns. de sammanboende syskonenredan attavsom

makar. Dettaborde behandlas annorlunda sammanboendede inte än
följer axplockframför allt beträffande arvsskatten. Nedangällde ett av

andrareglering föruppfattning rättsligintervjupersonemas om en
ochsammanboende makar sambor.än

sånt."skall själv komma behövs inga lagar för"Man Detöverens.

självmoderat jag varje individ friheten"Som skall haatt attanser
sitt liv och därför jag alltför reglerande.bestämma mycketöver är emot

fårborde rättvisa regler det bostadsbidrag.Det gäller Annarsnärvara mer
skriva på huroch eller komma överens sätttestamente annat omvar en
skall disponeras. inte lägga sig i.egendomen Det kan sak attstatensvara

finns inte behov särskilda får hus."Det lagar. Var och sittav en se om

till ochDet ordna sitt vis."är attvar enupp

Det behövs inga särskilda lagar. braDet det är.är som
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skriva ochför individen viktig. skall"Friheten Manär testamente ta ansvar
själv."för sig

l åsikt."ingeninte tänkt detta och jag harJag har

utgår från makar.jag och min bror arvsbeskattas"Jag sättatt samma som
väl ingen skillnad leva syskon eller äkta makar."Det är att som

Syskon bör beskattas gifta vid arv."som

såntjobbigt tala rättsligt skydd. inte i förväg.""Det Man talarär att om om

"Samma reglering beträffande arvsskatt förbör gälla syskon och makar.

tycker det bäst"Jag och sköter sitt."är näratt var en

Sammanfattning9.1.4 och slutsatser

Kommittén har i sin undersökning delat in de sammanboende i tre
föräldrar barn och eventuella syskon till barnet,grupper; vuxna vuxna-

syskon sammanbor föräldrar övriga. I övrigautan samtsom gruppen
återfinns släktingar, homosexuella sambor, arbetskamrater, studiekam-

m.fl. delar bostad inneboende. Det inte möjligtärrater samt attsom
mångaexakt hur hushåll det finns med sammanboenden är attange som

hänföra till Uppskattningsvis det 000sig drygt 80rörresp. grupp. om
hushåll där årbarn 21 och däröver och föräldrar borvuxna
tillsammans, knappt hushåll20 000 där syskon föräldrar bor till-utan

och drygt 20 000 hushåll där övriga borsammans gruppen personer
tvåtillsammans. I de ingår intervjupersonerävensenare grupperna

år.mellan 16 och 20
vårI intervjuundersökning uppgick antalet intervjusvar till

533 stycken. Kommittén har i sin utvärdering intervjuundersök-av
ningen koncentrerat sig de fall där intervjupersonen åri dag 29är
eller äldre. De relationer bestod vid tidpunkten för kommitténssom
intervjuundersökning och där intervjupersonen år29 eller äldrevar var
totalt 88 stycken, fördelade mellan 54 sammanboenden mellan barn -
föräldrar, 29 sammanboenden mellan syskon och 5 sammanboenden
mellan övriga. Fler hälften deän barnen boddeav vuxna som
tillsammans någonmed förälder hade alltid gjort detta. Samma sak
gällde mellan syskonen sammanbodde. I övriga detsom gruppen var
endast intervjupersonerna alltid hade bott tillsammans meden av som
den sammanboendet avsåg en släkting.person som
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varierade. Igemenskapenekonomiska samt-denOmfattningen av
enligtsigmellanutgiftervissasammanboendedefördeladefallliga en

I denförvärvade.ochvadhöll redaöverenskommelse och envar
sammanboendeerlade deinförskaffadesmån egendom gemensamt

detdockintrycketallmännadelar. Det ärmed lika attbetalning stora
meninghushållsgemenskap djupareibland syskonfrämst som envar

iinförskaffasegendomtycktesförelåg. relationerI dessa gemensamt en
vanligtrelativtoch detandraomfattning i de attänstörre grupperna var

testamente.inbördessyskonen skrev
någraframkomhade upphörtnågot sammanboendetfall däriInte

iIntesammanboendet.med upplösningensvårigheter i samband av
skydd förnågot rättsligtönskemålnågot framfördes hellerfall attom

Någraskulle införas.hushållsgemenskapsammanbor i ensompersoner
tillsammansboransåg arvsskattereglema för syskondock att som

borde över.ses
dekommitténs undersökningar kan sägasSlutsatsen attvaraav

och/ellersambosammanbor med make/partner,änannansompersoner
fallflertaletunderåriga relativt begränsad Ibarn ärär grupp.en

praktiskatillfällig framför alltsammanboendet och berornaturav
ocksåbestå ochsammanboenden tänktaskäl. De är rentattsom som

få. sammanboenden mellanbestår framför alltganska Detfaktiskt ärär
bestående.föräldrarmellan bam ochäldre syskon ärsamt somvuxna
långvarigauppstårekonomiska gemenskapen i dessaDen som

sammanflätningdock sällan densammanboenden tycks motsvara av
i ochuppstår samborofta mellan äkta makar/partner ochekonomin som

tveksamtuppbyggnaden hem. Det därmedmed ärett gemensamt omav
något dessa andraegentligt behov ökad rättslig trygghet fördet finns av

rättviseskäl,sammanboende. Möjligtvis kan det motavgrupper av
sambor, ibakgrund reglering gäller för äkta makar ochden somav

Kommitténnågot finnas genomföra förändringar.avseende skäl att
rättsområdebeträffande varjei kap. 10 övervägandenkommer göraatt

fråganbehandlaför sig. Eftersom kommittén särskilt har i uppdrag att
genomgången medbostadsbidragsberättigade inledskretsenom av

fråga.denna
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överväganden rättsligangående10 en

till-borförreglering sompersoner
hushållsgemen-i annansammans

skap

ochFrågan makar/partnerandra10.1 änom

bostadsbidragskall ansökasambor om

gemensamt

Inledning10. l

samborfrågan ochandra makar/partnerbehandlaUppdraget änatt om
följdbostadsbidragansökaskall kunna ärgemensamt avenom

i bostads-sammanboendetillkännagivande andrariksdagens att
ochmed sammanboendebidragshänseende skall jämställas män

rskr.l995/96:BoU1l,gäller i dag bet.enligt de reglerkvinnor som
1995/96:229.

tillkännagivandetsammanhang erinrasi dettaDet bör närattom
saknade samborkommitténs direktiv skrevsgjordes och när sammaav

regleringansöka bostadsbidrag. Enmöjlighetkön gemensamtatt om
i kraft förstträddebostadsbidrag sambor könvad gäller av samma
rskr. 77. I1997/98:BoU1,januari 1998 1997/98:1, bet.den l prop.

påtalades lösningen avseddlagstiftningsärendedetta att som envar
övervägandenövergångslösning Samboendekornmitténsi avvaktan

bidragsberättigadebetonades utvidgningen kretsenoch det ettatt varav
första i enlighet med riksdagens tillkännagivande.steg

nuvarandeVilka sammanboende i den10.l.2 avses

regleringen

januari 1989 kvinnaFöre den l jämställdes med makar ochen man en
tillsammans förhållanden ochlevde under äktenskapsliknandesom

hushåll. ansågs uppgift förhade Det emellertid integemensamt vara en
någonmyndigheterna levde under äktenskapsliknandeprövaatt om
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kränka denansågs falli vissasådana undersökningarförhållanden och
lydelsenändradesbakgrunddennaintegriteten. Motpersonliga av
visades förskälintejämställdes,så med makarbestämmelsen att om

hafteller haroch hartillsammansleverkvinnaochannat, somman
Genomadress.folkbokfördaellerbarn är sammagemensamma

uppställdadebevisainitiativetflyttadesändringen attatt
till denbidragsmyndighetenfrånföreliggerförutsättningarna över

1986/87:48.ansågs fördel prop.någotsökande, storvara ensom
Även lagtextenavsedd, komnågon i sak inteändring attvarom

giftakvinnaochsamtliga fall däromfatta attutan varasomman enen
folkbokförda adress.varandramed är samma

tillbostadsbidragenadministration1992/93:174I avomprop.
iskulle ändrasbestämmelsenföreslogsbarnfamiljer attm.m.

giftakvinnasyfte. Uttrycket "man ochförtydligande utan att varasom
bet.ordet sambor. Iföreslogsvarandramed ersättas av

emellertid kretsenbostadsutskottet1992/93:BoU21 att avangav
bibehållas. härtillborde Anledningenbidragsberättigade attvar

bidragsberättigade bordeuppfattningen kretsenhadeutskottet att
beaktandebor tillsammans,vidgas till kön utanpersoner av samma som

innehållpåsamlevnadsform. avvaktan lagstiftningen dettaI att gavsav
alltså nuvarande lydelseningen anledning till ändring. Denfanns det av

"Om för skall med makarbestämmelsen inte skäl visasär: annat
leveroch kvinna gifta med varandrajämställas attutanman som vara

ellertillsammans och har eller har haft barn ärgemensamt
påfolkbokförda adress.samma

Något visas förförtydligande vad med "om skäl inteavsesav som
inte i förarbetena. bostadstillägg tillannat I lagen 1994:308görs om

pensionärer används emellertid uttryck. Av 1997/98:1,samma prop.
utgiftsornråde förståsvolym 11, detkan uttrycket attatt avser

de situationerundanta där kvinna sammanbor och därochen man en
det inte motiverat betrakta dem makar. Exempel dettaär att som

och syskon eller andra släkt bornär är näraanges vara mor son, som
Likasåtillsammans. det kunna finnas fall där ochanges en man en

kvinna sammanlever ändå sådantinte gifta.betrakta Ettär attmen som
fall kan och kvinna visserligen sammanlevernärvara en man en men
där det omständigheterna ocksåvisas den kanattav ena sespersonen

inneboende.som
Enligt lagens ordalydelse således och kvinnaär en man en som

sammanbor gifta med varandra folkbokfördaochutan att ärvara
adress berättigade ansöka bostadsbidragatt gemensamt.samma om

uttrycketAven sambo eller äktenskapsliknande förhållanden inteom
i lagtexten torde emellertid lagstiftarensnämns varitmening ha detatt

frågaskall samlevnad i samboförhållande. tvåVad gällerettvara om
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framgår lagendetsammanborkön omavsamma sompersoner av
homosexuelltsammanbo ide skallsamborhomosexuella ettatt

sambori bostadsbidragslagenvadförhållande för att omangessom
praktiken gällerpå homosexuella samborna. Itillämpligt debliskall

makar/partnerlydelse, det endastockså, oberoende lagtextens ärattav
får ansökaskall ochkönochoch sambor motsatt omsomav sammaav

bostadsbidrag gemensamt.

till-i riksdagensVilka sammanboendelO.1.3 avses

kännagivande

iutgångspunkten sammanboenderiksdagen skall andraEnligt attvara
ochbostadsbidragshänseende skall jämställas med samboende män

kommitténsde regler gäller i dag. torde enligtkvinnor enligt Dettasom
få följd sammanboenden skall jämställas meduppfattning till andraatt

demakar och och sambor och kön endastmotsattpartner omav samma
år hushålletsammanboende under 29 eller det i finns barn och deär om

påsammanboende folkbokförda Härtill kommeradress.är attsamma
tvågällande regler begränsar de bidragssökandes antal till vuxna

personer.
på hushållEtt exempel med barn bor medAärett en somperson

sitt harbarn och hyreskontrakt med värden delar bostadenochsom som
med arbetskamrat B. Enligt gällande ansökaregler kan Aen om

Ombostadsbidrag. och B skulle jämställas ochA med makar/partner
sambor skulle de betraktas barnfamilj och tvungna attsom en vara
ansöka bostadsbidrag gemensamt.om

Även två ungdomar årunder 29 endastbor tillsammans och därsom
den eller bostadenhyr eller innehar med bostadsrättbostadenägerena
skulle bli ansöka bostadsbidragtvungna att gemensamt.om

Även två bor tillsammans hushålli föreskrivetettom personer av
slag det intedock säkert den föreslagna utvidgningen alltidär äratt en
utvidgning möjligheten ansöka bostadsbidrag. finnsDetattav om

tvåsituationer där redan i dag har till bostadsbidragrättpersoner var
för sig i enlighet med förslaget skulle bli ansökatvungna attmen om
bostadsbidrag gemensamt.

finns ocksåDet situationer där den förordade utvidgningen skulle
kunna medföra i dag kan ansöka bostadsbidragatt en person som om
skulle miste denna möjlighet. tvåOm år25 Aärom personer som

år30 B bor tillsammans i hushåll barn detoch Aärettresp. utan som
innehar hyreskontraktet, kan A ansöka bostadsbidrag. Skulle ochAom

jämställasB med makar/partner och sambor skulle varken ellerA B
kunna ansöka bostadsbidrag. För bostadsbidrag skall tilllämnasattom
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samborellertvåbestår makar/partnerbarnhushåll utan avett som
år.fyllt 29ingenkrävs parternaatt av

bostadsbidragsberätti-kretsen1995/96:BoU 11I bet. att avangavs
hushållsgemenskaphardemalla utanbörhandi förstagade somavse

därsituationerfinnasdocksamlevnadsform. Detbeaktande angavsav
sammanboende.betraktainteaktuella ärde att sompersonerna

ikvinnaochfall däri deansågs hämtaskunnaVägledning enmanen
betraktasinteadressbokfördadag samman-är sommensamma

härTroligtvis harsådana inte.fallNågra exempelboende. mangavs
andra.hos deninneboendeden ärpartenattavsett ena

för dekonsekvensernaekonomiskal0.1.4 De sam-

manboende

konsekvensernaekonomiskaförutse dehelt enkeltinteDet är att enav
bostaddelarbostadsbidrag för deansökan sompersoneromgemensam

bostadsbidrag elleransökerendast deni dagoch där omena personen
månvadför sig. Ibostadsbidragsammanboende ansökerdedär varom

vidbli eller lägretotalt skulle högrebostadsbidragen sett gemensamen
sammanboendespåberor degår generellt Dettainteansökan säga.att

i bostadenmångabostadskostnaden, hurinkomster, somav personerna
bostadsbidraguppbäri dag etc.

framgåskallklarttänkta modellenkonsekvenserna denFör att av
bostadsbidragetvadexempel visartagit fram femkommitténhar som

inkomstnivåer gällandeenligt detvid olikaskulle bli systemet resp.nu
bostadsbidrag.ansökanvid gemensam omen
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år18 och 29 barnExempel l Ungdomar mellan utan-

studiekamrat B.står bor tillsammans med sinför hyreskontraktet ochA
månad inkomst600 2 60 kvm. AzsBostadskostnaden 3 kr RoKär per

år år enligtgenomsnittlig i 1998000 kr inkomst27är per gruppen
årbudgetunderlag 2000-2002.Riksförsäkringsverkets

eftersomhar ingen till bostadsbidragEnligt nuvarande regler B rätt
kontrakt med hyresvärden. Vid beräkningen AzsB saknar av

bostadsbidrag skall den enligt förfogayta B schablon förutsättssom en
fråndras bostadskostnaden. medför den bidrags-Dettaöver att

grundande bostadskostnaden enligt dagens 160 kr. Vid2ärsystem en
ansökan bostadsbidrag kommer hela bostadskostnaden,gemensam om

månaden,6003 kr i bidragsgrundande.att vara

Diagram 1

årUngdomar mellan 18 29och barnutan

°NE
L:.i
W GemensamansökanÄ ..
U Nuvarande-O- system
-uNümOm

0 20 40 60 80 100
Inkomstför tkr/årB,

framgårAv tabellen A enligt det nuvarande uppbäratt systemet
bostadsbidrag med månaden.200 kr i Så länge Bzs inkomst understiger
60 000 kommerkr högre bostadsbidrag utgå hushållettill vidett att en

ansökan för närvarande.ängemensam
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år29 barn18 ochmellanUngdomar utanExempel 2 -

Bostadskostnaden ärmed delar.likabostadenoch BA äger gemensamt
bostadskostnad. Acsbidragsgrundandemånad högsta3 600 kr per

1998åriinkomstår genomsnittlig000 kr27inkomst är gruppenper
år 2000-2002.budgetunderlagRiksförsäkringsverketsenligt

eftersombostadsbidragutgår ingetgällandeEnligt det varsystemet
och lägsta800 krbostadskostnad 1haroch BAoch varomenaven

bostadskostnad 800 kr.1högrebidragsgrundande är än

2Diagram

år18 29 barnmellan ochUngdomar utan

1200

1000g
E
g 800
å Gemensam ansökan

600E 4- Nuvarandesystem
ä 400S
8

200nn

10020 40 60 800
tkr/årInkomst för

utgår ansökervilket bostadsbidrag A och BTabellen visar omsom om
året67 000 krOm B tjänarbostadsbidrag ängemensamt. ommer

ansökan.utgå vidinget bostadsbidragkommer att gemensamen
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Ensamstående med barn3Exempel -

3 RoK300 krBostadskostnaden 5årtvå 20 B. ärbarn 13harA resp.
förgenomsnittlig inkomstår125 000 krinkomst80 kvm. A:s är per

Riksförsäkringsverketsår enligt1998ikvinnor gruppen
år 2000-2002.budgetunderlag

eftersom Bbostadsbidragfår ingetregler BnuvarandeEnligt
hyresvärden.något kontrakt medharinneboende och intebetraktas som

enligtbostadsbidrag Bskall denberäkningen A:sVid yta ensomav
från bostadskostnaden. Dettaförfoga drasförutsättsschablon över

dagensenligtbostadskostnadenbidragsgrundandedenmedför att
bostadsbidragansökan3776 Vidkr.ärsystem gemensam omen

månaden,kr ibostadskostnaden, 5 300helakommer att vara
bidragsgrundande.

3Diagram

hushållEnsamstående med3. barn

2500 -

å I2000 I 2Gemensam ansökan,t
individuella1500

3 inkormtgränser
E l:"Gernensam ansökan,å 1000

förinkormtgränssom5
å ensamstående500

-O-Nuvarande system
0

0 20 40 60 80 100
för tkr/årInkomst B,

uppgår 1600 kr.Enligt det nuvarande bostadsbidraget tillsystemet
så låga hushålletvisar länge inkomster såTabellen B har kommeratt

tjäna beräkningentotalt ansökansett att gemensam aven om
bostadsbidraget sker med användande förinkomstgränsav samma som
ensamstående med barn, dvs. ochA:s Bzs inkomst läggs samman
varefter avdrag med 20 % för den del inkomsten överstigergörs av som
117 000 kr. Däremot vid beräkning individuellamed inkomstgrän-en

fråndvs. varje inkomst avdrag med 20 den del%görsser, av av
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förlorahushålletkommer att500 kr,överstiger 58 attinkomsten som
beräk-bostadsbidragetmed Bsöks ävenbostadsbidrag gemensamt om

bostadskostnaden.helanas

Ensamstående med barnExempel 4 -

år. B15två 13barn äroch harhyreskontraktetstår förA enresp.
Bostadskostnadendenne.medtillsammanstill borAarbetskamrat som
bidragsgrundandemånad 100 kvm. AzsRoK,4900kr5är per

iförår genomsnittlig inkomst män000 kr150inkomst är gruppenper
år 2000-2002.budgetunderlagRiksförsäkringsverketsår enligt1998

haneftersombostadsbidragfår interegler BnuvarandeEnligt
Vidhyresvärden.medkontraktoch inte harinneboendebetraktas som

enligtBskall denbostadsbidragAzsberäkningen yta ensomav
från bostadskostnaden. Dettadrasförfogaförutsättsschablon över

enligt dagensbostadskostnadenbidragsgrundandedenmedför att
bostadsbidragansökan602 kr. Vidblir 4system gemensam omen

månaden,kr i5 900bostadskostnaden,helakommer att vara
bidragsgrundande.

4Diagram

Ensamstående med barn4.

3000å
Cemensam ansökan,g 2500

i individuella2000 inkonstgransergå 1500 lilGemensamansokan,..3
1000 somforinkomstgräns

ensamståendeå 500
m -O-Nuvarande system0

Inkomstlör B. tk r/år

uppgår tabellendagens bostadsbidraget till 900 kr. AvEnligt 1system
framgår individuell inkomstgräns elleratt oavsett enom en

ensamståendeför blir bostadsbidraget lägreinkomstgräns användssom
ochvid tjänar 60 000 kri dag ansökan B cirkaän gemensamen om

däröver.
Även helt skulle inkomst blir lägre iB sakna bostadsbidraget änom

individuella inkomstgränser fortsättningsvis skulle gälla,dag ävenom
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förgällerreglerfalletfårvilket antas somsammavara om
sådant fallskall gällande. Ii dagsammanboende kvinnor och män vara

inkomstgränsuppgå 600 kr. Omtillbostadsbidraget 1korn att samma
bostadsbidragetemellertidensamstående hadeskulle användasförsom

sådant fall skullesaknade inkomst. Ii dag Bblivit högre än om
uppgå 600 kr.till 2bostadsbidraget

Ensamstående med barnExempel 5 -

medår, Btvå 15 och bostadenbarn, 13harA äger gemensamtresp.
delar.år. med lika18-29 förutsätts bostadenDearbetskamrat, äga

månad 100 kvm. A:s5 900 kr 4 RoK,Bostadskostnaden är per
år i000 genomsnittlig inkomst förinkomst 150 kr mänär gruppenper

år 2000-2002.år Riksförsäkringsverkets budgetunderlagenligt1998
950 kr.Både bidragsgrundande bostadskostnad 2och B harA en

Diagram 5

Ensamstående hushåll5. med barn

Gemensamansökan,j
individuella
inkomstgränser
Gemansamansökan,i
inkorrstgränssom

ensanståendeför
Nuvarande-O- system

60 80 100 120 140
Inkomst lör B, tkr/år

nuvarande uppgårEnligt bostadsbidrag till 000 kr. OmA:s 1systern
år60 000krBzs skulle enligt detinkomst Bzs bostadsbidragär per

uppgå till får sådant200 kr. Tillsammans och inuvarande A Bsystemet
fall bostadsbidrag månad.1 200 kr Vid ansö-ett om per gemensamen
kan bostadsbidrag skulle de komma barnfamilj ochattom anses som en
hushållets bostadsbidrag skulle inkomstförhållandenvid blisamma

månad.1600kr Det först uppgårBzs inkomst till cirkaär närper
året100 000 kr hushållet totalt fåskulle lägre bostads-sett ettom som

bidrag i dag.än
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reformenförKostnaderna10.1.5

förkostnadernaberäknai uppdragRFVKommittén har att engett
vadmedenlighetibostadsbidragsberättigadekretsenutvidgning av

gjordBeräkningen1995/96:BoU11. äranfört bet.Bostadsutskottet
bostadsbidragsmottagareensamståendei antaletutgångspunktmed som

ensamstående ungdoms-609totalt 49i maj 1998. Avregistreradevar
iinneboendeha152 2 %1bostadsbidraghushåll med uppgavs

hushåll med bamensamstående078totalt 197Avbostaden. uppgavs
bostaden.inneboende iellerbarnhushåll ha3 %6 408 vuxna
inneboendefrån antaletutgåtthar RFVberäkningenVid att per

bostadsbidragsmottaga-nuvarandeoch endast denhushåll är en person
inneboendesuppgifter definns ingabeaktats. Detharinkomst omrens

inneboen-utgått från dendärförberäkningarna harI attinkomster. man
inneboende hosbarnfamilj ochkr iunderstiger 58 500des inkomst att

reformenförkostnadernaTabell 1inkomst.saknarungdom peranger
ar.

medbostadsbidragsmottagareensamståendehushåll antalAntal är
maj 1998.bostadsbidragsregistret ienligtinneboende

underfå bidraghushåll höjdahushåll beräknasdeBerörda är som
reformen.föreslagnaden

vilket100-tal kronor,lägreavrundas tillBostadsbidrag närmast
uppståhushåll kanenskilt endastkostnadsökninginnebär somatt per

100-tal kronor.hela

Kostnader for reformen1Tabell

Totalkost-MedelkostnadAntal pervarav
hushåll nadhushåll berörtberörda perper

%kr% krstst
600 67269556 71308 20 56408Barnfamiljer
200 333 5534 0921152 869 75Ungdomar

10010 822 8009687560 29 42177Summa

RiksförsäkringsverketKälla:

år uppgår således kr. Dennakostnaden till 10,8 miljonertotalaDen per
i beräkningenhögsta möjliga eftersom detkostnad i denär settstort

påverkar bostads-inneboende inkomsterden saknarantagits att som
inneboendes inkomstermöjligt beakta debidraget. Om det attvore

fåri praktiken finnas de sänkt bidrag.skulle det som
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bedömningKommitténs10.1.6

skallsammanboendeNågon kretsenutvidgningBedömning: somav
bostadsbidrag skall inteansöka göras.eller kan gemensamt om

jämställadet endast aktuellttillkännagivanderiksdagensEnligt är att
samboendebostadsbidragshänseende medsammanboende i mänandra

förstås såmåstei dag.enligt de regler gäller Dettakvinnoroch attsom
bostadsbidragsberättigade tillutvidgning kretseneventuell aven

endastsamlevnadsformtillsammans oberoendebor avsompersoner
ochbor tillsammansberöra ungdomarskulle komma att personersom

dethushåll båda fallen under förutsättningmed barn; iibor attettsom
hushållettvå de bidrags-bidragssökande i ochflerinte bor än att

folkbokförda adress.sökande är samma
ifrågasättaskommitténs mening det varförEnligt kan personer som

skall ansökamakar/partner eller samborbor tillsammans attutan vara
skäl till justbostadsbidrag Ett grundläggande attgemensamt.om

och sambor skall ansökasammanboende makar/partner gemensamt
hushåll finnas ekonomiskdet i dessa utbreddtorde att ansesvara en

förKommitténs intervjuundersökning har visat detgemenskap. att en
idel de bor bostad attutanstor samma varaav personer som

fråga deprovisoriska boenden ochmakar/partner eller sambor är attom
någoni inte ekonomiskbor bostaden har annan gemen-personer som

uppfattning intebostadskostnaden. enligt kommitténsskap Det ärän
rimligt alla sammanboende skall ansöka bostadsbidragatt gemen-om

mellanoberoende vilken ekonomisk gemenskap finnssamt, av som
framståExempelvis skulle det mindre inne-dem. välbetänkt ensom om

påverka ensamståendeboendes inkomst skulle bostadsbidraget för en
förälder. Vid byten inneboende storlekskulle bostadsbidragetstäta av

fråndessutom kunna variera kraftigt tid till annan.
för sammanboendeFör ansökan andra änatt en gemensam

makar/partner och sambor överhuvudtaget bör hus-skall tänkbarvara
hållsgemenskapen enligt kommittén innefatta ekonomisktstörreett
samarbete enbart kringsamarbete bostadskostnaden. Detän ärett

föreställa uppståemellertid lätt sig vilka bevissvårigheter kanatt som
det gäller tillräckligt hushållsgemen-väl utveckladnär avgöraatt om en

Ävenskap föreligger. detta talar kretsen bostadsbidragsberätti-mot att
gade utvidgas till tillsammansbor oberoende samlev-personer som av
nadsform.

