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Remiss av Betänkandet Träffsäkert (SOU
2021:101)

Remiss från kommunstyrelsen, diarienummer KS 2022/404
Förvaltningens förslag till beslut
1. Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning
Förvaltningen har fått en remiss från kommunstyrelsen
”Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101)” med diarienummer KS
2022/404. Stadsledningskontoret vill ha förvaltningens yttrande
senast 2022-05-31. Utredningen om bostadsbidrag och
underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet
(BUMS) har sett över reglerna om bostadsbidrag och underhållsstöd
för att öka träffsäkerheten och minska skuldsättningen.
Utredningen föreslår bland annat att nya inkomstunderlag ska
införas för bostadsbidrag. Den föreslår också en
betalningsskyldighet för underhållsstöd som ska minska risken för
skuldsättning för barnfamiljer.
Förvaltningen ser positivt på utredningens förslag.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att tillsätta en utredning
för att se över reglerna om bostadsbidrag och underhållsstöd.
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Ärendet
Utredningens förslag syftar sammantaget till att öka träffsäkerheten
och minska skuldsättningen genom att använda aktuella
inkomstuppgifter vid beräkningen av betalningsgrundande inkomst i
underhållsstödet och bidragsgrundande inkomst i bostadsbidraget.
Utredningen föreslår:
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Bostadsbidrag baserat på månadsuppgifter om inkomst av
tjänst. Beslut om slutligt bostadsbidrag tas löpande varje
månad i stället för preliminära beslut som sedan stäms av
mot beslut om slutlig skatt.



Betalningsskyldighet för utbetalat underhållsstöd räknas om
månadsvis när den bidragsskyldiges arbetsgivardeklaration
blir tillgänglig. I dag beräknas betalningsgrundande inkomst
på helårsinkomsten taget från senaste beslut om slutlig skatt.

Konsekvenser av förslagen
Förslagen förväntas få betydande konsekvenser för den tidsmässiga
överensstämmelsen mellan behovet av bostadsbidrag och
utbetalningen av bidrag. Träffsäkerheten för bidraget ökar också
genom att fler hushåll med rätt till och behov av bostadsbidrag
söker bidrag. När risken för skuldsättning minskar och
Försäkringskassan arbetar aktivt med att minska antalet hushåll som
inte söker bidraget, förväntas bidragets syfte få bättre genomslag.
Fler hushåll med bostadsbidrag ökar utgifterna. Ett avskaffande av
flerbarnstillägget för det andra barnet används delvis för att
finansiera denna utgiftsökning.
På samma sätt får förslagen betydande konsekvenser för
överensstämmelsen mellan bidragsskyldiga föräldrars
betalningsförmåga och det betalningsbelopp de ska betala. Det får
positiva konsekvenser för hur mycket skulder som det nuvarande
regelverket genererar.
Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats inom avdelningen för vuxna.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ser positivt på utredningens förslag.
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