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Ett moderniserat bostadsbidrag 

1 Förord 
 
Målet med förslaget att modernisera bostadsbidraget är att eliminera de 
konstruktionsproblem som nu finns inbyggda i bostadsbidraget. Bidragsmottagare 
ska kunna förvänta sig att få ett korrekt bostadsbidrag utan att risk för 
återbetalningskrav eller hamna i en långvarig skuld. Konstruktionen minskar också 
jämställdheten vilket inte ska förekomma med den nya konstruktionen. 
Förändringen kräver lagändring som föreslås träda i kraft 1 januari 2020. 
 
Försäkringskassan har vid flera tidigare tillfällen tidigare påtalat behovet av en 
reformerad lagstiftning.1 Ett exempel på problem som beskrivits är 
”Försäkringskassan bedömer att den huvudsakliga förklaringen till att så många blir 
återbetalningsskyldiga av för mycket utbetalt bostadsbidrag och sedan skuldsatta är 
bostadsbidragets grundläggande konstruktion med uppskattade inkomster och 
preliminära beslut”2. 
 
Förslaget i Ett moderniserat bostadsbidrag innebär att bostadsbidraget betalas ut 
slutligt på en gång vilket innebär att inga avstämningskrav ska uppstå och därmed 
minskas risken för skuldsättning hos en ekonomiskt utsatt grupp människor. 
Bostadsbidraget föreslås betalas ut individuellt till makar och sambor så att hushåll 
som söker förmånen blir individuellt (inte solidariskt) ansvariga. 
 
Förslagen i skrivelsen Ett moderniserat bostadsbidrag grundar sig på den 
samverkansöverenskommelse som finns mellan Skatteverket, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Överenskommelsen innebär att 
myndigheterna får tillgång till informationen i arbetsgivardeklarationerna som 
Skatteverket samlar in och därefter administrerar. I skrivelsen ingår förslag till 
ändring av lagstiftningen och en konsekvensutredning för enskilda och för staten.3 
 

                                                 
1 Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag: dnr 54379-2012 samt dnr 008540-2014 
2 Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag: dnr 009030-2014 
3 Prop. 2016/17:58 sid 2 
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Försäkringskassan vill att ett nytt moderniserat bostadsbidrag ska införas som också 
optimerar möjligheterna med de individuella arbetsgivardeklarationerna som 
regeringen inför inom kort. Arbetsgivardeklarationer gäller för alla arbetsgivare från 
1 januari 2019 med början för arbetsgivare med fler än 15 anställda den 1 juli 2018. 
Försäkringskassan kommer att ha tillgång till ett fungerande verktyg för hämtning 
av uppgifter från Skatteverket tidigast från den 1 juli 2019. Förslagen föreslås träda 
ikraft den 1 januari år 2020 av rent praktiska skäl, för att nödvändig IT-utveckling 
ska vara möjlig att genomföra inom respektive berörd myndighet. De kostnader 
som IT-utvecklingen medför behöver utredas i särskild ordning och finns inte med i 
detta förslag.   
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2 Sammanfattning 
 

Försäkringskassan föreslår i den här skrivelsen en helt nytt moderniserat 
bostadsbidrag i syfte att minska skuldsättningen bland hushållen. Förslaget innebär 
att bostadsbidrag beräknas utifrån de månatligen deklarerade inkomsterna som 
arbetsgivarna ska skicka till Skatteverket4.  
 
I det föreslagna nya moderniserade bostadsbidraget behöver den sökande inte 
uppge hushållets alla inkomstslag till myndigheten. De inkomstuppgifter som kan 
hämtas från olika myndigheter, hämtas automatiskt in från Skatteverket, Centrala 
Studiestödsnämnden och Försäkringskassan.  
 
När en ansökan om bostadsbidrag kommer in till Försäkringskassan månad ”0” så 
bestäms den bidragsgrundande inkomsten, gällande delen inkomst av tjänst, utifrån 
de uppgifter som arbetsgivarna deklarerat in till Skatteverket de tre föregående 
månaderna det vill säga månad -1, -2 och -3.  
 
Inkomstuppgifterna hämtas in automatiskt och ett medelvärde för dessa tre 
månader används som bidragsgrundande inkomstuppgift för månad 0. Utbetalning 
för månad 0 sker månaden efter retroaktivt, det vill säga månad +1. Utbetalningen 
gäller alltså redan för månad 0 vilket är en skillnad från dagens system där 
bostadsbidrag gäller från månad +1. Bidraget betalas ut retroaktivt i det nya 
systemet. 
 
