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Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom 
bostadsbidraget med anledning av ökade 
levnadsomkostnader 

(S2022/01754) 

Allmänna synpunkter 

Försäkringskassan konstaterar att tiden för att svara på remissen varit mycket kort. Den 
korta tiden har försämrat myndighetens möjligheter att göra en fullständig analys av 
förslagen och lämna fullt ut genomarbetade synpunkter. 

Försäkringskassan konstaterar också att detta blir tredje året i rad som samma tillfälliga 
åtgärd används för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av oförutsedda 
händelser för hushåll med låg ekonomisk standard. Risken finns att en sådan 
återkommande förstärkningsåtgärd kommer att skapa en förväntan att förstärkningen 
kommer att användas så fort nya ekonomiska svårigheter inträffar för vissa grupper. 
Samtidigt gör åtgärdens tillfälliga natur att det blir svårt för mottagarna att ta eget ansvar 
för att planera sin ekonomi då de inte kan veta när eller om tilläggsbidraget kommer att 
införas på nytt. Om det finns politisk vilja att införa den här typen av stöd för att hjälpa 
hushåll med låg ekonomisk standard att parera kraftiga ekonomiska påfrestningar, så är 
det bättre för såväl mottagarna som Försäkringskassan med mer långsiktiga och 
hållbara lösningar. 

5.6 Konsekvenser för enskilda 

Utformningen av tilläggsbidraget medför en viss ökad risk för felaktiga  
utbetalningar. Om preliminärt bostadsbidrag lämnas felaktigt så kommer det  
felaktigt utbetalade beloppet att bli större eftersom både det preliminära bostadsbidraget 
och tilläggsbidraget då ska återkrävas enligt 108 kap. 9 § SFB. Därmed innebär  
förslaget i vissa fall en risk för ökad skuldsättning. 

Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslagen i övrigt. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av t.f. rättschef 
Marie Axelsson, avdelningschef Alexandra Wallin och rättslig expert Eva Lidén, den 
senare som föredragande. 
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