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1

Sammanfattning

I denna promemoria lämnas förslagom att efterlevandestöd inte ska
lämnas för barn eller unga som får vård eller boende som bekostas
av det allmänna, enligt lagen (1993:387) om stödoch service till vissa
funktionshindrade eller som får vård eller boende inom social
tjänsten. Förslaget innebär att bestämmelserna motsvarar vad som
gäller för underhållsstöd till barn och unga i motsvarande
situationer.
Nuvarande bestämmelser för efterlevandestödet när barn och
unga får vård- eller boendeinsatser som bekostas av det allmänna har
inneburit en mer förmånlig tillämpning än motsvarande bestäm 
melser för underhållsstöd. I denna promemoria konstateras att
denna effekt inte harvarit lagstiftarens avsikt och att det inte heller
finns skäl till att hantera förmånerna på olika sätt i jämförbara
situationer.
För att Försäkringskassan och Pensionsmyndighetenska få
kännedom om att barnet eller den unge får en kommunal insats i
form av vård eller boende, föreslås också en uppgiftsskyldighet för
kommuner när vården eller boendet påbörjas eller avslutas.
Förslaget väntas medföra endast mindre besparingar för staten,
eftersom det är ett förhållandevislitet antal barn och unga som dels
får efterlevandestöd, dels också får vård eller har ett boende som
bekostas av stat eller kommun.
Förslagenföreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

5

2

Författningsförslag

Förslagtill lag om ändring i socialförsäkringsbalken
Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken
dels att 106 kap. 33 § och 110 kap. 1 § ska ha följandelydelse,
dels att det ska införas en nyparagraf, 110 kap. 37 a §, och när
mast före 110 kap. 37 a § en nyrubrik av följandelydelse.
Nuvarande
lydelse

Föreslagen
lydelse
106kap.

33 §

Om ett barnsedanminst trettio
dagar
i följdpåstatensbekostnad
vårdats
påanstalt
eller annars
fått
kost ochbostad,
får efterlevandestödinte lämnas.Sådan
förmån
fårdocklämnas
förtidnärbarnet
ärinackorderat
vidsameskola.
Efterlevandestöd
lämnasinte för
sådan
kalendermånad
dåbarnet
under
helamånaden
1. påstatensbekostnad
fårvård
påinstitution
eller annars
fårkost
ochlogi,
2. bori familjehemeller bostad
medsärskildservice förbarnoch
ungdomar enligt
lagen
(1993:387)om stödochservice
till vissafunktionshindrade,
eller
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3. vårdasi familjehem, stöd
boende
eller hem för vårdeller
boende
inomsocialtjänsten.

110kap.

1§‘
I detta kapitel finns bestämmelser om
- tillämpningsområdet i 2 och 3 §§,
- ansökan och anmälan m.m. i 4-12 §§,
- utredning och uppgiftsskyldighet i 13-18 och 20-30 §§,
- uppgiftsskyldighet
för
- uppgiftsskyldighet
för
andra än parter i 31-35 och37 §§, andra än parter i 31-35, 37 och
37a §§>
- bevisupptagning rörandearbetsskada m.m. vid allmän domstol
i 38 §,
- undantag från sekretess i 39-42 a §§,
- anmälan om bosättning eller arbete i Sverige i 43-45
§§,
- skyldighetatt anmäla ändrade förhållandeni 46-51§§,och
- indragning och nedsättning av ersättning i 52-58§§.

Kommunala
nämnder
37a§
Den kommunala
nämndsom
ansvarar
för att ett barnfår en
insatssom avses i 106kap. 8§2
eller 3 eller 33 §2 eller 3 ska så
snartsom möjligtlämna
uppgifter
till Försäkringskassan
respektive
Pensionsmyndigheten
om dagen
förmsatsensbörjan
ochavslut.
Uppgiftsskyldigheten
gälleren
dastinsatsertill barnsom harrätt
till underhållsstöd
eller efterleva
nde
stöd.

1 Senaste lydelseSFS 2012:935.
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Författningsförslag

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för insatser som har
påbörjats före den 1 januari 2022.
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Bakgrund

Riksdagen har lämnat ett tillkännagivande till regeringen om att
skärpa regelverket förefterlevandestöd (bet. 2017/1 8:SfU27 punkt 2
rskr. 2017/18:329). Riksdagen anser att regelverket bör skärpas dels
genom att efterlevandestöd inte ska få lämnas fören längre tid till
baka än en månad före ansökningsmånaden, dels att regeringen ska
utreda frågan om efterlevandestöd ska lämnas till barn som bor i
HVB-hem eller liknande.
En lagändring som innebär att retroaktiv utbetalning av efter
levandestöd ändrades från sex månader till en månad trädde i kraft
den 1 januari 2020. I denna promemoria behandlas den andra frågan
i tillkännagivandet, dvs. om efterlevandestöd ska lämnas till barn när
de får vård eller bor i familjehem, stödboende eller HVB-hem inom
socialtjänsten (106 kap. 8 § socialförsäkringsbalken, förkortadSFB).

3.1

Avgränsningoch ärendetsberedning

Riksdagens tillkännagivande avser frågan om huruvida efterlevande 
stöd ska lämnas till barn som får insats i form av vård eller bor i
boende inom socialtjänsten. Riksdagen hänvisar till Försäkrings
kassans och Pensionsmyndighetensrapport Underhållsstöd och
efterlevandestöd för nyanlända barn (dnr S2016/03576, nedan
benämnd rapporten), där det föreslås en utredning med sikte på att
efterlevandestöd inte ska betalas ut när barnet bor i familjehem,
stödboende eller HVB-hem.
Det finns ett generellt behov av mer kunskap om såväl efterlevandestödets som andra socialförsäkringsförmåners betydelse i
samband med att barn och unga får vård eller bor utanför det egna
hemmet. Regeringen hardärförlämnat uppdrag till Inspektionen för
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socialförsäkringen (ISF) att utreda detta. Uppdraget kommer att
redovisas senast i juni 2021.
En arbetsgrupp inom Socialdepartementet hari enlighet med det
nämnda tillkännagivandet utrett om efterlevandestöd ska lämnas till
barn som får insats i form av vård eller boende inom socialtjänsten.
Syftetharvarit att utreda om bestämmelserna om efterlevandestöd i
dessa fall bör utformas på motsvarande sätt som gäller för under 
hållsstöd,nämligen att inget stödlämnas när det allmänna bekostar
kost och logi vid vård eller boende
1. på institution,
2. i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ung 
domar enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, eller
3. i familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende inom
socialtjänsten, (6 kap. 1 § socialtjänstlagen [2001:453]) under en
hel kalendermånad, jfr 106 kap. 8 § SFB.
En kommun har möjlighetatt få ersättning för sina kostnader för
vård- eller boendeinsats dels av föräldrarna enligt 8 kap. 1 § social
tjänstlagen, förkortad SoL, eller 20 § lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, förkortad LSS, dels av staten enligt
förordningen (2010:1122)
om statlig ersättning förinsatser förvissa
utlänningar. Av utrymmesskäl behandlas inte frågan om kom
munens möjlighetatt få ersättning för sina kostnader närmare i
denna promemoria. Frågan om möjlighetenatt få ersättning försina
kostnader i de fall båda föräldrarna till barnet eller den unge har
avlidit behandlas av utrymmesskäl heller inte närmare i denna
promemoria. Frågan kommer att kunna belysas bättre efter att ISF
har återrapporterat på regeringsuppdraget som mer övergripande
belyser socialförsäkringsförmånersom är aktuella i samband med
olika slags placeringar.
I avsnitten nedan ges först en bakgrundsbeskrivning av utveck 
lingen av efterlevandestöd ochunderhållsstöd.Därefter beskrivs hur
de har hanterats vid insatser av socialtjänsten i form av vård eller
boende i verksamhet som finansieras av stat eller kommun såsom
exempelvis anstalt, institution och familjehem. Efter det följer ett
sammandrag av olika statistiska uppgifter om hur många barn som
sammantaget är beviljade insatser i form av vård eller boende som
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bekostas av stat eller kommun samt det allmännas samlade utgifter
försådan vård. Slutligen görs en grov uppskattning av hur många av
dessa barn som får efterlevandestöd.

3.2

Underhållsstödoch efterlevandestöd
- en
bakgrundsbeskrivning

3.2.1

Översiktöverförmånernasutveckling

Efterlevandestöd och underhållsstödär förmåner som syftartill att
tillförsäkrabarn en viss ekonomisk miniminivå. Förmånernalämnas
förutsatt att barnet i fråga dels är bosatt i Sverige, dels inte varaktigt
bor med båda sina föräldrar. Staten har alltsedan år 1937 lämnat
bidrag i olika former till barn, vars föräldrarav olika anledningar inte
har fullgjort sin underhållsskyldighet.För barn med förälder som
avlidit gavs förmånen till barnen tidigare främst inom ramen för
folkpensionen - genom änkepension och barnpension - enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring. Förbarn som varaktigt bodde till
sammans med endast en av sina föräldrar reglerades i stället för
månen i lagen (1964:143)om bidragsförskott.
Under 1970- och 1980-talen skedde ett omfattande reformarbete
beträffande de då gällande familjepensionsbestämmelserna och
under 1990-talet följde ytterligare översynav främst pensions 
systemet.Syftetmed reformerna var bland annat att garantera efter
levande minderåriga barn ett tryggatunderhåll och en tillfreds
ställande standard, se bl.a. propositionen Efterlevandepensioner och
efterlevandestöd till barn, (prop. 1999/2000:91 s. 42).
Under den tid som reformarbetet med pensionssystemetpågick,
ersattes bidragsförskottslagen med lagen (1996:1030) om under 
hållsstöd. Ändringen föranleddes främst av bidragsförskottets
tekniska konstruktion. Bidragsförskott ansågs betalas ut i alltför
stor omfattning och dess beräkning hade därtill en alltför nära an
knytningtill det underhållsbidrag den särlevande föräldern skulle
betala (prop. 1995/96:208s. 30 f.). Genom den nyalagen om under 
hållsstöd blev förmånen mer självständig i förhållande till fast
ställande av det underhållsbidrag som förälder ska betala och dess
utom blev den beloppsmässigt kopplad till barnets ålder. Denna
konstruktion finns kvar än i dag, 17-19 kap. SFB.
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Vid arbetet med att ta fram lagen om underhållsstöduppmärk 
sammades det faktum att barn till avliden förälder,som hademycket
liten eller ingen intjänad inkomstbaserad pension att lämna efter sig,
hamnade i sämre ekonomisk sits än barn som hade båda sina
föräldrari livet. Detta eftersom de inte fick någon barnpension. Det
var fallet bl.a. när den avlidne föräldern inte hade varit bosatt i
Sverige eller inte haftanknytningtill svenskt förvärvsliv. Situationen
blev särskilt märklig om barnet under tiden föreföräldernsdödhade
uppburit underhållsstödfördenne. Efter dödsfalletupphörde dock
detta stöd,trots att barnets behov av att tillförsäkras ett grundskydd
var detsamma. Det ansågs orimligt att barnet i dessa situationer
skulle stå utan ekonomiskt stöd. I syfteatt stärka barnets rätt till en
garanterad ersättning, då det förlorat en förälder eller båda föräld
rarna genom dödsfall, infördesi 3-4§§lagen om underhållsstöden
möjlighetför barn som inte fick någon barnpension att få under 
hållsstödäven efter det att en förälderhade dött (prop. 1995/96:208
s. 36). Något krav på att föräldern skulle ha haft någon anknytning
till Sverige uppställdes inte förbarnets rätt till underhållsstöd.
I samband med reformer av pensionssystemetföreslogs några år
senare i betänkandet Efterlevandepension - En anpassning till det
reformerade ålderspensionssystemet (SOU 1998:120 s. 329 f.) att
barn till särlevande föräldrar och barn, vars far eller mor eller båda
föräldrar har avlidit, skulle vara garanterade samma grundtrygghet
från samhället i form av ett för dem gemensamt underhållsstöd.
Regeringen konstaterade i propositionen Efterlevandepensioner och
efterlevandestöd till barn (prop. 1999/2000:91 s. 107 f.) att det vid
tidigare reformarbete inom barnpensionens område funnits en
strävan att skapa överensstämmelse mellan barnpensionerna å ena
sidan och föräldrars underhållsskyldighetenligt föräldrabalkens
regler respektive samhällets stödtill barn med särlevande föräldrarå
andra sidan. Det bedömdes vara av vikt att behålla och förstärka
kopplingen mellan underhållsstödet till barn med särlevande
föräldrar och grundskyddet inom barnpensionen. Samtidigt ansågs
det att grundskyddet till barn till en avliden förälder inte fullt ut
kunde likställas med grundskyddet till barn med särlevande
föräldrar. Därför föreslogregeringen att grundskyddet för barn till
avlidna föräldrar skulle utgöras av en från underhållsstödet fristå
ende förmån kallad efterlevandestöd till barn. Efterlevandestödet
föreslogsbli ett kompletterande grundskyddtill barnpensionen med
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i princip samma uppbyggnad som underhållsstödet. Bland annat
skulle efterlevandestödet lämnas endast till barn som inte hade
någon inkomst i form av barnpension eller endast hade en låg barn 
pension, samt lämnas oberoende av den avlidne förälderns anknyt
ning till Sverige. Regeringen föreslog därför att efterlevandestödet
till barn skulle regleras i samma lag som barnpensionen. Lagtekniskt
kom därmed efterlevandestödet att hanteras tillsammans med de
övriga familjepensionerna omställningspension, barnpension och
änkepension samt garantipension till omställningspension, där den
avlidnes upparbetade arbetsinkomst primärt ligger till grund för
stödet till de efterlevande. Den nyalagen (2000:641) om efter
levandepension och efterlevandestöd till barn trädde i kraft den
1 januari 2003. Samtidigt upphörde möjligheten för barn med
avliden förälder attfå underhållsstödenligt lagen om underhållsstöd
(prop. 2001/02:84). När socialförsäkringsbalken infördes, fördes
bestämmelserna om efterlevandepension över till 77 och 79 kap. i
balken.

3.2.2

Hanteringavförmånernavid insatseri form avvård
ellerboende i verksamhet
som finansieras
avdet
allmänna

I en gemensam rapport från 2016 bedömde Försäkringskassan och
Pensionsmyndighetenatt det finns skillnader i regelverken för
underhållsstödoch efterlevandestöd som behöver rättas till (Under
hållsstöd och efterlevandestöd för nyanlända barn - svar på
regeringsuppdrag, S2016/03576). Det gällde bl.a. bestämmelserna
om verkställighet i anstalt eller vård på institution m.m. i 106 kap.
8 och 33 §§SFB.