Det bör dessutom uppmärksammas vissa i dagatt personer som
uppbär bostadsbidrag kan komma förlora härtillrättenatt om samma
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gällande.blisambor skallför makar/partner ochgällerregler som
ochbostadsbidragi dag uppbärungdomExempelvis skulle somen som

år kommaeller äldre29medtillsammansbor är attsomen person
har vissaansökan. Vidarevidbostadsbidragetförlora gemensamen

inneharellerhyrbostad ochdelar äger,gemensamtsompersoner
för sig ansökamöjlighetbostadsrätt i dagmedbostaden att omvar

bostads-totalaansökan skulle detVidbostadsbidrag. en gemensam
Ävenupphöra.till och med heltbli lägre i dag ellerkunnabidraget än

uppfattningenligt kommitténskonsekvenser talarredovisade mot attnu
ansökaskall kunnaoch samborsammanboende makar/partnerandra än

bostadsbidrag.gemensamt om
fram visarkommittén tagitexempelDe att gemensamensom

leda till högrebostadsbidrag inte generellt kanansökan sägas ettom
enligt detbostadsbidragbidrag ansökaneller lägre änett en om

utgå vidVilket bidrag kommernuvarande attsystemet. en gemen-som
för ochi utsträckning inkomsternaansökan beror stor avvar ensam

framgår redovisadebor i bostaden. Som dede personer som av ovan
år främst för demdet bland ungdomarna mellan 18 och 29exemplen är

låga fördel-inkomster det skulle ekonomisktmed mycket som vara
bostadsbidrag tidigare framförtsaktigt ansöka Somatt gemensamt.om

intervjuundersökningen dock detyder resultatet attav samman-
sig i nämnda oftast provisoriska ochboende det rör äromsom grupp

någon beträffandeekonomisk gemenskap samarbeteutöver ettatt
Någon föreslåbostadskostnaden sällan föreligger. anledning att en

utvidgning de skall ansöka bostadsbidragav personer som om gemen-
uppnåshänsyn till de ekonomiska fördelarmed skulle kunnasamt som

för denna föreligger därmed inte.grupp
ensamstående hushåll delasdet gäller med barn där bostadenNär

hushåll,make/partner för detmed eller sambo skulle dessaänannanen
fall individuella inkomstgränser gälla, ifortsättningsvis skulleävenatt
många fåfall ilägre bostadsbidrag vid ansökan änett en gemensam

sådan ensamståendekonsekvens hushålldag. En för med barn en-
talarredan enligt kommitténs uppfattning starktutsatt motgrupp en-

ändring reglerna.av
bakgrund det anförda finnerMot kommittén det saknasattav

bärande skäl utvidga tillkretsen bostadsbidragsberättigadeatt att
omfatta alla bor tillsammans, oberoende sarnlevnads-personer som av
form. avstårKommittén därför från någotlägga fram förslagatt attom
andra makar, och sambor ellerän partner motsattpersoner sammaav

skallkön ansöka bostadsbidrag tillsammans.om
Med hänsyn till ansökan i vissa fall leda tillkanatt etten gemensam

högre bostadsbidrag har kommittén dock modelläven övervägt somen
innebär samtliga bor tillsammansatt utan att.personer som vara
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så skulle få ansökasambor, önskademakar/partner eller de omom
dettillsammans. Vad talar denna lösningbostadsbidrag är attmotsom

sig stötande de bor tillsammanskan utan attte varaom som
fåreller sambor ansöka bostadsbidragmakar/partner gemensamtom

skall det. Därmedde makar/partner eller sambormedan är görasom
samlevnadsformer eftersträvatslikabehandlingskulle den av som

dennaförlorad. Enligt kommitténs uppfattning bör därför inte heller
lösning förordas.

blir således någonSlutsatsen utvidgning kretsenatt samman-av
boende skall ansöka bostadsbidrag skallinte göras.gemensamtsom om
Enligt kommitténs uppfattning innebär bostadsbidragslagendetta att

så framgårbör förtydligas det det ochendast makar/partneräratt att
eller bostadsbidragsambor kön skall ansökamotsattsammaav som om

Ett förtydligandemotsvarande bör i lagengörasgemensamt. om
så framgårbostadstillägg till pensionärer det denna lagävenatt attav

det endast sambor kön eller kön och inte andraär motsattav samma av
delar bostad likställs med makar och registreradepersoner som som
lagändringarDessa torde dock ligga utanför kommitténspartner. upp-

drag.

10.2 Kommitténs bedömning andraavseende
rättsförhållanden

lO.2.l Reglering förhållandeninbördesparternasav

NågonBedömning: rättslig regering förhållandenade inbördesav
mellan bor tillsammans hushållsgemenskapipersoner som en annan
bör inte införas.

utgångspunktDet kan med i intervjuundersökningen konstateras att
sammanboendet långunderäven tid föreliggeroch detvaratom en en

ekonomisk gemenskap mellan de så innehållersammanboende denna
gemenskap inte den ekonomiska sammanflätning uppståroftasom
mellan makar, och sambor i och med uppbyggnadenpartner ettav

hem. En reglering sikte ekonomiskgemensamt tarsom en
utjärrming, med exempelvis sambolagen modell, skulle med storsom
sannolikhet i flestade fall sig helt främmande för kontrahentemate

tillsammansbor i hushållsgemenskap. ocksåDet skulle blisom annan
svårt under vilka förutsättningar sådan reglering skulleatt ange en vara
gällande. Kommittén delar Familjelagssakkunnigas uppfattning att en



104Överväganden SOU 1999:reglering...angående rättslig328 en

inte börregistreringanmälan ellerförutsätterregleringfrivillig som
ianvändaskunna kommasådan reglering skulleEninföras. att

borgenärer.skada försyfte eller tillskatteundandragande partensena
skullesammanboendededet intekan dessutom ärDet antas att som

anmälanskulleregleringenbehov görai bäst omsomavvara
låta sig.eller registrerasammanboendet

hushållsmed-hushållsgemenskapslagfinnsI Norge som ger enen
bostadbetalningi vissa fallmöjlighetlem övertamotatt gemensam

hushållsmed-delvis tillhörhelt ellerbohagoch somgemensamt annan
vid upplös-främstSåvitt erfara tillämpas lagenkommittén kunnatlem.

inteuppfattning detkommitténssamboförhållanden. Detning är attav
vid sidansådan reglering till lösennågot behovfinns rätt omomav en

makar,tillsammansde borsambolagen. För utan att varapersoner som
förmögenhetsrättsligafinns möjligheteller sambor attpartner genom

åstadkomma bostad ochfång ägarbyteeller testamente avgenom
bohag.

intervjuundersökningenframkommit vidbakgrund vadMot av som
i övrigtkommitténs bestämda uppfattning inte hellerenligtfinns det

således intenågot rättslig reglering. Kommittén läggerbehov av en
förhållande.något inbördesförslag regleringfram parternasom en av

Arvsfrågor10.2.2

finnas i sammanhangDet kan skälBedömning: över-att ett annat
iarvsskattereglema för vissa dem bor tillsammansväga enav som

hushållsgemenskap.annan

framgår inte ovanligtkommitténs intervjuundersökning detSom ärav
hushållsgemenskap, skri-fall släktingar i dessai där sammanboratt en

förmån och barn hartill för varandra. Makar, sambortestamentever
tillhörredovisats, till högre gmndavdrag och dedock, rätt ettsom ovan

också förmånlig ochskatteklass andra arvsberättigadeänmeren
ofta framför alltDetta upplevs orättvist,testamentstagare. av sam-som

manboende syskon.
tillfallerarvsskattesynpunkt det likgiltigt egendomenUr är om

någon eller testamentsförordnande. Arvsskattengenom arv genom
påverkas inte heller faktiskahur den relationen Syskon levtär.av som

fårtillsammans under helt liv ioch har efter varandraarvsrättett vuxet
arvsskattehänseende läge sambor skrivitsämre änett testamentesom
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samboförhållandet endastvarandra, varatförmån för äventill enom
går bort.dentidkort när ena

finnasuppfattningkommitténsdet enligtbakgrund kandennaMot
syskon.sammanboendesärskilt förarvsskattereglema,skäl överatt se

ibör dockokomplicerad,inte övervägas annatfråga, ettärDenna som
sammanhang.

Fastighetsrätten10.2.3

fastighets-regler inomNågot ytterligarebehovBedömning: av
hus-itillsammansområde borförrättens annanensompersoner

föreligger inte.hållsgemenskap

bestämmelserfrämstdetfastighetsrättengällerVad är avsersom
Deför sammanboendebetydelseharbostaden merpersoner.som

bostadsrättslagstift-hyreslagstiftningen ochibestämmelsernacentrala
såvälsammanboende inomtillhänsynningen utomtar som

det intedärförtillämpningsområde. Kommitténsambolagens attanser
någon reglering.ytterligarefinns behov av

pensioneringenallmänna10.2.4 Den m.m.

arbetsskade-pensioneringen,den allmännaVad gällerBedömning:
tjänstepensioneringenefterlevandeskyddet inomochförsäkringen

någon reglering förinföra särskildskäldetsaknas att sompersoner
hushållsgemenskap.ibor tillsammans annanen

kommitténtjänstegrupplivförsäkringama konstaterarAngående
överenskommelserinnehållet regleras efteri dessa försäkringaratt

de harändåvill pekaarbetsmarknadensmellan attparter men
få förinskränkningar kan negativa konsekvenservissa samman-som

hushållsgemenskap.iboende annan

inver-den allmännabestämmelserna inomBeträffande pensioneringen
samboför-fall äktenskap/partnerskap och kvalificeratkar i flertalet

samboförhållande därhållande utfallet pensionens storlek. Ettav
varandraseller varittidigare varit gifta med varandrainteparterna

haft tillsammanseller där de inte har eller har barnregistrerade partner
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inte såvitt bostadstillägginverkar däremot pensionema utom avser
Någottill pensionärer. skäl jämställa sammanbor iatt personer som

hushållsgemenskap föreliggermed sambor därmed inte.annan
gäller till bostadstillägg till inteVad pensionärer dennarätten är

någonknuten till form samlevnad. För makar/partner och samborav av
årsinkomstenkön sammanlever skall för ochmotsatt som en avvar

dem beräknas hälften och värdetderas sammanlagda inkomstutgöra av
förmögenheten skall beräknas hälften deras sammanlagdautgöraav av

Något attförmögenhet. skäl likställa andra sammanborpersoner som
med makar/partner såvittoch sambor gäller förberäkningssättet
bostadstillägg föreligger knappast. Som kommittén förordat i avsnitt
l0.1.6 borde förtydligande i lagen bostadstillägggörasett om -
motsvarande i bostadsbidragslagen så det lagen fram-sätt attsom av-
går det endast sambor och inte andra delar bostadäratt personer som

likställs med makar och registrerade partner.som
arbetsskadeförsäkringenInom påverkas efterlevandelivräntoma av

äktenskap, partnerskap och kvalificerat samboförhållande. Ett sambo-
förhållande där inte tidigare varit gifta eller registreradeparterna

med varandra, inte har eller hafthar barn tillsammans och intepartner
heller väntade barn tillsammans försäkradeden avled, beaktas inte inär
arbetsskadeförsäkringen. Det finns den bakgrunden inte anledningmot

i detta sammanhang andra borövervägaatt att personer som
tillsammans skall efterlevande.anses som

efterlevandeskyddetVad gäller kaninom zjdnstepensioneringen
familjeskyddet inom ITPK och Avtalspension SAF-LO ändras genom

särskilt förordnande. förmånstagareValet begränsas dock i kom-ett av
munalskattelagen. Enligt 3l§ kommunalskattelagen dess anvis-och
ningar kan i dag förmånstagare insättas make, maka sambosom av

eller kön, registrerad eller barn till enderamotsatt partnerav samma
Ävenden försäkrade eller dennes make/partner eller sambo. tidigare

make/partner eller sambo och dessas ingårbarn i den krets kansom
förmånstagare. För bor tillsammans iattvara personer som en annan

hushållsgemenskap skall kunna insättas förmånstagare krävssom en
utvidgning förrnånstagarkretsen i kommunalskattelagen. Dennaav
fråga får ligga utanför Samboendekomrnitténs uppdrag över-anses att
vaga.

När det slutligen gäller tjänstegrupplivförsäkringarna inskränks i de
flesta fall möjligheten make/partner,sätta sambo elleränatt annan
bam förmånstagare restriktionen grundbeloppet endastsom attgenom
betalas till den efterlämnar make/partner,ut sambo eller barn.som
Inom TGL-S finns ytterligare begränsning. Med sambo i dennaen
försäkring endast sambo kön. Tjänste-avses motsattav
grupplivförsäkringarnas innehåll regleras överenskommelsergenom
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häröver.kan inteocharbetsmarknadensmellan styrastatenparter
nackdeltillinskränkningenemellertid konstatera ärKommittén kan att

kategoriernanågon angivnainom deinte efterlämnarför sompersoner
syskon,förälder,förmånstagarförordnande tillvill skrivaoch ettsom

någoneller person.annan

gällerdetbedömningKommitténs10.3 när

förreglering särborbehovet av

iNågot reglering försärskildbehovBedömning: annanpersonerav
föreligger inte.sammanborhushållsgemenskap inte permanentsom

situationerdeskall kommittén uppmärksammadirektivenEnligt även
hushållsgemenskap varandramedlever idär utan attpersoner

tagitintervjuundersökning harKommitténsbo tillsammans.permanent
ellermakar/partnersikte sammanbor utan attpersoner som vara

inte funnitkommittén naturliga skäldetta material harsambor. I av
hushållsgemenskapernågra exempel permanentutan samman-

således något underlag förKommittén har inte egentligtboende. att
uppfattningdenna ellerbedöma storleken omgruppens egenav grupp

rättslig reglering.behovet av
framgått något behovkommittén inte funnithar dockSom avovan

något rättsområde förreglering inom permanent samman-personer som
hushållsgemenskap eller sambor.gifta/partnerbor i utan att varaen

hushållsgemen-Något särskild reglering ibehov för personer annanav
heller före-inte torde därmed inteskap sammanborpermanentsom

sådant faller inomfall saknas i de avseendenligga. I behovvart som
uppdragkommitténs överväga.att
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förslagenGenomförandell av

kostnadernabedömningKommitténsll.l av

förslagenför

förordasinformationsinsatserfrån deBortsettBedömning: som
nämnvärda kost-någramedförainteförslagkommitténskommer att

allmänna.detförnader

blisambolagochförslag kommer attkommitténsEnligt sammaen
Samtidigtsambor.homosexuellaochheterosexuellaförtillämplig

och hetero-homosexuellamellanskillnadernarättsligadeundanröjs
finnsdetomotiverade, dvs.mån dessa näri densambor ärsexuella

intesamborolikamellan de mot-sådana skillnader somgrupperna av
partnerskapingåttmellanskillnader resp.personer somsvaras av

förtyd-ochockså förändringarföreslår vissaKommitténäktenskap. av
betydandekommitténförordarVidaresambolagen.iliganden att

informationsinsatser görs.
beräknasförordar kankommitténinformationsatsningDen som

Även behovetallmänna.kostnader för detvissamedföra avom
kontinuer-kraft krävsträder ireglernadeinformation störst närär nya

informationsinsatser.liga
enbartsambolagenregleringen i rörbeträffandeförslagKommitténs
konse-samhällsekonomiskafår ingaochmellan enskildaförhållandet

Även sambormellanlikställdhetenrättsligautvidgadedenkvenser. av
enskilda.förhållandet mellanfrämstkönoch rörmotsattsamma

lagstiftningenjävsbestämmelser isamtligaExempelvis kommer som
sambortillämpligablikönsambor ävenförgäller att avmotsattav

samborocksåemellertidUtvidgningen medförkön. att avsamma
bidragförmåner ochberättigade till vissablikommerkön attsamma

i dennatillkommittidigareintefrån allmännadet grupp.personersom
såsomsituationer,speciellaförmåner i mycketoch bidraggällerDetta

teckenspråks-närståendevård bidrag förochförersättningexempelvis
kostna-bedörrmingKommitténsföräldrar.för vissa ärundervisning att



Genomförande334 förslagen SOU 1999: 104av

dema härför kommer försumbara. sådanaFörslagenatt vara som
kommer med andra 0rd inte någramedföra nämnvärda kostnader.att

11.2 Kommitténs bedömning vad gäller
ikraftträdande

Bedömning: Kommitténs förslag bör kunna träda i kraft den
1 januari 2001.

De ändringar kommittén föreslår förutsätter informationsinsatseratt
förbereds innan förslagen kan träda i kraft. Därutöver tidsåtgångenär
för beredningen förslaget avgörande för ikraftträdandet. Enligtav
kommitténs bedömning bör det dock möjligt med ikraft-ettvara
trädande den 1 januari 2001.

samboförhållandenFör upphör före ikraftträdandet skallsom nuva-
rande bestämmelser tillämpliga. ochI med ikraftträdandet upphörvara
lagen homosexuella sambor.om
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direktivGenerella12

bedömningKommitténs12.1

jämställd-förhar betydelseframlagda förslagenBedömning: De
mellan könen.heten

regeringenshaft beaktasina direktivenligtUtredningen har ävenatt
redovisasärskilda utredarekommittéer ochsamtligatilldirektiv attom

offentligadir. 1992:50,regionalpolitiska konsekvenser prövaattom
jämställdhetspolitiskaredovisa1994:23,åtaganden dir. attom

förredovisa konsekvenserdir. 1994:124konsekvenser attsamt om
1996:49.dir. Debrottsförebyggande arbetetoch detbrottsligheten nu
ochden januari 1999direktiven upphävdes 1redovisade ersattes av

kommittéförordningen 1998: 1474.ibestämmelser
för förslagenkostnadernakommitténs bedömningharkap. 11I av

kapitel.inte berörs i dettavarför kostnadsaspektemaredovisats,
betänkandekommittéförordningen förslagen iI 15 § sägs ettatt om

ikonsekvensernasjälvstyrelsen, skallden kommunalabetydelse förhar
förslag hargälleri betänkandet. Detsammaavseendetdet när ettanges

förbrottsförebyggande arbetet,brottsligheten och detförbetydelse
små före-landet, föri olika delaroch offentlig servicesysselsättning av

ikonkurrensförmåga övrigtvillkor iellerarbetsförutsättningar,tags
ochkvinnormellanföretags, för jämställdhetenförhållande till större

målen.nå integrationspolitiskamöjligheterna deförellermän att
betydelseförslagenframlagdakommitténs bedömning har deEnligt

sambo-slagit fastKommittén harjämställdheten mellan könen.för att
minimi-syfte bereda denövergripandelagens parten ettatt svagare

fortsättningsvis skallsamboförhållandes upplösningskydd vid ävenett
vissasyfte harskall uppfylla dettabestå. sambolagen till fulloFör att

skyddet förföreslagits.ändringar i lagen Genomutvidgningar och att
ökadbidra tillförstärks förslagen kunnatordeden parten ensvagare

särskiltkankvinnor. detta sammanhangjämställdhet mellan och Imän
andramöjligheter sambo harklarläggandet vilkanämnas att utanenav
bådasamboförhållande upphöramedverkan bringa närattettpartens

för jäm-betydelsei den bostaden.bor kvar Avsamborna gemensamma
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ocksåställdheten förslaget interimistiskär kvarsittningsrätt. Genomom
dessa förslag ökar det rättsliga skyddet för den och för-partensvagare
slagen fåkan komma särskild betydelse för dem far illa iatt som

Ävensamboförhållanden. förslaget utvidga sambolagensattom
tillämpningsområde till omfatta sambors fortskaff-att gemensamma
ningsmedel förstärkt skydd för den eftersom denett partenger svagare
ekonomiska jämställdheten mellan i samboförhållande där-parterna ett
med torde öka.

