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Proposition 2 - Förändra barnbidraget 1 
 2 

Alva och Gunnar Myrdal förespråkade barnbidrag i boken i Kris i befolkningsfrågan som ett 3 

av flera sätt att utjämna ekonomiska skillnader och 1937 infördes inkomstprövat barnbidrag.  4 

De främsta anledningarna till att barnbidraget förändrades 1948 och i stället blev generellt, 5 

dvs oavsett inkomst, var att öka nativiteten, utjämna levnadsstandard för barnlösa och 6 

barnrika familjer samt att minska antalet barn som levde i fattigdom. 7 

Flerbarnstillägget har funnits i olika omgångar, men infördes för första gången 1982.  8 

Barnbidragets storlek är idag 1250 kr. Flerbarnstillägget uppgår till 150 kr i månaden för 9 

andra barnet, 730 kr i månaden för tredje barnet, 1740 kr i månaden för fjärde barnet och 10 

2990 kr i månaden för femte och varje ytterligare barn. En familj med fem barn erhåller 11 

därmed 6250 kr i generellt barnbidrag och efter flerbarnstillägg blir totala (ackumulerade) 12 

summan 9240 kr i månaden.  13 

Barnbidraget är föråldrat och förlegat och det är därför hög tid att förändra dess principer. 14 

För det första, torde inte utgifterna för en familj öka för varje barn, utan de torde de facto 15 

minska. Barn kan nämligen ärva av varandra. 16 

Flerbarnstillägg är dessutom ett direkt hot mot integrationen. Det skapar få incitament för 17 

kvinnor i utsatta situationer att komma ut i arbetslivet varpå barnen därmed inte kommer till 18 

förskolan och andra arenor där integrationen kan öka.  19 

Det totala barnbidraget borde därför minska för varje barn och inte öka som det gör idag. 20 

Det borde dessutom inte vara något barnbidrag alls efter tredje barnet.  21 

Det optimala hade naturligtvis varit om barnbidraget återigen var behovsstyrt och inte 22 

generellt. Dock hade det inneburit en ytterligare belastning för myndigheter och kommuner, 23 

så ett steg i rätt riktning är att åtminstone minska bidraget för varje barn samt att låta det 24 

utgå helt och hållet efter tredje barnet.  25 

 26 

Med anledning av ovan föreslår föreningsstyrelsen årsmötet besluta: 27 

att Moderaterna verkar för att barnbidrag begränsas till max tre barn 28 

att Moderaterna verkar för att flerbarnstillägget slopas 29 

att Moderaterna verkar för att undersöka möjligheterna att behovspröva barnbidraget 30 

att Moderaterna i Kävlinge antar propositionen 31 

att Moderaterna i Kävlinge skickar vidare till förbundsstämman samt till partistämman 32 

att Skånemoderaterna tar propositionen som sin samt skickar vidare till partistämman 33 