Underhållsstöd
De nuvarande bestämmelserna i 106 kap. 8 § SFB om att underhålls
stöd inte lämnas då barnet på statens bekostnad får vård på
institution, bor i familjehem eller bostad med särskild service för
barn ochungdomar enligt LSS, eller vårdas i familjehem, stödboende
eller hem förvård eller boende inom socialtjänsten är identisk med
lydelseni den upphävda 11 § lagen om underhållsstöd. Före denna
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lag reglerades frågan i 8 § fjärde stycketlagen om bidragsförskott. I
sak skilde sig bestämmelsen i lagen om underhållsstöd från den i
lagen om bidragsförskott genom att även barn som var placerade i
familjehem eller hem för vård eller boende enligt socialtjänstlagen
(s.k. HVB-hem) undantogs från möjlighetenatt få bidrag i lagen om
underhållsstöd.
Som skäl för den ändrade uppräkningen i lagen om underhålls
stöduppgav regeringen att föräldern i de uppräknade situationerna
inte längre hade det fulla ekonomiska ansvaret för barnet. I stället
hade kommunen tagit över det direkta ansvaret föratt barnet levde
under såväl socialt som ekonomiskt tillfredsställande förhållanden
(prop. 1995/96:208s. 87).Regeringen noterade dock att föräldrarna
var skyldigaatt i skälig utsträckning delta i kommunens kostnader
och att underhållsbidrag som var fastställt enligt föräldrabalken
kunde uppbäras av kommunen. Motsvarande bestämmelser finns i
dag i 8 kap. 1 § SoL och 20 § LSS.
I prop. 1995/96:208 ersattes också begreppet ”anstalt” med
”institution ” i uppräkningen över de olika vård- och boendesituationerna. Någon förklaring till denna ändring gavs inte.

Efterlevandestöd
Förmånen efterlevandestöd till barn infördes 2003 och den fördes
över till SFB i oförändratskick 2010. Den bestämmelse som rörjust
verkställighet vid vård i anstalt eller på institution m.m. finns i
106 kap. 33 § SFB. Den bygger på vad som gällde för barntillägg
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring när barn under hel
månad på statens bekostnad fick vård på anstalt eller eljest kost och
bostad. Dessa bestämmelser var i princip identiska med 8 § fjärde
stycketden upphävda lagen om bidragsförskott.
I den utredning som föregick införandet av efterlevandestödet
föreslogs en enhetlig lag förunderhållsstöd, som även inkluderade
efterlevande barn. Vid verkställigheten i anstalt eller vård på
institution m.m. föreslogutredaren en lydelsemotsvarande 11 § den
upphävda lagen om underhållsstöd,dvs. en lydelseidentisk med nu
gällande bestämmelser för underhållsstöd i 106 kap. 8 § SFB (se
betänkandet Utredningen om efterlevandepension, SOU 1998:120).
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Som beskrivits i föregåendeavsnitt föreslogregeringen emellertid
en nysocialförsäkringsförmånkallad efterlevandestöd till barn som
ett komplement till barnpensionen. Den nyaförmånen kom att
regleras i lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till
barn. När det gällde hur den nya förmånen skulle hanteras vid
verkställigheten i anstalt eller vård på institution m.m., valdes de
särskilda bestämmelserna om folkpension i 10 kap. lagen om allmän
försäkringframförbefintlig bestämmelse i 11 § lagen om underhålls
stöd. Skälet till detta var att man ville avvakta utgången av den då
pågående utredningen om översynen av socialförsäkrings
ersättningar vid institutionsvistelse. I propositionen konstaterades
det dock att ”när det gäller frågan om hur efterlevandestödet till barn
ska påverkas av att barnet är intaget i kriminalvårdsanstalt eller på
annat sätt är föremål för kommunalt finansierad vård kan konsta
teras att 11 § lagen (1996:1030) om underhållsstödhar i huvudsak
samma innehåll som bestämmelsen i 10 kap. 2 och 3 §§lagen om
allmän försäkring” (prop. 1999/2000:91 s. 249). Bestämmelserna i
10 kap. 3 § lagen om allmän försäkring om pensionsreduktion vid
kommunala eller kommunalfinansierade vårdformer fördes emeller
tid inte över till lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd
till barn. Skälet till det var att kommunal eller kommunalfinansierad
vård som regel var avgiftsfinansierad och att den försäkrade därmed
ersatte det allmänna förkostnaderna förvården. Det innebar att det
inte ansågs finnas några skäl att i ett anpassat efterlevandepensions system införa bestämmelser som motsvarande 10 kap. 3 § AFL
(prop. 1999/2000:91 s. 248).Vidare ändrades beräkningen av den tid
som barnet eller den unge skulle ha fått vården eller boendet i fråga
från en hel kalendermånad till 30 dagar i följd. Anledningen uppgavs
vara rättviseskäl, att barn som fick vård fr.o.m. den förstei månaden
inte fick efterlevandestöd, medan barn som fick vård från ett senare
datum i samma månad fick efterlevandestöd.
Utredningen om översynenav socialförsäkringsförmånervid
institutionsvistelse (betänkandet Pension på institution, SOU
2000:112) utmynnade emellertid inte i något förslag till ändring i
denna del av bestämmelserna av lagen om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn, (prop. 2001/02:164). Bestämmelsen kom
därefter att oförändratföras in i 106 kap. 33 § SFB.
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3.3
3.3.1

Bakgrund

Statistik
Underhållsstöd

År 2019 hade knappt 184000 barn rätt till underhållsstöd, fördel
ningen var i princip lika mellan pojkar och flickor. Knappt fyra
miljarder kronor betalades ut till dem i underhållsstöd, en ökning
med drygt 159 miljoner kronor jämfört med 2018. Ökningen av
utbetalt belopp beror på att ersättningsnivån i februari 2019 höjdes
från 1 573kronor till 1 723 kronor förbarn som är 11-14 år.
Av de mottagande föräldrarna av underhållsstödet år 2019 var
85procent kvinnor och 15 procent män. En stor del av det belopp
som betalas ut av Försäkringskassan betalas senare tillbaka av
bidragsskyldiga föräldrar.
Historiskt har antalet barn med underhållsstödminskat, medan
utbetalt belopp per barn och månad har ökat. Det beror på att fler
barn får fullt underhållsstödoch att ersättningsnivån har höjts.Att
antalet barn med underhållsstödminskar beror enligt Försäkrings
kassan på de låga födelsetalen i slutet av 1990Q;alet samt att det har
blivit vanligare att barn bor växelvis hos sina föräldrar och att
underhållet därmed ofta regleras direkt. En bidragande orsak till
minskningen kan även vara att Försäkringskassan arbetat aktivt med
att särlevande föräldrarska reglera underhållet på egen hand. Försäk
ringskassan bedömer att antalet barn med underhållsstöd kommer
att fortsätta att minska de närmaste åren, eftersom dels fler föräldrar
kommer att sköta underhållsbidraget utan Försäkringskassans
inblandning, dels att underhållsstödvid växelvist boende fasas ut och
upphör i sin helheti januari 2021 (och ersätts med särskilt bidrag för
barn som bor växelvis inom ramen förbostadsbidraget).

3.3.2

Efterlevandestöd

Under 2019 mottog knappt 30 000 barn någon form av efterlevandeförmån till ett sammanlagt belopp om knappt en miljard
kronor. Ca 74procent av dessa utbetalningar avsåg barnpension och
resterande 26 procent efterlevandestöd. Det var en ökning av
samtliga utbetalda efterlevandestödsförmåner till barn med drygt
46miljoner kronor jämfört med 2018. Efterlevandestödet svarade
förknappt 58procent av denna ökning.
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Sammanlagt fick 12 500 barn efterlevandestöd år 2019, en ökning
med drygt500 barn jämfört med år 2018. Under åren 2015-2019 har
knappt två tredjedelar av alla barn som har fått efterlevandestöd
enbart fått efterlevandestöd och inte någon barnpension. Det är
vanligare med efterlevandestöd för äldre barn. Ar 2019 var
49procent av de drygt12 000 barn som fick efterlevandestöd 15 år
eller äldre, 82 procent var 10 år eller äldre.
Fördelningen av utbetalningar mellan pojkar och flickor var
ungefär lika genomgående under åren 2015-2019, men det är något
fler pojkar än flickor som får enbart efterlevandestöd.
Tabell 3.1

Fördelningenavtotala
antaletutbetalningar
avefterlevandestöd

2015 %
2016 %
2017
Pojkar
5 166 51
5 938 52 6 191
Flickor
4881 49 5 491
48 5 659
Sammanlagt 10 046 100
11 429 100 11 850

% 2018
% 2019 %
52 6 292
52 6 557 53
48 5 745
485 931 47
100 12 037 100 12 488100

Källa: Pensionsmyndigheten

Statens utgifter förbarnpension och efterlevandestöd förbudgetåret
2020 beräknas öka något jämfört med 2019 till drygten miljard
kronor. Pensionsmyndighetenbedömer att utvecklingen av efterlevandestödet till stor del påverkas av migrationen och att den var
relativt högförnågra år sedan.
Nivån förunderhållsstödetär i dag högreän förefterlevandestödet,
och nivån har höjtsytterligareår 2018 för barn som har fyllt15 år.
De som kan vara berättigade till efterlevandestöd, men som inte har
verifikation på förälderns dödsfall, kan söka underhållsstödi stället
förefterlevandestöd. Det gäller barn som kommer från andra länder.
Pensionsmyndighetenbedömer att det troligen kommer att ha en
viss dämpande effekt på utgiftsutvecklingen förefterlevandestöd.
Pensionsmyndighetenräknar emellertid med att antalet efter
levandestöd kommer att ökanågot fram till ochmed år 2023, då cirka
13 900 barn antas ha efterlevandestöd.
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Diagram3.1 Antal förmånstagare
med barnpension eller efterlevandestöd
respektive underhållsstöd,utfall respektive prognosför år 2020
och senare, (obs att y-axlarna
visarvolymi antalmen med olika
skalor)

Utvecklingantalbarnpension,
efterlevandestöd
och
underhållsstöd
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200 000
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0

Antalbarnpension&efterlevandestöd

Antalbarnpension

Antalefterlevandestöd

Antalunderhållsstöd

Källa:Socialdepartementet

Diagrammet anger inte fördelningenmellan könen, då den i princip
är likartad ochinte haft några störrevariationer över tid.
Den högray-axeln anger antal barn som underhållsstödlämnas
för och resultatet visas i diagrammets kurva. Den vänstra y-axeln
anger antal barn som efterlevandestöd eller barnpension lämnas för
och resultatet visas i staplarna. Axlarna har olika värden, eftersom
antalet barn som får efterlevandestöd eller barnpension är markant
lägre än antalet barn som får underhållhållsstöd.Kurvan och stap 
larna i diagrammet korrelerar därförinte med varandra.
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3.4

Vård och boendeför barn i familjehem,bostad
med särskildservice
och HVB-hem

3.4.1

Insatsertill barn och unga i form avvård och boende
enligt LSS ellerinom socialtjänsten

Vård och insatser förbarn och unga finansieras av det allmänna till
stor del inom ramen för socialtjänsten. Bestämmelserna finns i SoL
och LSS. Enligt 4kap. 1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose
sina behov, eller som inte kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt
till bistånd av socialnämnden försin försörjning(försörjningsstöd)
och för sin livsföring i övrigt. Det innebär att socialnämnden ska
tillgodose behoven hos de barn som av olika skäl är i behov av vård,
stödeller omsorg och inte bara ge bistånd förderas försörjning.Det
gäller även utredning och placering av ensamkommande barn och
unga. Barn och unga med funktionsnedsättning, som trots olika
stödåtgärder inte kan bo hos sina vårdnadshavare, kan få bo i
familjehem eller bostad med särskild service enligt LSS, om barnets
behov av sådan insats faktiskt inte kan tillgodoses på annat sätt.
Dessa insatser ombesörjs också av socialtjänsten.
Därutöver kan det allmänna bekosta barns och ungas vård eller
boende utanför det egna hemmet enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga (förkortad LVU), vård
enligt lagen (1988:870)om vård av missbrukare i vissa fall (förkortad
LVM), eller som sluten ungdomsvård enligt lagen (1998:603) om
verkställighet av sluten ungdomsvård (förkortad LSU). Då det i
dessa fall är frågan om tvångsvård eller vård i stället för fängelse,
avgör domstol om vården ska ske enligt dessa bestämmelser eller
inte. Om det bedöms att vård enligt LVU eller LVM kan ske på
frivillig väg enligt SoL så ska detta ske. I sådant fall behövs alltså inte
någon domstolsprövning. I samtliga fall är dock kommunen ansvarig
förverkställigheten av barnets eller den unges vård.

Vårdeller boende
inomsocialtjänsten
enligtSoL ochLVU
Insatser inom socialtjänsten till barn och unga i form av vård eller
boende sker i familjehem, jourhem, hemförvård ochboende (HVB)
eller stödboende (6 kap. SoL). Socialstyrelsenharviss sammanhållen
statistik över några av dessa olika vårdformer, statistik om social
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tjänstinsatser till barn ochunga 2019. Från och med 2018 ingår även
asylsökandei statistiken. Insatser till barn och unga på grund av
funktionsnedsättning ingår inte i statistiken.
Av statistiken framgår bl.a. följande. Är 2019 beviljades drygt
31 000 barn och unga någon gång under året en heldygnsinsats.
Majoriteten av heldygnsinsatsernautgjordes av vård eller boende
enligt SoL (78 procent) och resterande insatser utgjordes av vård
enligt LVU (23 procent). Pojkar är i majoritet inom samtliga placeringsformer. Drygt60 procent av samtliga barn och unga med heldygnsinsatserår 2019 var 15-20 år. Drygt6 600 av de som fick en
heldygnsinsatsunder 2019 var ensamkommande barn ochunga, dvs.
ca 20 procent. Over 90 procent av dem var 15-20 år.
Barn och unga med insatser placeras oftast på familjehem. Under
2019 placerades två tredjedelar av barnen och ungdomarna i familje
hem, varav drygt60 procent var pojkar och 40procent flickor. Den
näst vanligaste placeringsformen (drygt30 procent) var HVB, där ca
70 procent av de placerade var pojkar och ca 30 procent flickor. Den
tredje vanligaste placeringsformen var i stödboende (14 procent).
Denna placeringsform har den största procentuella skillnaden
mellan könen, andelen pojkar var 82 procent och flickor 18 procent.

InsatserenligtLSS
Boende i familjehem eller bostad med särskild service är en av de
insatser som lämnas utom det egna hemmet till barn och ungdomar
med funktionsnedsättningar som tillhörpersonkretsen för LSS.
Enligt Socialstyrelsens statistik om insatser enligt LSS 2019
beviljades knappt 900 barn och unga upp till 22 års ålder boende i
familjehem eller i bostad med särskild service under 2019. Av dem
var knappt två tredjedelar pojkar och drygten tredjedel var flickor.
Drygt90 procent av dessa insatser utgjordes av bostad med särskild
service.

VårdenligtLVM
Statens institutionsstyrelse, SiS, verkställer vård av missbrukare
enligt LVM (tvångsvård) och SoL (frivillig vård). Frivillig vård av
missbrukare sker dock vanligen på annat sätt än genom SiS-
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institution, t.ex. genom öppenvården. Om den som har begått en
brottslig gärning kan bli föremål för vård enligt LVM får rätten
överlämna åt socialnämnden eller den som förestårLVM-hem att se
till att behövlig vård enligt LVM ges i stället förfängelse, se 31 kap.
2 § brottsbalken.
Under 2019 gjorde SiS sammanlagt 1 004intagningar för missbruksvård och majoriteten, 97procent, av intagningar avsåg tvångs 
vård. 172 av de intagna var under 24 år och 65procent av dem var
män och 35 procent kvinnor. I genomsnitt vårdades intagna enligt
LVM hos SiS under 151 vårddygninnan de skrivs ut, då inkluderas
även vård på sjukhus. Utskrivning sker vanligen till HVB- eller
familjehem.