Eftersom bidraget betalas ut retroaktivt månaden efter och inkomsten baseras på 
medelinkomsten för de tre närmaste gångna månaderna så kan myndigheten 
fortlöpande stämma av inkomsterna mot de inskickade uppgifterna till 
Skatteverket. Konstruktionen innebär alltså att alla årsvisa avstämningskrav 
försvinner helt i samband med att den årsvisa avstämningen upphör. För att 
undvika missbruk av systemet införs en ventil: hushåll som har en bidragsgrundande 
inkomst på 500 000 kronor eller mer under ett kalenderår har inte rätt till 
bostadsbidrag det året. Försäkringskassan föreslår att periodiseringen förändras, 
bostadsbidraget bör kunna sökas, stämmas av och betalas ut per månad för den 
period som den sökande önskar det vill säga mellan en till tolv månader.  
 
En mer riskbaserad kontroll behöver införas där urval för kontrollåtgärder styrs av 
relativa risker och sannolikhet för missbruk av bidraget. Med hjälp av Ramverk för 
bedömning av Kundbehov och Risk (RaKuR) införs kontroller före utbetalning 
automatiskt på sökanden där riskbeteende har identifierats statistiskt. Denna 
variant av smartare kontroller ersätter till viss del den mer slentrianmässiga 
kontrollen av samtliga hyresavier etc. som ofta är helt verkningslös när det gäller att 
hitta missbruk av bidraget. I de mer riskbaserade kontrollerna behöver 

                                                 
4 2016/17:SkU21 Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen. 
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utredningarna istället fördjupas eftersom hyresavier och hyreskontrakt idag lätt kan 
förfalskas. Mer riktade och fördjupade kontroller är mer effektiva än breda och 
ytliga kontroller. 
 
Konstruktionen av det nuvarande bostadsbidraget innebär att många ekonomiskt 
utsatta hushåll, till största delen barnfamiljer, får betala tillbaka hela eller delar av 
sitt bostadsbidrag och många blir dessutom skuldsatta. Möjligheterna som den nya 
individuella månadsbaserade arbetsgivardeklarationen ger kan dramatiskt minska 
hushållens skuldsättning. Bidragets karaktär behöver bli mer träffsäker mot sitt 
syfte i sin konstruktion. Det är av dessa skäl som Försäkringskassan föreslår att ett 
nytt och mer moderniserat bostadsbidrag införs.  
 
Bostadsbidraget är idag konstruerat så att det söks och betalas ut preliminärt 
utifrån en av den sökande uppskattad inkomst för hushållet. Efter att inkomsten 
sedan har taxerats görs en avstämning för kalenderår av hur bra den uppskattade 
inkomsten matchade mot den slutligen taxerade inkomsten. Denna avstämning kan 
sedan resultera i att en tilläggsutbetalning ska göras eller att ett belopp ska 
återbetalas. Cirka en tredjedel av alla bidragsmottagare blir återbetalningsskyldiga 
efter avstämningen. Två tredjedelar av de återbetalningsskyldiga blir dessutom 
skuldsatta och hela 72 procent av barnhushållen som blivit återbetalningsskyldiga 
blir sedan skuldsatta. Varje år återkräver Försäkringskassan mer än en halv miljard 
kronor efter avstämningarna av bostadsbidrag. Antalet hushåll som fick återkrav år 
2015 var drygt 89 000.  
 
Det finns ett samband mellan fattigdom och ohälsa. Överskuldsättning har en 
nedbrytande effekt på människor. Det är vanligt att den enskilde passiviseras av sin 
skuldproblematik, och det har visat sig att många arbetsföra överskuldsatta slutar 
att arbeta. Bland långvarigt överskuldsatta är dessutom fysisk och psykisk ohälsa 
påtagligt framträdande. Även de skuldsattas familjer drabbas av effekterna av 
överskuldsättning och inte minst deras barn. Förslaget innebär en kraftigt minskad 
risk för skuldsättning bland hushållen. En minskad skuldsättning kan därmed 
förbättra den psykiska och fysiska hälsan framförallt hos ekonomiskt svaga 
barnfamiljer. Minskad skuldsättning kan också leda till ett ökat 
arbetskraftsdeltagande och ett lägre utanförskap i samhället och kan i viss 
utsträckning även avlasta socialtjänsten och hälso- och sjukvården.  
 