I övrigt kommittén inte förslagen får någon sådan inverkanattanser
på de i kommittéförordningen områdenanämnda någon särskildatt
redovisning konsekvenserna motiverad.ärav
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Författningskommentar13

lageniändringtill lagFörslaget13.1 om

sambors1987:232 gemensammaom

hem

rubrikLagens

iredovisatshärför harMotivenSambolagen.skallrubrikLagens vara
4.2.avsnitt

1§

motordrivnaochbostad, bohaggäller samborslagDenna gemensamma
fortskaflningsmedel.

tillsammansstadigvarande bor itvåMed sambor sompersoneravses
hushåll.parförhållande och har gemensamtett

därsamboförhållandentillämplig sådanaendast påSambolagen är
registreradellergiftsamborna partner.ingen ärav

tillämpningsområde.reglerar lagensParagrafen
tillägggäller. Ettden egendom lagenbeskrivsförsta stycketI som

innebärbestämmelseni ävenhar gjorts att gemensammasom
Skälenregleringen.omfattasfortskaffningsmedelmotordrivna av

medVadi avsnitt 4.4.7.3.redovisats gemensamthärför har avsessom
till 5i kommentarenfortskaffningsmedelmotordrivet anges

sambor.med begreppetvadstycketandraI som avsesanges
iredovisatshardess tillkomstBakgrunden tillDefinitionen är ny.

begreppetdefinitionensaklig ändringEnavsnitt 4.3.4.1. är att genom
såvälsamboroch omfattarkönsneutralhar gjortstvå avpersoner

förutsättningardefinitionen dekön. I sommotsatt angessammasom
föreligga.samboförhållande skalluppfyllda förskall ettatt ansesvara
1986/87:1motivuttalandena ienligtNågon vadändring prop.av som
avsedd.intesamboförhållande föreligga dockskallför ärkrävs ettatt

faktiskadenstadigvarande inte baragäller begreppetNär det avses
framtiden.avsikt förderastillsammansbotttid ävenutanparternasom

sammanboendefall oklart huruvida äri vissakan dockDet ettvara
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bli stadigvarande, någontänkt grund deatt t.ex. attav av
behållitsammanboende sin tidigare bostad och fortfarande folkbok-är

påförd den adressen. kan bliDet härvid aktuellt helhets-göraatt en
för samboförhållandebedömning föreligger. tvek-Iavgöraatt ettom

fall liksom förbör, närvarande, den tid faktisktparternasamma som
bott tillsammans spela roll. riktmärke månaderDet angettssexom som
i 1986/87:l skall gälla framöver. Kortare tid kan dockävenprop.

andra omständigheter frågagodtas talar för det stadig-äratt ettom om
varande sammanboende, förekomsten inbördest;ex. testamente.av

Vad främst skiljer samboförhållande från sammanboende iettsom
hushållsgemenskap frågadet skall sammanboendeär attannan vara om
parförhållande.i parförhållandeBegreppet bådeinnefattarett

heterosexuella och homosexuella förhållanden. Beträffande den
innebörden begreppet hänvisas tillnärmare avsnitt 4.3.4.1. För deav

sammanboende själva torde det normalt inte uppstå några svårigheter
de sammanbor parförhållandeiavgöra eller inte. Om deatt ärettom

härom bör det ankomma den bestriderparten att ettoense som
parförhållande föreligger redovisa omständigheter stöderatt som
bestridandet jfr 1986/87: 1.prop.

När det gäller innebörden begreppet hushåll har dettagemensamtav
redovisats i avsnitt 4.3.4.1.

Bestämmelsen i tredje stycket innebär förtydligande detett attav
för sambolagens tillämplighet krävs samborna inte gifta elleräratt
registrerade någonOm samborna sedan samboförhållandetpartner. av
inletts gifter sig ingåreller registrerat partnerskap sambolagensär
reglering tillämplig på förhållandet fram till denna tidpunkt, jfr 2

2§

Ett samboförhållande upphör
samborna eller någon dem gifternär ellersig ingår registreratav

partnerskap,
samborna flyttar ellerisär,när
någon samborna avlider.när av

fall1 upphör samboförhållande ansökanannat från ellerett när en
båda samborna bodelningsförrättare skall förordnas enligt §att 27om
eller få bo kvar bostadenrätt i enligt §att 29 inkommer till dom-om ensam
stol eller sambo väcker talan angåendenär Övertagande bostaden av
enligt 23
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avsnittiredovisatsbestämmelsen hartillBakgrundenParagrafen är ny.
deuppräkninguttömmandeskerparagrafenI4.3.4.2. aven
haskallsamboförhållandeförkrävs ansesomständigheter att ettsom

upphört.
samboförhållandetförsta punkteniInledningsvis ett upp-attanges

ingår registreratgifter sig ellersamborna någon demellerhör när av
sambomasituationsåvälsålunda den attHärmedpartnerskap. avses

varandramedpartnerskapingår registrerat attellergifter sig avensom
någonmedpartnerskapingår registreratsig ellergiftersamboma annan

sambo.sinän
sambo-upphörpartnerskapregistrerarsig ellergiftersamboNär en

tillämpligblirinte längresambolagenmeningeni denförhållandet att
registreratelleringående äktenskapför part-förhållandet. Dagen av

förhållandet upphör.dagdenskallnerskap somanses
sambomasamboförhållandeupphör närpunktenEnligt andra ett

gällerdet avgörasvårigheter uppkommakanVissa när attflyttar isär.
hafaktiskt sambomabörskett. Rentdettatidpunktvid vilken anses

gällerhåll.på Dettasig ävennågon bosattdemflyttat isär annatnär av
sambomaHarbetraktasinte kanboendetdet permanent.somnyaom

adressändringförbör datumetadressfolkbokfördavarit somsamma
tidpunktdenfolkbolcföringsmyndighetentillanmäls senaste somvara

upphört.haförhållandet skall anses
samboförhållande upphör närpunktentredjeI att ett avenanges

intesambolagenblirbåda avlidersambomaOmavlider.samboma
enligtbodelningpåkallandebestämmelsernaeftersomtillämplig avom

17 §enligtbehovsprövningenenligt 23bostadÖvertagande9 av
detförfogaiinskränkningama överrättenoch att gemensamma

efterlevandeförmån för dentillgällerenligt 24 § endasthemmet
samboförhållandet upphörslå fastNågon anledningsambon. attatt om

därmed inte.avlider föreliggerbåda samboma
stycket kanförstaenligtsamboförhållande inte har upphörtOm ett

bådaellerenderastycketenligt andraupphöra närdet bringas att sam-
inkom-kvarsittningsrättellerbodelningsförrättareansökanbomas om

väcks vidbostadÖvertagandedomstol eller talantill när avommer
samboför-viljeförklaringansökanSjälvadomstol. attanses som en

till dom-ansökningen inkommermedupphöra. I ochhållandet skall att
boändock fortsättersambomaförhållandet upphört. Omhar attstolen

åter-samboförhållandetbli aktuelltkan dettillsammans prövaatt om
betraktasammanboendeuppstått eller är attparternas annansomom

helhetsbedömningefterhushållsgemenskap. börDetta avgöras aven
i varje enskilt fall.omständigheterna
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inkommit till dom-målet ansökaneller ärendet efter detAvskrivs att
såvida harsamboförhållandet återupptagits det intehafårstol anses

upphört sätt.annat

egendomSambors

Avsikten med dess införandeMellanrubriken ärär ettattny.
vad sambolagens olika delar reglerar.tydligare sätt ange

3§

följeri intesambors bostad denna lag,Med annatgemensamma avses om
§6av

någon inneharegendom samborna eller dem ellerfast ägersom av
finns på avseddmed det byggnad egendomentomträtt, ärom en som

innehassambornas hem och egendomengemensammasom
ändamål,huvudsakligen för detta

någonfast egendom samborna eller innehar meddemsom av
i föreningnyttjanderätt med byggnad elleregendomen sambornasom

någon dem byggnaden avsedd sambornasäger, ärav om som
hem och egendomen innehas förhuvudsakligen dettagemensamma

ändamål,
någonbyggnad eller del byggnad demsamborna ellerav som av

innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller liknande rätt,annan om
byggnaden eller byggnadsdelen avsedd sambornasär som gemensamma

innehas huvudsakligen ändamål,hem och för detta
någon4. byggnad eller del byggnad harsamborna eller demav som av

framdeles förvärva med bostadsrätt förhandsavtalenligträtt att som
i 5 kap. bostadsrättslagen 1991:614, gäller lägenhetsägs rättenom en

avtalet träffades avsedd bli sambornasnär attsom var gemensamma
hem och innehas huvudsakligen för ändamål.dettaatt

fårSamborna i bådadem undertecknad handling tillanmälaen av
inskrivningsmyndigheten fastighet lagfaren för dem elleräratt en som en av

för vilken dem inskriven innehavaretomträtt är ären en av som gemensam
båda.bostad för dem

4§

Med sambors bohag i denna följerlag, inte annatgemensamma avses om av
hushållsmaskiner6 möbler, och inre lösöre för detärannat avsettsom
hemmet. Till bohag sådanträknas inte bohaggemensamtgemensamma som

används uteslutande för den sambons bruk.ena
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Ändringama endast§§.och 3 är2nuvarandeParagrafema avmotsvarar
paragrafbeteckning.ändradberorredaktionell ochart

5§

dennafortskaffningsmedel imotordrivnasamborsMed avsesgemensamma
används ifordonmotordrivetsådantföljer 6lag, inte somannat avom

fortskafihingsmedelmotordrivetTillhushållet.det gemensamtgemensamma
bruk.sambonsuteslutande för denanvändssådanträknas inte enasom

fortskaffningsmedelmotordrivetföranledsochParagrafen attär avny
sambolagen.föreslås omfattas av

moped,motorcykel,bil,fortskaffningsmedelmotordrivetMed avses
tilljfrflygplan kommentarenmotordrivnamotorbåt ellertraktor,

kommentar,Brottsbalken Enm.fl.,Holmqvist, Lena,BrB,§8 kap. 7 -
Även begreppet.omfattastordesnöskoter1998. av

ianvändsdetfortskaffningsmedelmotordrivet är gemensamtEtt om
Medföljer 6såvidahushållet, inte ettattdet annat avgemensamma

hushålletanvänds i detfortskaffningsmedelmotordrivet gemensamma
från sambomastransportmedel till ochdetexempelvis utgörattavses

förelleraktiviteter,andraskola, barnensdaghem,tillarbetsplatser,
hushållet. Omtillanknytningharärendenandrainköp och som

brukför sambonsuteslutandeanvändsfortskaffningsmedlet ansesena
fortskaffningsmedel.motordrivetdet inte gemensamtettsom

6§

fort-motordrivnaochbostad, bohagsamborsTill gemensamma
förhuvudsakligenanvändsegendomskaflningsmedel räknas inte som

fritidsändamål.

bestämmelseniTillägget ärnuvarande 4Paragrafen enmotsvarar
fortskaffningsmedelmotordrivnasambomasföljd att gemensammaav

skalloch bohagbostadbeträffandeLiksomomfattas lagen.skall av
dessegendomenfrånundantas denegendomdenna omgemensamma

fritidsändamål.användning förhuvudsakliga är

7§

förvärvats för§§ ochegendom 3-5Sådan i gemensamtsomsom anges
samborättsgods.sambornasbegagnande utgör

egendomfråga igäller dock detstycket inteFörsta är som avsesomom
enligt 10traflatavtal sambornaföljer§ eller8 annat somavom
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Paragrafen första definieras huvudregelnI stycket vad enligtär ny. som
med begreppet samborättsgods, avsnitt 4.4.7.2. Egendomavses se som
samborättsgods kan sambors bostad, bohagutgör vara gemensamma

motordrivet fortskaffningsmedeloch förvärvats för gemensamtsom
begagnande. Om samborna har flera bostäder eller gemensamma
fortskaffningsmedel förvärvats för bruk kan samtligagemensamtsom

samborättsgods. Beträffande motordrivet fortskaffningsmedelutgöra
vid bedömningenbör det detta förvärvats för gemensamtav om

sakna betydelsebegagnande faktisktsamborna rentvem av som
Ävenframför det. den sambon saknar exempelviskörkort kanom ena

bil förvärvad för bruk.gemensamten anses vara
förvärvatsEgendom under samlevnaden innanparternasom av men
tillämplig förhållandetsambolagen blev kan komma utgöraatt

samborättsgods sambolagen i förhållandetskede blirettom senare av
tillämplig. Detta gäller förhållandetexempelvis vid förvärvs-om
tillfället inte tillräckligt stadigvarande dåeller parternavar om en av
fortfarande gift håll. För egendomen skall utgöraannat attvar
samborättsgods krävs dock vid förvärvstillfälletatt parterna

i parförhållandesammanbodde och hushållhadeett gemensamt samt
förvärvadesegendomen för bruk.att gemensamt

Egendom förvärvats före samlevnaden däremot normaltutgörsom
inte samborättsgods. Det kan dock uppkomma situationer där förvärvet

såskett i anslutning till samlevnaden stårnära inleds det klartatt att att
syftet med förvärvet egendomen varit den skall begagnasattav

sådant fallI torde egendomen samborättsgods.gemensamt. utgöra
I andra stycket två frånundantag huvudregeln i första stycket.anges

För den angivna egendomen inte skall samborättsgods krävs iatt utgöra
första falletdet det fråga egendom tillfallitär denatt om som ena

gåva,sambon eller föreskriftmedtestamentegenom attarv om
egendomen skall enskilda. Se vidare härom imottagarensvara
kommentaren till 8

Det andra undantaget den situationen träffatsambornaattavser
avtal innebär all deras egendom eller viss delattsom gemensamma
därav inte ingåskall i bodelningen. sådantOm finns,avtal skall denett
i avtalet angivna egendomen inte samborättsgods. Seutgöraanses
vidare härom i kommentaren till l0

3§

Sådan egendom §3-5 § ochi sambosom anges som en
fått gåva med deti villkoret egendomen skallatt mottagarensvara
enskilda,
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skallegendomenvillkoretdetmederhållit att varatestamentegenom
ellerenskilda,mottagarens

skallarvlåtarenenligt mottagarensoch testamenteärvt varaavsom
enskilda

samborättsgods.inteutgör
egendom istället förhargäller vad iDetsamma trätt som angessom

därrättshandlingsådandetstycket inteförsta avsessomgenom enom
egendom.enskildskallersättningsegendom inteföreskrivits att vara

avsnittiredovisatsbestämmelsen harBakgrunden tillParagrafen är ny.
ÄktB.i kap. 2 §bestämmelsen finns 7tillFörebilden4.4.7.5.

emellertidhändersambolagen. Detifinns inte attEnskild egendom
föreskriftmedgåva, ellerförvärvasegendom testamente omgenom arv

egendom ärenskildskall ävenegendomen mottagarenomatt vara
föreskrifteninnebärgifter sigfalldet attogift. För mottagaren senare

Följdenbodelning.eventuellvidundantaskommeregendomen att en
densamborättsgodssambomas ärinte skallegendomen attutgöraattav

samborna.ingår bodelning mellanihellerinte
ingår ochi samborättenmån bostad intevadI som enasomen

enskildskallföreskrift egendomenmottagit medsambon att varaom
redovisas under 23sambonden andrakan övertas av

Bodelning

9§

giftersambornaskäl sigsamboförhållande upphörNär än attannatett av
skallmed varandra,partnerskapellervarandra ingårmed registrerat

mellan demsamborättsgods fördelasnågon samborna derasbegäran av av
bodelning.genom

denegendomsförhållandenautgångspunktskall medBodelning igöras
samboförhållandet upphör.dag

framställaslivstid skallunder sambomasbodelningBegäran senastom
upphörde.det samboförhållandetefterår attett

efterlevande sambondenskall begäranAvlider sambo, omaven
bouppteckningen förrättas.framställasbodelning närsenast

nuvarande 5Paragrafen motsvarar
samboförhållandet skall upphöraförsta stycket,Tillägget i att av

partnerskapingår registreratsamborna gifter sig ellerskäl än attannat
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med varandra, föranleds första såväl2 § stycket innefattar1attav p.
situationen ingården samborna äktenskap/partnerskap med varandraatt

ingården samborna äktenskap/partnerskap någonmedattsom en av
sin sambo. Det dock endast i den situationenän ärannan senare som

bodelning kan Vidareske. har första på såstycket ändrats sätt att
deras bostad och bohag bytts deras sambo-ut motgemensamma
rättsgods". Den egendom således sambomasärsom avses gemen-

bostad, bohag och motordrivna fortskaffningsmedelsamma som
förvärvats för begagnande, såvida inte undantagen i 7§gemensamt
andra stycket tillämpliga.är

Bakgrunden till det andra stycket har redovisats i avsnittnya
4.6.7.1. föreslagnaDen regleringen i 2 § samboförhållandenär ettom
upphör torde underlätta bedömningen samboförhållande skallnär ettav

ha upphört. När samboförhållande påupphör grundett attanses av
samborna flyttar isär kan det dock uppkomma situationer detgörsom
svårt exakt samboförhållandet haravgöra när upphört seatt mer- -
under §.2 Det kan dock fåi fall där det, förantas ytterst attvara
kunna vilka egendomsförhållandeavgöra skall vidgällasom
bodelningen, nödvändigt samboförhållandetsär upphörandeatt ange
till viss bestämd dag. Detta kan möjligen bli aktuellt exempelvisen om
den sambon skuldsatt sig i samband med samboförhållandetattena
upphört och skulden kan komma frånavräknas värdet egendomatt av

ingåskall i bodelningen. Däremot torde det knappast uppstå någrasom
svårigheter frågai förvärv egendom för begagnandegemensamtom av
eftersom samborna sannolikt inte införskaffar sådan i anslutning till
samboförhållandets upphörande.

I det tredje stycket har tidsfrist införts begärannärnya en som anger
bodelning under livstid skall framställas s.k.enparternas senastom

preklusionsfrist. Skälen härför har redovisats i avsnitt 4.5.6.4. Fristen
har årtill efter det samboförhållandet upphörde.angetts Förett att
bedömningen tiden för påkallande bodelning löpt eller inte,av om utav
kan det komma krävas samboförhållandets upphörande fastställsatt att
till viss dag. Om oenighet föreligger mellan samborna frågai viden om
vilken tidpunkt samboförhållandet upphörde, bör ledning sökas i de
omständigheter under 2angettssom

Paragrafens fjärde stycke andra meningen i det nuvarandemotsvarar
första stycket. Om sambo avlider efter det förhållandet upphörtatten

innan bodelning har skett skall, liksom för närvarande, denmen
efterlevande sambon begära bodelning bouppteckningennärsenast
förrättas.
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10§

dekansambornabådaundertecknasavtalskriftligtGenom avett som
egendom inteeller vissskall skebodelning attintekomma attöverens om

skrzfi‘-undertecknatsambornaGenombodelningen. nyttskall ingå etti av
överenskommits.tidigarevadde ändraavtal kanligt som

Skälenstycket.andranuvarande 5 §delvisBestämmelsen motsvarar
paragrafen4.5.6.1. Iiredovisatsharutformningbestämmelsensför

inteöverhuvudtagetbodelningsåvälavtalasambor kan attklargörs att
bodelningeningå i attskall samtinteegendomvissskall ske attsom

hartidigare överens-deändra vadavtal kansamborna ett nyttgenom
kommit.

11§

bodel-fråganellerbodelning förrättas,tillsskyldigsambo omVarje attär
fortskafiimotordrivetochbostad, bohagförredovisafallit,ning gemensam

bostadförsamborättsgodsningsmedel samt somutgör gemensamsom
förföremålblikanoch över-bostadsrättellermed hyresrättinnehas som

enligt 23tagande

avsnittiredovisatsbestämmelsen hartillBakgrundenParagrafen är ny.
3§kap.i 9makarfinns förbestämmelsemotsvarande4.6.7.1. En

ÄktB.
egendom,allprincipiredovisningspliktengällermakarBeträffande

enskildadenAnledningen härtillenskild. ärsådan attäräven som
jfrbodelningeniindraskan kommaolikaegendomen sätt att

242.Tottie, a.a. s.
fortskaffningsmedelmotordrivetbohag ochBeträffande gemensamt

egendomen ärreglering endastlagensegendomenomfattas omav
Även uteslutenbostadenbeträffandebodelning ärsamborättsgods. om

23 §enligtdetfinnssamborättsgodsintedennapå grund utgörattav
hyres-medinnehasbostadandra sambonförmöjlighet övertaatt som

omfattadärmed ävenRedovisningsplikten börbostadsrätt.ellerrätt
sådan egendom.

12§

samboförhåll-upphörandeföreståendeomedelbartfår införSambor ett av
sambandharbodelningen ochkommandedenandet avtala annat somom

Över under-handlingavtalet skallföravtal.dennamed upprättas somen
samborna.bådatecknas av
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villkor föravtalOm oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll,iett ett är
omständigheterna vid avtalets tillkomst, intraflade förhållanden ochsenare
omständigheterna får avtalet avseendejämkas eller lämnasi övrigt, utan

bodelningen.vid

Paragrafen Bakgrunden till bestämmelsen har redovisats i avsnittär ny.
4.5.6.3. Bestämmelsen, har utformats med 9 kap. 13 § och 12 kap.som

ÄktB3 § förebild, sambor möjlighet träffa föravtal.även attsom ger
fårFöravtalet endast verkan någonsamboma emellan och ändring i

egendomsförhållandena inträder inte. åtagandetEn fullföljavägran att
påtorde gäller för äkta makarsätt se 1987/87:1samma som prop.-

316 kunna föranleda skadeståndskonsekvenser för sambos. som-
ingått avtalet. För giltigt föravtal skall föreligga krävsatt ett att
samboförhållandets upphörande förestående.omedelbart Liksomär

ÄktBenligt uppställs krav skriftlig form bådaoch sambomas
underskrifter. Om sambo avlider efter avtalstidpunkten föreen men
bodelningen förlorar föravtalet sin verkan.

I andra stycket fårföravtal jämkas eller lämnasatt ett utananges
avseende vid bodelningen. Förutsättningarna härför i principär
desamma i 36 § avtalslagen.som anges

14§

Vid beräkningen sambomas andelar i egendomen frånskall vadav en
sambo deras samborättsgodsäger såavräknas mycket det täcker deav att
skulder den sambon hade sarnboförhållandetnär upphörde.som

sådana fordringarFör sambo inte förenade med särskildärmot en som
förmånsrätt i samborättsgodset och inte heller hän-sätt ärannat attsom
föra sådantill egendom skall sambon täckning samborättsgodsetur

i månendast den betalning inte erhållaskan egendom.ur annan

15§

återstårDet sambomas samborättsgods, sedan avdrag har gjorts försom av
skulderna skall täckas enligt 14 skallatt läggas Värdet däravsamman.

skall därefter delas lika mellan samboma.

Paragraferna nuvarande 7 och 8 §§.motsvarar
I 14 och 15 §§ bostadersätts och bohag med "samborättsgods".

Med samborättsgods inte bara bostad och bohag ävenavses utan motor-
drivet fortskaffningsmedel, jfr 7§ första stycket. Därutöver har en
redaktionell ändring gjorts i 15 § grund ändrad paragrafbeteck-av
ning.
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16§

samboförhållandets längdmån särskilt till ävenmed hänsyndetI den men
i övrigtförhållanden omständigheternaoch ärekonomiskasambornastill

egendom till denupphör skallsamlevnaden lämnasambooskäligt näratt en
bodelningen i9 och 13-15 §§, skallföljerden omfattningandra i avsom

får behålla sinsambonså den förstnämndastället göras att egen-mer av
Är ellerförrättasbodelningen skallsambo försatt i konkursdom. nären

varjeskalldela sambornas egendom,särskilda skäl inteandrafinns det att
behålla sin egendom sin andel.sambo som

Ändringama endastnuvarande 9Paragrafen ärmotsvarar av
paragrafbeteckning.och beror ändradredaktionell art

17§

derasför samborna skallledning de andelar har beräknatsMed av som
bäst behöversamborättsgods fördelas mellan dem lotter. Den som

fortskaflningsmedel bodel-eller motordrivet ingårbostad, bohag isom
värdeti avräkning sin lott eller,denna egendomhar rättningen att om

lott skallförutsättning för sambo påavräkning. Enringa, sinär utan att en
detta medsådan egendom tillhör den andra sambon dockfå ävenär attsom

omständigheterna i övrigt kan skäligt.tillhänsyn anses
förmånsrättför förenad särskildegendomen fordran medSvarar ärsom

sambo lottytterligare förutsättning för påegendomen, sini är atten en
andrafå sådan egendom tillhör den sambon den andraskall att sam-som

från betala dennabefrias för fordringen eller medel tillbon att attansvar
vård.under särskildhar satts

10Paragrafen nuvarandemotsvarar
ochredovisats i avsnitt 4.4.7.3 skall behovs-skälAv sammasom

och bohagskälighetsprövning vid lottläggningen bostadgörssom av
framgårbeträffande motordrivet foitskaffningsmedel. Dettagöras av

också tilläggdetta stycke har gjortsförsta stycket. I attett om
ingår Härigenomi bodelningen.prövningen egendomavser som

skallegendom samborättsgodsklargörs det endast utgöräratt som som
lottläggas.