Påföljd
enligtLSU
Om ett barn begått ett brott innan det fyllt18 år kan en domstol
döma det till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse, 32 kap.
brottsbalken. Under 2019 tog SiS in sammanlagt 73 barn — varav
72 pojkar och en flicka - för verkställighet enligt LSU. Genom
snittlig ålder vid intagningen var drygt17 år och den genomsnittliga
strafftiden uppgick till ett år. Frigivningarna under 2019 skedde
huvudsakligen till föräldrahemmet,46procent.

3.4.2

Övriga insatser

Utöver ovan nämnda insatser kan barn och unga vårdas inom
psykiatriskvård. Det kan ske som öppen (frivillig) vård, som tvångs 
vård eller som rättspsykiatrisk tvångsvård. Rättspsykiatrisk vård
utdöms av domstol i stället för fängelse, om domstolen anser att
personen i fråga har en allvarlig psykisk störning och att det med
hänsyntill personens psykiska tillstånd och personliga förhållanden
i övrigt är påkallat att rättspsykiatrisk vård kommer till stånd, se
31 kap. 3 § brottsbalken. Som regel ansvarar kommuner för den
öppna vården, medan regionerna ansvarar förtvångsvård och rätts
psykiatriskvård. Viss öppenvård kan dock ske i regionernas regi.
Den senast tillgängliga statistiken från Socialstyrelsenär från
2018. Enligt den fick drygt2 000 barn och unga upp till 24 år under
2018 psykiatrisktvångsvård, könsfördelningenbland dessa var jämn.
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Under 2018 vårdades knappt 200 barn och unga upp till 24 år
genom rättspsykiatrisk vård, varav drygt 85procent pojkar och
knappt 15 procent flickor.

3.4.3

Andel heldygnsplacerade
barn som får förmånerna

Det saknas statistik över hur många av de barn och unga som är
placerade i heldygnsvårdeller får insatser i form av vård eller boende
i ovan nämnda former som också var berättigade till underhållsstöd
eller efterlevandestöd. Enligt 10 a § förordningen (2001:637) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten underrättar SiS
löpande Pensionsmyndighetenoch Försäkringskassan om barn som
är intagna i ungdomshem. Utifrån dessa underrättelser stoppar
Pensionsmyndighetenutbetalningar av efterlevandestöd, det rörsig
om ett tiotal stopp per år. Betalningen stoppas efter information från
SiS om placering på SiS-institution. Det innebär att barnet var
omhändertaget förvård på institution i dessa fall. Aven Försäkrings
kassan stoppar utbetalning av underhållsstödi dessa fall.
När barn med underhållsstödplaceras, omhändertas eller beviljas
en insats i form av boende underrättar socialnämnden eller ansvarig
vårdgivare Försäkringskassan om in- och utskrivning, alternativt
beviljad insats, genom att fyllai en blankett som skickas in till
Försäkringskassan. Är 2019 fick Försäkringskassan 2 700 blanketter
med underrättelser. Blanketterna ger information om när barnet
beviljats insatsen, när placeringen börjar respektive upphör och när
barnet vistas i det egna hemmet tillfälligt eller om barnet är hemma
för lov/ferier. Det förs inte någon statistik över de enskilda om
ständigheterna i sig, varför det inte går att dra någon slutsats om
vilken åtgärd från Försäkringskassan som blanketten har resulterat
i. Beroende på vilken information blanketten innehåller, beslutar
Försäkringskassan om utbetalning av underhållsstöd ska stoppas
eller inte. Under år 2019 hade Försäkringskassan drygt3 400regist
reringar av fall om placering. Drygt2 000 av dessa registreringar av 
såg beslut om att inte lämna underhållsstöd.
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3.5

Uppskattningavdet allmännasutgifter för barn
som får vård eller bor i verksamhet
som bekostas
avdet allmänna

Då det som ovan konstaterats inte finns officiell statistik som visar
hur många barn som får insats i form av vård eller boende i verksam 
het som bekostas av det allmänna, presenteras här i stället en upp 
skattning av densamma. Uppskattningen, som får betraktas som
grov, baseras på antagandet att de barn och unga förvilka det lämnas
efterlevandestöd får insats i form av vård eller boende som bekostas
av det allmänna i samma utsträckning som övriga barn bosatta i
Sverige.
Under 2019 betalades efterlevandestöd ut för 12 576barn till ett
belopp om 261 miljoner kronor. Om de som får efterlevandestöd har
samma risk föratt bli heldygnsplaceradesom generellt i Sverige eller
beviljas insats med stöd av LSS i form av boende i familjehem eller
bostad med särskild service, skulle det motsvara cirka 175 barn och
ungdomar.
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Gällande
rätt

4.1

Inledning

Barn harrätt till omvårdnad, trygghetoch en god fostran, 6 kap. 1 §
föräldrabalken, förkortad FB. Ett barn står under vårdnad av båda
föräldrarnaeller en av dem, om inte rätten har anförtrottvårdnaden
åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Den som har
vårdnaden om ett barn har också ett ansvar för barnets personliga
förhållandenoch ska se till att barnets behov blir tillgodosedda.
Barnets vårdnadshavare ska bland annat svara föratt barnet får den
tillsynsom behövs med hänsyntill barnets ålder, utveckling och
övriga omständigheter samt bevaka att barnet får tillfredsställande
försörjningoch utbildning, 6 kap. 2 § FB.
Föräldrarhar underhållsskyldighetför sina barn, utifrån barnets
behov och föräldrarnassamlade ekonomiska förmåga,7 kap. FB. För
det fall att barnets ena eller båda föräldrarhar avlidit lämnas i stället
barnpension till efterlevande barn, vilken beräknas utifrån den
avlidnes upparbetade arbetsinsats.

4.2

FN:s konventionom barnetsrättigheter

Sverige ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) år 1990. Det innebär att vi haråtagit oss att följa
barnkonventionen. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen
även svensk lag. Syftetmed detta är att förtydliga
vad som gällt sedan
1990 (prop. 2017/18:186).
Barnkonventionen har bestämmelser som omfattar såväl med
borgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheterförbarn. Med barn avses i konventionen som huvudregel
varje människa under 18 år. I konventionen finns en särskild artikel
om barn med funktionsnedsättning (artikel 23). Barnkonventionen
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och konventionen om rättigheter för personer med funktions 
nedsättning kompletterar varandra och är centrala för barn med
funktionsnedsättning.
I konventionen finns fyragrundläggande principer, som inte bara
har egna självständiga betydelserutan som också ska genomsyrade
övriga bestämmelserna i konventionen. Dessa principer kommer till
uttrycki bestämmelserna om icke-diskriminering (artikel 2), barnets
bästa (artikel 3), rätten till liv och utveckling (artikel 6) samt rätten
att komma till tals och få sin mening respekterad (artikel 12). I
konventionen stadgas vidare bland annat följande. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan
omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyntagen till de
rättigheter och skyldighetersom tillkommer föräldrarna,vårdnads havarna eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet.
Staterna ska för det ändamålet vidta alla lämpliga lagstiftnings
åtgärder och administrativa åtgärder (artikel 3.2). Varje barn harrätt
att bli omvårdat av sina föräldrar (artikel 7.1). Konventionsstaterna
ska respektera rätten fördet barn som är skilt från den ena av eller
båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt för
hållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna,utom då detta
strider mot barnets bästa (artikel 9.3). Konventionsstaterna ska göra
sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda
föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och
utveckling. Föräldrareller, i förekommande fall, vårdnadshavare har
huvudansvaret förbarnets uppfostran och utveckling (artikel 18.1).
För att garantera och främja rättigheterna i konventionen ska
konventionsstaterna ge lämpligt bistånd till föräldraroch vårdnads 
havare då de fullgör sitt ansvar förbarnets uppfostran (artikel 18.2).
Konventionsstaterna ska erkänna rätten för varje barn att åtnjuta
social trygghet,innefattande socialförsäkring, och ska vidta nöd
vändiga åtgärder föratt förverkliga denna rätt. Förmånernaska, där
så är lämpligt, beviljas med hänsyntill de resurser som barnet ochde
personer som ansvarar för barnets underhåll har och deras
omständigheteri övrigt samt med hänsyntill varje annat förhållande
som är av betydelsei samband med en ansökan om en sådan förmån
för barnet eller för dess räkning (artikel 26). Konventionsstaterna
erkänner varje barns rätt till den levnadsstandard som krävs för
barnets fysiska,psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.
Föräldrarnaeller andra som är ansvariga för barnet har, inom ramen
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försin förmågaoch sina ekonomiska resurser, huvudansvaret föratt
säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga förbarnets utveck 
ling. Konventionsstaterna ska i enlighet mednationella förhållanden
ochinom ramen försina resurser vidta lämpliga åtgärder föratt bistå
föräldrar och andra som är ansvariga för barnet att genomföra nu
aktuell rätt och ska vid behov tillhandahållamateriellt bistånd och
utarbeta stödprogram.
Konventionsstaterna ska också vidta alla lämpliga åtgärder för att
säkerställa indrivning av underhåll för barnet från föräldrar eller
andra som har ekonomiskt ansvar för barnet, både inom konventionsstaten och från utlandet (artikel 27).

4.3

Utformningen avgrundskyddettill barn och
unga

Vid förälders oförmåga att försörjasitt barn eller om upparbetad
barnpension är otillräcklig, går det allmänna in och tillhandahåller
barnet ett grundskyddi form av socialförsäkringsförmånernaunder 
hållsstödeller efterlevandestöd. Syftetmed förmånerna är att till
försäkra barn och unga en grundläggande ekonomisk miniminivå.
Förmånernalämnas oavsett föräldrarnasanknytningtill eller arbets 
insats i Sverige.
Förmånernalämnas till dess den unge fyller18 år eller - om den
unge går i gymnasieskolaeller liknande - som längst till juni månad
det år han eller hon fyller20 år. Utbetalning sker till den förälder
barnet eller den unge bor hos eller till särskilt förordnadevårdnads havare. När den unge fyllt18 år sker utbetalningen direkt till honom
eller henne.

4.3.1

Grundskyddtill barn och unga med särlevande
föräldrar

Underhållsstödenligt SFB lämnas till barn och unga som är bosatta
i Sverige och vars föräldrarlever isär. Bor barnet endast hos den ena
föräldern,ska den andra föräldernbidra till barnets underhåll genom
att betala ett underhållsbidrag till barnet. Underhållsbidrag fastställs
genom dom eller avtal. Underhållsbidrag behöver endast under
särskilda omständigheterlämnas vid växelvist boende.
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För det fall en bidragsskyldig förälder inte betalar underhålls
bidrag, lämnar staten underhållsstöd för att säkerställa barnet ett
ekonomiskt grundskydd. Fördet fall underhållsstödlämnas, betalar
den bidragsskyldiga föräldern i stället ett belopp till staten, genom
Försäkringskassan, beräknat utifrån förälderns ekonomiska förut
sättningar. Detta belopp behöver således inte motsvara underhålls
stödet. Även ett barn som varaktigt bor och är folkbokfört hos
särskilt förordnade vårdnadshavare har rätt till underhållsstöd
(18 kap. 7 § SFB).
Underhållsstödkan lämnas som fullt underhållsstöd eller som
utfyllnadsbidrag. Fullt underhållstödinnebär att förmånen lämnas
med ett belopp som har fastställts av riksdagen (18 kap. 20 § SFB).
När stödet lämnas i form av utfyllnadsbidrag görs en avräkning
fördet underhållsbidrag som en bidragsskyldig förälder enligt För
säkringskassans beräkning har möjlighetatt betala direkt till bo 
föräldern eller, vid förlängt underhållsstöd på grund av den unges
gymnasiestudier, den studerande. Lämnas underhållsstödi form av
utfyllnadsbidrag är ingen av föräldrarna betalningsskyldigfördet.
Underhållsstödetbetalas ut av Försäkringskassan månadsvis i
förskott. Förmånenlämnas från och med månaden efter den månad
när föräldrarna har flyttatisär eller rätt till stöd annars har upp 
kommit. Det kan dock inte lämnas för längre tid tillbaka än en
månad föreansökningsmånaden (18 kap. 13 § SFB).
Underhållsstödlämnas inte om barnet eller den unge harrätt till
barnpension eller efterlevandestöd efter en bidragsskyldig förälder
(18 kap. 11 § SFB).
Försäkringskassan ansvarar för administrationen av underhålls
stödet. Bestämmelserna finns i 17-19 kap. SFB och i förordningen
(1996:1036) om underhållsstöd och föreskrifter från Försäkrings
kassan.

4.3.2

Grundskyddtill efterlevande
barn

Efterlevandestöd lämnas som ett komplement till barnpension i de
fall en förälder till ett barn eller en ungdom avlider, eller om en
förälderhar försvunnit och kan antas vara avliden. Efterlevandestöd
lämnas som ett tillägg till eller i stället för barnpension och har till
syfteatt tillförsäkra ett barn eller en ungdom en viss lägsta ekono
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misk nivå i händelse av en förälders död, dvs. att garantera en lägsta
rimlig levnadsstandard.
Liksom underhållsstöd är efterlevandestöd en bosättnings baserad förmån,se 5 kap. 9 § SFB. Förett barn eller en ungdom som
kommer till Sverige, kan efterlevandestöd därför lämnas först när
barnet eller den unge är försäkrat i Sverige, dvs. när det anses bosatt
i Sverige och har beviljats uppehållstillstånd. Den avlidna föräldern
behöver således inte vara bosatt i Sverige. Barn eller unga bosatta i
ett EU- eller EFTA-land som har undertecknat EES-avtalet kan
under vissa förutsättningar också få efterlevandestöd.
Föratt barnet eller den unge ska få barnpension måste den avlidna
föräldern ha varit försäkrad för arbetsbaserade förmåner och ha
tjänat in pensionsbehållning förinkomstpension (77kap. 9 § SFB).
Om barnpensionen är lägre än 40procent av prisbasbeloppet betalar
staten, genom Pensionsmyndigheten,ut ett kompletterande efter
levandestöd till barnet eller den unge, se 79 kap. 4 § SFB. Enligt
förarbetena är efterlevandestödet således, i motsats till barn 
pensionen, inte en pensionsförmån utan en statlig minimiförmån
(prop. 1999/2000:91 s. 112).
Efterlevandestöd lämnas som huvudregel från och med den
månad då dödsfallet inträffat. Ar båda föräldrarna avlidna, lämnas
dubbelt efterlevandestöd.
Barnpension och efterlevandestöd får lämnas utan ansökan. En
ansökankrävs dock när den efterlevande är ett barn eller en ungdom
som är bosatt i Sverige, men vars avlidna förälder inte var att anse
som bosatt i Sverige vid tidpunkten fördödsfallet.En ansökan krävs
också vid anspråk på efterlevandeförmån efter någon som har
försvunnit och antas ha avlidit, se 2 § Pensionsmyndighetensföre
skrifter (PFS 2011:6) om ansökan om pension och utbetalning av
små belopp, omtryckt2014:10.
Barnpension får inte lämnas förlängre tid tillbaka än två år före
ansökningsmånaden. Efterlevandestöd får sedan den 1 januari 2020
dock inte lämnas förlängre tid tillbaka än en månad föreansöknings
månaden, 77kap. 16 § SFB.
Efterlevandestöd lämnas med 40procent av prisbasbeloppet per
förälder,vilket år 2020 är 1 577kr per månad. När efterlevandestöd
lämnas som komplement till barnpension, fyllerdet således upp
barnpensionen till detta belopp.
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Pensionsmyndighetenansvarar för administrationen av efterlevandestödet. Bestämmelserna om efterlevandestöd finns i 76-79
kap. SFB.