Försäkringskassan bedömer att återkrav och skuldsatta hushåll kraftigt kommer att 

minska som en följd av förslaget. Förslaget innehåller även en rad andra ändringar 

som tidigare föreslagits men som understryks i denna skrivelse. Tidigare har 

Försäkringskassan föreslagit att bostadsbidraget ska beviljas individuellt även till 

makar och sambor samt att den solidariska återbetalningsskyldigheten ska upphöra. 
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Dessa förslag5 6  återkommer i detta lagförslag då det är rimligt att återbetalningen 

delas på de personer som ingick i hushållet då hushållet beviljades bostadsbidrag7.  

Förslagen föreslås träda ikraft den 1 januari år 2020 av rent praktiska skäl, för att 

nödvändig IT-utveckling ska vara möjlig att genomföra inom respektive berörd 

myndighet. 

Vid ett ikraftträdande den 1 januari 2020 så kommer de sista bidragstagarna som 
befinner sig i det gamla systemet ha preliminärt bostadsbidrag i december år 2020 
och deras ärenden kommer sedan att stämmas av mot deras taxerade inkomster 
under 2021. Det är således först efter 2021 som vinsterna i form av minskad 
skuldsättning och administrativa effektiviseringar kan få full effekt. Fullt utbyggt 
beräknar Försäkringskassan att förslaget innebär en viss monetär besparing för 
staten, de ekonomiska konsekvenserna är grovt skattade men bedömningen är att 
förslaget som sämst blir kostnadsneutralt.  
 
  

                                                 
5 Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag dnr 54379-2012 
6 Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag dnr 008540-2014 
7 Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag dnr 54379-2012  
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3 Författningsförslag 
 

3.1 Förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken   
 
Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken  
dels att 95 kap. 4 § samt 98 kap. 1-9 §§  socialförsäkringsbalken upphör att gälla,  
dels att 95 kap. 1 och 8 §§, 96 kap. 12 §, 97 kap. 2, 3, 8, 13, 15, 16, 24 , 25 och 29 §§ 
samt 108 kap. 9, 13, 18 och 20 §§ samt rubrikerna närmast före 108 kap. 9, 12, 18 
och 20 §§  ska ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

95 kap. 1 § 
 
I detta kapitel finns inledande 
bestämmelser i 2–4 §§. 

I detta kapitel finns inledande 
bestämmelser i 2 och 3 §§. 

 
Vidare finns bestämmelser om 
– definitioner i 5 §, 
– sambor och makar i 6 och 7 §§, och 
– ansökan i 8 §. 

 
95 kap. 8 § 

 
Ansökan som avser makars bostad ska 
vara gemensam om det inte finns 
särskilda skäl för att ansökan görs av 
den ena maken. 

 

Ansökan som avser makars bostad ska 
göras tillsammans av båda makarna om 
det inte finns särskilda skäl för att 
ansökan görs av den ena maken.  
 
När makar får bostadsbidrag beräknas 
det på hushållets bidragsgrundande 
inkomst och beviljas och betalas till 
makarna med hälften var. Var och en 
ansvarar för sin del om förmånen 
återkrävs.  
 

 
96 kap. 12 § 

 
 
Bidrag lämnas från och med månaden 
efter den då rätten till bidrag har 
uppkommit till och med den månad då 

 
Bidrag lämnas från och med den månad 
då rätten till bidrag har uppkommit till 
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rätten till bidrag har ändrats eller 
upphört. 
 
Om rätten till bidrag uppkommit eller 
upphört den första dagen i en månad, 
ska dock bidraget lämnas eller upphöra 
från och med den månaden. 

och med den månad då rätten till 
bidrag har ändrats eller upphört. 
 
 

 
97 kap. 2 § 

 
Den försäkrades bidragsgrundande inkomst är summan av 

 
1. överskott i inkomstslaget tjänst 

enligt 10 kap. 16 § 
inkomstskattelagen 
(1999:1229), 

2. överskott i inkomstslaget 
näringsverksamhet beräknat 
enligt 4 §, 

3. överskott i inkomstslaget kapital 
beräknat enligt 5 §, 

4. del av egen och barns 
förmögenhet enligt 6–10 §§, 

5. del av barns inkomst av kapital 
enligt 11 och 12 §§ och 

6. vissa andra inkomster enligt 13 
§. 

