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Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom
bostadsbidraget med anledning av covid-19
(S2020/04306/SF)

Försäkringskassan tillstyrker förslaget men lämnar följande synpunkter.

3.1.3 Inkomstprövningen inom bostadsbidraget

Avsnittet innehåller två sakfel. I fotnoten på s. 13 står att inkomstgränsen för
sambor/makar höjs till 50 000 kronor från och med den 1 januari 2021. Korrekt är att
inkomstgränsen höjs till 75 000 kronor (97 kap. 15 § SFB).
I andra stycket på s. 14 står att slutligt bostadsbidrag bestäms efter den tidpunkt när
besked om slutlig skatt senast ska ha skickats av Skatteverket. Korrekt är att slutligt
bostadsbidrag bestäms efter det att beslut om slutlig skatt…har meddelats (98 kap. 5
§ SFB). Försäkringskassan har ännu inte implementerat möjligheten till tidigare
avstämning som den nu gällande lydelsen medför men planerar att införa det så fort
som möjligt.

Konsekvenser

5.1.1 Anslaget bostadsbidrag

Försäkringskassan önskar ett förtydligande om det är befintlig anslagspost (12 1:8
ap. 2) som ska användas för utgifter för tilläggsbidraget eller om det kommer att bli
en ny anslagspost under anslaget 12 1:8 Bostadsbidrag.
5.1.2 Försäkringskassan

Försäkringskassan måste revidera tidigare beräkning av administrationskostnaderna
från ca 3 miljoner kronor till ca 3,7 miljoner kronor. Ökningen beror på att
kostnaderna för handläggning beräknades för lågt.
5.4 Konsekvenser för enskilda

Wimi FK14007_005_W

Utformningen av tilläggsbidraget orsakar inte någon ökad risk för felaktiga
utbetalningar men när bostadsbidrag till barnfamiljer lämnas felaktigt så kommer det
felaktigt utbetalade beloppet att bli större. Som konstateras på s. 32 i PM så innebär
bestämmelsen om återkrav i 108 kap. 9 § SFB att Försäkringskassan ska besluta om
återbetalning av felaktigt lämnat tilläggsbidrag. Därmed innebär förslaget en risk för
ökad skuldsättning hos enskilda.
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Försäkringskassan saknar ett klart ställningstagande eller resonemang om hur
tilläggsbidraget förhåller sig till t.ex. förordning 883/2004, vilket får betydelse när
bostadsbidrag betalas ut som en familjeförmån och samordning ska ske med
familjeförmåner från ett annat medlemsland. Vi förutsätter att avsikten är att
tilläggsbidraget inte ska ingå i någon gällande förordnings sakområde.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av
överdirektör Maria Rydbeck, avdelningschef Alexandra Wallin och
verksamhetsutvecklare Anders Ljungdahl, den senare som föredragande.
Nils Öberg
Anders Ljungdahl
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