Figur 4.1
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4.4

Utbetalningavsocialförsäkringsförmåner
vid
vård ellerboendesom bekostas
avdet allmänna

4.4.1

Huvudregel- ingen förmån om det allmännabekostar
uppehälle

Inom socialförsäkringen gäller som huvudregel att en förmån inte
ska lämnas, om den försäkrade på annat sätt får sitt uppehälle
bekostat av det allmänna (106 kap. 2 § SFB). Alternativt lämnas
ersättningen i reducerad form. Med ”det allmänna” avses de
offentliga organ som bedriver offentlig verksamhet, dvs. staten,
kommuner och offentlig förvaltning (1 kap. regeringsformen).
Det finns inte någon enhetlig reglering av hur de olika social
försäkringsförmånernaska hanteras när den försäkrade eller den
berättigade är omhändertagen eller på annat sätt får sitt boende
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finansierat av det allmänna, utan det ser olika ut beroende på vad det
är för förmån och vilket behov förmånen avser att tillgodose. En
utgångspunkt är att rättighetersom den försäkradehartjänat in - till
exempel ålderspension och änkepension - fortsätter att lämnas vid
vård eller boende på det allmännas bekostnad, men att den försäk
rade måste betala försitt uppehälle genom att utbetalande myndig

het drar av en viss summa från ersättningen i fråga (se
prop. 2001/02:164 s. 30 f.). Denna princip tillämpas emellertid olika
beroende på vilken typav vistelse det är fråga om. Förålderspension
gäller principen förall slags vistelse där det allmänna bekostar uppe 
hälle (se 106 kap. 27 § SFB). För sjukpenning däremot gäller enligt
106 kap. 13 § principen endast i de fall vistelsen rör vård och
behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika. I annat fall
lämnas som regel inte någon sjukpenning alls, se 106 kap. 12 § SFB.

4.4.2

När barn får vård ellerboende som bekostas
avstat
ellerkommun

Enligt 8 kap. 1 § andra stycket SoF och 20 § FSS är föräldrarna
skyldigaatt i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för
barn som genom socialnämndens försorg får insats i form av vård
eller boende i ett annat hemän det egna. Avgiften får dock inte över
stiga det belopp som enligt 18 kap. 20 § SFB kan lämnas förunder 
hållsstöd,6 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937), förkortad
SoF, och 5 § förordningen (1993:1090) om stödoch service till vissa
funktionshindrade. Socialnämnden får i sådana fall uppbära under 
hållsbidrag som avser barnet, se 8 kap. 1 § andra stycketSoF och20 §
FSS. Staten ersätter även kommunerna för kostnader för vård av
ensamkommande barn och unga enligt förordningen (2010:1122)
om statlig ersättning förinsatser förvissa utlänningar.

Underhållsstöd
Det lämnas inte något underhållsstöd närbarnet under hel kalender
månad på statens bekostnad får vård på institution eller annars får
kost och logi, bor i familjehem eller bostad med särskild service för
barn och ungdomar enligt FSS, eller då barnet vårdas i familjehem,
stödboende eller hem förvård eller boende inom socialtjänsten, se
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106 kap. 8 § SFB. Tid då barnet är hemma under helgerna under
kalendermånaden bryterinte beräkningen av vistelsetiden. Däremot
lämnas underhållsstödunder de månader barnet vistas hemmaunder
jul- och sommarferier, se 4§ i Riksförsäkringsverkets föreskrifter
RFFS 1996:18. Den som ansvarar förvården eller inrättningen ska
enligt 2 § förordningen om underhållsstöd genast underrätta
Försäkringskassan när barnet skrivs ut eller in. Ansvarig social
nämnd kan också görasådan anmälan till Försäkringskassan.
Under den tid fullt underhållsstöd betalas ut när barnet är
beviljad insats i form av vård eller boende i verksamhet som bekostas
av stat eller kommun, är föräldrarna skyldigaatt helt eller delvis
betala samhällets kostnader, se 8 kap. 1 § andra stycketSoL och20 §
LSS. Hur mycket som ska betalas tillbaka beror på föräldrarnas
inkomster och deras totala antal barn, se 6 kap. 2 § SoF och
5 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Efterlevandestöd
Av 106 kap. 33 § SFB framgår att om ett barn sedan minst trettio
dagar i följdpå statens bekostnad vårdas på anstalt eller annars fått
kost och bostad, lämnas inte något efterlevandestöd. Förmånen får
dock lämnas för tid när barnet är inackorderat vid sameskola.
Avräkning förutbetalning under del av en kalendermånad sker enligt
106 kap. 37 § SFB med en trettiondel av månadsbeloppet, avrundat
till närmaste högrekrontal, räknat dag fördag.

4.5

Insatserdär underhållsstödoch efterlevandestöd
inte lämnas

Idag lämnas varken efterlevandestöd eller underhållsstödnär barnet
eller den unge är beviljad insats i form av vård eller boende som
bekostas av staten. När det gäller underhållsstöd lämnas det inte
heller vid insatser som bekostas av kommunen. De vård- eller
boendesituationer som sammantaget räknas upp i 106 kap. 8 och
33 §§ SFB är anstalt, institution, familjehem eller bostad med
särskild service förbarn och ungdomar enligt LSS samt familjehem,
stödboende eller hem för vård eller boende inom socialtjänsten.
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Nedan följeren närmare genomgång av vad dessa vård- eller boendesituationer innefattar.

4.5.1

Vård på statensbekostadi anstaltellerinstitution

Med ”anstalt” avses i dag kriminalvårdsanstalt. Med ”statliga insti
tutioner ” avses också kriminalvårdsanstalt och dessutom intagning i
häkte, sluten ungdomsvård och kontraktsvård, se propositionen
Socialförsäkringsförmånervid institutionsvistelse på statens bekost 
nad (prop. 2001/02:164 s. 24). Det är således fråga om vård eller
vistelse till följd av verkställighet av frihetsberövande straffpåföljd
eller - när det gäller häkte - införutredning av ansvar förbrott.

4.5.2

Familjehemellerbostad med särskildservice
för barn
och ungdomar enligt LSS

Kommuner ska vid behov kunna tillhandahållaboende till barn och
unga med funktionsnedsättning om de tillhör någon av lagens
personkrets, se 1 § och 9 § 8 LSS. Sådant boende kan bli aktuellt när
barnet eller den unge har så stora behov av hjälp att han eller hon trots olika stödinsatser - inte kan bo hos sina föräldrar. En bostad
med särskild service kan vara ett alternativ när barnet eller den unge
har ett stort omvårdnadsbehov eller går i skolan på annan ort.
Enligt 2 § förordningenom stödoch service till vissa funktions hindrade är familjehem enligt LSS detsamma som familjehem enligt
SoL, men utredningen som föranleder insatsen och insatsens syfte
skiljer sig åt i de olika lagstiftningarna. Se mer om familjehem nedan
avsnitt 5.5.3.
Bostad med särskild service för barn eller ungdomar syftartill att
ge möjlighettill en kompletterande varaktig uppväxtmiljö som mer
eller mindre kompletterar föräldrahemmetunder barnets uppväxt.
Det är fråga om bostäder med mångsidiga användningsmöjligheter,
där olika inslag av förstärkta resurser kan erbjudas och som ofta
tillgodoser komplicerade omvårdnadsbehov, se propositionen Stöd
och service till vissa funktionshindrade (prop. 1992/93:159 s. 179).
Oavsett var bostaden är lokaliserad bör den vara utformad som en
vanlig
bostad
och fungera
så hemlikt som möjligt
(prop. 1992/93:159 s. 82). Drivs verksamheten som enskild verk 
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samhet, dvs. i privat regi, anses den vara yrkesmässigoch därmed
tillståndspliktig enligt 7 § förordningenom stödochservice till vissa
funktionshindrade. Kommunen ersätter enskild verksamhet enligt
avtal.

4.5.3

Familjehem,stödboendeeller HVB-hem inom
socialtjänsten

Familjehem, stödboende eller HVB-hem inom socialtjänsten är
verksamheter som kommunerna ska ha tillgång till, se 5 kap. 7 §
tredje stycketoch 6 kap. 1-5 §§SoL. LVU- och LVM-hem tillgodo
ses dels av staten genom SiS, dels genom kommunala eller privatägda
HVB-hem. Verksamheterna har olika inriktning beroende på vilket
vårdbehov som ska tillgodoses. De ska dock alla medverka till att
barnet eller den unge får god vård och fostran och i övrigt gynn

samma uppväxtförhållanden samt verka föratt barnet eller den unge
får lämplig utbildning och den hälso-och sjukvård som haneller hon
behöver, (6 kap. 7 § SoL).
Den störstaskillnaden mellan de olika vård- ochboendeformerna
är att familjeheminte får bedrivas yrkesmässigt,medan det är möjligt
för de övriga (3 kap. 2 § SoF). Yrkesmässig verksamhet kräver till
stånd från Inspektionen förvård och omsorg (IVO), se 7 kap. 1 §
SoL.

Familjehem
Familjehem är en placering i privat familj, som på uppdrag av social
nämnden tar emot barn eller unga för stadigvarande vård och
fostran, se 3 kap. 2 § SoF. Verksamheten får inte bedrivas yrkes
mässigt, vilket innebär att den inte ska bedrivas kontinuerligt och i
förvärvssyfte, se propositionen Ändring i socialtjänstlagen
(prop. 1996/97:124s. 146).
Att vara familjehem är ett uppdrag som ges av kommunen till
antingen ett hem i barnets eller den unges nätverk, ett så kallat nätverkshem, eller ett hem där familjehemsföräldrarnainte har någon
tidigare relation till barnet eller den unge. Kommunen ersätter
familjehemmet för arbete och tid som uppdraget innebär (arvode)
samt för de ökade kostnader familjehemmet får till följd av att det
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tar emot barnet eller den unge (omkostnadsersättning). Familjehem
omfattar även familjehem som erbjuds enligt LSS, se 2 § förord
ningen om stödoch service till vissa funktionshindrade.

Hem förvårdochboende
(HVB-hem)
Hem förvård och boende inom socialtjänsten, HVB-hem, har ersatt
de institutioner som tidigare benämndes barnhem, ungdomsvårds 
skolor, allmänna vårdanstalter föralkoholmissbrukare samt inackor
derings- och behandlingshem för alkohol- och narkotikamiss 
brukare. 1 Verksamheten i HVB-hem har således olika inriktning
beroende på vilket slags vård som verksamheten tillhandahåller.
Vården kan anordnas i samförstånd med barnet eller den unge eller
med dennes vårdnadshavare. Vården kan emellertid också vara en
form av verkställighet av beslut om tvångsvård enligt LVU eller
fungera som frivillig eftervård av personer som varit tvångsvis om
händertagna enligt LVU eller lagen om psykiatrisk tvångsvård.
HVB-hemkan drivas av staten genom SiS eller drivas i kommunal
eller privat regi. Privata HVB-hem behöver tillstånd från IVO. De
HVB-hem som drivs av SiS kallas särskilda ungdomshem. De
bekostas dels genom medel från staten, dels genom dygnsavgifter
från de kommuner som har barn eller unga från kommunen
placerade i sådant hem. Kommunala HVB-hem bekostas direkt av
kommunen, och de privata HVB-hemmen bekostas av kommunen
genom avtal mellan kommunen ochverksamhetsutövaren.
HVB-hem tar emot barn och unga som får vård och boende
antingen genom frivillig insats enligt SoL eller genom tvång enligt
LVU. HVB-hemmen har således olika inriktning beroende på vilket
vårdbehov barnet eller den unge har.
Socialtjänstens vård till missbrukare ska primärt ges på frivillig
basis och i samförstånd med missbrukaren enligt bestämmelserna i
SoL. I vissa fall kan vården emellertid inledas genom tvång med stöd
av LVM. Vården inleds som regel vid sjukhus föratt därefter övergå
till vård vid särskilda LVM-hem, som drivs av SiS. Dessa hem tar
även emot missbrukare för frivillig vård. SiS leder verksamheten i
dessa hem i samråd med socialnämnden.

1 Lars Clevesköld, kommentar till 6 kap. 1 § socialtjänstlagen i Juno rättsdatabas.
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Slutligen ansvarar SiS för så kallade slutna ungdomshem, dvs.
HVB-hem som är specialiserade att ta emot ochvårda unga som har
dömts till sluten ungdomsvård enligt LSU. Denna vård utdöms som
påföljd i stället för fängelse. SiS ansvarar för verkställigheten av
denna vård och planerar genomförandetav vården efter samråd med
socialnämnden.

Stödboende
Stödboende är avsett förunga mellan 16 och 20 år, där de får individanpassat stödi eget boende. Vårdformen infördes2016 med syfteatt
under tryggaformer träna och förbereda den unge för ett själv
ständigt boende och vuxenliv. Stödboende kan vara ett fristående
placeringsalternativ inom socialtjänsten, men det kan också fungera
som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet, till
exempel i familjehem eller HVB-hem med stöd av LVU eller efter
vård vid ett särskilt ungdomshem enligt LVU. Målgrupper fördenna
form av boende är unga som bedöms kunna bo i ett eget boende med
anpassat stöd och som inte har behov av sådana vård- och behand
lingsinsatser som motiverar en placering i HVB, se propositionen
Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga
(prop. 2015/16:43 s. 36). Tänkbara målgrupper är enligt proposi 
tionen barn ochunga som tidigare varit placerade ochsom harbehov
av ett utslussnings- och eftervårdssammanhang efter en placering i
familjehem eller HVB, ensamkommande barn och unga samt barn
och unga som lever i en konfliktfylldeller på annat sätt otillfreds
ställande hemsituation, som dock inte motiverar en placering i HVB
(prop. 2015/16:43 s. 37). Kommunen ansvarar för att den unge får
den vård han eller hon behöver även under tiden försjälva boendet.