 

1. inkomster i inkomstslaget tjänst 
rapporterade till Skatteverket de 
tre månader som föregick 
prövningsmånaden, delat på 
tre, 

2. överskott i inkomstslaget 
näringsverksamhet det senast 
taxerade året beräknat enligt 4 
§ och delat med tolv, 

3. överskott i inkomstslaget kapital 
det senast taxerade året 
beräknat enligt 5 § och delat 
med tolv,  

4. skattepliktiga inkomster enligt 5 
§ lagen (1991:586) om särskild 
inkomstskatt för utomlands 
bosatta det senast taxerade 
året delat med tolv, 

5. del av egen och barns 
förmögenhet enligt 6–10 §§, 
delat med tolv,  

6. del av barns inkomst av kapital 
enligt 11 och 12 §§ det senast 
taxerade året delat med tolv 
och  

7. vissa andra inkomster enligt 13 
§, beräknade de tre månader 
som föregick 
prövningsmånaden delade med 
tre.  

 

https://zeteo.wolterskluwer.se/#/linkresolver/clink/sfs%201999%3A1229%2010%20kap%2016%20p
https://zeteo.wolterskluwer.se/#/linkresolver/clink/sfs%201991%3A586%205%20p
https://zeteo.wolterskluwer.se/#/linkresolver/clink/sfs%201991%3A586%205%20p
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97 kap. 3 § 
 

Den bidragsgrundande inkomsten ska 
avse samma kalenderår som 
bostadsbidraget och ska anses vara lika 
fördelad på varje månad under 
kalenderåret. 

 

Bostadsbidrag beviljas utifrån den 
försäkrades bidragsgrundande inkomst.  
 
Den bidragsgrundande inkomsten ska 
avse prövningsmånaden.  
 
Den bidragsgrundande inkomsten 
beräknas på det sätt som anges i 97 
kap. 2 §. 

 
 

97 kap. 8 § 
 
Förmögenheten beräknas enligt lagen (2009:1053 ) om förmögenhet vid 
beräkning av vissa förmåner, om inte annat följer av 9 och 10 §§. 
 
 
Förmögenheten beräknas per den 31 
december det år som bostadsbidraget 
avser. 
 

 

 
 

97 kap. 13 § 
 

Med vissa andra inkomster enligt 2 § 6 avses följande: 

1. inkomst som på grund av 3 kap. 9–13 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) 
eller skatteavtal inte ska tas upp som intäkt i inkomstslaget 
näringsverksamhet, tjänst eller kapital, 

2. studiemedel i form av studiebidrag enligt 3 kap. studiestödslagen 
(1999:1395) och studiestartsstöd enligt lagen (2017:527 ) om 
studiestartsstöd, utom de delar som avser tilläggsbidrag, 

3. skattefria stipendier över 3 000 kronor per månad, 

 
4. skattepliktiga inkomster enligt 5 

§ lagen (1991:586) om särskild 
inkomstskatt för utomlands 
bosatta, och 

4. etableringsersättning enligt 
förordningen (2017:819) om 
ersättning till deltagare i 
arbetsmarknadspolitiska 
insatser. 

https://zeteo.wolterskluwer.se/#/linkresolver/clink/sfs%201999%3A1229%203%20kap%209%20p
https://zeteo.wolterskluwer.se/#/linkresolver/clink/sfs%201999%3A1395%203%20kap
https://zeteo.wolterskluwer.se/#/linkresolver/clink/sfs%202017%3A527
https://zeteo.wolterskluwer.se/#/linkresolver/clink/sfs%201991%3A586%205%20p
https://zeteo.wolterskluwer.se/#/linkresolver/clink/sfs%201991%3A586%205%20p
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5. etableringsersättning enligt 
lagen (2010:197) om 
etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare. 

Inkomster som avses i första stycket 2 
och 3 och som i slutet av ett år betalas 
ut i förskott som hänförliga till 
nästföljande år ska beaktas för det 
senare året. 

 

 

 
97 kap. 15 § 

 
Bostadsbidrag till barnfamiljer beräknas enligt 18–23 §§. 
 