ÄktBÖvertaganderätten i kap. 8 § egendom11 äräven somavser
äktenskapsförordslutetenskild till följd mellan makarna samtettav

föreskrifti för egendomenskild egendom ställetträtt som genomsom
egendom. Hargåva, eller gjorts till enskildvid testamentearv

inte skallträffat § innebär bodelningavtal enligt 10samborna attsom
ifrågavarandeviss egendom inte skall bodelas,ske eller utgöratt
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frånsamborättsgods. 8§ dessutomegendom inte Enligt undantas
fåttsådan gåvaegendom sambo i ellersamborätten genom arvsom

med föreskrift egendomen enskild,eller skalltestamente att vara
sådanvad i stället för egendom, inteliksom trätt annatsom om

föreskrivits.
ytterligare klargöra paragrafen inte regleraFör att att annatatt avser

ingårlottläggning egendom i bodelning har orden övertaän av som
utgåttoch Övertagande i den föreslagna lydelsen.

18§

sambo har i stället förEn lämna egendom till den andra sambonrätt att att
betala motsvarande belopp i Om godtagbar säkerhet ställs för betal-pengar.

få anståndningen, kan sambon skäligt någonmed denna. inte betal-Lämnas
så långt få sådanning, har den andra sambon det möjligt egendomrätt äratt

inte uppenbart olämplig för den sambon.ärsom
Om sambo på lott får bostad, bohag eller motordrivet fortskaf-sinen

ningsmedel avräkning och inte tillgodoser den andra sambon medmot
sambordttsgodset,egendom skall sambon betala motsvarande ibeloppur

Om godtagbar säkerhet ställs för betalningen, fåkan sambon skäligtpengar.
anstånd med denna.

ÄndringarParagrafen nuvarande 11 har gjorts imotsvarar para-
grafens andra stycke.

skälAv under §17 har orden "övertar" ochangettssamma som
utgått.Övertagande

Av andra styckets nuvarande framgårlydelse betalning föratt
fåttegendom sambo sin erhållaslott kan det"ursom en

bohaget. kanDet emellertid tänkas tvåsambor harattgemensamma
bostäder ingår i bodelningen och det skerpermanenta att ettsom

korsvis byte enligt den föreslagna §17 jfr Tottie,nuvarande 10 §- -
621. sådantUnder förhållande den nuvarande avfattningenära.a. s. av

lagtexten för Utrymmet försnäv. motvärde för egendomenatt utge ett
bör därför utsträckas till allt samborättsgods, dvs. bostad, bohag eller
motordrivet fortskaffningsmedel ingår i bodelningen.som

19§

Om sambo avlider, gäller bestämmelserna §§9 och 17 endast tillien
förmån för den efterlevande sambon.

samboförhållandeNär upphör till följd sambo avlider harett attav en
den efterlevande sambon sin andelrätt vid fördelning sambornasatt som av
samborättsgods fåalltid så mycket den behållna egendomen efterut av
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två gånger detmån den räcker, detskulder, i denföravdrag att motsvarar
1962:381prisbasbeloppet enligt lagengällandeför dödsfalletvid tiden

försäkring.allmänom
tillförlustoch 3 §§ ärvdabalken rättBestämmelserna i 15 kap. 1 avom

sambon vidfråga för den efterlevandeockså gälla iskall rätten attomarv
få egendom.del i den avlidnesbodelning

Ändringen stycketförstainuvarande 12 ärParagrafen motsvarar
ordet föreslås utgå skälföranledd övertafrämst angettsatt somavav

till 17i kommentaren
i avsnittredovisatsändringen i andra stycket harBakgrunden till
efter detsambo avliderändringen förtydligasGenom4.7.4.1. att om en
lillaskall bas-innan bodelning har ägtsepareratatt parterna rummen

inte tillämplig.beloppsregeln vara

22§

avståttförsambo vid bodelningen till skada sina borgenärerHar egen-en
§§ sambons gäller vad före-enligt 14-1 7 har belöpt andel,dom somsom

åtgärdsådan vidoch §§ äktenskapsbalken verkanskrivs i 13 kap. 1 2 om av
bodelning mellan makar.

nuvarandenuvarande 15 Enligt bestämmelsensParagrafen motsvarar
nuvarandehänvisning endast till den föreslagna 17 §lydelse sker en -

eftergiftsgrundandehandlar lottläggningen. Det10 § som om-
avståendet emellertid vid andelsberäkningen. Avkan äga ävenrum

reglerarhänvisning till de bestämmelserdetta skäl görs ävenen som
behållningenexempelvis sambo har dendenna. Om den störresom

denavstår från vad hälftendelningsprincipen leder till, kanänmer
Ävenavståendesdenandra sambon bli ansvarig borgenärer.gentemot

underlåtenhet för felaktig värderingyrka täckning skuldatt samt av
627.anledning till eftergiftsansvar Tottie,egendom kan jfr a.a. s.ge

23§

ellerInnehar den sambon den bostaden med hyresrättena gemensamma
egendomen samborättsgods, andrabostadsrätt och har deninteutgör sam-

samboförhållandet sambon bästbon den upphör, denrätt överta näratt om
sådantbostaden och Övertagande hänsyn tillbehöver med omstän-ävenett

digheterna i övrigt kan skäligt. Om samborna inte eller har haftharanses
förbarn tillsammans, gäller detta dock endast synnerliga skäl talar det.om

sambo förlorar sinEn hyres- eller bostadsrätten,rätt överatt ta sam-om
anspråkhar framställt månaderbon inte det efter det samboninom atttre
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Är alltidsamborna livet skall anspråkfrån bådabostaden.flyttat ihar
upphörde.efier samboförhållandetdetfiamstdllas årsenast ett att

den andraenligt första stycket skallbostaden ersättaDen övertarsom
får värde avräk-värde. ske bostadensför bostadens Detsambon attgenom

i bodelningen, denbestämmandet sambornas andelarvid om somavnas
fall skall vadbostaden kan tillgodoses det Ilämnar sättet. annat som

kangodtagbar säkerhet för betalningen,med Ställsfattas betalas pengar.
anståndfå skäligt med denna.sambon

16Paragrafen nuvarandemotsvarar
inte egendomförsta stycket övertaganderättenI att somanges avser

omfattas övertagande-samborättsgods. Den egendomutgör som av
sålunda antingen förvärvad förbostad inteär ärrätten en som

förvärvats förbegagnade eller bostad visserligengemensamt en som
följd enligt § likväl intebegagnade till avtal 10gemensamt men som av

ingå någoni bodelning.skall
frågasärskild vad för bostadgäller ÖvertagandeEn är av ensom

mottagit gåva,sambon i eller testamenteena genom arv genomsom
föreskriftmed egendomen skall enskilda.att mottagarensom vara

Sådan enligt inteegendom 8 § samborättsgods. Redan i tidigareutgör
får låtadockmotivuttalanden har det oskäligtansett att attman anses

sambo den andra sambons egendom detta inte skulle haövertaen om
kunnat ske hade varit gifta med varandra.parternaom

ÄktBEnligt 11 kap. 8 § kan Övertagande möjligt i vissa fallbliett
sig enskild Såvittdet egendom. gäller dettaintressenär rör ärom nu av

enskildegendomen till följd makarna slutetmellannär är ettav
äktenskapsförord enskild för denegendom har i ställetnär trättsamt

gåvan erhållnaeller egendomen. Däremot ärtestamentetgenom
övertaganderätten utesluten bostaden enskildaden andra makensärom

gåvatill följd villkor vid eller i testamente.av
Äktenskapsförord förekommer inte mellan avtal enligtsambor. Ett

ingå10 § bostaden inte skall i bodelning kan dock sägasattom
äktenskapsförord egendomen skall enskild. Iettmotsvara attom vara

sådant föremålfall kan egendomen bli för Övertagande. Eftersom en
möjlighetmake har fåttbostad han i utbyte eller iövertaatt motsom
förersättning den enskilda egendomen bör det inte föruteslutetvara en

sådansambo frågaegendom. bör iDäremot det inte kommaövertaatt
sambo kan bostad skall den andra sambonsövertaatt en en som vara

enskilda till följd gåvavillkor vid eller i testamente.av
Bakgrunden till ändringen i andra stycket har avsnittredovisats i

Ändringen4.5.6.5. medför framställning rätt övertaatt atten om
bostaden under sambornas livstid skall månaderske inom efter dettre

frånsambon har flyttat bostaden åroch efter detatt senast ett att
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år sambo-efter detsamboförhållandet Tidsfristenupphörde. attettom
föreslagna tids-samordning med denförhållandet upphörde innebär en

§ tredjelivstid 9påkallande bodelning under sambomasfristen för av
inskränk-såväl redovisningspliktenHärigenom kommerstycket. som

begrän-det hemmetförfoganingarna i överrätten attatt gemensamma
bodel-samboförhållandet upphörde varkenår efter dettill attett omsas

framställs inomanspråk Övertagande bostadpåkallas ellerning av
bibehålls nuvarandeefterlevande sambotid. Beträffandeföreskriven

såsåledes inteNågon övertaganderätten skerpreskriptionordning. av
Härvid anmärkasi bostaden. kanefterlevande sambo bor kvarlänge en

samtyckebodelning ochefter sambo inte kan begäradödsboet attatt en
förfogande hemmet.dödsboet för detinte krävs över gemensammaav

24§

får sig, hyrainte den andra sambons samtycke avhändasamboEn ututan
upplåta bodelningmed nyttjanderätt bostadeller sättannat en som, om

ingåstånd samboma, i bodelningen eller dentill mellan skallkommer som
få den andrasambon kan enligt 23 Samtyckeandra rätt övertaatt av

också, låta egendom ellersambo vill inteckna fastsambon krävs om en
ståndtilldet finns bostad bodelning kommerdärtomträtt en som, om

frågaingå iskall i bodelningen. Detsamma gällermellan samboma, om
sådan ellerpantsättning egendom innefattar bostadannan enav som en

Samtyckeden andra sambon kan enligt 23bostad rätt övertaattsom
inteckning skall lämnasavhändelse eller i fast egendom ellertill tomträttav

skriftligen.
får heller avhända sigsambo inte den andra sambons samtyckeEn utan
sådant fortskaflizingsmedelbohag eller motordriveteller pantsätta som, om

stånd ingå bodelningen.bodelning kommer till mellan samboma, skall i
paragraf sambo tillBestämmelserna i denna samtyckeom enav en

åtgärd också efter avlidenden andra sambon tillämpas dödsboetnär enav
sådan åtgärd.sambo vidtar en

enligt paragraf ej, sambon inteSamtycke denna behövs den andraom
giltigt samtycke inte kan inhämtaskan lämna eller dennes samtyckeom

inom rimlig tid.

Paragrafen första ändringarnuvarande 17 I stycket harmotsvarar av
redaktionellt slag företagits paragrafbeteckning.beror ändradsom
Bakgrunden till ändringen stycket framgår avsnitt 4.6.7.5.i andra av
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25§

tillåtafåråtgärd domstolenför enligt 24samtycke krävsSaknas som en
företa den.åtgärden villansökan den somav

Ändringen endastnuvarande 18Paragrafen ärmotsvarar av
paragrafbeteckningredaktionell och beror ändradart

26§

erforderligteftersambo eller dödsboet avliden samboOm utanenen
tillstånd sig till för andrasamtycke eller har avhänt eller nackdel den

upplåtit påegendom, domstolen talansambon nyttjanderätt till skall av
återgå.rättshandlingen ogiltig och egendomen skalldenne förklara äratt att

dödsboet efter avliden sambogäller sambo ellerDetsamma utanom en en
ellertillstånderforderligt samtycke eller har sambornas bohagpantsatt

Överlåtelsefortskajningsmedel. pantsättningmotordrivna eller av
motordrivna fortskaflningsmedel intesambornas bohag eller skall dock

förklaras ogiltig, fått i sinden innehavaren har egendomenom nya
i godbesittning tro.

månaderenligt första stycket skall väckas hos domstolen inomTalan tre
från fick kännedom bostadendet den andra sambon förfogandet överatt om

det fortskaflhingsmedlet.överlämnandet bohaget eller motordrivnaeller av
lagfart inskrivning överlåtelse fastHar eller beviljats med anledning avav

fåregendom eller talan inte väckas.tomträtt,
får anståndtalan domstolen medFörs avhysning, medge skäligtom

flyttningen.

ÄndringamaParagrafen nuvarande 19 föranleddaärmotsvarar attav
rådighetsinskränkningsreglerna i 24 § omfattar motordrivetäven
fortskaffningsmedel.

29§

På ansökan sambo domstolen i fråga 9skall bostad enligt §av en om som
ingåskall i bodelning bestämma samborna skall ha borätt attvem av som

kvar i bostaden till dess bodelning förrättats.haratt
begäran fårPå någon samborna domstolen förordna vadav av somom

skall gälla för tiden till frågan hardess beslutavgjortsatt genom som
laga kraft. andraDen sambon skall dessförinnan ha fått tillfällevunnit att

sig.yttra
beslut enligt andra stycket fårEtt verkställas på sätt ettsamma som

beslut har laga kraft.vunnitsom
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beslutetskallenligt andra stycketbeslutdomstolenMeddelar ett
ärendet slutligen avgörs.näromprövas

denfår ansökanförsta stycket påBeslut enligt närparten somenaav
domstolen.ändrashelst av

itill tilläggenBakgrundennuvarande 21Paragrafen motsvarar
möjlighetinförs4.8.6.1. Härigenomredovisats i avsnittparagrafen har

interimistisktnågon fattasambomayrkandeför rätten att avav
bostaden tilliskall ha bo kvarsambomabeslut rätt attav somom vem

förrättats.bodelningdess att
beslutprovisorisktfattasinterimistiska beslutet kanDet ettsom

omedelbarförordnandehandläggning ellerärendetsunder ett omsom
interimistisktfall däri med avgörandet. Deverkställighet samband ett
kvarsittnings-lösning till dessprovisoriskmeddelasbeslut som en

dröjsmål.fara iavgjord främstfrågan blivit torde ärnärvara
fråga detiinterimistiskt förordnande kommaExempelvis kan ett om

våld trakasserierellersökanden föranledningfinns utsättsatt anta att
bostaden ellersöker vandaliseraeller motpartenmotparten omav

dock inteförsöker kvarsittningsrätten. Det kanomintetgörasättannat
drarfinns fall där ärendets handläggningdetuteslutas även utatt

interimistiskt beslut isådan grad motiverat meddettiden i äratt ett
ärendets slutliga avgörande.avvaktan

Äktenskapsbalken någon interimistisktmöjlighetinte make attger
tillfälleberedserhålla kvarsittningsrätt i bostad andra makenutan atten

sådan sambo.inte heller tillkommasig. En möjlighet böratt yttra en
i andra mening.andra stycketsDetta anges

interimistiskt skall kunnaligger beslutsakensI att ettnatur
föreskrivs i tredjelagakraftvunnet beslut. Dettaverkställas ettsom

stycket.
kvarsittningsrättfrågan slutligt beslutNär avgörs ettgenomom

fjärde stycket.Detta iskall det interimistiska beslutet omprövas. anges
till detdomstolen ställningOmprövningen innebär endast att tar om

bestå slutligaeller inte fram till dess detinterimistiska beslutet skall att
ärendetmöjligt för domstolenbeslutet vinner laga kraft. Det närär att

Även detvad dittills gällt.förordna harsättavgörs änett annat som
innehåll.dåinterimistiska beslutet kan ett annatges

får första ansökan denVidare beslut enligt stycketett enaav
domstol. i femte stycket.helst ändras Dettanärparten som angesav

31§

Frågan i bostaden till bodelning har förrättatsbo kvar dessrätten att attom
bodelningtingsrätt behörig tvisterskall är prövaprövas att omav en som
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frågan tillstånd tillmellan samborna. Detsamma gäller domstolens enom
vårdnadförfogande och målsambos bostad bohag. Omöver ett omom

mellaneller barns boende enligt kap. föräldrabalken pågårbarn 6
får frågorna den målet.samborna, hartingsrätt tagitprövas som uppav

första meningen har iParagrafen nuvarande 23 Imotsvarar
förtydligande syfte orden vid" bytts av.väckas "prövas Denut mot

tredje frågantillagda meningen följd bl.a.är att omen av
den målenligt ikvarsittningsrätt föreslagna 33 § skall prövas om

vårdnad månbarn eller barns i den tvistar härom.boende sambornaom
Enligt 10 kap. 9 § bodelningandra stycket RB skall tvisten om

någonmellan makar den där idem harrätttas attupp av svaraav
tvistemål i allmänhet. Enligt kap. §10 1 RB detta i första handär rätten
i den där make har sitt hemvist.ort

mål pågår förstås,Med uttrycket i likhet med uttrycketnäratt ett
ÄktB, frånanvänds i 9 kap. 12 § tiden dåoch med väcks till ochtalan

dåmed den tidpunkt domen vinner kraft.laga

32§

mål bostad fårI enligt 23 § domstolen, tidenrätt överta för till dessattom
frågan har avgjorts dom har vunnit laga kraft, yrkandeatt genom som av

någon samborna bestämma dem skall ha bo kvar irätt attav vem av som
sådanbostaden. Om tillerkänns den sambo inte har ellerrätt hyres-som

bostadsrätten, skall domstolen också yrkande bestämma vad sambon
tillskall betala den andra försambon nyttjandet bostaden och vad denav

förstnämnda sambon i övrigt skall iaktta.
denHar sambon berättigats bo kvar i bostaden, den andraärattena
skyldigsambon flytta därifrån.att genast

Ett beslut enligt första fårstycket verkställas domsättsamma som en
har fårvunnit laga kraft. Beslutet dock helst ändrasnärsom avsom

måletdomstolen. När skall domstolenavgörs, beslutet.ompröva
Beträffande beslut enligt denna paragraf tillämpas kap. § äkten-14 9

skapsbalken. Vad skallmakar därvid sambor.sägs gällasom om

ÄndringenParagrafen nuvarande 24 i första stycketmotsvarar är
endast redaktionell och beror ändrad paragrafbeteckning.artav

33§

förFrågor sambo enligt 29 eller § bo sambornasrätt 32 kvar iattom
bostad eller enligt §23 bostaden får måliövertaatt prövasgemensamma
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enligt kap.boende 6eller barnsvårdnad barnsambornamellan om om
föräldrabalken.

vilkenansökanframställas denfårYrkanden sådana frågor ii genom
muntligenframställasyrkandenafårredan väckts,talanväcks. Hartalan

eller skriftligendomstolen stämning.inför utan

avsnittiredovisatsbestämmelsen harBakgrunden tillParagrafen är ny.
4.8.6.3

frågormöjligtbestämmelsen det prövaGenom är att om
mål vårdnadi bostad ikvarsittningsrättbostad ochÖvertagande omav

självklartmål Samboma skallbams boende.ochbarn varaomom
målet.iparter

ÄktB förebild.med 14 kap. 5 §Bestämmelsen uppbyggdär som
denågon uppräkninguttömmandedock inteAvsikten är att avge

måletvårdnadsmåleti eller ifrågor kan komma prövasatt omsom
vårdnad boendemål och bamsExempelvis kan iboende.barns om

6 17 §stämning enligt kap.underhållsbidrag för barnet yrkas utan
fjärde stycket FB.

enligt denmålet ingående frågor kommer handläggasSamtliga i att
tvistemål stadgade ordningen.för

följdfrågomamålbeträffande äktenskapsskillnad kanLiksom om
såväl muntligenefter det väckts. Detta kan sketalanaktualiseras att

stycket.vilket i andraskriftligt, angessom

34§

§fråga 32Meddelar domstolen beslut under rättegången ii avsessom
skall också förasbeslutet föras särskilt. Talan beslutetskall talan mot mot

innebärdomstolen meddelar beslut enligt § somsärskilt 29 inte attom
ärendet avgörs.

