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2022-06-29 

Makalösas föräldrars remiss avseende SOU 2021:101 

- Träffsäkerhet; införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet.     
(av Åsa Karlsson Björkmarker m.fl.) 

 

Det framgår av utredare Åsa Karlsson Björkmarker skrift till stadsrådet Ardalan Shekarabi att 

denna utredning har till syfte att utreda möjligheterna till ”att öka träffsäkerheten och minska 

skuldsättningen” för bostadsbidrag och underhållsstöd. SOU 2021:101 behandlar dessa frågor. 

SOU 2021:101 del 1 granskar de problem som uppstår i samband med gällande regelverk för 

utbetalning av bostadsbidrag och underhållsstöd samt hur en månatlig reglering av 

utbetalningar eventuellt kan leda till minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet.  

 

Avseende bostadsbidraget  

Ett av de två primära problem som framhålls i denna utredning är följande; Risken att 

biståndsberättigade anger felaktiga underlag till myndighet som sedan skall ligga till grund för 

beslut om bidrag. Skälet för detta under rådande regelverk är att biståndssökande anger en 

uppskattning av sin förvärvsinkomst vid ansökan för det aktuella året. Slutligt beslut om bistånd 

fastställes vid årsslut och revidering av bidrag kan då vara aktuellt. Utredningen framhåller 

problematiken som kan uppstå till följd av detta regelverk. Bland annat framhålls att bristen på 

”träffsäkerhet” medför en risk för skuldsättning hos bidragsberättigade för det fall att deras 

förvärvsinkomst vore större än angivet vid ansökan. Då bidragsberättigade sannolikt saknar den 

ekonomiska styrkan att med lätthet återbetala skulden är det en synnerlig prekär situation för 

de bidragsberättigade. Förslag om månatlig granskning och uppdatering av underlag utefter den 

föreslagna ramtiden torde minska risken för stor skuldsättning. Detta är bra och Makalösa 

föräldrar ställer sig bakom detta förslag. 

Det föreligger dock ett betydligt ökat ansvar från den bidragssökande att inkomma med de 

kompletterande uppgifter som inte går att inhämta från Skatteverket som är relevanta för  
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bedömningen. Det bör således beaktas inför applikation av det nya regelverket att särskild 

hänsyn bör tas gentemot individer i utsatta positioner som inte nödvändigtvis själva besitter 

förmågan att på egen hand beakta sina intressen. 

 

Avseende underhållstödet  

Sveriges Makalösa föräldrar delar för övrigt utredningens slutsatser avseende underhållstödet.  

 

 

Christina Olsson, Generalsekreterare 
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