Om den bidragsgrundande inkomsten 
överstiger 150 000 kronor för en 
försäkrad, eller för makar 75 000 
kronor för var och en av dem, ska 
bidraget minskas med 20 procent av 
den överskjutande inkomsten.8  
 

Om den bidragsgrundande inkomsten 
överstiger 12 500 kronor för en 
försäkrad, eller för makar 6 250 kronor 
för var och en av dem, ska bidraget 
minskas med 20 procent av den 
överskjutande inkomsten.  

 
97 kap. 16 § 

 
Bidrag som beräknas till mindre belopp 
än 1 200 kronor för helt år betalas inte 
ut. 
 

Bidrag som beräknas till mindre belopp 
än 100 kronor för en månad betalas 
inte ut.  
 

 
97 kap. 24 § 

 
Bostadsbidrag till hushåll utan barn beräknas enligt 26–28 §§. 
 
Om den bidragsgrundande inkomsten 
överstiger 41 000 kronor för en 
försäkrad, eller 58 000 kronor för 
makar, ska bidraget minskas med en 
tredjedel av den överskjutande 
inkomsten. 
 

Om den bidragsgrundande inkomsten 
överstiger 3 400 kronor för en 
försäkrad, eller 4 800 kronor för makar, 
ska bidraget minskas med en tredjedel 
av den överskjutande inkomsten.  
 

                                                 
8 Lydelse från och med 31 mars 2018 enligt förslag. 

https://zeteo.wolterskluwer.se/#/linkresolver/clink/sfs%202010%3A197
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97 kap. 25 § 

 
Bidrag som beräknas till mindre belopp 
än 1 200 kronor för helt år betalas inte 
ut. 
 

Bidrag som beräknas till mindre belopp 
än 100 kronor för en månad betalas 
inte ut. 
 

 
97 kap. 29 § 

 
Om det är uppenbart att den försäkrade på grund av hushållets inkomst eller 
förmögenhet eller någon annan omständighet inte behöver det bostadsbidrag 
som kan beräknas enligt bestämmelserna i denna balk, får Försäkringskassan 
efter särskild utredning avslå en ansökan om bidrag eller dra in eller sätta ned 
bidraget. 
 
Ett sådant beslut får fattas även om viss inkomst eller förmögenhet inte ska 
räknas in i den bidragsgrundande inkomsten. 
 Om hushållets bidragsgrundande 

inkomst är 500 000 kronor eller mer för 
ett helt kalenderår har hushållet inte 
rätt till bostadsbidrag för någon månad 
det året.  

Sjukersättning och bostadsbidrag Sjukersättning 
 

108 kap. 9 § 
 

Försäkringskassan ska besluta om 
återbetalning av sjukersättning och 
bostadsbidrag som ska betalas tillbaka 
enligt 37 kap. 14 § respektive 98 kap. 6 
§. 

Försäkringskassan ska också besluta 
om återbetalning av bostadsbidrag som 
har lämnats felaktigt eller med för högt 
belopp, även om förutsättningarna 
enligt 2 § inte är uppfyllda. 

 

 

 

Försäkringskassan ska besluta om 
återbetalning av sjukersättning som ska 
betalas tillbaka enligt 37 kap. 14 §. 
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Sjukersättning och bostadsbidrag Sjukersättning 
 

 
108 kap. 13 § 

 
Om den eller de försäkrade medvetet 
eller av oaktsamhet lämnat felaktiga 
uppgifter till grund för beräkningen av 
den preliminära sjukersättningen eller 
för bedömningen av rätten till 
bostadsbidrag, får kravet på 
återbetalning inte efterges.  
 

Om den eller de försäkrade medvetet 
eller av oaktsamhet lämnat felaktiga 
uppgifter till grund för beräkningen av 
den preliminära sjukersättningen, får 
kravet på återbetalning inte efterges. 

Sjukersättning och bostadsbidrag 
 

Sjukersättning  
 

 
108 kap. 18 § 

 
Ränta ska inte tas ut på sådan avgift 
som avses i 37 kap. 15 § andra stycket 
eller 98 kap. 7 § andra stycket.  
 

Ränta ska inte tas ut på sådan avgift 
som avses i 37 kap. 15 § andra stycket. 