4.8.6.2.härtill har redovisats i avsnittParagrafen Bakgrundenär ny.
interimistiskainförs möjlighet överklagaGenom bestämmelsen att

sådansärskilt. möjlighet finns inte i sambolagen.beslut En
överklagaförsta meningen införs möjlighet särskiltI att

interimistiska beslut meddelats med stöd 32som av
meningen interimistiskt beslutI andra även ettattanges som

särskilt.med stöd § andra stycket kan överklagasmeddelats 29av
finnasinterirnistiskt beslut enligt 29 § skulle det kunnaMeddelas ett

särskilt överklaga imöjlighet beslutet medrstöd ärendelagen,att vartav
fall beslutet bedöma säkerställande vad ärendetär ettatt somom av

särskilt överklagande tredje punktengäller. Ett med stöd 37 §av
tillåtetnämligen beslutärendelagen det gällerär även när om
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lagitillkommit stöd bestämmelsersäkerställande med annanavsom
enligtinterimistiskt beslut meddelats269. Ettjfr Fitger, a.a. s. som

med stödskall dock överklagasandra stycket sambolagen29§ av
paragraf.förevarande

§35

§beslut frågor 34 får aldrig överklagas.Hovrättens i isom avses

Paragrafen är ny.
bestämmelsen begränsas möjligheten överklagaGenom att

till tingsrättens beslut. Samma begräns-interimistiska beslut att avse
interimistiskt beslut kvarsitt-ning möjligheten överklagaatt ettav om

ÄktB.ÄktBkap. § föreligger enligtningsrätt enligt 14 7 18 kap. 3 §
Även vårdnadinterimistisktmöjligheten överklaga beslutatt ett om

6enligt kap. 20 § FB begränsas enligt 20 kap. 12 § tredjeeller boende
till beslut meddelats tingsrätten. bristande möj-stycket FB Densom av
överklaga interimistisktligheten beslut kvarsittningsrättatt ett om som

fattats hovrätten med stöd 29 andra innebär§ stycket sambolagenav av
emellertid inskränkning vad gäller för beslutinterimistiskaen av som

26fattas med stöd § ärendelagen. beslutat iNär domstolsom av en en
fråga säkerställande det ärendet gäller särskiltär ettom av som

tillåtet till jfr Fitger,överklagande HD 269 ocha.a. s. prop.
1995/95:115 174. Möjligheten överklaga beslutinterimistisktatt etts.

meddelats med stöd sambolagen bör docksom av snarare
på område,med andra bestämmelser familjerättensöverensstämma än

ärendelagen.med

13.2 Förslaget till lag ändring i utsök-om

ningsbalken

4kap.19§

giftOm gäldenären och varaktigt sammanbor med sin make och de harär
lös egendom i sin besittning, tillgäldenären ägaregemensamma anses som
egendomen, det sannolikt de till egendomengörs är samägareattom

1904:48enligt lagen samäganderätt framgår1 och det heller atts. om
tillhör någonegendomen den andre eller gäller,Detsamma närannan.

gäldenären varaktigt sammanbor med under förhållandenannan som anges
§ andra1 stycket sambolagen 198 7:232.i
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Ändringen enligt §sambor lföranledd begreppetparagrafeni är attav
såvälföreslås samborsambolagenandra stycket motsatt som avavse av

kön.samma
med sambordefinitionen vadföreslagnaI den angesavsesav som

parförhållande.tillsammans itvå stadigvarande skall bo ettatt personer
kortvariga,uteslutaoch för sigstadigvarande iRekvisitet attavser

förhållandeförhållanden. kan dockEtttillfälliga att anse somvara
omständigheter föreliggergrund destadigvarande närsomav

folkbokför sigflyttar ihop, t.ex.samboma parterna sammaom
bruk ellerinförskaffar förbostad eller bohagadress och gemensamt

förmån sådana fall kantill för varandra. Iinbördesskriver testamente
varaktighetensamboförhållande faktiskaföreligga denoavsettett anses

irekvisitet varaktigt sammanborförhållandet. Detta medför attav
behållas.börbestämmelsen

Övriga författningsförslag13.3

Innehållet itill förslagen redovisats i avsnitt 6.3.3. deBakgrunden har
korthet iflesta författningsrum där ändring har gjorts redovisas i

bilaga
Ändringama i författningarna främst föranledda begreppetär attav

enligt § stycket sambolagen föreslås samborsambor 1 andra avse av
Någrasåväl kön. ändringar författningarnasmotsatt avsom samma av

innehåll avsedd.materiella inteär
Enligt nuvarande ordning med endastbegreppet samboravses

förhållandekön äktenskapsliknandesambor och uttrycketmotsattav
samboförhållande kvinna ochanvänds för beteckna mellanatt enen

man.
framgåinnebörden sambobegreppet skallFör den görsatt nya av en

samboförhållandeni varje författning reglerar somhänvisning som
definition stycket. Iinte kvalificerade till sambolagens i § andralär

något författning tillämplig på samborfall där endast är motsattaven
10 § föräldrabalken 1988:711kön 6 kap. och 2 § lagena om

befruktning utanför kroppen har förtydligande I vissahärav krävts.ett
tvåfall uttrycket och kvinna byttshar t.ex.ut moten man personer

lagen 1993:737 bostadsbidrag.om
Några ändringar har tillkommit till följd lagen 1987:232attav om

hem har rubricerats till sambolagensambors gemensamma om
1987:232.

avstått frånvissa fall har kommittén framlägga författnings-I att
förslag. gäller lagen 1972:704 kyrkofullmäktigvalDetta t.ex. om

1992:288 i icke-territoriella försam-lagen medlemskapm.m., om
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lingar och kyrkolagen vilka1992:300, kommer upphävas denatt
Likaså avstått1 januari 2000. har kommittén från framlägga förslagatt

i 1984:531 årslagen 1985 folk- och bostadsräkning och i lagenom
folk-1989:329 och bostadsräkning år 1990 isamtom en

Övergångsbestämmelser.
de författningsförslagUtöver lämnats föranleder kommitténssom

förslag ändringar i socialtjänstförordningen 1981:750 och cirkulär
1992:79 med tabeller för uträkning gåvoskatt.arvsskatt ochav

I framtida lagstiftning kommer uttrycket sambor tillräckligtatt vara
för omfatta sambor och kön.att motsattav av samma
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Reservationer

Chris Heister m,Reservation ledamöternaav

kd, ochSvensson Sven Bergström cIngvar
fpErik Wassén

fråganBeträffande motordrivet fortskaffningsmedelom
bör omfattas samborättenav

Genom sambolagen tillkom inte bara regelsystem intedärett parterna
ocksåreglerna börjar gälla dem regelsystemnär ärvet utan ett som

tillhandahållaäktenskapsbalkens detunderlägset gällernär att
lösningar juridiska problem och skyddaatt part.en svagare

lagstiftningenSamtidigt har visat sig människor samrnanbor,ge som
gifta, falsk känsla trygghet. dettaOberoendeutan att vara en av av

föreslår kommitténs majoritet frånsamborätten skall utvidgasatt attnu
omfatta sambors bostad och bohag till omfattaävenattgemensamma

bilsambors och andra motordrivna fortskaffningsmedel.gemensamma
vårEnligt bestämda uppfattning det lämpligtemellertid inteär att

ytterligare egendomsslag ingår i samborätten varför vi reserverar oss
förslaget.mot

vårtAvgörande för ställningstagande har varit förslagetatt som
uppnåsyftar till familjeförhållanden,och stabila riskerar iatt trygga att

stället bli kontraproduktivt och bara förstärka faktumdet att
samborätten äktenskapsliknande dignitet.lägreutgör ett system av
Ytterligare svagheter i majoritetens förslag framgår bland annatav
följande.

Om viss ingåegendom i innebärsamborätten dettatypen av anges
samboförhållandetsvid upplösning bodelning äger attom rum- -

egendomenvärdet kommer fördelas Vidmellan samboma. dennaattav
värdemässiga delning någoninte hänsyn till sambomatas vem av som

faktiskt förvärvat egendomen. Om inte förvärvet kanrent anses
hänförligt till vad samboma har byggt kan dettagemensamt upp
upplevas stötande. Det därför angeläget den egendomär attsom som
ingår sådani samborätten införskaffats samboförhållandetunderär som
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detanvändas iförsåväl för brukförvärvatsoch attgemensamt som
självklartlikavår uppfattning det intehushållet. Enligtvardagliga är

bohagbostad ochvad gällerbil detbeträffande är att ettt.ex. en som
ändamål.samboförhållandet sker för dessaförvärv under

och andratill omfatta bilutvidgning samborättenEn attav
svårigheterdessutom innebärafortskaffningsmedel kanmotordrivna

påtillämpligfall sambolagensjälva förutse i vilkaför ärattparterna
bilstå exempelvistämligen klartIbland kan detegendomen. att en

bilenochden sambonuteslutande för användasförvärvats att av ena
ingådärmed inte i samborätten.skulle

fall kanbruk i andrabilen införskaffats förOm gemensamt
denskall gällaemellertid bli tveksam. Vadbedömningen t.ex. ommer

från arbetsplatssig till sinförvärvar bil för ochatt tapartenena en
detsådant fall för ekonomin ibilen i behövskan hävdasDet att ett

bilenhushållet ingåoch därför skall i samborätten mengemensamma
personligaförvärvats för den sambonslika hakan gärna anses ena

brukockså personligabil förvärvas för denbruk. En kan partensena
sådant fallhushållet.efter tid komma användas alltmer i I ettattenmen

ingåsvårt utreda bilen bör i samborätten.kan det attvara om
dåbakgrund det anförda och det kanMot attantasav ovan

vårsvårligen uppnåssyfte det enligtförslagets kommer kunna äratt
låtalämpligt bilar och andramening varken eller önskvärt att

fortskaffningsmedelmotordrivna omfattas samborätten.av
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fpWassénErikledamotenReservation av

tillvederlagsregelochSamägd egendomBeträffande

skydd för partsvagare

egendomSamägd

föreslår sambornaintekommitténmigJag attattmot avreserverar
enligtbodelningomfattasskallinteegendom,samägd avsom

sambornaingå i lottläggningen överensskall ärsambolagen, omom
dennaföreslår utredningenställetdem begär det. Idet, eller atten av

särskild ordning.föremål överväganden ifår förfråga bli
läggamajoritetensuppfattningEnligt min är attmotargument nu

övertygande. Dentillräckligt närmaredetta inteförslagfram ett om
framgårför dettasådant förslag och minautformningen argumentettav

Örjan meningoch min avvikandeTelemansnedan experten avsomav
måste särskilt yttrande.betecknasformella skäl

till skydd förVederlagsregel partsvagare

någonföreslårkommittén intejag migVidare attattmotreserverar
uppfattningVisserligen det mininförs sambolagen.vederlagsregel i är

egendomsslag,ytterligarereglering skall omfattaintesambolagensatt
i reservationtill uttryck jagvilket kommer motsätterbl.a. att en annan

ingå ifortskaffningsmedel kommamig också motordrivna skall attatt
omfattasenligt skallegendom sambolagenden krets avsomav

karaktärsambolagensbakgrundbodelning, mot avavmen
samboförhållandeiskyddslagstiftning för den ettparten ansersvagare

illojaladenangeläget skyddadetjag motpartenatt svagarevara
transaktioner.

sambopå sådan situationexempel kan denSom attett engesen
få medgivandetill sin sambosbostadsrätt först attäger attsersom en

skallbostadmed förespeglingenden attavyttra senareny gemensamen
tillsåld omvandladbostadsrätten väl ochinförskaffas, ärnärmen som

sambolagenegendom enligtmedel vilka omfattaslikvida av som
samboförhållandet.bryterskall bodelas

ÖrjanÄven mittpå ochdenna punkt hänvisar jag till Telemans sär-
yttrande där skälen utvecklas.skilda närmare
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Särskilda yttranden

Heister mChrisyttrande ledamotenSärskilt av

från omstriddaredan börjanKommitténs arbete har visat denatt
alltjämtkraft 1988,sambolagstiftningen, trädde i den 1 januari ärsom

Även någorlundamångaifrågasatt. lagen i fall har bidragit till enom
vidframkommituppdelning bostad och bohag har deträttvis av

fått iutfrågningar fullt genomslaglagen inte harkommitténs ännuatt
sambolagens viktigaste syfte denpraktiken. Ett att svagare par-geav -

förhållandets därmed intevid upplösning kanstarkare skyddten ett -
uppnåtts. de far-ha Vidare kan konstateras fleratill fullo sägas att av-

hågor framfördes Samlingspartiet i samband medModerataavsom
påpe-Från experthållinförandet bl.a.lagen tycks ha besannats. harav

lagstiftningen andra kritikerskapat rättsosäkerhet. Enligtkats att
bygger lagstiftningen alltför principiell grund.en svag

sig moderaterna införandet sambo-Som antytts motsatteovan av
ledaallvarlig invändning lagen just den riskeradelagen. En mot attvar

till rättsosäkerhet invagga människor i falsk trygghetskänslaoch en
Äkten-räckvidd.beroende bristande kunskap lagens begränsadeom
ägnadskapet och alltjämt den samlevnadsform bästär ärvar som- -

familjeförhållanden.stabila och Enskapaatt tungttrygga annan
människorsvägande invändning lagstiftningen skulle begränsaattvar

undvika tillämpasvalfrihet, eftersom de vill lagen skallattsom
förhållande måste flestaingå särskilt Något dederas avtal härom. som

sambor inte vet om.
Även måste kontroversiellsambolagen fortfarandeom varaanses

mångaoch inte kan fullt leva till sitt syfte harsägasännu ut upp
människor de facto sig efter lagen. den bakgrunden ochMotanpassat

frånmed hänsyn till samhällsutvecklingen i har jag, bortsettstort
angående bodelningsbara ställt migreservationen den egendomen,

bakom kommitténs förslag innebär vissa förbättringar och för-attsom
tydliganden i lagstiftningen. vill starkt understrykaJag dockgörs

kraftfullavikten informationsinsatser för de människorgörsatt attav
får iberörs lagstiftningen klart för sig regleras lagen.vadsom av som

Det skulle därvid önskvärt information demedävenvara om
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inbördesmöjligheter sambor har avtalsvägen reglera sinaattsom
förhållanden på sambolagen föreskriver.sätt änett annat
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ledamotenyttrandeSärskilt av

Sahlin vAnn-Marie Johansson

mycketlikakönmänniskor ärmellansexualitetochKärlek sammaav
kön.människormellansexualitet motsattochkärlekvärd avsom

sambopar,allaförsambolagförslagdet somDärför är enom
viktigt vägen motlägger,Samboendekommittén stegettnu

skyldigheterochrättigheterfår likasamboparAllalikabehandling.
mellanförhållandesamboförhållandet är avett personeroavsett om

olika kön.ellersamma
könolikafrånkönfortfarande skiljerDet par avsammapar avsom

befruktning.assisteradochvårdnad, adoptiontillär rätten gemensam
ibarnutredningentillsattanyligentill denhänvisningMed om

behandlatinteSamboendekommitténförhållanden harhomosexuella
frågor.dessa

gällerdetNäruppfattning.klarmycketdockVänsterpartiet har en
haskahomosexuellasjälvklartvi detadoption är att parattanser

Detbarn. äradopteraheterosexuellamöjlighet attparsomsamma
ochbåde adoptionutgångspunkten förskabästabarnets varasom

läggning.sexuellablivande föräldrarnasbefruktning, inte deassisterad
vårdnad.frågainaturligtvisgällerDetsamma gemensamom

felaktigaochattitydernegativadebekämpaviktigtDet är att
samhället.ifinnshomosexualitetrörandebegreppsbildningar som

Sverigeivanligthomosexuelladiskriminering ärVåld, hot och mot
idag.

ochhomosexuellalikställertydligtlagstiftningEn som
ökarmarkeringsamhälleligviktigmänniskorheterosexuella är somen

levakunnaså alla skaintoleransen ettbekämpamöjligheterna attatt
läggning.sexuellvärdigt liv oavsett
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Särskilt yttrande ledamoten Ingvarav

Svensson kd

Med anledning kristdemokratisk motion 1991/92:L408 föreslogav en
lagutskottet bifall till utvärderingskravet sambolagen. Enligtav
utskottets mening det angeläget utvärdering ståndkom tillattvar en
beträffande sambolagen. Det bör ankomma regeringen att
bestämma i vilket sammanhang och under vilka sådanformer en
utvärdering skall ske., hette det i lagutskottets betänkande. Ett enigt
utskotts förslag följdes också enig riksdag.av en

dåDen sittande regeringen lät Statskontoret första igöra etappen
utvärderingen. Statskontoret avlämnade frågani 1993.rapporten
Sedan har den andra legat i träda fram till 1997.etappen sommaren
Regeringen tillsatte då Samboendekommittén för genomföra denatt
begärda utvärderingen. Dessutom kommittén i ocksåuppdrag attgavs
begrunda rättsligt skydd för andra hushållsgemenskaper detyper änav

idag lagligt reglerade. Ocksåär detta utifrån två kristdemokratiskasom
motioner 93/94:L207 och L208.

Den motion föranledde riksdagen bifalla kravetsom att en
utvärdering sambolagen utgick ifrån viktiga principiella påav synsätt
hur lagstiftning skall uppbyggd. Mycket bister kritik kan riktasen vara

sambolagstiftningama. De bygger nämligenmot kollektivanslut-en
ningsprincip, hette det i motionen, också påpekade det ärattsom ett
mycket förhållandemärkligt i juridisk mening fastställs samboskapatt
först det upplöses domstol.när av

Motionen konstaterade det finns anledning göraatt utvärde-att en
ring dessa lagars konsekvenser för få fram bild detav att ären av om

relevant lagstiftning, tillfredsställande löser deen ett sättsom pro-
blem de lösa.attavser

I direktiven till Samboendekommittén Ju 1997:75 framgår det att
regeringen inte tyckte det behövdes allmänatt i denöversynen
utvärdering skulle sambolagama.göras Regeringen ocksåsom sägerav
i direktiven utgångspunkten skallatt sambolagens grund-attvara
läggande reglering skall bestå". Vidare Statskontoretssägs under-att
sökning från 1993 visade allmän inteöversyn behövdes.att Det häv-en
das i direktiven visar lagenatt oomstriddrapporten ochär detatt att
finns brett förstöd dess innehåll.ett Dessa slutsatser minstär sagt
diskutabla. Statskontorets undersökning visade nämligen be-en
tydande okunnighet lagen och dess innehåll. Hearingarom som
kommittén genomfört visar också lagen omstridd.äratt

I lagutskottets tillkännagivande 1992 hette det det bör ankommaatt
på regeringen bestämma i vilketatt sammanhang och under vilka for-
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sinaifastslogregeringenVadske".utvärdering skallsådanenmer
formerochsammanhang attbestämma utaninte baradirektiv attvar

haruppdragetsistnämndautvärdering. Detifrågasätta gradenäven av
regeringen.interiksdagen gett

utvärde-behandlasbetänkande 1993/94:TK1riksdagsutredningenI
betecknaanvänds förUtvärderingsbegreppet attringsbegreppet: ana-

utvärderinggällatid. kanförfluten Dethänt ivadlyser t avexsomav
mål-utvärderingellereffekterprestationer ochmellansambandet av
stårutvärderingVidutredningen fastslår följande:Ochuppfyllelse.

orsaksfrågoma centrum.isåledes
sambolagamautvärderingtillanledningenmotionI den avsom var

rele-detfå bildfram ärtidigare citeratsdethette att enomen avsom
deproblemdetillfredsställande löserlagstiftning, sättettvant som

beskurit möjligheternaregeringendirektiv harMed sinalösa.attavser
Utvärderings-inte.lagstiftning ellerdet relevantgranska äratt enom

Samboendekonnnitténsfått ichanshaintekanbegreppet sägas en
medsambolagstiftningamautvärderarimligthade varitarbete. Det att

effekterprestationer ochmellansambandetorsakssammanhang; samt
analysalltså varit friUtredningen bordemåluppfyllelse. göraatt enom

haftkommitténI och medi sin helhet.relevanslagstiftningens attom
hållit dessa harsig inomdessutomarbetsvillkor ochbegränsadedessa

sambolagstift-tillalternativfram relevantamöjligtvaritdet inte att ta
förmöjligtalltså varitdet inteUtifrån förutsättningar hardessaningen.

rådandeUnderutifrån principiellademigmig synsätten.att reservera
utvidgningenfrån reservation gällerbortsett denjagvillkor somanser -

justeringarfordon deområdet motordrivetbodelningsbaradet attav -—
acceptabla.kommittén ärgörssom av

kritikbetydandeframkommithar detkommitténs hearingarVid en
Framträdandeinfördes.överhuvudtagetsambolagama experterattmot

grunder.principiellt oklarastår mycketsambolagenpekar att
lågochlåg äktenskapsfrekvensbidragit till fortsattdenTroligen har en

samboendetvå äktenskap ochfamiljestabilitet. De utansystemen,
svåröver-blirbestämmelsernaallmänt tillbidraräktenskap, attrent
myndig-förproblemoch innebärde enskilda individernaförblickbara

heterna.
skydda densambolagamaviktigaste syftena meddeEtt attvarav

någon garantigångermånga fallet. MenDet säkertärparten.svagare
kritikframfördeutfrågade vid hearingamainte. antalför finns Ettdetta

ifrån alltid till-långtintressehävda den partensattatt svagaregenom
effek-sambolagensmedvetengodosågs. starkareDen ärparten omsom

förmåner införsigoch med tillskansasäkra och tillavtalkanter genom
bodelning.eventuellt kommandeen
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Både Statskontorets analys 1993 och hearingama klart beskedgav
okunnigheten sambolagama någonhos de berörda. Somärom om som

bodelningsfrågoma: "Antingen det inte skall skiftastror attsa om man
någonting alls ocksåeller äktenskapsbalkens regler skalltror attman
gälla. finnsSedan gradskillnad däremellan. Okunskap och anings-en
löshet uttryck för beskriva situationen. "Den lagenett annat attvar

skenbart skydd människor, sades det också. Attett arvsrättenger
inte ingår i sambolagen många.okänt förär

Det finns problem med den lagstiftning sambolagamaett typ av som
Har väl infört dem det alltid åtminstoneutgör. vissaärman som an-
sig efter sådan Utifrånlag. de förutsättningarna det inteärpassar en

helt enkelt enbart avskaffa sambolagama. Samboendekommitténatt
hade dessvärre inte befogenhetema granska föreslåoch alternativatt

den nederländska modellen med samlevnadskontrakt.t.ex.som
Kommittén efterlyser betydande satsning på information ochen om

kunskapsspridning innebörden i sambolagen. Och det viktigtär ettav
krav. En väl genomförd sådan informationssatsning skulle mycket väl
kunna medföra antingen avtalar bort ingårsambolagen elleratt man
äktenskap/partnerskap. Det nämligen de enda undgåär sätten att en
påtvingad inte frivilligt vald -lagstiftning för samlevande människor.-

Inför sambolagamas införande fanns betydande parlamentarisken
minoritet anförde principiella införandesynsätt sambolag-som mot av
stiftningama. farhågorDessa inte obefogade.var

Det finns anledning ifrågasätta inte vårt grannland Danmarkatt om
valde konsistent och logisk lagstiftningsmodell. Ungefären mer
samtidigt med den svenska utredningen ledde fram tillatt som
sambolagstiftningen tillsattes utnämndes också dansk utredning.en
Den prövade liksom den svenska tanken lagreglering sambor.av
Den valde dock denväg svenska. Denän danska utredningenen annan
ansåg äktenskapet den bästa rättsligaär föratt säkraattramen en
känslomässig och ekonomisk förtrygghet familj. Det framfördesen

viktigt äktenskapetgöra till attraktiv samlevnadsformatt försom atten
få ned antalet ogifta sammanlevande. Som konsekvens föreslogshärav

alla fördelar med leva tillsammansatt gifta utgåskulleatt utan att vara
lagstiftningen. För det andra utredningen avstånd från tanken påtogur
utforma samlad lagstiftning föratt sambor.en
Kommittén har inte gjort någon djupare sambandsanalys skillna-av

derna mellan Sverige och Danmark, kan konstatera iattmen man man
Danmark har dubbelt så hög giftermålsfrekvens i Sverige räknaten som
på totalbefolkningen Möjligen kan 1agstiftningsinriktningen haft en
viss betydelse.
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fpWassénErikledamotenyttrandeSärskilt av

frågansärskiltsambolagenAllmänt samt enomomom
sambolagen§i 1samborbegreppetdefinition avny

liberalernafolkpartietavvisaderiksdagensambolagen enNär antogs av
skäl.främstföreslagna slagetdetlagreglering treavav
grundläggandeutifrån vårdetmenade viförstadetFör synatt -

angelägetfamiljeförhållandenstabilaochförlagstiftning vartrygga -
åstadkomsamborförså reglerutförligautformades attintedet manatt

skall,handförstadignitet. Ilägreäktenskapsliknande systemett av
också partnerskapetochäktenskapetuppfattning,vårenligt numera --

problempraktiskalösningartillhandahålla regelsystemett gersom
villdemskydd förömsesidigtochjuridisk ett somnatur som gerav

tillsammans.leva
departnerskapetoch äräktenskapeti attframträdande dragetDet

tvåöverenskommelse mellanfrivillig att ettbygger ompersoneren
det andrasamlevnad. Förderasskall tillämpasvisst regelsystem

skulleintedetförockså sambolagsförslagetdärför attmotsatte oss
självaisammanlevandedesarnlevnadsforrn där settfinnas storten

i derasgällaskullevademellanreglera demkunnaskulle som
därregelsystemföreslogssambolagen parternaförhållande. Genom ett

delari allaochdembörja gällaskullereglernaskulleinte närveta som
avtala bort.inte gick att

regelsystem ärsambolagen,vitredje menadedetFör att vars
tillhandahålladet gälleräktenskapsbalkens närunderlägset att

och skyddaproblemjuridiska part,lösningar att svagareen
ellergiftasamrnanbor,människorriskerade utan attatt varasomge

trygghetskänsla.falskpartnerskap,registrera en
underframkommitharjag vadväsentligtalltI att sommenar

Emellertidfarhågor då framförde.vi ärbekräftar dekommitténs arbete
Invändningarna ägeravskaffa sambolagen.lösningingendet att nu

därför feldetgiltighet ochfortfarandeuppfattning, ärenligt mindock,
egendomföreslår, denutökakommitténs majoritet somatt, som

iutvecklassambolagen. Detta närmaresamborätt enligtomfattas enav
Emellertidoch c.för kdledamöter m,reservation medgemensam

sambolagenföreslå sådana förbättringarinteskälsaknas som,att av
ochtillämpningdess praktiskaförbättrarsamborätten,utökautan att

iminirnilagi denskyddförbättrar densätt partens somannat svagare
ireservation ochjag iSådana förslag framfördag gäller. etten annan

Örjan Teleman.medyttrande tillsammanssärskilt experten
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det slutligen gäller definitionenNär begreppet sambor vill jagav
framföra följande.

fråganI betänkandet behandlas utförligt svårigheterna medom
nuvarande definition samboförhållandelagens och utredningenettav

föreslår därför lydelse § sambolagen. hade helstl Jag sett atten ny av
kommittén lagt fram förslag bättre definierar närett ettsom
samboförhållande föreligger också innefattar begreppet "bormen som
tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden". Begreppet
används i lagstiftningen och väl inarbetat i det allmännaär
rättsmedvetandet. Emellertid det övriga i kommittén medutmönstras av
motiveringen dels i och för sig bor tillsammans underatt unga par som

längre period kanske förhållandeinte sitt särskilten ser som
äktenskapsliknande, dels rådadet torde delade uppfattningaratt
huruvida homosexuellt språkbruki allmänt kan sammanboett par anses
under äktenskapsliknande förhållande.