4.6

Underrättelse
till utbetalandemyndighet

Vid verkställighet av sluten ungdomsvård lämnar SiS uppgifter till
Försäkringskassan och Pensionsmyndighetenom tider för sådan
vistelse, 10 a § förordningen (2001:637) om behandling av person 
uppgifter inom socialtjänsten. Genom uppgiftslämningen kan För
säkringskassan och Pensionsmyndighetenadministrera utbetal 
ningen av förmånernai fråga. Vid vistelse som är kortare än 30 dagar
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1 följdsker avräkning enligt 106 kap. 37 § SFB av efterlevandestödet.
Avräkning görs inte för underhållsstöd, då det lämnas för hel
kalendermånad.
När insats beviljas avseende vård eller boende enligt SoL eller LSS
till barn med underhållsstödunderrättar socialnämnden eller huvud 
mannen förboendet Försäkringskassan när ett barn skrivs ut eller
in, 2 § förordningen om underhållsstöd. Underrättelse sker på
blankett, som Försäkringskassan har tagit fram för ändamålet, 2 §
Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1996:18) om underhålls
stöd. Ar vården eller vistelsen kortare än en hel kalendermånad
bidrar föräldrarna till kostnaderna enligt 8 kap. 1 § SoL och 6 kap.
2 § SoF.
Det saknas bestämmelser om underrättelse till Pensionsmyndigheten vid beviljande av insats avseende vård eller boende enligt SoL
eller LSS till barn med efterlevandestöd.
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I detta avsnitt lämnas förslag till förtydligandeav när efterlevandestödlämnas till barn och unga som harbeviljats en kommunal insats
i form av vård eller boende enligt LSS eller inom socialtjänsten. En
förutsättning för förslaget är att de barn och unga som har efterlevandestöd får sitt behov av grundskydd tillgodosett på ett annat
likvärdigt sätt. Därförövervägs också om barnet eller den unge som
vårdas eller bor i familjehem, bostad med särskild service, stöd
boende eller HVB-hem får sitt behov tillgodosett av det allmänna på
sådant likvärdigt sätt, att de i dessa situationer inte behöver det
grundskyddsom efterlevandestödet syftartill att säkerställa. Det ges
också förslag till hur de statliga myndighetersom administrerar
stödeni fråga ska få kännedom om att barn eller unga på annat sätt
får sina grundläggande behov tillgodosedda av det allmänna.

5.1

Efterlevandestöd
skainte lämnasnär barn har
vård ellerboendeenligt LSS ellerinom social

tjänsten

Förslag:Efterlevandestöd ska inte lämnas när en kommun under
en hel kalendermånad beviljar insats förbarnet i form av vård eller
boende enligt LSS eller inom socialtjänsten.
Skälenförförslaget:
Förslagetinnebär ett förtydligande
av att efter
levandestöd inte ska lämnas i de fall en kommun bekostar insats för
barnet eller den unge i form av vård eller boende i familjehem, bostad
med särskild service, stödboende eller HVB-hem enligt LSS eller
inom socialtjänsten i de fall insatsen i fråga har pågått under en hel
kalendermånad. Bestämmelsen om när efterlevandestöd lämnas vid
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kommunal insats i form av vård eller boende kommer därigenom att
motsvara vad som gäller när ett barn eller ungdom som har under 
hållsstödbeviljas en kommunal insats i form av vård eller boende.
Förslagetinnebär en inskränkning i rätten till efterlevandestöd på så
sätt att stödet inte kommer att lämnas i samma omfattning som i
dag.
För att få bättre överensstämmelse mellan bestämmelserna för
vad som gäller för underhållsstöd respektive efterlevandestöd i
aktuella vård- och boendesituationer, ändras även ordet ”anstalt” till
”institution ”.
Även beräkningen av den tid som barnet eller den unge ska hafått
den statliga eller kommunala vården eller boendet ska ske på samma
sätt som gäller förunderhållsstöd,då det saknas skäl till att bibehålla
olikheten i beräkningen när bestämmelserna i övrigt utformas på
likartat sätt.

5.1.1

Konsekvensen
avatt bestämmelserna
i 106kap. 8 och
33 §§ SFB har olika lydelser

I avsnitt 4.2.2 har det beskrivits att det genom lagen om efter
levandepension och efterlevandestöd till barn eftersträvades en
konstruktion med ett grundskydd som i princip skulle ge samma
ekonomiska grundskydd som gällde för underhållstödet
(prop. 1999/2000:91 s. 108 f.). Det var emellertid främst av lag
tekniska skäl som de två stödenslutligen kom att regleras var försig,
eftersom efterlevandestödet bedömdes ha en närmare koppling till
barnpensionen och andra efterlevandeförmåner. Därför valdes en
lydelseför efterlevandestödet som mer liknade den numera upp 
hävda lagen om allmän försäkring för att reglera i vilka situationer
när ett uppehåll i utbetalningen skulle göras, snarare än till lydelsen
för underhållsstödet i den numera upphävda lagen om underhålls
stöd. Valet medförde att förmånerna tillämpas olika när barn och
unga får kommunal insats i form av vård på eller boende enligt LSS
eller inom socialtjänsten beroende på om de har underhållsstödeller
efterlevandestöd.
Olikheten i aktuella bestämmelsers lydelse har medfört att
bestämmelsen om när underhållsstöd respektive efterlevandestöd
lämnas tillämpas olika vid samma slags kommunala insatser till barn
och unga i form av vård eller boende enligt LSS eller inom social
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tjänsten. Underhållsstödlämnas således inte till barn och unga som
har en kommunal insats i form av vård eller boende under minst en
kalendermånad, medan efterlevandestöd lämnas till barn och unga
som har motsvarande kommunal insats. Det kan upplevas som
orättvist, eftersom de två förmånerna syftartill att säkerställa ett
liknande grundläggande minimiskyddförbarn och unga. Aven om
det på grund av bristande statistik inte är klarlagt i vilken utsträck 
ning dessa olikheter förekommer vid vård eller boende enligt LSS
eller inom socialtjänsten, kan det dock konstateras att det är
principiellt fel att två stöd med samma syfteinte hanteras på mot
svarande sätt i likartade situationer. Denna olikhet har heller inte
varit lagstiftarens avsikt.

5.1.2

Kan bestämmelserna
om utbetalningavunderhållsstöd
och efterlevandestöd
utformaspå motsvarande
sättvid
vård ellerboendeenligt LSS eller inom socialtjänsten?

För att kunna avgöra om bestämmelserna om uppehåll i utbetal 
ningen av efterlevandestöd ska utformas på motsvarande sätt som
106 kap. 8 § SFB behöver det fastställas att det inte finnas några av
görandeskäl till att inte behandla de två förmånernapå motsvarande
sätt.
Först kan det konstateras att varken underhållsstöd eller efter
levandestöd lämnas när barnet eller den unge får vård i fängelse. Som
har beskrivits i avsnitt 5.5.1 syftarbåda orden ”institution ” och
”anstalt” på fängelse. I dessa fall har således lagstiftaren ansett att
bestämmelserna om utbetalningen av de två förmånernaska vara lika
1 sin utformning. Vid en institutionsvistelse bekostas barnets eller
den unges allmänna levnadsomkostnader helt eller delvis av det
allmänna, varför det av naturliga skäl normalt sett finns ett minskat
behov av underhållsstödoch även av efterlevandestöd i dessa situa 
tioner. Bestämmelserna i 106 kap. 8 § 1 och 33 § SFB ger båda
uttryckföratt även vård på statens bekostnad som innebär att barnet
eller den unge ”annars fått kost och logi” likställs med anstalts- eller
institutionsvistelse. Formuleringen omfattar häkte och vård som
sker i stället förfängelse, dvs. kontraktsvård på LVM-hem (31 kap.
2 § brottsbalken) eller sluten ungdomsvård (32 kap. 5 § brotts 
balken), se prop. 2001/02:164 s. 24. Inte hellervid vård i dessa situa 
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tioner har barnet eller den unge något behov av underhållsstödeller
efterlevandestöd.
När det sedan gäller de situationer när barn och unga får kom
munal insats i form av vård eller boende i familjehem, bostad med
särskild service, stödboende eller HVB-hem enligt LSS eller inom
socialtjänsten kan det inledningsvis konstateras att både under 
hållsstödoch efterlevandestöd syftartill att tillförsäkra barnet eller
den unge en långsiktig lägsta rimliga levnadsstandard när barnet eller
den unge står utan försörjningfrån sina föräldrar.Den ekonomiska
försörjningsom detta grundskydd ska tillförsäkra barn och unga är
alltså inte någon rättighet som barnets föräldrarhar tjänat in, utan
det är en förmån som barnet har rätt till genom sin bosättning i
Sverige. Förmånernabekostas av statens budget.
Beslutet om att underhållsstöd inte ska lämnas när barnet eller
den unge är placerad i familjehem eller HVB-hem inom social
tjänsten infördes 1996 i den upphävda lagen om underhållsstöd.Det
infördessom en komplettering till den då gällande bestämmelsen om
bidragsförskott som innebar att barn eller unga som fick en insats i
form av vård eller boende i familjehem eller bostad med särskild
service enligt LSS hade uppehåll
i utbetalningen
(se
prop. 1995/96:208s. 87). Lagstiftaren konstaterade att kommunen
även vid vård inom socialtjänsten hade tagit över det direkta ansvaret
för att barnet eller den unge levde under såväl socialt som ekono
miskt tillfredsställande förhållanden,vilket motiverade att under 
hållsstödinte skulle lämnas under sådan tid. Stödboende hardärefter
lagts till dessa vård- och boendesituationer genom propositionen
Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga
(prop. 2015/16:43 s. 49).
Som tidigare har beskrivits har det eftersträvats att efterlevandestödet så långt som möjligt ska utformas på ett likartat sätt som
underhållsstödet. Vissa skillnader finns dock, bl.a. när det gäller
beräkningen av det belopp som utgör grundskyddet. Medan under 
hållsstödetbestäms av riksdagen genom lag, är efterlevandestödet
kopplat till att utgöra 40procent av prisbasbeloppet. Eventuell barn 
pension och utländsk efterlevandepension ska avräknas från efter
levandestödet, liksom barnbidrag och studiebidrag. Förunderhålls
stödet är grundskyddet beloppsmässigt reglerat i 18 kap. 20 § SFB
till ett belopp som motsvarar ungefär hälften av normalkostnaden
förett barn, sedan hänsyntagits till allmänt barnbidrag eller studie 
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bidrag (prop. 2017/18:173 s. 17). Beloppet varierar också efter
barnets ålder, då det har ansetts rimligt att förmånenlämnas med ett
högre belopp
till äldre barn
då dessa kostar mer
(prop. 2016/17:216 s. 19 f. ochprop. 2017/18:173 s. 18 f).
Aven om beräkningen av grundskyddet skiljer sig något mellan
underhållsstödet och efterlevandestödet, ligger det eftersträvade
grundskyddet för de två förmånerna i nivå med varandra. Det är
därförrimligt att utgå från att efterlevandestödet täcker samma typ
av grundläggande levnadskostnader som underhållsstödetavser att
täcka.
Som framgår av avsnitt 4.5.2 och 4.5.3har kommunen eller
staten - antingen var försig eller gemensamt - tagit över det direkta
ansvaret föratt barn och unga som får vård eller boende enligt LSS
eller inom socialtjänsten lever under såväl socialt som ekonomiskt
tillfredsställande förhållanden.Det gäller oavsett om barnet har ett
statligt grundskyddi form av underhållsstödeller efterlevandestöd.
Kommunen tillgodoser således även barn och unga med efterlev 
andestöd en lägsta rimlig levnadsstandard genom insatser i form av
vård eller boende i familjehem, bostad med särskild service, stöd
boende eller HVB-hem. I dessa fall får således barnet eller den unge
sitt behov av grundskydd tillgodosett på annat likvärdigt sätt. Det
finns därför förutsättningar att ha motsvarande bestämmelser för
barn ochunga med underhållsstödoch efterlevandestöd i dessa fall.
Tillämpningen av de nu gällande bestämmelserna medföratt det
allmänna överkompenserar barn och unga med efterlevandestöd när
kommunen beviljar dem insatser enligt LSS eller inom socialtjänsten
i form av vård eller boende. Barnen och de unga får i dessa situationer
en lägsta rimlig levnadsstandard tillgodosedd dels genom det statliga
efterlevandestödet, dels genom den kommunala insatsen i form av
vård eller boende. Båda förmånerna syftartill att tillförsäkra barn
och unga en lägsta rimlig levnadsstandard. Som tidigare redovisats
har det strävats efter att så långt som möjligt behandla förmånerna
underhållsstödoch efterlevandestöd på ett likartat sätt. Att barn och
unga, vars ena eller båda föräldrar är avlidna, får behålla efter
levandestödet från staten när deras behov av grundskydd samtidigt
tillgodoses på annat sätt genom en kommunal insats innebär att barn
ochunga till särlevande föräldrarförfördelas.Detta är fallet eftersom
barn och unga till särlevande föräldrar inte får underhållsstöd från
staten när deras behov av grundskydd tillgodoses på annat sätt av
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kommunen. Nuvarande otydligheti 106 kap. 33 § SFB leder därför
till olika ekonomiska förutsättningar för barn och unga med sär
levande respektive avlidna föräldrarvid kommunala insatser som rör
vård och boende, en olikhet som strider mot syftetmed underhålls
stödoch efterlevandestöd.
Det finns därmed förutsättningar att ha motsvarande bestäm 
melser för efterlevandestöd vid kommunal insats om vård eller
boende som de som gäller förunderhållsstöd.Det föreslåsdärföratt
efterlevandestöd inte längre ska lämnas när barnet eller den unge
beviljas kommunal insats i form av vård eller boende.
För att undvika oklarheter om tillämpningen av de två bestäm 
melserna, föreslås att de utformas på likartat sätt. Ordet ”anstalt”
föreslås ersättas med begreppet ”institution ” och begreppet ”kost
och bostad ” med ”kost och logi” i 106 kap. 33 §. Det är fråga om
synonymer,varför ändringen inte medför någon förändring i
tillämpningen.
Av samma skäl föreslås att även beräkningen av den tid som
vården eller boendet ska ha pågått föratt underhållsstödrespektive
efterlevandestöd inte ska lämnas ändras till att vara likalydande.Av
förarbetena framgår att det var ”rättviseskäl ” som var anledningen
till att beräkningen för efterlevandestöd ändrades från hel månad,
som gällde enligt AFL och även enligt den upphävda lagen om
underhållsstöd,
till
minst
trettio
dagar
i
följd,
(prop. 1999/2000:91 s. 249 f.). Orättvisa bestod i att barn som fick
vård från den första dagen i månaden skulle gå miste om efterlevandestödet, medan barn som fick vård den andra dagen i samma
månad skulle få fullt efterlevandestöd. Fördelenav att tillämpa mot
svarande beräkningssätt för efterlevandestöd som gäller förunder 
hållsstödi dessa fall väger dock tyngreän nämnda rättviseskäl, efter
som en större rättvisa uppnås mellan barn och unga som har efter
levandestöd respektive underhållsstöd. Pensionsmyndighetenhar
bemyndigande att föreskriva hur beräkningen görs när barnet
tillfälligt vistas hemmaunder helgereller skollov, 3 § 2 förordningen
(2009:1175) med vissa bemyndigandenförPensionsmyndigheten.
När det slutligen gäller barn som är inackorderade vid sameskola,
bekostas det i dag genom bidrag från Sameskolstyrelsen.Tidigare
utbetalades även underhållsstödvid inackordering vid sameskolan,
men det upphörde genom införandet av lagen om underhållsstöd.
Enligt uppgift från Sameskolstyrelsenhar endast tre barn ansöktom
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inackordering vid sameskola förläsåret 2019/2020. Det är oklart om
något av dessa barn också får efterlevandestöd. Eftersom barnen
under alla omständigheter får sitt boende finansierat av Sameskolstyrelsen,får de sin omvårdnad och försörjningordnad via staten
och efterlevandestödet är därför inte nödvändigt för att tillgodose
deras grundläggande försörjning.Eftersom barnen som är beviljade
inackordering vid sameskola därmed är tillförsäkradeen lägsta rimlig
levnadsnivå genom bidraget från Sameskolstyrelsen,saknas det skäl
till att lämna efterlevandestöd till dessa barn.
Sammanfattningsvis föreslås ett förtydligandeom att efterlev 
andestöd inte ska lämnas till barn och unga - inte enbart när de på
statens bekostad får vård på institution eller annars kost och logi —
utan även när de får kommunal insats i form av boende i familjehem
eller bostad med särskild service enligt LSS eller vård i familjehem,
stödboende eller HVB-hem inom socialtjänsten. I samtliga fall ska
vården eller boendet pågå under en hel kalendermånad för att
förmånen inte ska lämnas. Efterlevandestödet kommer därigenom
att kunna tillämpas på motsvarande sätt som underhållsstödi dessa
vård- och boendesituationer.