Sjukersättning och bostadsbidrag Sjukersättning  
 

 
108 kap. 20 § 

 
Dröjsmålsränta ska inte tas ut på sådan 
avgift som avses i 37 kap. 15 § andra 
stycket eller 98 kap. 7 § andra stycket. 

Dröjsmålsränta ska inte tas ut på sådan 
avgift som avses i 37 kap. 15 § andra 
stycket. 

 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.  
Äldre bestämmelser ska tillämpas i ärenden där bostadsbidrag har börjat betalas ut 
före den 1 januari 2020.  
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3.2 Förslag till ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739) 
Härigenom föreskrivs att 1 b och 3 §§ i bostadsbidragsförordningen (1993:739) ska 
ha följande lydelse. 
 

1 b § 
 
Centrala studiestödsnämnden ska på 
begäran lämna Försäkringskassan 
uppgifter om utbetalda studiemedel i 
form av studiebidrag, utom när det 
gäller den del som avser tilläggsbidrag. 
Uppgifterna ska lämnas på medium för 
automatiserad behandling. 
 
Bestämmelser om skyldighet att lämna 
uppgifter från beskattningsdatabasen 
finns i förordningen (2001:588) om 
behandling av uppgifter i Skatteverkets 
beskattningsverksamhet.  

Centrala studiestödsnämnden ska på 
begäran lämna Försäkringskassan 
uppgifter om utbetalt studiestöd, utom 
när det gäller den del som avser 
tilläggsbidrag. Uppgifterna ska lämnas 
på medium för automatiserad 
behandling. 
 
Bestämmelser om direktåtkomst till 
uppgifter från beskattningsdatabasen 
finns i lagen (2001:181) om behandling 
av uppgifter i Skatteverkets 
beskattningsverksamhet. 
 

3 § 
 

Bidraget skall kunna lyftas den 27 i 
månaden. Om utbetalningsdagen 
infaller på en söndag, annan allmän 
helgdag, en lördag eller 
midsommarafton skall bidraget kunna 
lyftas närmast föregående vardag. 

Bidraget skall kunna lyftas den 27 i 
månaden efter prövningsmånaden. Om 
utbetalningsdagen infaller på en 
söndag, annan allmän helgdag, en 
lördag eller midsommarafton skall 
bidraget kunna lyftas närmast 
föregående vardag. 

 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.  
 

3.3 Förslag till ändring i förordningen (2003:766) om behandling av 
personuppgifter inom socialförsäkringens administration 

 
Härigenom föreskrivs att det ska införas en ny paragraf, 4 f §, av följande lydelse.  
 4 f § 

 För beräkning och kontroll av 

bostadsbidrag får personnummer eller 

samordningsnummer i 

socialförsäkringsdatabasen lämnas ut 
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på medium för automatiserad 

behandling till Centrala 

studiestödsnämnden.  

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.  

4 Gällande bestämmelser om bostadsbidrag  
 

Hushåll som kan få bostadsbidrag 
Barnfamiljer kan få bostadsbidrag. Bidraget består av tre delar. En del är ett bidrag 
till kostnader för bostaden. Denna del är relaterad till bostadskostnaden och till 
antalet barn. En andra del är ett särskilt bidrag för hemmavarande barn och en 
tredje del är ett umgängesbidrag för barn som tidvis bor i hushållet. Storleken på 
särskilt bidrag och umgängesbidrag varierar med antalet barn i familjen (95 kap. 2 § 
och 97 kap. 18 –23 §§ SFB). 
 
Ungdomar utan barn som har fyllt 18 men inte 29 år har möjlighet att söka och få 
bostadsbidrag till kostnader för bostaden. Makar eller sambor utan barn har 
möjlighet att söka och få bidrag så länge ingen av dem har fyllt 29 år (96 kap. 10 och 
11 §§ SFB). 
 
Ansökan om bostadsbidrag 
Den som vill få bostadsbidrag måste ansöka om det hos Försäkringskassan. 
Detsamma gäller när en försäkrad vill få ett högre bidrag. Ansökan ska innehålla de 
uppgifter som behövs i ärendet och ska vara egenhändigt undertecknad. Uppgifter 
om faktiska förhållanden lämnas på heder och samvete (110 kap. 4 § SFB). Ansökan 
görs på blankett som Försäkringskassan har fastställt (4 § RFFS 1993:7). 
 