Personligen jag inte så övertygadär övriga i kommittén attsom
ungdomar sammanbor under längre tid inte sittsom en ser
sammanboende äktenskapsliknande. Något empiriskt stöd försom ett
sådant påstående inte redovisat. Jag heller såär inte övertygadär attom
det språkbruketallmänna utesluter homosexuell samlevnad som
äktenskapsliknande. Tvärtom det enligt min uppfattning såär sannolikt

införandet registrerat partnerskap, där partnerskapslagen i alltatt av
väsentligt hela äktenskapsbalkengör tillämplig på partnerskapet, har
förändrat och förskjutit vad äktenskapsliknandeutgörsynen som
samlevnad.

såledesDet medär tvekan jag begreppetstor accepterar attsom
äktenskapsliknande förhållande föreslås sambolagen.utmönstras ur
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fpWassénErikledamotenyttrandeSärskilt av

TelemanOrjanoch experten

ochvederlagsregelegendom,samägdBeträffande

föravtal

egendomSamägd

bodelningsför-förordnaderfarenhetpraktiskhar attDen varaavsom
inteharomfattning,mycket olikaibådavi har änvilketrättare, om

låta samägdfrågan kunnaangelägnaundgå den attkunnat stötaatt
ingå isambolagenenligtbodelningomfattasinteegendom avsom --

för samborpraktiskt behov attdet finnslättinsesDetdenna. ett stortatt
detbilligareoch änenklare sättsamägandesittupplösa ett

kommitténsVidstadgar.gällande lagförfarandeålderdomliga som
skälpraktiskaunderstrukit detflera deltagareharhearingar att av
demegendomsgemenskapenförfördelaktigtskulle parterna omvara

dennaVi delartillfälle.vid ochupplösaskundeemellan ett samma
sådanföreslårkommittén intebeklagarochuppfattning att en

sambolagen.förändring av
samägdadenhurkommakansamboma inteOm överens egen-om
samäganderätt1904:48 1blir lagenfördelasskalldomen oms

såvida inte§§ delägare,6, 8 och 15års stadgarlag1904tillämplig. att
beslutbegäratingsrättenhos attavtalats, har etthar rätt attannat

åförsäljning"utbjudas tillskallräkningföregendomen gemensam
advokat,vanligengodförordnarauktion". Rättenoffentlig enman,en

Kostnadernaköpeskillingen.fördelarauktionen ochombesörjersom
försäljsegendomenGenombetalas delägarna.förfarandetför attav

fårdem den.ingenderariskerarauktion parterna att av
detbodelningvidtillgångar ingår lottläggningen äriflerGenom att

tilldelasegendomsförhållandenautjämna partlättare attatt engenom
minskar.utjämningslikvidtillgångar Behovet kontantboet. avur
ÄktenskapsbalkbetänkandetiFarniljelagssakkunniga föreslog

bodelningmöjlighetsambor skulle1981:85SOU attatt genomges
i detingickinteaktuella egendomendensamägandetlösa även omupp
ochremissinstansemastöddeshemmet. Förslaget avgemensamma

lagrådsremissen.departementschefen iframlades av
denskall behövaintesamboma överensVi attatt omvaraanser

begärskall räckabodelas. Detegendomen skallsamägda partenatt ena
ingåskall intesådan samägda egendomenskall ske. Denfördelning att
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i andelsberäkningen, den skall bara lottläggas. Härigenom kommerutan
tillämpningsområdesambolagens med avseende på vilken egendom

omfattas den bestå.skall grundläggande samborätten attavsom
vårEnligt uppfattning bör sambolagen kompletteras rubrikmed en ny

och paragraf med följande innehåll:nyen

samägdDelning egendomav

Sådan egendom samborna innehar med samäganderätt ochsom som
omfattas samborätten, därtill hörande skulder, skallinte ingå isamtav

lottläggning vid bodelning företas med stöd samborna9 §som av om
det eller samborna begär det.någon Denär överens om om av som

den samägda egendomen skall den andre sambon förövertar ersätta
värdet dennes andel därav.av

Avlider sambo gäller vad första stycket denisägsen som
efterlevande sambon och den avlidnes och universellaarvingar
testamentstagare.

Vid lottläggningen har sambo få den samägda egendomenrätt att
efter behovlott ellerpå vad eljestsin skäligt.ärsom

sambo får till skadaEn förinte borgenärer låta samägdsina
egendom bodelningen.ingå i

Vid delning samägd egendom gäller § första18 stycket 20samtav -
§§ den22 samägda egendomen.även

För bodelning samägd egendom skall frågakomma i krävs detatt av
enligt paragrafen egendomen inte omfattas samborätten ochatt attav
bodelning egendom samborättsgods skallutgör Detägaav som rum.
krävs emellertid inte samborna skall egendomenatt överens attvara om

ingåskall i bodelningen. Det krävs heller inte samborna är överensatt
egendomen samägd. Detta frågaär prejudiciellatt ärom en som en

bodelningsförrättare sådanti fall har någonDet krävs inteavgöra.att
särskild form för avtal samägd egendom skall bodelas.attom

sambor harAtt träffat avtal enligt 10 § viss samägd egendom,attom
omfattas samborätten, inte skall ingå i bodelningen hindrar intesom av

samägandet den aktuella egendomenatt upplöses vid delning enligtav
den föreslagna bestämmelsen. sådantI fall kommer den samägdaav oss
egendomen endast ingå i lottläggningen.att

Vid behovs- och skälighetsbedörnningen bör finnas någoninte
begränsning vilka förhållanden kan sådana omständig-utgöraav som
heter det vid samlad bedömning fåratt skäligten attanses vara ena

fårsambon egendomen sin lott. Exempelvis kan förhållandetdet att
den fåttsambon har pennanentbostaden sin lott det skäligtgöraene
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båten. Detsamägdafår denställetisin lottsambonandredenatt
fritidshus utgörexempelvisskäligtnormaltockså etttorde att somvara

släktingar ärlottsambosdenlottläggsfastighetavstyckad varsen
stamfastigheten.tillägare

bodelningeningår i äregendomen attsamägdadenFöljden attav
tilllottläggsegendomen parterna.upplösessamägandet att en avgenom

mellandemöverenskommelseenligtför sambormöjlighetEn att
borgenärsintressetkräveringå bodelningeniegendom attlåta samägd

värdemässignågonÄven frågasig intei och fördet ärbeaktas. omom
Omutmätningsfria.tillgångar bytasutmätningsbara motreduktion kan

eftergiftförbodelningen börföljdtillskadaliderborgenär ansvaraven
krä-Detåtervinnas i konkurs.bodelningengällande ellerkunna göras
kap.4fall ochi dessatillämpligblirsambolagen även att§22attver

införs sist imeningutvidgas1987:672konkurslagen7 § att engenom
återvinnas iskall kunnabodelningstadgarstycketförsta enatt ensom

gällerlydelsen: "DetsammakanTilläggetsambos konkurs. ges
gäldenärenvilkensambo, viddennesochgäldenärenmellanbodelning

avsevärd mån."har avstått sin irätt

för denskyddvederlagsregel till partenEn svagare

Syftet främstskyddslagstiftning.social är attSambolagen är par-geen
skallskevdelningerhålla hälftvarsinbodelningvid närrätt attterna -

innebärOftahemmet.det16 §enligtske gemensammaav-
fårbostaden,tilldelasbodelningsregler, densambolagens part,att som

ordningMed denna18 §.utjämningslikvid till den andre sebetala
och fulltbostadskaffamottagandeförunderlättas attparten egenannan

bohag.eget
ellermedsambonändamål förloraskansocialaLagens om ena -

samboförhållandetstid förebostaden kortförsäljeravsiktillojalutan -
bodel-då iingår intenämligenerhållna likvidenDenupphörande.

sambo-omfattassådan egendom,eftersom denningen, utgör avsom
Även blottminimilag,skallsambolagenrätten. avsersomenvaraom

grundläggande socialaför dessviktigtdethemmet, ärgemensamma
förstärkts.skyddsreglernasyfte att

bodelningsreglema kanvår sättasmening orimligtenligtDet är att ur
samboförhållandet.slutetegendomavhändelsespel nära avavgenom

rådighets-bestämmelsernaförekommaSådan avhändelse kan trots om
inskränkningar.

lik-regelinfogassambolagensagda bör ibakgrund detMot enav
till-kap. 4 Denäktenskapsbalken llivederlagsbestämmelsennande

omfattassikte egendom,blottregeln skallkommande ta avsom
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samborätten, alla former överlåtelse inom viss tid föremen avse av
samboförhållandets upphörande. Denna period bör begränsad. Förvara

undvika stötande kringgåenden skall den dock inte bestämmas tillatt
år.kortare tid än ett

Föravtal

Enligt den föreslagna lydelsen 12 § kan samboma inför omedel-ettav
föreståendebart upphörande samboförhållandet skriftligt avtalaav om

den kommande bodelningen "och har samband med dennaannat som
föravtal. Formuleringen frånhämtad äktenskapsbalkenär 9 kap.
13 förarbetenaI till denna lagregel exempel frågoranges som
med samband med bodelningen hur värdering egendom avräk-samtav
ning för täckning skuld skall och vilka andelargöras skall till-av som
komma makarna SOU 1981:85 sid. 393 och 1986/87:1 sid. 155.prop.

anfördaDe exemplen på frågor, kan regleras i föravtal,ettsom
i själva bodelningen. Den citerademoment ordalydelsen föravser ovan

emellertid tankarna till spörsmål, ligger utanför delningensnarare som
har anknytning till såsomdenna, frågor nyttjande ellermen om

förvaltning egendom eller för utlägg rörande egendom förav ansvar
tiden till dess bodelning sker. Reglering dylika spörsmål kräverav
emellertid inte och bör heller framdeles kräva skriftlig form för att
gälla.

I anledning det anförda frånbör den föreslagna regelnsav ovan
formkrav uteslutas överenskommelser, inte direkta bodelnings-rörsom
frågor, ändå har samband med delningen.men som
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YtterbergHansyttrandeSärskilt expertenav

behandladesställningrättsligafamiljenshomosexuelladenFrågan om
redanriksdagensvenskadeningåendegångenför första avmera

riksdagengodtogsammanhangdettaår sedan. I25fördvs.1973, över
mellan tvåsamlevnadl973:LU20bet.lagutskottetuttalande attett av
acceptabelfulltsynpunktsamhälletsfrånkön är ensammaavpersoner

homo-denofficiellagrundläggandesamlevnadsform. Denna syn
tillfällen.fleravidtill uttryckkommitdärefterharfamiljensexuella

homo-kartläggaförutredning1978tillsatte attRegeringen en
artikelsamling,Utredningensarnhället.isituation utsexuellas engav

betänkandet1984därefterochomvärldenHomosexuella och
utred-grundvalPå1984:63.SOUsamhälletochHomosexuella av

års1986/87förpropositionframregeringenladeförslagningens en
tillsyftadeförslagradmed attl986/87:124prop.riksmöte somen

resultathomosexuella. Ettför landetslivsvillkorenförbättraolika sätt
ochhomo-varigenomhomosexuella sambor,1987:813lagenblev om

jämställasavseendenviktigaflertalikomsamborheterosexuella ettatt
lagstiftning.i svensk

säkraendadenregeringenfastslogpropositionennämnda attden1
homosexuellaheterosexuellaochhomo-mellan är attskillnaden

tillheterosexuellakön ochtilldraskänslomässigt sammapersoner av
finnsförhållandenheterosexuellaoch motsvar-homo-kön, iattmotsatt

lust,sexuellkärlek,lojalitet, ömhet,vänskap,känslorande omsorg,av
helahandlarheterosexualitetliksomhomo-närhet person-att omosv.,

sexuelladendärkänsloengagemang ilighetens personen annan
bidrarsamhälletnödvändigtdetdel,endastläggningen är attär atten

motverkas,begreppsbildningarfelaktigaattityder ochtill negativaatt
ochundervisninginformation, öppenlagstiftning,exempelvis engenom

förunderlättasamhällsuppgiftviktigdetsamhällsdebatt, attäratt en
socialagodaunderhomosexuellaandratraflahomosexuella att

samlevnad,homosexuellstabilunderlättaliksomförhållanden att en
ställningstagandetförsäker grunddetta sammantagetsamt att enger

diskri-alla formerochdiskriminerasskallhomosexuella inte att avatt
motarbetas.aktivt börminering

lagstiftningregeringenSocialstyrelsenföreslogjuni 1990 attI en
för homo-äktenskapslags borgerligtpartnerskap,registrerat ettom
regeringentill följdFörslaget fickSverige.införas iskulle attsexuella,

november 1993iPartnerskapskommittén,utredning,tillsatte somen
Kommitténtill regeringen.1993:98SOUbetänkandeavlämnade sitt

Riksdagens lag-införas Sverige.skulle ipartnerskapslagföreslog att en
sådan reform.initiativ tilldärefterutskott tog en
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I sitt riksdagen betänkande 1993/94:LU28 hänvisadeantagnaav
utskottet till vad slagits fast årsi propositionen vid 1986/87 riks-som
dagsbeslut och tillade bl.a. följande.

varaktigt homosexuellt förhållandeParterna har enligt utskot-i ett
typsikt behov huvudsak ekonomiska ochmening itets sett av samma

trygghetjuridiska heterosexuella har och dessa kan fåsom par som
tillgodosett äktenskapets juridiska Enligtregelverk. utskottetgenom
kan det anföras beaktansvärda sakligainte några skäl för att man
under hänvisning till den sexuella läggningen skulle ha förnekarätt att
homosexuella möjligheten parförhållande påatt trygga ett mot-
svarande till buds förstår heterosexuella börDetsätt intesom par.
ankomma samhälletpå lagstiftningen eller påatt sättannatgenom- -

uttryck för värderingarnågra det gäller människorsnär sätt attge
ordna samlevnad. Samhället harsin stället skyldighet till-i atten
godose det uppenbara behov finns erbjuda enkön-ävenattsom genom
ade möjligheten bilda familj med juridiska rättigheter och för-attpar
pliktelser följdsom

ustitiedepartementetsI J verksamhetsplan för 1999 liksom för övrigt
årtidigare betonar justitieminister Laila Freivalds såvitt sak-avser

området farniljerätt de familjerättsliga lagarna skall diskrimi-inteatt
homosexuella.nera

De här redovisade uttalandena enligt min mening bildger en av
statsmaktemas homosexuellas rättigheter förpliktar. Somsyn som
bl.a. Samboendekommitténs arbete visat har lagstiftaren emellertid inte
i praktiken levt långtgåendetill åtagandende får ligga iupp som anses
dessa uttalanden.

Fortfarande återstår viktiga rättsliga reformer innan vi i Sverige kan
det inte längre förekommer någonsäga diskriminering homo-att av

vårtsexuella i land i rättsligt hänseende. Med diskriminering brukar
särbehandling inte sakligt motiverad. Utgångspunktenäravses en som

tidigare redovisatsär ingen diskriminering skall förekomma iattsom
vårt samhälle grund homosexualitet. logiskaDen följ-av en persons

måsteden därför också den behållavill skillnader i lag-attvara som
stiftning direkt eller indirekt knyter till människas homo-som an en
eller heterosexualitet också har bevisbördan sådanaför skillnader äratt
sakligt motiverade.

Den svenska äktenskapslagstiftningen begränsar ingårätten att
äktenskap till endast olikkönade Homosexuellaatt där-äravse par. par
med frånuteslutna den rättigheten. Några beaktansvärda sakliga skäl
till för sådanstöd ordning såvitthar jag kunnat konstatera aldrigen
anförts i de lagstiftningssammanhang där frågan varit till prövning.upp
Att rättsfiguren traditionellt varit förbehållen olikkönade är natur-par
ligtvis inte något sakligt skäl för framgent behållaäven sådanatt en
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förekom-tillhänvisningarheller delagstiftningen. Inteutformning av
denstöd förtillanförtsoftastallti familjenbarnsten somsomav

det barnfinnsförstagrund. För detnågon sakligordningen harrådande
något kravinteuppställsdet andrafamiljer. Förhomosexuellaockså i

ingåskall kunnaheterosexuelltbarn förförekomst ettatt parav
bar-sikteverkligenregelverketäktenskapligaOm det togäktenskap.

tillrättsverkningamanaturligt knytavaritsakligtdetskulle attsettnen
regelverketså intefamiljen,ibarn ärjust förekomsten menav

utformat.
ståradoptivföräldrarprövadebli gemensamtMöjligheten att som
härhelleringått Intepartnerskap.homosexuellaförinte öppen par som

lagstift-skillnaden imotiverakanskälnågra sakligaföreligger som
Detsammamänniskor.heterosexuellaochsåvitt homo-ningen avser

förordnassärskiltmöjligheternakringregelverketgäller gemensamtatt
skallkvinnavillkoren förliksomvårdnadshavare för barn, att ensom

assiste-gällerdetåtnjutande samhälletsi närkunna komma resurserav
befruktning.rad

uppdragutanför detlagstiftningsfrågorna liggernämndaDe nyss
naturligtdärförregeringen.givits DetSamboendekommittén äravsom

ellerövervägandennågraredovisarbetänkande intekommittén i sittatt
inaturligtlikadet emellertidmin deldelar. Förförslag i dessa är att

ombudsmannenmyndighetschef föregenskapmin motav
minredovisaHomOpå sexuell läggninggrunddiskriminering av

spörsmål.inställning till dessaprincipiella
lagstiftningenibehandlat olikhetemakommittén hardelar därI de

kom-heterosexuella samborrespektive utgörhomo-det gällernär
påriktningglädjande i vägenmitténs förslag rätt motsteg en

likaprinciperhögtidligahandling dei praktiskomsättning omav
slagitsårens loppunderheterosexuellahomo- ochbehandling somav

dem.välkomnarlagstiftningsärenden. Jagfast i olika
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Kommittédirektiv

sambolagen,Utvärdering m.m.av Dir.
1997:75

regeringssammanträde den 5 juni 1997vidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

Utvärdering-utvärdera sambolagen.parlamentarisk kommitté skallEn
frågan huvudsyftet med lagen harsärskiltskall inriktas omen

vidminimiskydd denuppnåtts, nämligen ettpartenatt ett svagarege
samboförhållandes upplösning.

rättsliga be-skillnaderna i denKommittén skall vidare överväga om
heterosexuellajämfört medhomosexuella samborhandlingen av

eventuellamotiverade. Förslag skall lämnas hursambor är om
undanröjas.omotiverade skillnader lämpligen kan

slutligen klarlägga det finns behovKommittén skall ettom av
hushållsgemenskapvid formerutvidgat rättsligt skydd andra änav

inte harsådana reglerade i lag, särskilti dag är parternaomsom
ingå eller registrerat partnerskap. Kretsenmöjlighet äktenskapatt

gäller bostadsbidrag skall därvidbidragsberättigade det övervägasnär
särskilt.

Utvärdering sambolagenav

sambolagen träddeLagen 1987:232 sambors hemgemensammaom
januari samtidigt med äktenskapsbalken. Lageni kraft den l 1988, är
sådana samboförhållanden och ogifttillämplig där ogift enen man

förhållanden.kvinna lever tillsammans under äktenskapsliknande Den
innehåller bestämmelser bodelning vid upplösning sambo-om av
förhållandet, sambos i vissa fall bostadrätt överatt taom en somen

ingårinte i inskränkningar förfogabodelningen, i detöverrätten attom
rättegångenhemmet och i vissa tvister mellangemensamma om

sambor. Huvudregeln vid bodelning värdet denär att av gemensamma
detbostaden och bohaget skall delas lika mellangemensamma

samboma.
Våren 1992 begärde tillkännagivanderiksdagen ettgenom en

utvärdering sambolagen bet. 199l/92:236.1991/92:LU32, rskr.av
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fick det regeringen bestämma i vilketEnligt utskottet ankomma att
sådan ske.sammanhang och under vilka former utvärdering skulleen

våren iJustitiedepartementet 1993 Statskontoret uppdrag attgav
första led i utvärdering fram för belysaunderlag att ettett taensom

frågor.särskilt angivna I september 1993 redovisade Statskontoretantal
i Sambolagen utvärdering Statskontoretuppdraget rapporten en-

1993:24.
framkom inte någotI Statskontorets motiveraderapport som en

någraallmän sambolagen eller omedelbara förändringar iöversyn av
lagens bestämmelser. Tvärtom visar lagen i huvudsakärrapporten att
oomstridd det finns innehålloch brett stöd för dess i sak. Enligtatt ett
regeringens bedömning fortfarande.gäller detta invändningarDe som

främst tillämpningssvårigheterhar vissa och vissa begräns-rests avser
ningar tillämpningsområdet.i lagenAtt har praktisk betydelsestor
framgår inte minst enligt Statskontorets ungefär fematt rapportav av

samboförhållanden.nybildade familjer lever isex
Sambolagen har varit år.i kraft i tio Trots detta behövs detsnart

enligt regeringens någonmening inte allmän lagen.översyn av
bör detDäremot utvärdering med inriktning vissa särskildagöras en

frågor.
Utredningens uppdrag i fråga sambolagen är göraattom en

utvärdering med särskild fråganinriktning huvudsyftet medom
lagen bereda den minimiskydd vidatt parten ett ettsvagare sam--
boförhållandes uppnåtts.upplösning har Finns idet luckor skyddet-

föreslåskall utredningen de lagändringar den bedömer motiverade.som
Sådana fårändringar begränsade utvidgningaräven avse av
tillämpningsområdet.

Utredningen skall vidare det någrabehövs lagändringarpröva om
sådanaför oklarheten finns i dag och kan upphov tillatt som som ge

tvister skall kunna undvikas eller begränsas. Exempelvis finns det
anledning det i lagen bör tid inompröva vilkenatt om anges en en
begäran bodelning skall framställas jfr rättsfallen 1993NJA 302om s.
I och II.

En situation har föranleda dåproblem denäruppgettssom en
eftersambo separation frånskall flytta den bostaden. Omgemensamma

vederbörande lämna bostaden, har intevägrat det funnits tillräckligt
effektiva medel genomdriva flyttningen inom rimlig tid.att
Utredningen skall det behövs kompletterandeöverväga förreglerom
denna situation. Det skall bl.a. det bör möjlighetprövas öppnasom en

meddela interirnistiska beslut frågai ingårbostadäven iatt om en som
bodelningen jfr 24 §.

stårDet utredningen fritt föreslå andra ändringar iävenatt
sambolagen. Uppdraget dock begränsat frågortillär sambomasrörsom
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grundläggandeUtgångspunkten skall sambolagensegendom. attvara
frågaibestå. begränsningarnainnebär bl.a.skall Detreglering att om

bibehållas.skallingå bodelning i huvudsakskall ivilken egendom som
anledningundersöka det finnsskall slutligenUtredningen attom

så fall ske.i börsambolagen och hur detinformationenförbättra om
ungefär 50undersökningEnligt Statskontorets procenttror av

upplösningskall delas lika vidall egendomsamborna att aven
förhållandet.