5.1.3

Kommunensmöjligheteratt få ekonomisk
kompensation

Ytterligare en olikhet i bestämmelserna om underhållsstöd och
efterlevandestöd är att föräldrarna till barn med underhållsstöd
enligt 8 kap. 1 § SoL är skyldigaatt i skälig utsträckning bidra till
kommunens kostnader. Det belopp som var och en av föräldrarna
ska bidra med får dock inte överstiga underhållsstödetenligt 18 kap.
20 § SFB. Vidare får det underhållsbidrag, som avser barnet, betalas
till kommunen. Motsvarande bestämmelse finns i 20 § LSS förför
äldrar till barn och unga som får omvårdnad i ett annat hem än det
egna.
Ar den unge över 18 år anses han eller hon som vuxen och avgift
kan inte längre tas ut av föräldrarna,såvida inte barnet slutför utbild 
ning på en linje i gymnasieskolan eller annan jämförlig grund 
utbildning. I vissa fall kan avgiften tas ut direkt av den unge både
enligt SoL och enligt LSS. Denna möjlighetgäller oavsett om den
unge får underhållsstödeller efterlevandestöd.
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Kommunen saknar möjlighetatt få motsvarande ekonomiska
kostnadstäckning förbarn eller unga vars ena eller båda föräldrarär
avlidna. ISF:s pågående regeringsuppdrag om socialförsäkrings
förmåners betydelse i samband med att barn är placerade eller bor
utanför det egna hemmetväntas ge mer kunskap föratt bedöma om
eventuella behov finns för en kommun att få viss kostnadstäckning
även i dessa fall.
I denna promemoria görs emellertid bedömningen att det är en
förhållandevis liten andel av de barn som beviljas insats av en
kommun i form av vård eller boende som inte harden ena eller båda
sina föräldrari livet och att det därmed inte kan vara fråga om någon
större kostnad som kommunen inte kompenseras för. I december
2019 var det ca 12 000 barn och unga som fick efterlevandestöd.
Drygt en tredjedel av dem (4500) hade efterlevandestöd som
utfyllnadtill barnpensionen. Det innebär att knappt två tredjedelar
av de barn och unga som det lämnades efterlevandestöd för under
2019 inte hade föräldrarsom hade arbetat tillräckligt länge i Sverige
eller i ett annat land föratt haintjänat barnpension till sina barn. Hur
stor andel av dem som dessutom är föremålförinsats i form av vård
eller boende inom socialtjänsten uppskattas till ca 175 barn, se
avsnitt 4.5.
Det statliga ersättningssystemet till kommuner för ensam
kommande barn och unga enligt förordningen om statlig ersättning
förinsatser förvissa utlänningar gäller oförändrat.

5.2

Underrättelse
till utbetalandemyndigheter

Förslag:En kommun ska lämna uppgift till Försäkringskassan
respektive Pensionsmyndigheten närinsats om vård eller boende
till barn med underhållsstödeller efterlevandestöd påbörjas och
avslutas.
Bedömning:Det bör inte införasnågra nyabestämmelser om
sekretess eller om personuppgiftsbehandling.
Förslaget innebär att nuvarande bestämmelse i 2 § förord
ningen om underhållsstödbör upphävas.
Skälen för förslaget:Föratt säkerställa att det inte lämnas under 
hållsstödeller efterlevandestöd förett barn eller en ungdom som får
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vård eller har boende som bekostas av stat eller kommun behöver
Försäkringskassan och Pensionsmyndighetenså snart som möjligt
få information om att insatsen har påbörjats. Myndigheterna
behöver också så snart som möjligt få information om när insatsen i
fråga har avslutats, så att underhållsstödeller efterlevandestöd åter
kan lämnas förbarnet eller den unge. Den kommunala nämnd som
ansvarar förvård- eller boendeinsatsen i fråga bedöms vara den som
närmast har överblick över denna information och därförär lämplig
instans att underrätta Försäkringskassan respektive Pensions
myndighetenom en påbörjad eller avslutad insats.

5.2.1

Uppgiftsskyldighetens
omfattning

Förslagetbaseras på hur kommunala nämnder i dag är skyldigaenligt
2 § förordningen om underhållsstöd att underrätta Försäkrings
kassan om in- eller utskrivning av ett barn eller en ungdom som får
vård eller boende i bostad med särskild service, familjehem, stöd
boende eller HVB-hem inom socialtjänsten på sätt som avses i
106 kap. 8 § SFB. Syftetmed underrättelsen är att möjliggöraför
Försäkringskassan att vidta de nödvändiga handläggningsåtgärder
som krävs för att underhållsstödet inte ska lämnas till barnet eller
den unge. Underrättelsen sker på särskild pappersblankett, som
Försäkringskassan hartagit fram, se 2 § Riksförsäkringsverkets före
skrifter (RFFS 1996:18) om underhållsstöd. När det gäller kom
munens insatser för vård eller boende till barn eller unga som får
efterlevandestöd, saknas motsvarande uppgiftsskyldighet i för
hållande till Pensionsmyndigheten.Förslaget innebär därför att
kommunen får en tillkommande uppgiftsskyldighet gentemot
Pensionsmyndigheten.I förhållandetill Försäkringskassan är dock
kommunens uppgiftsskyldighet oförändrad.
Kommunens skyldighetatt lämna uppgift till Försäkringskassan
respektive Pensionsmyndighetenom att insats om vård eller boende
till barn eller unga som har underhållsstöd eller efterlevandestöd
föreslås regleras i lag, eftersom det rör sig om en skyldighetför
kommuner att lämna uppgifter till statliga myndigheterom en
kommunal insats. Uppgiftsskyldighet föreslås regleras i 110 kap.
SFB, som rör ärendehandläggningen hos Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten. Då förslaget rör uppgiftsskyldighet för
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någon annan än den som är part i myndigheternasrespektive
ärenden, föreslås bestämmelsen införas som en ny37 a § under det
avsnitt som röruppgiftsskyldighet förandra än parter.
Förslaget bedöms vara det administrativt sett minst betungade
förkommunen. I dag registrerar Försäkringskassan ca 2 000 åtgärder
som rörinnehållande av utbetalning av underhållsstödefter under 
rättelse enligt 2 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter. Med beakt 
ande av att det finns betydligt fler barn som får underhållsstödän
efterlevandestöd, bedöms den ökade administrationen motsvara ca
140 underrättelser till Pensionsmyndigheten.Det är visserligen en
ökad administrativ belastning för socialnämnderna, men denna
ökade belastning får ändå anses vara mycketbegränsad och måste
vägas mot att de har störreadministrativ förmågaatt fullgöra sådan
uppgiftslämning på korrekt sätt jämfört med föräldrar eller särskilt
förordnade vårdnads havare. Det kan heller inte uteslutas att en
vårdnadshavare till barnet eller den unge kan ha ett ekonomiskt
intresse av att underhållsstödrespektive efterlevandestöd fortsätter
att lämnas trots att grundläggande behov är tillförsäkrade barnet
eller den unge genom någon annan offentlig aktör. Mot den bak 
grunden får risken föratt uppgifterna inte lämnas anses vara större
om vårdnadshavaren skulle lämna dem än om kommunen ansvarar
föruppgiftslämningen.
Förslagetinnebär att nuvarande 2 § förordningenom underhålls
stöd behöver upphävas. Förslaget innebär också att uppräkningen i
110 kap. 1 § SFB över vilka paragrafer som finns i kapitlet behöver
kompletteras med den nya37 a §.

5.2.2

Sekretess

För socialnämnderna gäller enligt 26 kap. offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, sekretess inom social
tjänsten föruppgift om en enskilds personliga förhållanden,om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men (1 §). Om det är nödvändigt
med hänsyntill ändamålet med ett omhändertagande enligt LVU,
omfattar sekretessen även uppgift om barnets eller den unges
vistelseort i förhållandetill föräldrar eller annan vårdnadshavare
(2 §). Vid beslut om omhändertagande av ett barn eller en ungdom,
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om vård enligt LVU eller LVM samt om sluten ungdomsvård gäller
dock inte sekretessen enligt 26 kap. 1 § OSL i förhållandetill den
verksamhet där vården eller boendet ska verkställas (7 §).
En underrättelse från nämnden till Försäkringskassan respektive
Pensionsmyndighetenbör som regel endast innehålla uppgifter om
barnets och förälderns, eller den särskilda vårdnadshavarens namn
och personnummer. Utifrån dessa uppgifter kan respektive myndig

het vidta nödvändiga åtgärder när det gäller in- eller utskrivningen.
Som regel är dessa uppgifter offentliga, men har barnet eller den
unge behov av skyddatboende eller skyddad identitet, kan upp 
gifterna komma att omfattas av sekretess. De sekretessbrytande
bestämmelser som i dag finns i 26 kap. OSL gäller dock inte under 
rättelser till myndighetersom ansvarar för utbetalning av social
försäkringsförmånersom rör barnet eller den unge. Enligt 10 kap.
28 § OSL hindrar dock inte sekretess att en uppgift lämnas till en
myndighetom uppgiftsskyldighet följerav lag eller förordning. Det
förslag som lämnas i promemorian om att kommunerna får en
skyldighetatt så snart som möjligt lämna uppgift till antingen
Försäkringskassan eller Pensionsmyndighetennär barnet eller den
unge skrivs ut eller in, ger socialnämnderna sådant författningsstöd
som nämnderna behöver enligt 10 kap. 28 § OSL för att kunna
underrätta Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.
Sekretessen hos de mottagande myndigheternaFörsäkrings
kassan och Pensionsmyndighetenregleras i 28 kap. OSL. Sekre
tessen omfattar hälsotillstånd och i princip alla andra uppgifter som
kan hänförastill ärendehandläggningen avseende en enskild person,
bl.a. uppgift om en försäkrads adress och vissa ekonomiska förhåll

anden (1 §). Till skillnad mot vad som gäller hos en socialnämnd
omfattas uppgifterna hos de mottagande myndigheterna
av sekretess
enligt ett rakt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion föroffent
lighet. Sekretessen är alltså svagare där än hos socialnämnderna, där
det råder presumtion för sekretess. De uppgifter som socialnämn
derna kommer att lämna är dock av förhållandevisharmlöskaraktär.
I princip bedöms endast uppgifter om barnets namn och person 
nummer samt uppgifter om barnets eller den unges adress under
vården eller boendet komma att behöva lämnas. Mot den bak 
grunden är sekretessen hos de mottagande myndigheternatill
räcklig. Det bedöms därför inte finnas något behov av ytterligare
sekretessreglering till följd av förslaget om den kommunala
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nämndens uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan respektive
Pensionsmyndigheten.

5.2.3

Behandlingav personuppgifter

Förslaget innebär att den kommunala nämnd som ansvarar för en
insats om vård eller boende får en skyldighetatt lämna ut uppgifter
om barnets eller den unges namn, personnummer och adress under
insatsen till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.Uppgiftsskyldighetengäller dag för när en insats ska påbörjas eller av
slutas. Uppgiftsskyldigheten föreslås regleras i SFB och omfatta
utlämning av uppgifter till Försäkringskassan respektive Pensions
myndigheten.En jämförbar skyldighet finns redan i dag för
nämnderna i 2 § förordningen om underhållsstöd i förhållandetill
Försäkringskassan. Som har beskrivits ovan i avsnitt 6.2.1 är det
fråga om uppgifter i en pappersblankett, dvs. utlämning sker i dag
manuellt per post. Oavsett hur utlämningen av uppgifterna kommer
att ske enligt förslaget, kommer den att innebära en automatiserad
behandling av personuppgifter i och med att personuppgifterna tas
ut ur systemethos kommunen för att därefter behandlas i mottag
ande myndighetssystem,se betänkandet Dataskyddinom Social
departementets verksamhetsområden - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning(SOU 2017:66 s. 309 f.). Mot bakgrund av detta
kan det konstateras att det blir nödvändigt att behandla person 
uppgifter inom de berörda verksamheterna.
De kommunala nämndernas, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetensbehandling av aktuella personuppgifter sker inom
ramen för deras respektive ärendehandläggning. Myndigheternas
ärendehandläggning följerav deras förpliktelser i författningarinom
socialtjänsten respektive i SFB. Myndigheternasförpliktelser enligt
dessa författningar grundar sig ofta på sådana arbetsuppgifter av
allmänt intresse eller rättslig förpliktelse som anges i artikel 6.1 c
eller 6.1 e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 av den 27 april 2016 om skyddför fysiskapersoner med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödetav
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän
dataskyddsförordning), EU:s dataskyddsförordning, se propo 
sitionen Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhets
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områden - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning,
(prop. 2017/18:171, s. 82 f.), jfr. även propositionen Ny data
skyddslag (prop. 2017/18:105 s. 49f.). I registerförfattningarna
lagen (2001:454)om behandling av personuppgifter inom social
tjänsten och förordningen (2001:637) om behandling av person 
uppgifter inom socialtjänsten samt 114 kap. SFB anges inom vilka
verksamheter eller förvilka ändamål personuppgifter behandlas. I de
fall en behandling inte regleras i nämnda registerförfattningar, kan
behandlingen harättsligt stödenligt lagen (2018:218) med komplet 
terande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.Bedöm
ningen av om myndigheternaspersonuppgiftsbehandling utgör en
del av en rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c EU:s dataskydds
förordningeller ett utförande av arbetsuppgifter av allmänt intresse
eller som ett led i myndighetsutövningenligt artikel 6.1 e EU:s
dataskyddsförordningberor på vilket slags insats det är fråga om i
det enskilda fallet (prop. 2017/18:171 s. 82 f).
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten är de statliga
myndighetersom ansvarar för handläggningen av ärenden om
underhållsstöd respektive efterlevandestöd. Försäkringskassan
handlägger enligt 8 kap. 5 § SFB ärenden om underhållsstöd. Av
106 kap. 8 § SFB följeratt underhållsstödinte lämnas när vården eller
boendet har pågått under en hel kalendermånad. Pensionsmyndig

