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Det säger arbetsmarknadsminister  
Johan Pehrson (L) till Aftonbladet  
om det elstöd som nu – kanske  
– ska vara på gång till företag  

och privatpersoner.

”Man hade säkert 
kunnat göra  
detta bättre.”

HISTORISK MINSKNING AV KINAS BEFOLKNING
n För första gången sedan 1961 minskar Kinas miljardbefolkning. 
Närmare bestämt har antalet kineser boende i landet minskat med 
850 000 mellan december 2021 och samma period i fjol. Ny officiell 
befolkningssiffra är 1 411 750 000, alltså strax över 1,4 miljarder. 
Minskningen kommer trots myndigheternas idoga försök att stävja 
det demografiska problemet med en åldrande befolkning. Bland 
annat har man infört skattelättnader för dem som skaffar barn och 
i vissa provinser har det till och med betalats ut pengar till den som 
skaffar ett andra och tredje barn, rapporterar The Guardian.

Tillägget som infördes under pandemin försvinner i sommar   • Fyrbarnsmamman: ”Handlar mat på kredit för att överleva”

Bostadsbidrag
l Bostadsbidrag är ett ekonomiskt 
stöd för att ge barnfamiljer och 
ungdomshushåll med låga inkom
ster en möjlighet att bo i rimliga 
bostäder. 
l Bidragsbeloppet bestäms utifrån 
den sökandes inkomst, hushållets 
sammansättning, bostadens storlek 
och bostadskostnaden. 
l Antalet hushåll som fått 
bostads bidrag har minskat sedan 
2005. Minskningen beror sanno
likt på att inkomstgränserna som 
styr rätten till bostadsbidrag inte 
har ökat i samma takt som arbets
inkomsterna gjort. 
l Totalt sett fick 270 000 hushåll 
bostadsbidrag 2005. Motsvarande 
siffra 2021 var 210 000. 
l 80 procent av de som får 
 bostadsbidrag är barnfamiljer. Av 
dem är 58 procent ensamstående 
kvinnor och 11 procent ensamståen
de män. 
l Barnfamiljer kan som högst få 
3 400 kronor i bostadsbidrag per 
månad om de har ett hemmavaran
de barn, 4 200 kronor om de har två 
och 5 200 kronor om de har tre eller 
fler hemmavarande barn. 
l Ungdomshushåll kan högst få 
1 300 kronor i bostadsbidrag per 
månad.
l Under pandemin har ett  tillfälligt 
tilläggsbidrag på 25 procent av 
 ordinarie belopp betalats ut till  
barnfamiljer med bostadsbidrag.
l Tilläggsbidraget har förlängts  
till och med juni 2023.
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Livsmedelspriserna har ökat 
med 18,6 procent på ett år, en-
ligt SCB. Samtidigt har elpriset 
gått upp kraftigt och inflatio-
nen i stort ligger på runt 10 
procent. 

Hyrorna för landets tre mil-
joner hyresgäster är inte helt 
färdigförhandlade, men väntas 
stiga med omkring 5 procent på 
många håll, på vissa håll ännu 
mer. För en hyra på 12 000 kro-
nor innebär det att tillägget i 
bostadsbidraget äts upp direkt 
bara av hyreshöjningen. 

– Nivåerna på bostadsbidra-
get har i stort sett legat frysta 
sen 90-talets finanskris. Jämför 
med pensionärerna som får 
bostadstillägg. En ensamstå-
ende barnfamilj har det mycket 

sämre än en ensamstående 
pensionär. Bostadsbidragen 
borde vara dubbelt så höga, 
minst, för att göra någon skill-
nad, säger Christina Olsson. 

För dyrt med kött och ost

I veckan ska hon träffa social-
försäkringsministern på ett 
möte och framföra synpunk-
terna från organsationens 
erfarenheter av att möta 
ensam stående föräldrar med 
ansträngd ekonomi.  

– Frågan om barnfattigdom 
är helt död. Inte ens Social-
demokraterna lyssnar. Det är 
ingen som bryr sig om detta. 
Vi kommer få slumområden i 
Sverige, det är dit vi styr det, 
säger Christina Olsson. 

Ytterligare ett bekymmer 
för Amina är att hon har blivit 
återbetalningsskyldig för att 
hon anses ha fått för mycket i 
bostadsbidrag. Med de regler 
som infördes i höstas så får 
hon inte göra en långsiktig 
avbetalningsplan, utan måste 
återbetala hela summan, 40 000 
kronor, inom loppet av ett år. 

– Jag jobbade extra vid sidan 
av mitt heltidsjobb och efter-
som jag hade två arbetsgivare 
så tyckte de att jag hade fått 
för mycket utbetalt. Så nu drar 
de lite över 3 000 i månaden, 
hälften av barnbidraget. 

Den tillfälliga 25-procentiga 
höjningen av bostadsbidraget 
gör ingen större skillnad för 
Amina. 

– Det är en väldigt liten höj-
ning. Jag är så besviken.

Hon berättar att högen av 
betalningspåminnelser bara 
växer. 

– Vi undviker att köpa viss 
mat, som kött och ost, för att 
det är för dyrt. Hur ska vi ha råd 
med vinterkläder? Barnen är 
jätteledsna. De säger ” mamma, 
vi kommer hjälpa dig med 
pengar när vi blir stora och kan 
jobba”. Men det är ju inte deras 
ansvar. Det är inte rättvist, 
berättar Amina. 

– Ingen verkar lyssna på oss. 
Det är tufft, jag gråter varje dag.

Bättre med bidrag

Nu överväger Amina allvarligt 
att säga upp sig från sitt jobb 

och söka försörjningsstöd 
istället, för att att få en säker 
inkomst utan den ständiga 
stressen i ett heltidsjobb. 

– Då kommer jag få mer tid 
med mina barn. Jag åker iväg 
varje dag nu och hinner inte 
träffa barnen så mycket, säger 
hon. 

– Jag känner många som tar 
bidrag som har det bra. De är 
inte lika oroliga, de kan gå till 
tandläkaren, de kan sätta mat 
på bordet. Jag vill jättegärna 
fortsätta jobba, om jag bara 
kan betala mina räkningar. Det 
känns inte rättvist.

REKORDHGA HYROR  – D~ SNKS BIDRAGET
Amina (kvinnan på bilden har inget med artikeln att göra)

Barnen är jätteledsna. De säger ”mamma, 
vi kommer hjälpa dig med pengar när vi 
blir stora och kan jobba”. Men det är ju 
inte deras ansvar. Det är inte rättvist.
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Befolkningen minskade med nästan en 
miljon förra året.  BILD AP