Homosexuella sambor

i kraft denregistrerat partnerskap trädde1994:1117Lagen om
det1993/94:LU28, rskr. 1993/941414. Denjanuari 1995 bet.1 gör

partnerskap.två sittkön registreramöjligt för attsammapersoner av
gäller förflesta bestämmelserinnebär deRegistreringen att som

också förblir gällande partnerskapet.äktenskap
förhållandehomosexuelltlever tillsammans iFör ettpersoner som

1987:813inte har registrerat partnerskap gäller lagen ommen som
innebär vissa andrahomosexuella sambor. Lagen sambolagen ochatt

också homosexuellasambor tillämpligabestämmelser ärom
samboförhållanden.

homosexuella samborriktats invändningar lagenDet har mot om
frånframför principiella synpunkter. kritiserats förallt Lagen har att

likställer sambor medden sin uppbyggnad homosexuellagenom
endast det Kritikerna harheterosexuella sambor särskilt.om anges

utgå frånlagreglering i stället likställdhet.bordemenat att en
Partnerskapskomrnittén föreslog i sitt Partnerskap SOUbetänkande

1993:98 homosexuella samborlagen skulle ersättasatt om av en ny
lag innebarlag, benämnd sambor kön. Förslaget attom sammaav

homosexuella uttryckligt undantag gjorts, skullesambor, inteom
kvinna leveromfattas de regler gäller för ochav som en man somen

förhållanden. intetillsammans under äktenskapsliknande Förslaget har
tvågenomförts. Lagutskottet vid tillfällen förslagethar uttalat att

lämpligen bör samband med utvärdering sambolageniövervägas en av
bet. 1993/94:LU28 och 1995/96:LU18.bet.

skillnaderRegeringens uppfattning omotiverade rättsligaär att
undanröjas.mellan homosexuella och heterosexuella sambor skall

Utredningens uppdrag blir finnsi denna del detövervägaatt om
skillnader föreslå såomotiverade och i fallhur dessaär attsom
lämpligen kan undanröjas. Därvid skall Partnerskapskommitténs
förslag möjlighet. Enligt regeringens uppfattningövervägas ärsom en
det inte lämpligt alternativ i varje författning preciseraaktuellett att
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samlevnadsförhållanden gälla. Här kan detregleringen skallvilka som
frågaanfördes i denna lagen homosexu-hänvisas till vad närsom om

1986/87:LU28sambor infördes 1986/872124 45 och bet.ella prop. s.
9.s.

hushållsgemenskapAnnan

lagstiftning registreratI ärendet rörande partnerskap behandladeom
fråganriksdagen förbättrat rättsligt delarskydd förettom personer som

hushållsgemenskap på andra grunder äktenskapets. Lagutskottetän
någonanförde det inte gjorts kartläggning sammanboendeatt av som

någoninte omfattas den äktenskapsrättsliga lagstiftningen ellerav av
två frånde sambolagarna bet. 1993/94:LU28 f.. material49 Avs.

centralbyrån årenStatistiska för 1988 och 1989 kunde utläsas att ca
56 någon några000 bodde med sineller andra änpersoner personer ur
ursprungsfarnilj, make, sambo eller bam. Det emellertid enligtvar

mångautskottet omöjligt uppskatta hur i denna hadeatt grupp som en
så utvecklad gemenskap de skulle ha behov utbyggd juridiskatt av en
trygghet för sin relation.

Utskottet konstaterade det finns skilda hushållsgemenskaper ochatt
parbildningar där inte har rättsligt sin gemenskap.parterna tryggat

ansåg detUtskottet angeläget klarlägga vilket behov kan finnasatt som
inom sålundadessa Det fanns enligt utskottet anledning attgrupper. se

vissa bestämmelser, framför trygghetsornrådet,allt det socialaöver
för hushållsgemenskapmänniskor delar på andra grunder änsom
äktenskapets.

Enligt utskottet borde parlamentarisk förutredning tillsättas atten
utreda vad bör för öka tryggheten förgöras nämndaattsom grupper.
Uppdraget, borde omfatta alla gemenskapen därtyper parternasom av
inte möjlighet ingåhar äktenskap, skulle enligt utskottet syfta tillatt att
belysa vilka kan ha behov ökad rättslig trygghet samtgrupper som av

klarlägga vilka dessa behov Utredningen ocksånärmare borde läggaär.
fram de lagförslag utredningen påkallade.fannsom

gavsålundaVad utskottet anförde riksdagen sin meningsom
regeringen till känna rskr. 1993/942414.

I ärende regler för bostadsbidrag årfr.o.m. 1997 harett om nya
riksdagen behandlat frågan kretsen bidragsberättigade.om av
Bostadsutskottet anförde denna krets bör utvidgas till omfattaatt att

bor tillsammans, samlevnadsform 1995/96:bet.oavsettpersoner som
BoU Utgångspunkten11 18. bör enligt utskottet andraatts. vara
sammanboende i bostadsbidragshänseende skall jämställas med
samboende och kvinnor enligt demän regler gäller i dag enligtsom
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samtidigtbostadsbidrag. Utskottet konstateradelagen 1993:737 om
helt okomplice-detta kan kräva inte tordelagändringardeatt varasom

f..rade bet. 18s.
sålunda sin meninganförde riksdagenVad utskottet gav som

rskr. 1995/96:229.regeringen till känna
vilka behovUtredningens uppdrag i denna del blir klarläggaatt som

hushållsgemenskaprättsligt andra formerkan skydd vidfinnas ett avav
sådana former därsådana i dag reglerade i lag, särskiltän ärsom

ingåmöjlighet äktenskap eller partnerskap. Iinte harparterna att
enlighet vad riksdagen anfört utredningen syfta till belysamed bör att
vilka kan ha behov ökad rättslig trygghet närmaresamtgrupper som av
klarlägga vilka dessa behov Därvid bör utredningen uppmärksamma

hushållsgemenskapsituationer där lever i meddeäven personer
bo tillsammans. Utredningen skall läggavarandra utan att permanent

fram lagförslag finner motiverade.de densom
riksdagenSom anfört bör utredningen framför allt inriktas en

genomgång det sociala trygghetsområdet. Utgångspunkten bör dockav
lagändringar skall genomföras bara det behövsattvara avom

rättviseskäl eller finnsdet uttalat skyddsbehov.ettom
frågaI bostadsbidrag skall utredningen analysera de problemom
bostadsutskottet redovisat bet. 1995/96: 18 f..BoU 11som s.

skallUtredningen lämna förslag till lagändringar möjliggör densom av
förordaderiksdagen utvidgningen kretsen bidragsberättigadeav

tillsammans beräkningarmed sådankostnaderna för reform.av en
Utredningen skall också analysera de förekonomiska effekterna den
enskilde.

Utredningen får behovet ikompletteringar deäven överväga av
familjerättsliga reglerna. Därvid skall dock beaktas regleringenatt av
egendomsförhållandena förhållandevisi familjerätten redan i dag är
invecklad. börDet undvikas det familjerättsliga egendomssystemetatt
kompliceras ytterligare.

Utredningsarbetet

Uppdraget skall anförtros kommitté med parlamentarisken
förankring.

Kommittén skall i första hand behandla frågorde angettssom ovan.
Den dock oförhindrad andra frågorär närliggandeävenatt ta upp om
det bedöms motiverat.

För kommitténs arbete gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare redovisa regionalpolitiskaatt
konsekvenser dir. 1992:50, offentliga åtaganden dir.prövaatt



1999:104SOUBilaga384 1

dir.redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser1994:23, att
för och detoch redovisa konsekvenser brottsligheten1994:124 att

brottsförebyggande arbetet 1996:49.
skall redovisas 30 juni 1999.Uppdraget densenast

Justitiedepartementet
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ihearingviddeltagareFörteckning över

angående1998Stockholm den 4 mars

sambolagen

NÄRVARANDE

deltagareInbjudna

LinköpingAnderberg, jurist,Cecilia
Åsa i HaningefamiljerättenAndersson,Sjöberg

Bjellman, advokatIngalena
advokat, SolnaLisbeth Cassemar,

StockholmFörberg, advokat,Maja
advokat, UppsalaGlimstedt Torslow,Ewa

Gårder, advokat, LundNils
Haningefamiljerätten iGunilla Johansson,

familjerätten i SödertäljeKarlsson,Berit Greger
familjerätten i SundsvallKarin Larsson,

familjerätten i VärmdöElfer Lindström,Eva
rådman, StockholmTorgil Melin,

Nordenskiöld, advokat, GävleEva
doktorand, LundRyrstedt,Eva

Sjökvist, jurist vid AKH, StockholmBarbro

Kommitténs ledamöter, experter m.m.

Chrisordförande, Berglund,Karin Lindell, Rune Sven Bergström,
CatherineAnn-Marie Johansson-Sahlin, Christin Nilsson,Heister,

IngvarRuwaida, Segelström, Ola Ström,Yvonne IngerPersson,
ÖrjanPhilipson,Anders Ottosson, IngerSvensson, Ygeman, Anne

Åkerman Monica FeldingIngrid sekreterarenTeleman, samt
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diskussionsfrågorSammanställning närav

sambolagenutvärderinggällerdet av

viddiskussionenavsnitt i betänkandet därdetInom parentes anges
sammanställts.hearingama

samboförhållande 4.3.lNär föreligger ett

fråganbehov rättslig regleringFinns det när ettav av0 en
samboförhållande har inletts

fråganrättslig regleringFinns det behov när ett0 av en av
samboförhållande har upphört

ingåskall i bodelningen 4.4.1Egendom som

sigbodelningen omfatta bostad och bohag i och för inteBör0 som
anskaffats för bruk använtsgemensamt parternamen som av

under längre tidgemensamt
omfattasBör egendom bostad och bohagän av0 annan

båt,bodelningen den anskaffats för bil,bruk,gemensamt t.ex.om
fritidshus eller sparkapital

äganderätten till i sigBör samägd egendom inte är0 som
kunna vidbodelningsbar upplösas eller bodelninggenom

gåvaegendom förvärvas ellerKan testamente0 som genom arv
förvärvadföreskrift enskildmed eller egendomutan om anses

således ingå detför begagnande och i bodelningen Börgemensamt
så fall komma till uttryck i lagtexten föreskrift enskildi att en om

medföregendom egendomen inte skall bodelasatt
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bodelningsfrågorNågra 4.5.1

så ordalydelseandra omformuleras dessBör 5 § stycket detatt avo
framgår bort delvissambolagen kan avtalas ävenatt

samboförhållandepågåendebodelning kunna skeBör under0
såi fall intressen detkan borgenärernas beaktas BörHur vara

pågåendepåmöjligt bodela egendom underatt nytt som
samboförhållande har bodelats mellan panama

samboförhållandets upplösningBör sambor ha möjlighet införatt0
träffa föravtal bodelningom
Bör det i sambolagen tidsfrist för bodelningnär senast0 anges en

lång så fallskall framställas s.k. preklusionsfrist bör ien Hur
fristen vara

Sambos behov skydd illojala transaktioner 4.6.lmotav

iBör det sambolagen införas bestämmelse redovisningsplikt0 en om
så värdet den bodelningsbara egendom samboatt av som en

sig efter förhållandetavhänder det upphört före bodelningenatt men
inkluderas i bodelningen

i sambolagenBör det införas vederlagsregel så värdet denatt0 en av
bodelningsbara egendom sambo avhänder tidsig kortaresom en en

förhållandetinnan ingårupplöses i bodelningen Vilken tidsgräns
såskall i fall gälla

ÄrnågotBör skuldavräkningsreglerna i detavseende ändras0
rimligt beakta studiemedelskulder eller avräkna skuldatt att somen
belastar ingåregendom i samborätten från värdetsom av

lånetegendomen till förvärv förbättringarnär elleranvänts änannat
sådan egendom, lånet till inköpnär använtst.ex.av av en

fritidsbåt
Bör jämkningsregeln såkompletteras den skyddar deninte baraatt0

frånsamborättsgodsäger behöva lämna sinparterna mest attav som
egendom till den andre det möjligt föräven görparten utan en
sambo tilldelas hälften nettovärdetänatt mer av

Samboförhållandes upplösning död 4.7.lpartensgenom ena

Bör lilla basbeloppsregeln tillämplig sambo avlider0 vara om en
efter det innan bodelning har rumatt parterna ägtseparerat men
Bör det införas möjlighet för efterlevande sambo lösen0 att moten
erhålla bohag tillhört den avlidne sambon intesom men som
förvärvats för brukgemensamt
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frågor 4.8.1Processuella

beslutinterimistisktmeddelamöjlighetinförasdet attBör om0
bodelningeningår ibostadenkvarsittningsrätt näräven

beslutinterimistisktöverklagamöjlighetinförasdet attBör som0
ingår iintebostadikvarsittningsrättangåendefattats somen

bodelningen
ikvarsittningsrättfrågaprövamöjlighetinförasdet attBör om0

frågabodelningen elleringår ibostad omsomen
iärendelagenenligtfrågorna handläggsbodelningsfdrrättare

boendebarnsvårdnad ellerbarnmål omom

4.9.lInformation

sambolagenbland allmänhetendetfinnskännedomHur omstor0
innehålldessoch

så falloch ilagenallmänheteninformation tilldetBehövs ommer0
formvilkeni
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författningarSammanställning ärsomav

samborförtillämpliga

och förordningarde lagarsammanställningen har närmastFrån som
lik-uteslutits,lagstiftningtilltillämpningsbestämmelserutgör annan

exempelvisi sammanhanget,betydelsehar mindrevissa lagar somsom
bostadsräkning.folk- ochbestämmelser om

skillna-mån rättsligaendast i den deuppfattningKommitténs är att
deoch homosexuella sambormellan heterosexuelladerna motsvaras av

kan deäktenskap och partnerskapskillnaderna mellanrättsliga anses
detbakgrund kommittén bedömtmotiverade. denna harMot omvara

båda Föromotiverad rättslig skillnad mellan definns attgrupperna.en
på könbestämmelser sambor skall bli tillämpliga sambor sammaom av

homosexuella hänvisa till bestämmelserna.samborskall lagen om

finnsGäller Detoch bestämmelser Gäller GällerLagar
omoti-sambortillämpliga sambor samborär av enav avsom

veradkönkönsambor motsatt samma samma
rättsligenl. lagtextkön enl. lagen
skillnadeller för-homo-om

arbetensexuella
sambor

Lagar och bestämmelser
lagen homo-omsom

sexuella sambor hän-
visar till

XLagen 11987232 Xom
sambors gemensamma
hem

lagstiftningDenna inne-
håller huvudsakligen
bestämmelser upplös-om
ning detav gemensamma
hemmet samboför-när ett
hållande upphör.
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Gäller Gäller Gäller Det finns
sambor omoti-sambor samborav av enav

kön verad rätts-motsatt samma samma
kön enl. ligenl. lagen kön skillnad

homo- lagtextom
sexuella eller för-
sambor arbeten

Ärvdabalken X
innebärhänvisningDenna

bl.a. efterlevandeatt en
sambo i homosexuelltett
förhållande dödsbodel-är

i utsträck-ägare samma
ning efterlevandesom en
sambo i hetero-ett

förhållande.sexuellt
Jordabalken och

bostadsrättslagen
1991:614

Hänvisningen medför att
sambor könav samma
jämställs med sambor av

kön inom bl.a.motsatt
hyreslagstiftningen och
bostadsrättslagstiftningen.

10 rättegångs-kap. 9 §
balken
Denna hänvisning är när-

betrakta lag-mast att som
tekniska konsekvenser av
bodelningsreglema i
sarnbolagen.

4 kap. l9§ första
stycket utsökningsbalken
Hänvisningen innebär att

äganderättspre-samma
sumtion vid utmätning av
lös egendom gäller för
sambor ochav samma

kön.motsatt
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finnsDetGällerGällerGäller
omoti-samborsamborsambor enavavav

veradkön rätts-motsatt sammasamma
skillnadenl. ligkönenl. lagenkön

homo- lagtextom
för-sexuella eller

arbetensambor
Xstycket, Xförsta19 §

stycketniondepunkt 1
sjunde3och punkt

anvisningarnastycket av
punkterna 3till §31 samt

anvis-b och 43 ava
33 kom-nin tillarna

munalskattelagen
;192813701

jämställsHärigenom
ochsambor sammaav

skatte-könmotsatt ur
vad gäller för-synpunkt

månstagarförordnande
till pensionsförsäkring,

frånutbetalningar pen-
sionssparkonto till ef-

avdrag förterlevande,
levnadskostnaderökade

dubbel bosättningvid
föroch avdragsrätt

för drivmedelkostnader
vid med för-körning
månsbil.
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Gäller Gäller Det finnsGäller
sambor omoti-sambor samborav av enav

veradkön rätts-motsatt samma samma
lig skillnadkön enl. lagen kön enl.

homo- lagtextom
eller för-sexuella

sambor arbeten
1941:416Lagen X Xom

gåvoskattarvsskatt och
Genom hänvisningen till

beskattasdenna lag en
fråntestamentslott en

sambo könav samma
förmånligaefter samma

frånskattesats lottsom en
sambo kön.motsatten av

Samma regler gäller för
sambor motsattav som av

vidkön beräkningsamma
den andel vidav som en

eventuell bodelning mel-
lan sambor med anled-
ning den dödav enes
skall tillfalla denanses
avlidnes sambo. Vidare

såvälgäller för sambor av
motsatt avsom samma

förkön den egendomatt
erhållitsambo harsom en

eller skall erhållaanses
vid bodelning skall arvs-

gåvoskattskatt eller inte
erläggas.
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finnsGäller DetGäller Gäller
omoti-samborsambor sambor av enav av

veradkön rätts-motsatt sammasamma
skillnadenl. ligenl. lagen könkön

homo- lagtextom
för-sexuella eller

sambor arbeten
119811131 X XLagen om

okända borge-kallelse
Eg

jämställerHänvisningen
ochsambor sammaav

vad gällerkönmotsatt
kal-ansökarätten att om

avlidenlelse en sam-
bos borgenärer.

trede X X
fastighetsbild-stycket
g1970:988.ningslagen

likställsHärigenom sam-
ochbor motsattsammaav

gäller möjlig-kön vad
heten till inskrivnings-att
myndigheten anmäla att

fastighet ären gemensam
bostad.
10.10 § insiderlagen X X
1199021342.
Bestämmelsen föreskri-

ändringar iattver
aktieinnehav skall an-
mälas för make och

tillsambo en person
med insynsställning i

aktiemarknadsbolag.ett
Hänvisningen innebär

samboratt av samma
jämställskön med ovan

nämnda personer.



Bilaga SOU 1999:104396 4

finnsGäller Gäller Gäller Det
sambor omoti-sambor sambor av enav av

veradkön rätts-motsatt samma samma
lig skillnadkön enl. lagen kön enl.

homo- lagtextom
för-sexuella eller

sambor arbeten
11.14kap. 3§, 4§ X X
tredje stycket och 8 §
tredje stycket vallagen
g1997:157, 4 § lagen
1997:159 brev-om

i vissa fallröstning och
36 första cketst
lagen 11972704 om
kyrkofullmäktigeval

m.m.
Hänvisningama innebär att
vid röstning budgenom
kan samboen av samma
kön budvara samma

sambosätt mot-som en av
Varkenkön. samborsatt

kön ellermotsattav sam-
bor kön kanav samma

vittne vid röstningvara
bud ellergenom genom

lantbrevbärare eller vid
brevröstning.



397Bilaga 41999:104SOU

finnsDetGällerGällerGäller
omoti-samborsamborsambor enavavav

verad rätts-könmotsatt sammasamma
skillnadligenl.könlagenenl.kön

lagtexthomo-om
för-ellersexuella

arbetensambor
XXg1993:1469:12.Lagen om

vid byteuppskovsavdrag
bostadav

kanEnligt lagen upp-
tillämpasskovsreglema

den avyttratnär ensom
avliderursprungsbostad
skaffahunnitinnan han

ersättningsbostadsig en
sighan bosattinnaneller

fullföl-sambodär enom
inte hun-dödejer vad den

frågainit med ersätt-om
bosätt-ellerningsförvärv

inne-Hänvisningenning.
också gällerbär dettaatt

fråga homo-det är omom
sambor.sexuella

X X18 11 kapkap,13.10
kap. 716 §§, 1215 och

16 kap. 7och §§8 samt
föräldrabalkenoch 9

hänvisningen lik-Genom
samborställs av samma

kön bl.a.och motsattav
gällerdet rättennär att

sig iochansöka yttraom
förmynder-ärenden om

förvaltarskap ochskap,
godmanskap.



Bilaga4398 1999:104SOU

Gäller Gäller Gäller Det finns
omoti-sambor sambor samborav av av en

kön verad rätts-motsatt samma samma
kön enl. lagen kön enl. lig skillnad

homo- lagtextom
sexuella eller för-
sambor arbeten

l4.Säkerhetsskyddslagen X X
1996:627

fårEnligt lagen utläm-
uppgifter frånnande av

polisregister vid register-
kontroll omfatta, för vissa
säkerhetsklasser, varje
uppgift finns till-som
gänglig i polisregister om
den kontrollerade och om
det oundgängligen nöd-är
vändigt, make ellerom
sambo. Hänvisningen
innebär det sagdaatt

såväl samboavser en av
motsattsamma som av

kön.



399Bilaga 41041999:SOU

finnsDetGällerGällerGäller
omoti-samborsamborsambor enavavav

verad rätts-kön sammamotsatt samma
skillnadligenl.könlagenenl.kön

lagtexthomo-om
för-ellersexuella

arbetensambor
X1996:123115.Lagen om

fastig-förskattereduktion
vidfallvissaihetsskatt

års taxeringar1997-2001
ellertvå makarOm sam-

tillsammansborbor en
denfastighet enesom

andradenkanäger,
skattereduktionerhålla

förvär-honellerhanom
fastig-aktuelladenvar

anledningmedheten av
sambonellermakenatt

förut-övrigaochavlider
uppfyllda.sättningar är

lik-hänvisningenGenom
samborställs sammaav

kön.och motsatt
11993273716.Lagen om

bostadsbidrag
harhänvisningenGenom
könsambor sammaav

möjligheter somsamma
könsambor attmotsattav

ansökagemensamt om
bostadsbidrag.



400 Bilaga 1999:1044 SOU

Gäller Gäller Gäller finnsDet
sambor sambor sambor omoti-av av av en

veradkön rätts-motsatt samma samma
kön skillnadenl. lagen kön enl. lig

homo- lagtextom
sexuella eller för-
sambor arbeten

17.35§ andra stycket X X
socialtjänstlagen
1980: 620g 2

Kommunen skyldigär att
gäller giftadet ochnär

samboende personer som
har ekonomigemensam

till make/makaatt attse
eller sambo inte drabbas

oskäligt försämradav en
ekonomisk situation
grund den andraattav
maken har hjälp-ett stort
behov med höga avgifter.

såI fall skall avgiften
jämkas. Genom hänvis-
ningen jämställs sambor

kön medav samma sam-
bor kön.motsattav



401Bilaga 41041999:SOU

finnsDetGällerGällerGäller
omoti-samborsamborsambor av enavav

verad rätts-könmotsatt sammasamma
skillnadligenl.könenl. lagenkön

lagtexthomo-om
för-ellersexuella

arbetensambor
Xstyckettredje18.26§

sjukvårdslagenochhälso-
§1982:763

hänvisningenGenom
ekonomiskadenskall

för samborsituationen av
beaktaskönsamma

samborsätt somsamma
gällervadkönmotsattav

avgifterna.jämkning av
bestämmelserochLagar

homo-lagen omsom
sambor intesexuella

tillhänvisar
Jävsbestämmelser
l9.Aktiebolagslagen
1975:1385.

styrelseleda-Den ärsom
direk-verkställandemot,

någon harellertör som
med bok-befattning

medelsför-ellerföringen
aktiebolagivaltningen ett
revisor ifårinte vara

gällerbolaget. Detsamma
gift ellermedden ärsom

äktenskaps-underlever
förhållandenliknande

sådan ellermed personen
på angivetviss sättannat

med denne.besläktadär



SOU 1999:104Bilaga402 4

finnsGäller Gäller Gäller Det
omoti-sambor sambor sambor enav av av

veradkön rätts-motsatt samma samma
lig skillnadkön enl. lagen kön enl.

homo- lagtextom
för-sexuella eller

sambor arbeten
20.Lagen 1980:1103 X Xom
årsredovisning im.m.
vissa företag.
Även innehållerdenna lag

bestämmelse revi-en om
sorsjäv.
Zlförsäkringsrörelse- X X
lagen g1982:713

inteDen kan revisorvara
styrelseledamot,ärsom

verkställande direktör
eller innehar befatt-en
ning i ledande ställning i
försäkringsbolaget eller
dess dotterföretag eller
biträder vid bolagets bok-
föring eller medelsför-
valtning eller bolagets
kontroll däröver. Det-

gäller den ärsamma som
gift med eller samman-
lever under äktenskaps-

förhållandenliknande
sådanmed elleren person

angivet sätt ärannat
släkt med denne.



