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REMISSVAR 20-05-14: 

 

Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget  
med anledning av covid-19 
 

Positivt med tilläggsbidrag, 25 procent är inte tillräckligt  

Riksförbundet Sveriges Makalösa Föräldrar ser positivt på att man använder bostadsbidraget för 

att nå ut till barnfamiljer med låg inkomst, men vi anser inte att 25 procent är tillräckligt. 

Maxhyran för en ensamstående med två barn är 5 900 kronor idag, medan normhyran för en 

fyrarumslägenhet är ca 10 000 kronor, vilket borde vara en rimlig nivå för maxhyra. Då hade 

bostadsbidraget ökat från 2 600 till 4 200 för en ensamstående förälder med två barn med en 

månadsinkomst på 20 000 kronor. 

 

Ändra tidsperioden för beräkning av bidraget 

Ett stort problem idag är tidsperioden för beräkning av bostadsbidraget. Många av de 

ensamstående föräldrar vi kommer i kontakt med vågar inte söka bostadsbidrag på grund av det. 

Idag får många ensamstående föräldrar återbetalningskrav för tidigare inkomstår för att de har 

fått ett nytt jobb eller löneförhöjning. Att bostadsbidrag beräknas på ett år gör att den tillfälliga 

höjningen av bostadsbidraget som nu görs riskerar att inte gynna de ensamstående föräldrar som 

faktiskt drabbas värst ekonomiskt med anledning av covid-19. De som påverkas mest är troligen 

de som har haft ett jobb med heltidslön och nu blir av med det i samband med coronakrisen. Om 

de nu söker bostadsbidrag så finns risken att de inte beviljas bidrag eftersom de har haft en bra 

månadslön tidigare under året. Har man ingen fast inkomst är det omöjligt att veta vilken 

inkomst man kommer att få senare, och då vågar man inte söka. Den här situationen skulle 

undvikas om bostadsbidrag beräknades utifrån aktuell månad. 
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