Socialförsäkringsutskottets betänkande
2011/12:SfU5

Rätt till förlängt barnbidrag för elever i
gymnasiesärskolan
Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:168 Rätt
till förlängt barnbidrag för elever i gymnasiesärskolan.
I propositionen föreslår regeringen att socialförsäkringsbalkens bestämmelser om vilka som har rätt till förlängt barnbidrag när de har fyllt 16 år
kompletteras så att även elever i gymnasiesärskolan kan få rätt till detta
bidrag.
Enligt propositionen ska de nya bestämmelserna träda i kraft den
1 november 2011 men tillämpas för tid fr.o.m. den 1 juli 2011.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Förlängt barnbidrag för elever i gymnasiesärskolan
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:168.

Stockholm den 4 oktober 2011
På socialförsäkringsutskottets vägnar

Gunnar Axén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Gunnar Axén (M), Tomas
Eneroth (S), Fredrik Lundh Sammeli (S), Lars-Arne Staxäng (M), EvaLena Jansson (S), Kurt Kvarnström (S), Shadiye Heydari (S), Solveig
Zander (C), Saila Quicklund (M), Emma Henriksson (KD), Erik Almqvist
(SD), Wiwi-Anne Johansson (V), Gunilla Nordgren (M), Eva Lohman
(M), Hannah Bergstedt (S), Emma Carlsson Löfdahl (FP) och Maria Ferm
(MP).
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Utskottets överväganden
Förlängt barnbidrag för elever i gymnasiesärskolan
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag att förlängt barnbidrag ska
kunna lämnas för ett barn som går i gymnasiesärskolan.

Propositionen
Elever i gymnasiesärskolan får inte som elever i gymnasieskolan studiebidrag som utbetalas av Centrala studiestödsnämnden enligt studiestödslagen
(1999:1395) och studiestödsförordningen (2000:655). Eleverna i gymnasiesärskolan ska i stället få förlängt barnbidrag. Före den 1 juli 2011 framgick detta av 15 kap. 5 § socialförsäkringsbalken (SFB) där det talades om
elever i särskolan.
I den nya skollagen (2010:800), som trädde i kraft den 1 augusti 2010,
delas särskolan upp i två skolformer, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Med anledning av den nya skollagen skulle denna bestämmelse konsekvensändras så att begreppet särskolan skulle ändras till att fr.o.m. den
1 juli 2011 avse de två skolformerna grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Genom ett förbiseende kom dock endast grundsärskolan att omnämnas, med påföljd att elever i gymnasiesärskolan inte omfattas av
bestämmelsen. Detta har inte varit regeringens avsikt, och någon saklig
ändring har inte varit avsedd (se prop. 2009/10:165 s. 952).
Mot bakgrund härav föreslår regeringen att 15 kap. 5 § SFB ändras så
att elever i gymnasiesärskolan även fortsättningsvis ges rätt till förlängt
barnbidrag och därmed även rätt till sådana andra förmåner (t.ex. förlängt
underhållsstöd och barnpension) som i vissa fall är avhängiga av att det
finns en rätt till förlängt barnbidrag.
Regeringen föreslår vidare att ändringen träder i kraft den 1 november
2011 men att den tillämpas för tid fr.o.m. den tidpunkt då felet uppstod,
dvs. den 1 juli 2011.

Utskottets ställningstagande
Den föreslagna ändringen i SFB är nödvändig för att även elever i gymnasiesärskolan ska få rätt till förlängt barnbidrag fr.o.m. den 1 juli 2011.
Förslaget, som inte föranlett några motioner, tillstyrks därför.
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BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2010/11:168 Rätt till förlängt barnbidrag för elever i
gymnasiesärskolan:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
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BILAGA 2

Regeringens lagförslag
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