heten handlägger enligt 75kap. 5 § SFB ärenden om efterlevande 
stöd. Enligt förslag i denna promemoria lämnas inte efterlevande 
stödnär vården eller boendet harpågått under en helkalendermånad,
106 kap. 33 § SFB. Myndigheternasbehandling av personuppgifter
inom ramen förhandläggningen av dessa ärenden följer av 114 kap.
7 § SFB.
Kommunens ansvar förhandläggningenav insatser i from av vård
eller boende till barn eller unga enligt FSS eller inom socialtjänsten
följerav 2 § FSS samt av 6 kap. 1 § SoF, 4och 6 §§FVU och2, 7 och
13 §§FVM. Kommunens behandling av personuppgifter följerav 2 §
förstastycket1 och 5 lagen om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten och 12 § första stycket1, 3 och 4 förordningen om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Föratt Försäkringskassan och Pensionsmyndighetenska kunna
vidta de åtgärder om lämnandet av underhållsstödrespektive efter
levandestöd som följer av 106 kap. 8 och 33 §§SFB, behöver de så
snart som möjligt få uppgifter från kommunen om att barnet eller
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den unge får boende enligt LSS eller vård och boende inom social
tjänsten. Kommunens behandling av personuppgifterna i fråga för
utlämning till Försäkringskassan ochPensionsmyndighetenbedöms
därförvara nödvändig, prop. 2017/218:105 s. 55.Eftersom behand
lingen sker inom ramen för den verksamhet som kommunen,
Försäkringskassan och Pensionsmyndighetenbedriver, är den av
allmänt intresse, prop. 2017/18:106 s. 57.Rättsligt stödförbehand
lingen finns därmed i artikel 6.1 e EU:s dataskyddsförordning.Av
2 kap. 2 § första punkten lagen med kompletterande bestämmelser
till EU:s dataskyddsförordningföljer att kommunen får behandla
personuppgifter när behandlingen har rättsligt stödav artikel 6.1 e.
Den personuppgiftsbehandling som följer av kommunens uppgiftsskyldighetkommer att utföras av de kommunala nämnder som
arbetar med frågor inom socialtjänsten. Eftersom uppgiftsskyldighetenföreslåsföreskrivas i lag, är den tillåten enligt 6 § andra stycket
lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. De
registrerade harinte rätt att motsätta sig kommunens behandling för
uppgiftsutlämningen, se 6 § tredje stycketsamma lag.
Det bedöms vara enklare för den enskilde att den kommunala
nämnden lämnar ut uppgifterna till Pensionsmyndigheten.Alter
nativet hade varit att den enskilde själv ska göra sådan utlämning,
något som hade varit administrativt betungande fören enskild, som
sannolikt befinner sig i en omtumlande situation genom en påbörjad
eller avslutad vård- eller boendeinsats utanför det egna hemmet. Att
underrättelsen fullgörs av den kommunala nämnden säkerställer
också att Pensionsmyndighetensnabbt får kännedom om att det
behövs åtgärder avseende om efterlevandestöd ska lämnas eller inte.
Den tillkommande uppgiftsskyldigheten att lämna ut person 
uppgifterna från nämnderna till Pensionsmyndighetenär därför
nödvändig ochproportionerlig föratt myndighetenska kunna vidta
de åtgärder som krävs för att administrera utbetalningen av efter
levandestöd till barn och unga som får insats i form av vård eller
boende finansierat av det allmänna. Syftetmed uppgiftsutlämnandet
är därmed att säkerställa funktionen i det sociala trygghetssystem
som det allmänna tillförsäkrar barnen och de unga. De person 
uppgifter som omfattas av överföringen är inte känsliga person 
uppgifter och de är inte heller av integritetskänslig natur. Över 
föringen av personuppgifterna är därmed att anse som proportion 
erlig i förhållandetill det syftesom ska uppnås med behandlingen
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och att överföringen inte utgör något betydande intrång i den
personliga integriteten förbarnen eller de unga. Begränsningen av de
registrerades möjlighetatt göra invändning mot behandlingen i 6 §
tredje stycketlagen om behandling av personuppgifter inom social
tjänsten bedöms därmed inte inkräkta på de registrerades grund 
läggande rättigheter och friheter och den är också en nödvändig och
proportionell åtgärd i syfteatt säkerställa ett viktigt mål av generellt
allmän intresse, se artikel 23.1 e i EU:s dataskyddsförordning.
När det gäller underrättelser från SiS till Försäkringskassan och
Pensionsmyndighetenregleras det i dag i förordningenom behand
ling av personuppgifter inom socialtjänsten. Av 10 a § följer att SiS
ska lämna uppgifter till Försäkringskassan och Pensionsmyndig

heten i fråga om ungdomar som är intagna i särskilt ungdomshem
med stöd av LSU. Informationen ska avse dagen för verkställig 
hetens början och slut samt eventuell ändrad sådan slutdag. Denna
information kommer även fortsättningsvis att behöva lämnas till
Försäkringskassan och Pensionsmyndighetenpå sätt som nu sker.
Förslaget innebär således inte någon ändring av den överlämning
som redan sker.

5.3

Övergångsbestämmelser

Förslag:De föreslagna bestämmelserna ska träda i kraft den
1 januari 2022. För insatser som har påbörjats före ikraft
trädandet gäller de äldre bestämmelserna.
Skälen för förlaget:Förslaget är att de nyabestämmelserna ska
börja gälla den 1 januari 2022. Föratt inte en retroaktiv verkan ska
uppstå för de barn och unga som per den 1 januari 2022 har efterlevandestöd och som får vård eller har boende enligt 106 kap. 33 §
SFB, föreslåsatt äldre bestämmelser ska tillämpas förinsatser på har
påbörjats föreikraftträdandet.
Förslaget innebär att tillämpningen bedöms utifrån när vården
eller boendet faktiskt inleds, eftersom det kan dröjainnan ett insats
beslut om vård eller boende verkställs. Avgörande är således att
vården eller boendet faktiskt påbörjas efter ikraftträdandet och inte
när beslut därom fattas. Beslut om förlängningav en påbörjad insats
är inte en nyinsats.
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När det gäller sameskolan påbörjas insatsen inackordering vid
terminsstart. Det innebär att bestämmelserna tillämpas från ochmed
vårterminens start 2022 förbarn och unga som har efterlevandestöd
och som inackorderas vid sameskolan. Några övergångsbestäm 
melser behövs därförinte i dessa fall.
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Konsekvenser

6.1

Konsekvenser
för staten
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När bestämmelserna om uppehåll i utbetalning av underhållsstöd
respektive efterlevandestöd vid insatser i form av vård eller boende
som bekostas av stat eller kommun får en mer enhetlig tillämpning
kommer statens utgifter förförmånernai fråga att minska. Eftersom
förmånernainte är skattepliktiga eller pensionsgrundande kommer
regelförändringen varken att påverka kommunsektorns skatte
intäkter eller det allmänna ålderspensionssystemetsfinanser.
De förslag som lämnas i denna promemoria innebär en mindre
besparing för staten. Den grupp som berörs av förändringen är i
huvudsak de barn och ungdomar som i dag får efterlevandestöd när
de har beviljats insats i form av vård eller boende som bekostas av
stat eller kommun.
Pensionsmyndighetenräknar med att antalet efterlevandestöd
kommer att ökanågot fram till ochmed år 2023, då cirka 14 000 barn
antas ha efterlevandestöd.
Det saknas uppgifter om hur många av de barn och ungdomar
som vårdas eller vistas i olika slags boenden som bekostas av det
allmänna som också får efterlevandestöd. Baserat på uppgiften om
att Försäkringskassan gjorde 2 000 registreringar om stoppade
utbetalningar av underhållsstödunder 2019 och att underhållsstöd
under samma år lämnades till 184000 barn, kan det antas att efterlevandestödet fören drygprocentenhet av de barn som det lämnas
efterlevandestöd förkommer att behöva dras in på grund av att barn
eller unga får vård på eller vistas i boenden som bekostas av stat eller
kommuner. Det rör sig således om ca 140 utbetalningar av efter
levandestöd som kan komma att dras in till följd av förslagen om
samma antagande görs om omfattningen av vård- eller boende-
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insatser för dem med efterlevandestöd som gäller för de barn som
underhållsstödlämnas för.
När det gäller de ekonomiska konsekvenserna förstaten, är för
slaget att efterlevandestöd ska dras in i de fall barnet eller den unge
har beviljats vård eller boende som bekostas av stat eller kommun
under sådan kalendermånad då barnet eller den unge under hela
månaden får en vård- eller boendeinsats enligt LSS eller inom social
tjänsten. Två avgörande uppgifter saknas emellertid föratt göramer
korrekta beräkningar: hur ofta en placering överstiger en kalender
månad och hur långa placeringarna är i snitt.
Kostnaderna för efterlevandestöd uppgick till 261 miljoner
kronor år 2019. Om de som får efterlevandestöd antas få samma om
fattning av heldygnsplaceringsom barn och unga generellt i Sverige,
dvs. 1,4 procent (se avsnitt 3.5), skulle det motsvara en besparing om
drygt 3,5 miljoner kronor. Beloppet är sannolikt högt räknat,
eftersom dels inte samtliga av dessa barn är placerade en längre tid
än en kalendermånad, dels att ett lägre belopp lämnas under de första
30 dagarna till följd av avräkning förvarje dag till en trettiondel av
månadsbeloppet avrundat till närmaste högrekrontal, 106 kap. 37 §
SFB. Det kan dock antas att de barn och unga som har efterlevande 
stöd har en högre benägenhet att behöva insatser inom social
tjänsten, bl.a. därför att gruppen i snitt är äldre och att det är mer
vanligt med heldygnsinsatserför dem som är 15 år och äldre (se
avsnitt 3.5). Att minst en av deras föräldrar är avliden kan också
antas leda till en högresannolikhet förbehov av placering.
Sammantaget leder antagandena till en möjlig anslagsminskning
- och därmed besparing för staten - på mellan 3 och 5 miljoner
kronor om året.

6.2

Konsekvenser
för kommunerna

Kommunernas möjligheteratt begära ersättning från efterlevande
förälder vid barnets eller den unges vård eller vistelse i kommunal
verksamhet med stödav SoL eller LSS är oförändrad.Ar barnets eller
den unges ena eller båda föräldrar avlidna har kommunerna inte
någon möjlighet att begära ersättning från särskilt förordnad
vårdnadshavare eller från den unge själv.
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Kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.
1 § SoL kan komma att öka något, bl.a. i de fall ett barn eller en
ungdom, som lämnas efterlevandestöd placeras på stödboende och
dessutom har behov av ekonomiskt bistånd. Eftersom det saknas
officiell statistik över hur många barn det kan vara fråga om, får det
antas att det är fråga om mycketfå barn och unga. I detta samman
hang kommer ISF:s pågående granskning om socialförsäkrings
förmånersbetydelsei samband med att barn är placerade utanför det
egna hemmet att ge ett bättre underlag fören mer exakt bedömning
av konsekvenserna förkommunerna.
Barn och unga ska få sina levnadsomkostnader täckta av familje
hemmet eller HVB-hemmet eller liknande, men enligt uppgift från
kommuner kan det förekomma att de ändå ansöker om ekonomiskt
bistånd. Det kan främst vara situationer när något extra behövs,
såsom en cykel,dator eller mobiltelefon. Fördet fall barnet haregna
medel från tidigare utbetalt efterlevandestöd, bör överförmyndaren
kunna samtyckatill att barnets egna medel används till sådana extra
omkostnader, eller till andra privata omkostnader som barnet eller
den unge har. Efterlevandestödet syftarinte till att täcka eventuella
framtida utgifter förbarnet, utan syftartill att vara ett grundskydd
förbarnets levnadsomkostnader. Fördet fall barnet har egna medel
bör således kommunen inte behöva utge ekonomiskt bistånd till
barnets omkostnader, eller bör i vart fall kunna kräva att barnet eller
den unge bidrar till utgiften genom egna medel.
Förslagetinnebär att det blir tydligtatt inte hellerbarn med efter
levandestöd ska få någon förmån under den tid de får vård på eller
vistas i boende som bekostas av det allmänna, vilket innebär att
kommunerna kommer att behöva underrätta även Pensionsmyndigheten när t.ex. en placering sker. Som tidigare har redovisats så
skickar kommunerna redan i dag in underrättelse till Försäkrings
kassan vid vård eller boende inom socialtjänsten i syfteatt reglera
utbetalning av underhållsstöd.Enligt Försäkringskassan harca 2 000
utbetalningar inte lämnats till följd av kommunernas underrättelse
år 2019. FJtifrån ett antagande om att samma förhållandekommer
att gälla för när efterlevandestöd inte ska lämnas, kan det samman
lagt rörasig om ytterligareca 140 underrättelser som kommunerna
kommer att behöva göra till Pensionsmyndigheten.Den utökade
underrättelseskyldighetenbedöms inte nämnvärt påverka kommun 
ernas administration av dessa ärenden.
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Eftersom förslaget innebär en utökad skyldighetför kommun 
erna att underrätta en statlig myndighetom sina åtgärder förberörda
barn och unga, innebär förslageti denna del en inskränkning av den
kommunala självstyrelsen. Syftetmed den utökade underrättelse 
skyldighetenför kommunerna är att förhindraatt det allmänna
betalar dubbelt föratt säkerställa ett barns eller en ungdoms grund 
läggande behov. Ett alternativ till att kommunerna underrättar
Pensionsmyndighetenom beslut som rörbarns eller ungas boende
eller placering är att barnets vårdnadshavare, eller den unge själv om
denne är myndig,underrättar Pensionsmyndigheten.Eftersom det
inte kan uteslutas att vårdnadshavare till barnet eller den unge kan
ha ett ekonomiskt intresse av att fortsätta få pengarna utbetalade
trots att grundläggande behov är tillförsäkrat barnet eller den unge
genom någon annan offentlig aktör, bedöms dock risken för att
sådan underrättelse inte kommer till stånd vara större än om
kommunen ansvarar för underrättelsen. Med hänsyntill att före
slagen underrättelseskyldighet för kommunerna liknar under 
rättelseskyldighetsom redan åligger kommunerna gentemot Försäk
ringskassan avseende underhållsstödet samt till att det endast är
fråga om en marginell ökning av antalet underrättelser som kom
munen kommer att behöva göra, bedöms inskränkningen i den
kommunala självstyrelsen inte vara mer ingripande än vad som är
nödvändigt föratt uppnå syftetmed förslaget.

6.3

Konsekvenser
för enskilda

6.3.1

Konsekvenser
för barnet

Förslagetom att efterlevandestöd inte ska lämnas förbarn eller unga
som får vård eller boende som bekostas av det allmänna, enligt LSS
eller som får vård eller boende inom socialtjänsten berör endast de
barn som det lämnas efterlevandestöd för och som har beviljats
sådan insats. Insatserna gäller boende i familjehem eller bostad med
särskild service för barn och ungdomar enligt LSS samt vård i
familjehem, stödboende eller HVB-hem inom socialtjänsten.
Förslaget innebär att bestämmelserna motsvarar vad som gäller för
underhållsstödtill barn och unga i motsvarande situationer. Fören
avgränsad grupp av barn och unga kan förslaget å ena sidan leda till
att de måste bekosta sina omkostnader med egna medel. A andra
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sidan måste det vägas mot att dessa barn och unga får sin omsorg
ochförsörjningtillgodosedd av socialtjänsten. Efterlevandestödet är
därmed inte nödvändigt för att tillgodose deras grundläggande
behov. Det måste också vägas mot behovet av att uppnå en bättre
enhetlighetmellan underhållsstödoch efterlevandestöd.
De månatliga löpande utbetalningarna av efterlevandestödet
kommer inte att påverkas av förslagetnär barnet eller den unge har
ett boende som inte bekostas av stat eller kommun, t.ex. när barnet
eller den unge bor hos den efterlevande föräldern eller hos släkt
ingar. Enligt Pensionsmyndigheten
bor en majoritet av barn som det
lämnas efterlevandestöd för tillsammans med den efterlevande
föräldern. Utbetalningarna kommer inte heller att påverkas när
barnet eller den unge får vårdinsats inom ramen för hälso- och
sjukvårdslagen.
Förslagetpåverkar de barn ochunga som får efterlevandestöd och
tas om hand förvård eller vistelse på det allmännas bekostad efter
den 1 januari 2022.