403Bilaga 41999:104SOU

finnsDetGällerGällerGäller
omoti-samborsamborsambor enavavav

verad rätts-könmotsatt sammasamma
skillnadligenl.lagen könenl.kön

lagtexthomo-om
för-ellersexuella

arbetensambor
X§1986:436 X22.Lagen om

nanngsförbud.
meddelatsharDen som
får intenäringsförbud

verk-anställd i envara
drivssamhet av ensom

närstående till honom.
närståendeSom anses

vilken hanmedbl.a. den
undersammanlever

för-äktenskapsliknande
hållanden.

XX1987:46423.Lagen g om
iemissionervissa riktade

aktiemarknadsbolag,

i
föreskrivsI lagen att

exempelvisbeslut om
aktier inyemissioner av

aktiemarknadsbolagett
visst kvali-skall fattas
företrädes-ficerat sätt om

teckning skalltillrätt ges
styrelseledamötertill bl.a.

bolaget.anställda ioch
styrelseledamöterMed

jämställsanställdaoch
tillsambomake och en

sådan och vissaperson
uppräknade.andra



SOU 1999:104Bilaga404 4

Det finnsGäller GällerGäller
omoti-sambor samborsambor av enavav

veradkön rätts-motsatt sammasamma
lig skillnadkön enl.kön enl. lagen

homo- lagtextom
eller för-sexuella
arbetensambor

24.Bankrörelselagen
1987:617

får inte beviljaEn bank
till exempelviskredit

styrelseledamöter och
anställda med ledande

påställning andra villkor
den normalt ställerän

och sambo tillMakeupp.
sådana jämställs.personer

vilkaDet ävenanges per-
fårinte utsessoner som

Maketill revisor. och
sambo till dessa personer
jämställs här.även
25.Lagen g1987:667 om
ekonomiska föreningar

fårmedlem företrädasEn
ombud vid stämmanav

och varje medlem skall ha
ha med sigrätt att ett

biträde. Endast make och
sambo eller med-annan

fårlem uppträda som
ombud eller biträde om
inget i stad-annat anges

styrelseledamötergarna.
och verkställande direktö-

kan inte till revi-utsesrer
i förening. Makesorer en

och sambo till dessa lik-
ställs.



405Bilaga 41999:104SOU

finnsDetGällerGällerGäller
omoti-samborsamborsambor enavavav

verad rätts-kön sammamotsatt samma
skillnadligenl.könlagenenl.kön

lagtexthomo-om
för-ellersexuella

arbetensambor
XX26.K0mmunal1agen

g1991:900.
fullmäktigeiledamotEn
i handlägg-får deltainte
ärendeningen ett somav

ledamotenpersonligen rör
make,ledamotenssjälv,

bamföräldrar,sambo,
någonellersyskoneller

närstående. för-Enannan
ellertroendevald en
kommunenanställd hos

jäviglandstingeteller är
angårsakenbl.a. om
maka,själv hanshonom

Bestämmelsernasambo.
denjäv för ärsomom

redovisningsskyldig till
eller land-kommunen
också make,stinget gäller

föräldrar, barnsambo,
ellereller syskon annan

den redo-närstående till
visningsskyldige.



406 Bilaga 4 SOU 1999: 104

Gäller Gäller Gäller Det finns
sambor sambor sambor omoti-av av av en

kön verad rätts-motsatt samma samma
kön enl. lagen kön enl. lig skillnad

homo- lagtextom
sexuella eller för-
sambor arbeten

27.Lagen 11991:980 om
handel med finansiella
instrument.
Vid handel med aktier är
bl.a. sådana aktier som

make eller samboägs av
och omyndiga barn som
förvärvaren eller över-
låtaren vårdnadenhar om
likställda med förvärv-

eller överlåtarensarens
egna.
28.Lagen 1991:981 om
värdepappersrörelse
Ett värdepappersbolag får
inte andra villkor än
sådana bolagetsom nor-
malt ställer lämnaupp
kredit till styrelse-t.ex.
ledamöter eller anställda

har ledande ställningsom
inom bolaget. Detsamma
gäller kredit till make
eller sådanasambo till

ersoner.



407Bilaga 41999:104SOU

finnsDetGällerGällerGäller
omoti-samborsamborsambor enavav av

veradkön rätts-motsatt sammasamma
skillnadligenl.könenl. lagenkön

lagtexthomo-om
för-ellersexuella

arbetensambor
XXKyrkolagen29.

g1992:300
kyrkofullmäktige i för-I

får ledamotsamling en
handlägg-ideltainte

ärendeningen ett somav
ledamotenpersonligen rör

ledamotenssjälv eller
föräldrar,sambo,make,

ellersyskonbarn eller
närstående. för-Enannan

troendevald eller en
jävig ianställd är ett

kyrkorådetärende hos om
angår själv,honomsaken

sambomakeeller hans
föreskrifterm.fl. De som

dengäller för ärsom
redovisningsskyldig till

ocksågällerförsamlingen
föräldrar,sambo,make,

syskon ellerbarn, annan
närstående den redo-till
visningsskyldige.

XXg1992:161030.Lagen om
finansieringsverksamhet

kreditmarknadsbolagEtt
kredit tillfår beviljainte

styrelseledamötert.ex.
anställda hareller som en

ställning inomledande
gällerbolaget. Detsamma

såd-sambo tillmake eller

personer.ana



1999: 104Bilaga SOU408 4

finnsGäller Gäller Gäller Det
omoti-sambor sambor samborav av enav

veradkön rätts-motsatt samma samma
lig skillnadkön enl. lagen kön enl.

homo- lagtextom
för-sexuella eller

sambor arbeten
31.Stiftelselagen X X
g1994:1220z

fårstiftelse inte lämnaEn
penninglån eller ställa

förmåntill försäkerhet
stiftaren förvaltareneller
m.fl. Samma sak gäller
för giftden medärsom
eller ellersyskon släkting
i eller nedstig-rätt upp-
ande led eller vissa
andra uppräknade sätt är

sådansläkt med en per-
Detta gäller denävenson.
på grund sambo-som av

förhållande på liknande
närstående tillsätt är en

sådan I lagenperson.
finns dessutom bestäm-
melser revisorsjäv.om

förbudetAv revi-att vara
träffas bl.a. densor som
ledamot i företagetsär

styrelse och den ärsom
anställd i företaget samt
den gift ellerärsom
sambo med eller syskon
eller släkting i rätt upp-
och nedstigande led till

sådan I vissaen person.
fall kan styrelseleda-en

förvaltaren ellermot, en
revisor bli skadestånds-
skyldig stiftel-gentemot

Talan skadeståndsen. om
till stiftelsen kan väckas



Bilaga 40941999:104SOU

styrelsen ellerförutom av
stifta-bl.a.förvaltare, av

stiftareneller ärren om
efterlev-dennesavliden,

sambo,make ellerande
arvinges avkom-arvinge,

universellling, testa-
boutred-mentstagare,

ellerningsman testa-
i dödsboetmentsexekutor

efter stiftaren.



1999:104SOUBilaga410 4

finnsDetGäller GällerGäller
omoti-sambor samborsambor enavav av

veradkön rätts-motsatt sammasamma
lig skillnadenl.kön enl. lagen kön

homo- lagtextom
sexuella eller för-
sambor arbeten

X32.Lagen 1997:239 Xg om
arbetslöshetskassor.

får inteRevisorer vara
styrelseledamott.ex.

kassaföreståndareeller
i arbetslöshetskassa
eller hjälpa till vid kas-

bokföring ellersans
medelsförvaltning eller

den.kontrollen Inteav
giftheller den ärsom

påeller sambo eller
andra uppräknade sätt

sådansläkt tillär en
får revisor.varaperson

Författningar av
social/ekonomisk
betydelse
33.Lagen 1962:381 X Xom
allmän försäkring
Beträffande till för-rätt
äldrapenning likställs
enligt 4 kap. 2 § med
förälder den som en
förälder tillsam-bor

med under äkten-mans
förhåll-skapsliknande

anden.



Bilaga 4114SOU 1999:104

finnsGäller DetGäller Gäller
omoti-sambor samborsambor enav avav

veradkön rätts-motsatt samma samma
lig skillnadenl. lagen kön enl.kön

homo- lagtextom
eller för-sexuella

sambor arbeten
34.Studiestöds1agen X X
§1973:349.

medborgareUtländska
grund anställ-som av

ning eller etablering som
egenföretagare här i lan-
det härleda rättigheterkan
från EG-rätten eller EES-

frågai socialaavtalet om
förmåner jämställs med
svenska medborgare när

studiestöd.det gäller Det-
gäller make,samma

sambo och barn till
sådana utländska med-
borgare.
35.Förordningen X X
11984:890 bidrag tillom
utlänningars frånresor
Sverige för bosättning i

landannat
Bidrag får tilläven ges
make eller maka och barn

årunder till18 den som
har till bidrag. Om deträtt
finns särskilda fårskäl
bidrag lämnas tilläven

anhörig ellerannan
sambo lever i hus-som
hållsgemenskap med
utlänningen i Sverige.



1999:104SOUBilaga412 4

finnsDetGällerGällerGäller
omoti-samborsamborsambor enavavav

verad rätts-könmotsatt sammasamma
lig skillnadenl.könenl. lagenkön

lagtexthomo-om
för-ellersexuella

sambor arbeten
36.Förordningen

tillbidrag1984:936 om
för kostnaderflyktingar

tillanhörigasför resor
Sverige

utgå förbl.a.Bidrag kan
makenmakes resor om

medtillsammanslevt
utanför Sve-flyktingen

make likställsrige. Med
underperson somannan
äkten-tid underlängre

formerskapsliknande
med flyk-sammanlevt

tingen.
37.Förordningen

krigs-1985:728 om
placeringspremie för flyg-

flygvapnet.forare i
förordningen harEnligt

i vissa fallflygförare rätt
krigsplaceringspremie.till

avliderflygförarenOm
utgårålderföre viss pre-
ochmien till maka bam.

likställs ogiftMed maka
flygförarenkvinna som

dödsfalletvid samman-
i minstmedbott sex

månader under äkten-
förhållan-skapsliknande

den.



Bilaga 41341999:104SOU

finnsGäller DetGäller Gäller
omoti-samborsambor sambor av enav av

veradkön rätts-motsatt sammasamma
lig skillnadenl.enl. lagen könkön

lagtexthomo-om
för-ellersexuella

sambor arbeten
X38.Förordning 1988:2441 Xg

grupplivförsälaing förom
i arbetsmark-deltagare

nadsutbildning m.fl.
Förordningen talar om

förutsättningarunder vilka
försäkringsfönnåner beta-
las hänvisas tillDetut.
vissa regler i TGL-S avta-
let tjänste-statensom
gmpplivförsäkring, bl.a.

fönnåns-gällerdetnär
tagarförordnanden och

förmånstagar-sambo med
förordningensI 2§rätt.

definieras sambo som en
ogift underperson som
äktenskapsliknande för-
hållanden tillsammansbor

ogiftmed arbetstagareen
förutvarandeeller arbets-

kön.tagare motsattav
Motsvarande bestämmel-

finns i förordningenser
1988:245 gruppliv-om
försäkring för doktorander
och förordningen
1997:909 handlägg-om
ning ärendenav om
tjänstepensionsförmån.



SOU 1999: 104Bilaga414 4

finnsGäller DetGällerGäller
omoti-samborsamborsambor av enav av

veradkön rätts-motsatt sammasamma
skillnadenl. ligkönenl. lagenkön

homo- lagtextom
för-sexuella eller

sambor arbeten
X1198811465 X39.Lagen om

ledighetochersättning
närståendevårdför
närstående vårdarEn som

svårtnågon sjukärsom
till ersättning förhar rätt

avstår fråndå för-tid han
i sambandvärvsarbete

närstå-vården. Enmed
tillende har rätt ersätt-

vårdar någondåning han
behandlingvid avsom

inom den svenskahonom
sjukvårdenhälso- och har

fått infektion hivav
smitta vid använd-genom

ning blod eller blod-av
produkter. Detta gäller

vårdasdenäven somom
fått infektion hivav

sådansmitta av engenom
de elleräromperson

varit gifta med varandra
eller sammanbott under
äktenskapsliknande för-
hållanden och smittanom

innan den förstägt rum
fåttsmittade kännedom

infektion.sinom



SOU 1999:104 Bilaga 4154

Gäller Gäller Gäller Det finns
sambor sambor sambor omoti-av av av en

kön verad rätts-motsatt samma samma
kön enl. lagen ligkön enl. skillnad

homo- lagtextom
sexuella eller för-
sambor arbeten

40.Förordningen X X
1990:1361 lån tillom
hemutrustning för flyk-
tingar och vissa andra
utlänningar
Förekomsten makel-av
sambo har betydelse för

länetsbl.a. storlek. Möj-
lighetema anståndtill

återbetalningmed eller
nedsättning skulden ärav
beroende av
makes/sambos inkomster.
Med sambor avses en
ogift och ogiftman en
kvinna bor tillsam-som

under äktenskaps-mans
liknande förhållanden.
41.Lagen 11993332 X Xom
avgiftsfria sjukvårdsför-
måner för vissa hiv-
smittade
De smittats hivsom av
sätt iangettssom ovan
lagen 1988:1465 om
ersättning och ledighet
för närståendevård har

till vissa avgiftsfriarätt
Ävensjukvårdsförmåner.

här likställs de som sam-
manbott under äkten-
skapsliknande förhållan-
den med gifta.



1999: 104SOU416 Bilaga 4

Det finnsGällerGällerGäller
omoti-samborsamborsambor av enavav

veradkön rätts-motsatt sammasamma
lig skillnadenl.könenl. lagenkön

lagtexthomo-om
för-ellersexuella

arbetensambor
XXX42.Förordningen

förmåner1995:239g om
totalförsvarspliktigatill

innehållerFörordningen
ersättningföreskrifter om

tjänstgöring,vid resor,
sjukvårdochhälso- m.m.

samborBestämmelser om
kapitletdels ifinns om
och dels ifarniljebidrag

grupplivför-kapitlet om
Farniljebidragsäkring.

ansökan iefterlämnas
farniljepenning,form av

närings-bostadsbidrag,
begravnings-bidrag, och

Bestämmelsernabidrag.
beträffandemakeom

ocksågällerfamiljebidrag
ellerför sambo sammaav

6 §.kön 7 kap. Imotsatt
grupplivför-10 kap. om

enligt 2§säkring avses
ogiftsambomed en per-

äkten-underson som
förhållan-skapsliknande

tillsammans medden bor
försäkrad ellerogiften

förutvarande försäkrad av
kön.motsatt



Bilaga 4174SOU 1999: 104

finnsGäller Gäller DetGäller
omoti-sambor sambor sambor av enav av

veradkön rätts-motsatt sammasamma
lig skillnadenl. lagen kön enl.kön

homo- lagtextom
för-sexuella eller

sambor arbeten
119942308 X43.Lagen Xom

tillbostadstillägg pen-
sionärer
Makar sammanleversom
skall ansöka bostads-om
tillägg Medgemensamt.

likställsmakar en man
kvinnaoch utanen som
gifta medatt vara varan-

dra tillsammans ochlever
påfolkbokfördaär samma

adress inte skäl visasom
för annat.
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finnsGäller DetGällerGäller
omoti-sambor samborsambor av enavav

veradkön rätts-motsatt sammasamma
lig skillnadenl.enl. lagen könkön

lagtexthomo-om
för-sexuella eller

sambor arbeten
X§l997:238 X44.Lagen om

arbetslöshetsförsäkring
ramtiden skallNär

räknas intebestämmas
dåden tid den sökande

hindrad arbetavarit att
vissa angivnagrund av

sådanorsaker. En orsak
utlandsvistelse till följdär

den sökande följtattav
ellermed sin make maka

arbete ivid dennes utlan-
det under förutsättning att
makens eller makans
arbetsgivare har sitt isäte
Sverige och lönenatt

från Sverige.utbetalas
ellerMed make maka

jämställs med vil-person
ken den sökande samman-
bor under äktenskapslik-

förhållanden.nande
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finnsGäller Gäller Gäller Det
omoti-sambor sambor samborav av av en

kön verad rätts-motsatt samma samma
enl. lig skillnadkön enl. lagen kön

homo- lagtextom
för-sexuella eller

sambor arbeten
45.För0rdningen
119971158 stats-om

teckenspråks-bidrag för
for vissaundervisning

föräldrar
likställsMed förälder den

föräl-gift medärsom en
der eller bor tillsammans

föräldermed underen
äktenskapsliknande för-
hållande.
Övriga
46.Lagen 1984:1140g om
insemination.

insemination förståsMed
i införandelagen av

i kvinnasperma en
konstlad Insernina-väg.

fårtion utföras endast om
kvinnan gift eller borär
tillsammans med en man
under äktenskapsliknande
förhållanden.
47.Lagen g1988:711 om
befruktning utanför krop-
EL
Förutsättningen för att en
kvinnas fåskallägg
befruktas utanför hennes
kropp införasoch igen är

kvinnan gift elleräratt
sambo och äggetatt
befruktats med makens
eller sambons sperma.
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finnsDetGällerGällerGäller
omoti-samborsamborsambor av enavav

veradkön rätts-motsatt sammasamma
lig skillnadenl.könenl. lagenkön

homo- lagtextom
för-sexuella eller

sambor arbeten
X48.Utlänningslagen

g1989:529.
fårEnligt lagen uppe-

hållstillstånd bl.a. tillges
giftutlänning ärsomen

någontillsamboeller
i Sverigebosattärsom

beviljatseller har uppe-
hållstillstånd för bosätt-

Enligtning här. prop.
1996/97:25 medavses

såvälsambouttrycket
heterosexuella som

samboför-homosexuella
hållanden.
49.Utlänningsförord-

119892547.ningen
utlänning med-En ärsom

i landborgare ett som
ingår Europeiska ekono-i

samarbetsornrådetmiska
frånEES undantagenär

arbetstillstånd.kravet
gällerUndantaget även,

medborgarskap,oavsett
eller make ellermaka

sådantill utlän-sambo
ning i förstasägssom

i vissa fallstycket samt
deras bam.
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finnsDetGällerGällerGäller
omoti-samborsamborsambor enavavav

verad rätts-könmotsatt sammasamma
skillnadenl. ligenl. lagen könkön

homo- lagtextom
för-ellersexuella

arbetensambor
XX1992:28850.Lagen om

i icke-medlemskap
församlingarterritoriella

lagenI ärsomanges vem
ifår medlemoch vara

försam-icke-territoriella
Med makelingar. avses

kvinna ochockså ogiften
leverogift man somen

tillsammans under äkten-
förhållan-skapsliknande

den.
X1994:2077 X5 1.Lagen g om

arbetsförmedlingstvång
Bestämmelserna om ar-
betsförmedlingstvång och
företrädesbestämmelser

i vissa fall,gäller inte
iparterna ettt.ex. om

anställningsförhållande är
sambor.makar eller
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ensamståendeantaletberäkningarSCB:s av

ensamboendeinte personermen

ULF-undersökningar underSCB:sNedanstående tabeller bygger
gjortsUtifrån intervjuresultatet skattningåren 1994-1996. har en

såväl iantaleti dess helhet. Bearbetningenbefolkningen personeravser
hushållantalet tabell 2.befolkningen tabell 1 som

finns allabarn, föräldrar, syskon"Under "bor med enbart änannan
hushållet. Undernågon sådan familjerelationhar ide inte närasom

någonensamstående harövriga finns allabor med inneboende, som
återfinnsinte tillhör familjen, de högreinneboende oavsett uppsom om

återfinnassåledesi kan bland detabellen. Dessa även personer som
redovisasmed barn, föräldrar och syskon. I tabellensammanbor

avrundade till tusental.antalen
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Tabell 1

ensamståendeAntalet bor med andra barn underänpersoner som egna
år fördelade efter ålder21 den intervjuades och relation mellan de-

sammanboende.

inter-Den
vjuadesålder 16-20 21-28 29-45 46-60 61-84 Totalt

Anta i % Antal i % Antal i % Antal i % Antal i % Antal i %
1000- 100- 1000- 1000- 1000-1000-

tal tal tal tal tal tal
Samtliga 462 100 160 100 43 100 43 OO1 43 100 751 100
Varav bor
med...

bam O O 0 O 6 14,2 34,915 2 3,9 23vuxet 3,10
21-28år
vuxetbam 29 O 0 0 O O O 3 7,3 20 47,5 23 3,2o
år.
förälderoch 97,6 127451 79,5 25 58,6 15 34,4 1 2,5 619 82,5o

syskonev.
syskon, 0,94 10 6,4 3 7,1 5 12,0 16 37,2 38 5,10
förälder
enb 7 1,5annanän 22 13,6 7 l6,5 4 8,7 9,04 44 5,7o
barn,syskon,
förälder
inneboende, 15 3,1 22 13,5 7 16,5 3 7,8 3 7,9 50 6,60
övriga

Källa: SCB:s undersökningar levnadsförhållanden 1994-1996av
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Tabell 2

medbor tillsammansensamståendehushåll därAntalet personen
ålder ochintervjuadesår fördelade efter denunder 21barnänannan -

sammanboende.demellanrelation

inter-Den
Totalt61-8446-6029-4521-28ålder 16-20xjuades
Antali %Antali %Antali %Antali %Antali %Antali %
1000-1000-1000-1000-1000-1000-

taltaltaltaltaltal
100272100100 20100 21100 19100 58154Samtliga

Varav bor
med...

3,6104,06 l29,4O 3 14,1O 00bamvuxeto
21-28

4,044,8 106,9 90 1,0 l0 O0barn29 0vuxet.
är-

77,62123,441,2 l972,9 ll 55,796,9 42förälderoch 1490
syskonev. 6,71937,410,8 87,7 28,6 21,2 52syskon,.

förälder
7,821l0,39,9 219,2 210 l7,8 41,93enb änannan

syskon,barn,
förälder

8,3239,08,3 218,1 210 l7,6 43,5inneboende, 50
övriga

levnadsförhållanden 1994-1996undersökningarKälla: SCB:s av



i...,....~........vl .~--t;’il§v‘r:E i" 31 na.133$1Fvca s

lSTOCKHOIM



offentliga utredningar 1999Statens

Kronologisk förteckning
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Åtgärdsförs-skriftserie. dokumentärfilmenskulturarv.Demokratiuüedningens Ju. 41. Bevara
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för Sverige.

frånhearingen"EfierEn PC:n"anordnadrapport
IT-kommissionenjuni 1999.N.av

Vagnbolagför järnvägen.87. N.
Granskningskommissionens88. betänkandei anledning

Brottsutredningeneftermordetpåstatsministerav
Olof Palme.Ju.
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mediekoncentrationslag 30 platsför vindkraften.Del ochDel 75Rätt lm.m.

medborgarskap.34Svenskt
Åtgärdsförslagdokumentärfilmenskulturarv.Bevara

förslagtill för dokumentärfilmochcentrumsamt ett en
filmvårdscentral.4 l
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