Förmånstiden för bostadsbidrag 
Bostadsbidrag lämnas från och med månaden efter den månad då rätten till bidrag 
har uppkommit. Om rätt till bidrag uppkommer den första dagen i en månad ska 
bidraget beviljas från och med samma månad. Bostadsbidrag lämnas till och med 
den månad rätten till bidrag har ändrats eller upphört. Om rätt till bidrag upphör 
den första dagen i en månad ska bidraget upphöra från och med samma månad. Ett 
beslut om bostadsbidrag får avse längst tolv månader (96 kap. 12 och 13 §§ SFB). 
 
Bosatt och folkbokförd 
Den som ansöker måste bo, vara folkbokförd och vara försäkrad i Sverige för att få 
bostadsbidrag. Bidrag beviljas endast för kostnader för en bostad där den 
försäkrade är bosatt och folkbokförd. Bostadsbidrag kan alltså bara beviljas för en 
bostad (5 kap. 9 § och 96 kap. 2 § SFB). Om det finns särskilda skäl kan man göra 
undantag från kravet på folkbokföring (96 kap. 2 § SFB). Vid tillämpning av 4 och 5 
kap. SFB, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om 
samordning av de sociala trygghetssystemen eller förordning (EEG) nr 492/2011 om 
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arbetskraftens fria rörlighet gäller inte heller alltid kravet på bosättning och 
folkbokföring. 
 
Den som bor i en egen bostad, det vill säga äger eller innehar den med hyres- eller 
bostadsrätt, kan få bidrag till bostadskostnader (96 kap. 2 § SFB). Den som hyr ett 
eller flera rum i någon annans bostad kan inte få bidrag till sina bostadskostnader. 
Detta gäller om den som äger eller hyr bostaden själv också bor permanent eller 
tidvis i bostaden (5 § RFFS 1998:9). Det särskilda bidraget för hemmavarande barn 
kan däremot beviljas utan att föräldern har en egen bostad eller är folkbokförd på 
adressen. Bidraget upphör när den som fått bidraget inte längre bor i sin bostad 
(prop. 1992/93:174, s. 62). 
 
Bidragsgrundande inkomst 

Den bidragsgrundande inkomsten (BGI) beräknas till stor del enligt skatterättsliga 
regler. Den består av inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet, inkomst av 
kapital, vissa skattefria inkomster eller inkomster som skatteberäknas på särskilt 
sätt samt 15 procent av hushållets förmögenhet över 100 000 kronor (97 kap. 2 § 
SFB). BGI anses vara lika fördelad på varje månad i kalenderåret (97 kap. 3 § SFB). 
Beräkningen av bidraget för en viss månad är med andra ord inte kopplad till 
inkomsten under den månaden utan till en tolftedel av den sammanlagda 
inkomsten under kalenderåret.  
 
Beräkning av bidraget 
Både bidrag till bostadskostnader, det särskilda bidraget till hemmavarande barn 
och umgängesbidrag till barn som tidvis bor i hushållet är inkomstprövade. Om BGI 
överstiger ett visst belopp minskas bidraget. För makar och sambor med barn gäller 
individuella inkomstgränser. Bidraget minskas om kalenderårets inkomst överstiger 
63 500 kronor för någon av makarna. För ensamstående med barn är motsvarande 
gräns 127 000 kronor. Bidraget minskas med 20 procent av den del av inkomsterna 
som överstiger dessa belopp (97 kap. 15 § SFB). För ensamstående ungdomar utan 
barn minskas bidraget om kalenderårets inkomst överstiger 41 000 kronor och för 
makar och sambor om den gemensamma inkomsten överstiger 58 000 kronor. 
Bidraget minskas med en tredjedel av den del av inkomsten som överstiger dessa 
belopp (97 kap. 24 § SFB). 
 