6.3.2

Konsekvenser
för föräldrar

I de fall endast den ena av barnets eller den unges föräldrarär avliden,
kommer förslaget att påverka ekonomin för den efterlevande
föräldern,i de fall barnet i mer än en kalendermånad får insats i form
av vård eller boende enligt LSS eller inom socialtjänsten. I sådant fall
minskar å andra sidan också den efterlevande förälderns kostnader
förbarnet eller den unge, eftersom staten eller kommunen svarar för
barnets eller den unges grundläggande behov.

6.4

Konsekvenser
för jämställdheten

Det är fler pojkar än flickor som får efterlevandestöd. Efter en trend
med ett ökat antal utbetalningar av efterlevandestöd under några år,
är trenden i dag att efterlevandestöd beviljas i mindre omfattning.
Detta beror till stor del på att antalet barn som är nyanländai Sverige
minskar. Under den senaste treårsperioden (2017-2019) har fördel
ningen mellan pojkar och flickor som får efterlevandestöd varit
förhållandevis jämn, något fler pojkar har fått efterlevandestöd än
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flickor. Det gäller både i de fall efterlevandestöd lämnas tillsammans
med barnpension och när enbart efterlevandestöd lämnas.
När det gäller vård eller boende i hem som bekostas av kom
muner, är det fler pojkar än flickor som beviljas sådana insatser, både
frivilligt inom SoL och genom tvång enligt LVU eller LVM. Samma
förhållandegäller boende som bereds för barn eller unga med stöd
av LSS. Det kan därför antas att fler pojkar än flickor kommer att
påverkas ekonomiskt av förslagen.

6.5

Konsekvenser
för de integrationspolitiska
målen

Förslagetbedöms inte ha någon påverkan på möjligheternaatt nå de
integrationspolitiska målen. Förslaget får inga ytterligarekonse
kvenser för ensamkommande barn och unga som fått uppehålls 
tillstånd jämförtmed andra barn och unga. Det pågående uppdraget
till ISF om socialförsäkringsförmånersbetydelsei samband med att
barn är placerade utanför det egna hemmet kommer att ge ett bättre
underlag för en mer exakt bedömning av konsekvenserna för
kommunernas kostnader även i förhållandetill de statliga ersätt
ningarna förmottagande av nyanlända.

6.6

Administrativaoch ekonomiska
konsekvenser
för
statligamyndigheter

Förslaget att utforma bestämmelserna om rätt till underhållsstöd
och efterlevandestöd på motsvarande sätt vid vård- och boendeinsatser innebär en något ökad administration förPensionsmyndigheten. Pensionsmyndighetenkommer att få en ökad administration
med att ta emot underrättelser, att avräkna efterlevandestöd som
inte ska lämnas och att lämna respektive inte lämna förmåneni fråga.
I jämförelse med hur vanligt det är att underhållsstödinte lämnas,
kan det antas vara fråga om ytterligareca 140 underrättelser från
kommunerna till Pensionsmyndigheten.Administrationen av denna
ökning får anses kunna rymmasinom ramen för befintligt anslag till
Pensionsmyndigheten.
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Konsekvenser
för domstolarna

Beslut om att lämna eller inte lämna underhållsstöd eller efterlevandestöd kan - efter beslutande myndighetsomprövning - över
klagas till allmän förvaltningsdomstol, se 113 kap. SFB. Då det finns
endast ett fåtal överklaganden av beslut om att inte lämna under 
hållsstöd,kan det antas att det inte heller kommer att ske många
överklagande av beslut om att inte lämna efterlevandestöd. Detta
gäller särskilt med beaktande av att det kommer att vara fråga om
betydligt färre beslut om att efterlevandestöd inte ska lämnas jäm
förtmed underhållsstöd.Det kan därförantas att förslagetkommer
att påverka de allmänna domstolarnas målhantering endast
marginellt.

6.8

Konsekvenser
för Sverigesinternationella
åtaganden

Förslageni denna promemoria bedöms vara förenliga med Sveriges
internationella åtaganden. Bestämmelser om samordning av social
försäkringsförmånerfinns i Europaparlamentets och rådets för
ordning (EG) nr 883/2004av den 29 april 2004 om samordning av
de sociala trygghetssystemenoch i tillämpningsförordningen
987/2009.
Syftetmed förordningenär att samordna, men inte att harmoni
sera, medlemsländernas lagstiftning om bl.a. socialförsäkring. För
månerna kategoriseras i olika sakområden, vilket ger EU-gemensamma bestämmelser i gränsöverskridande situationer av hur de
olika förmånerna ska beräknas, eventuell sammanläggning av
perioder samt administration.
Eftersom efterlevandestödet inte är en pensionsförmån, är den
enligt förordning883/2004i stället att anse som en särskild familjeförmån till barn som mist en av föräldrarna eller båda (artikel 69 i
förordning883/2004).Det innebär bl.a. att förmåneninte ska sam
ordnas med övriga svenska familj eförmåner. Sverige har anmält
efterlevandestödet till Administrativa kommissionens förteckning
över extra eller särskilda familjeförmånertill barn som mist en eller
båda föräldrarna, artikel 61 i tillämpningsförordning 987/2009.
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Författningskommentar

Förslagtill lag om ändring i socialförsäkringsbalken
106kap.

33 §

Efterlevandestöd
lämnasinte för sådankalendermånad
da barnet
under
helamånaden
1. påstatensbekostnad
fårvårdpåinstitution
eller annars
fårkost
ochlogi,
2. bori familjehemeller bostad
med särskildservice för barnoch
ungdomar
enligtlagen(1993:387)om stöd och service till vissa
funktionshindrade,
eller
3. vårdasi familjehem,stödboende
eller hemförvårdeller boende
inomsocialtjänsten.
Paragrafen är omformulerad. Den nyalydelseninnebär att det inte
spelar någon roll om det är stat eller kommun som bekostar en insats
om vård eller boende för barnet.
Inledningen
till paragrafen anger att efterlevandestöd inte lämnas
i de fall insatsen i fråga varar under minst en hel kalendermånad.
Beräkningen av tiden är densamma som gäller förnär underhållsstöd
ska lämnas, se 8 §.
Förstapunkteninnebär att efterlevandestöd inte lämnas om
barnet under minst en hel kalendermånad på statens bekostnad får
vård på anstalt, institution eller annars får kost och logi. Begreppet
”institution ” används i stället för”anstalt” och begreppet ”kost och
logi” används i stället för”kost och bostad ”. De ändrade begreppen
är synonymer
med tidigare begrepp och ändringen har därför inte
någon materiell påverkan på bestämmelsens tillämpning.
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Andrapunkten
innebär att efterlevandestöd inte lämnas om
barnet bor i familjehem eller bostad med särskild service för barn
och ungdomar enligt lagen (1993:387) om stödoch service till vissa
funktionshindrade. Av tredjepunkten
följeratt efterlevandestöd inte
lämnas om barnet vårdas i familjehem,stödboende eller hemförvård
och boende inom socialtjänsten. Vård eller boende inom social
tjänsten ges till barn med stödav socialtjänstlagen (2001:453), lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen
(1988:870)om vård av missbrukare i vissa fall. I de situationer som
omfattas av andra och tredje punkten har efterlevande föräldereller,
fördet fall båda föräldrarnaär avlidna, särskild förordnad vårdnadshavare inte längre det fulla ekonomiska ansvaret förbarnet. Stat eller
kommun hartagit över det direkta ansvaret föratt barnet lever under
såväl socialt som ekonomiskt tillfredsställande förhållanden.Den
andra och tredje punkten innebär ett förtydligandeav att efter
levandestöd inte lämnas även i de fall kommunen bekostar barnets
boende eller vård och inte bara i de fall staten bekostar boendet eller
vården.
Efterlevandestöd lämnas inte till barn som är inackorderade vid
skola där staten bekostar kost och logi.
Förslagetbehandlas i avsnitt 5.1.2.

110kap.

1§
I dettakapitel
finnsbestämmelserom
- tillämpningsområdet
i 2 och3 §§,
- ansökan
ochanmälan
m.m. i 4-12§§,
- utredning
ochuppgiftsskyldighet
i 13-18
och20-30§§,
- uppgiftsskyldighet
förandra
änparteri 31-35, 37 och37a §§,
- bevisupptagning
rörande
arbetsskada
m.m. vidallmändomstol
i
38§,
- undantag
frånsekretess i 39-42a§§,
- anmälan
ombosättning
eller arbetei Sverige i 43-45§§,
- skyldighet
attanmäla
ändrade
förhållanden
i 46-51§§,och
- indragning
ochnedsättning
aversättning
i 52-58 §§.
Paragrafen innehållerupplysningar om vilka slags bestämmelser som
finns i kapitlet och i vilka paragrafer dessa är införda.
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Fjärde strecksatsen ändras genom att 37 a § läggs till i upp 
räkningen. Ändringen är föranledd av att en nyparagraf införs om
uppgiftsskyldighet förkommunala nämnder.

110kap.

37a§
Denkommunala
nämnd
somansvarar
förattett barn
fåren insatssom
avses i 106kap.8§2 eller 3 eller 33 §2 eller 3 skasåsnartsom möjligt
lämna
uppgifter
till Försäkringskassan
respektivePensionsmyndigheten
omdagen
förinsatsens
början
ochavslut.
Uppgiftsskyldigheten
gällerendast
insatsertill barn
som harrätttill
underhållsstöd
eller efterlevandestöd.
Paragrafen är ny och innebär att den kommunala nämnd som
ansvarar föratt barn beviljas en insats i form av boende i familjehem
eller bostad med särskild service enligt lagen (1993:387) om stödoch
service till vissa funktionshindrade eller i form av vård i familjehem,
stödboende eller hem förvård eller boende inom socialtjänsten så
snart som möjligt ska lämna uppgift till Försäkringskassan respek 
tive Pensionsmyndighetenom dagen för när barnet påbörjar eller
avslutar insatsen i fråga. Att uppgift ska lämnas om dag förinsatsens
avslut torde innebära att även en eventuell ändring av dagen förnär
insatsen avslutas omfattas av uppgiftsskyldigheten. Lämnas barnet
underhållsstöd gäller uppgiftsskyldigheten gentemot Försäkrings
kassan. Lämnas barnet efterlevandestöd gäller uppgiftsskyldigheten
gentemot Pensionsmyndigheten.Att uppgiftsskyldigheten ska full 
göras så snart som möjligtinnebär att den ska fullgöras så snart den
kommunala nämnden har kännedom om att insatsen ska påbörjas
eller avslutas.
Med kommunal nämnd avses sådan nämnd som fullmäktige
enligt 3 kap. 4§ kommunallagen (2017:725) har tillsatt föratt full 
göra kommunens eller regionens uppgifter enligt lag eller annan
författning. De uppgifter som nämnden ska utföra avser beviljande
av insatser till barn i form av boende i familjehem eller bostad med
särskild service enligt lagen om stödoch service till vissa funktions 
hindrade eller i form av vård i familjehem, stödboende eller hem för
vård och boende enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1990:52)
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med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall.
En insats påbörjas den dag som den verkställs. Insatsen är av 
slutad den dag kommunen anger att den haravslutats. Olika insatser
avslutas på olika sätt beroende på om insatsen gäller lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade, socialtjänstlagen, lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen om vård av miss
brukare i vissa fall. Oavsett på vilket sätt insatsen i fråga avslutas eller
av vem, får kommunen kännedom när insatsen har avslutats, se 2 §
lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade och 6 kap. 4§
socialtjänstlagen. Kommunen har därför möjlighet att meddela
Försäkringskassan respektive Pensionsmyndighetenom att vården
eller boendet har avslutats.
Uppgiftsskyldigheteninnebär inte något särskilt krav på utred 
ning från kommunens sida, utan skyldighetenska endast avse upp 
gifter som kommunen hartillgängliga på grund av sin egen verksam 
het och som således inte behöver efterforskas särskilt.
Förslagetbehandlas i avsnitt 5.2.1.
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Departementsserien
2020
Kronologisk
förteckning

1. Ett nyttbrott om olovlig befattning
med betalningsinstrument. Genom
förandeav non-cash-direktivet. Ju.
2. Uppenbart ogrundade ansökningar
och fastställande av säkra ursprungs 
länder. Ju.
3. Konkurrensverkets befogenheter. N.
4.Klimatdeklaration förbyggnader.Fi.
5. Kompletterande bestämmelser
till utträdesavtalet mellan Förenade
kungariket och EU i fråga om
medborgarnas rättigheter.Ju.
6. Material och produkter avsedda att
komma i kontakt med livsmedel. N.
7. Inkomstpensionstillägg. S.
8. En nyväxtskyddslag. N.
9. Utökad målgrupp förAllmänna
arvsfonden. S.
10. Nylag om källskatt på utdelning. Fi.
11. SäkerhetsskyddsregleringförRegerings
kansliet, utlandsmyndigheterna
och kommittéväsendet. Ju.
12. Registrering av kontantkort, m.m. Ju.
13. Stärkt skyddförvissa geografiska
beteckningar och ändringar i den
känneteckensrättsliga regleringen av
ond tro. Ju.
14. Genomförandeav arbetsvillkorsdirektivet. A.
15. Reglering av undersköterskeyrket
- kompetenskrav och övergångs
bestämmelser. S.
16. Stärkt barnrättsperspektiv förbarn
i skyddatboende - förslagtill
bestämmelser rörande bl.a. omedelbar
placering, sekretess och skolgång. S.
17. Skärpt kontroll över explosiva varor.
Ju18. Okad rättssäkerhet och snabbare verk 
ställigheti internationella familjemål.
Ju-

19. Genomförandetav MKB-direktivet
i plan- och bygglagen. Fi.
20. Översynav lagstiftningen om
flyttningav fordon m.m. I.
21. Sweden’s seventh national report
under theJoint Convention on the
safetyof spent fuel management and
on the safetyof radioactive waste
management. Sweden’s implementation of the obligations of theJoint
Convention. M.
22. Ökad säkerhet förvissa identitets- och
uppehållshandlingar - anpassning av
svensk rätt till en nyEU-förordning.

Ju23. En utökad möjlighetatt söka efter
vapen och andra farliga föremål.Ju.
24. Införandetav en familjevecka påbörjas
- familjedagspenning vid lov, studie 
dagar och utvecklingssamtal. S.
25. Gränsöverskridande tillgång till
radio- och tv-program. Ju.
26. Bättre skyddförtekniska
företagshemligheter.
Ju.
27. Efterlevandestöd förbarn som får
vård eller boende bekostat av det
allmänna. S.
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