Preliminärt och slutligt bidrag 
Bostadsbidraget betalas ut löpande som ett preliminärt bidrag. Slutligt 
bostadsbidrag bestäms i efterhand när beslut om slutlig skatt har fattats (98 kap. 2, 
4 och 5 §§ SFB). Om det slutliga bidraget bestäms till ett högre belopp än vad som 
betalats ut i preliminärt bidrag, kan det bli fråga om att Försäkringskassan ska betala 
ut ytterligare bidrag. Om det slutliga bidraget i stället bestäms till ett lägre belopp 
än vad som har betalats ut i preliminärt bidrag, kan den försäkrade bli skyldig att 
betala tillbaka vad som har betalats ut för mycket. Ytterligare bidrag betalas bara ut 
när skillnaden mellan slutligt och preliminärt utbetalt bidrag är 1 200 kronor eller 
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mer. Krav på återbetalning till Försäkringskassan blir bara aktuellt när skillnaden 
mellan slutligt och preliminärt utbetalt bidrag är 1 200 kronor eller mer (98 kap. 6 § 
SFB). 
 
Skattefritt 
Bostadsbidraget är skattefritt (8 kap. 10 § inkomstskattelagen IL). 
 
Återbetalningsskyldighet 
Den som har fått bostadsbidrag blir återbetalningsskyldig i två situationer: dels om 
bidrag av någon anledning har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp, dels 
om det i samband med beslut om slutligt bostadsbidrag visar sig att det preliminära 
bidraget varit högre än vad det slutliga bidraget beräknats till (108 kap. 9 § SFB). Om 
det finns särskilda skäl kan återkrav på grund av för mycket utbetalt bostadsbidrag 
efterges helt eller delvis. Huvudregeln är att den försäkrade måste ha fullgjort sin 
uppgiftsskyldighet om ändrade förhållanden för att eftergift ska kunna komma 
ifråga. Den ekonomiska förmågan att kunna betala tillbaka bidraget ska särskilt 
beaktas (108 kap. 11–14 §§ SFB). 
 
Anmälningsskyldighet 
Den som ansöker om, får eller har fått preliminärt bostadsbidrag är skyldig att så 
snart som möjligt och senast fjorton dagar efter det att han eller hon fick kännedom 
om förändringen anmäla ändringar i inkomst och andra förhållanden (110 kap. 46 
och 47 §§ SFB).  
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5 Problem med dagens lagstiftning  
 
Allmänt  
Ett grundläggande problem i dagens bidragssystem är att många människor blir 
återbetalningsskyldiga och skuldsatta efter det att de har beviljats bostadsbidrag. 
Framförallt är det bidragets konstruktion med preliminärt bostadsbidrag och slutligt 
bostadsbidrag efter en avstämning som orsakar återkrav och skuldsättning. 
Under 2015 betalades bostadsbidrag ut med ca 5,2 miljarder kronor varav ca 13 
procent (677 miljoner kronor) sedermera kom att återkrävas igen. 163 miljoner 
kronor (ca 3 procent av det preliminärt utbetalda beloppet), kom att ytterligare 
utbetalas från Försäkringskassan.  
 
Konsekvenser av överskuldsättning 
Det finns ett samband mellan fattigdom och ohälsa vilket har visats i ett flertal 
studier. På senare tid har även sambandet mellan hög skuldsättning och hälsa 
diskuterats. En av de stora skillnaderna mellan en individ med låga inkomster och 
en överskuldsatt individ, är att den senare oftare upplever att han eller hon har 
sämre kontroll över sin situation. Skulderna ökar snabbt på grund av räntor och 
avgifter, vilket gör att gäldenärens situation förvärras över tid. Många gäldenärer 
beskriver känslor av maktlöshet och utsatthet, särskilt som indrivningen ibland kan 
uppfattas som kränkande och hotande. Problem med skulder kan leda till eller 
förvärra psykisk och fysisk ohälsa, vilket även kan drabba anhöriga, inte minst barn9. 
 
En överskuldsättning som innebär att den enskilde inte klarar av att betala sina 
skulder under en längre tid medför en rad negativa konsekvenser för gäldenären, 
men även för borgenärer och samhället i övrigt. 
 
Överskuldsatta individer lever generellt sett under ansträngda förhållanden, med 
små ekonomiska marginaler. Av den samlade forskningen framgår tydligt att 
långvarig överskuldsättning har en nedbrytande effekt på gäldenären. Det är vanligt 
att den enskilde passiviseras av sin skuldproblematik, och det har visat sig att 
många arbetsföra överskuldsatta slutar att arbeta. Bland långvarigt överskuldsatta 
är dessutom fysisk och psykisk ohälsa påtagligt framträdande. Det har också kunnat 
påvisas ett samband mellan överskuldsättning och självmordsrelaterat beteende. 
Även gäldenärernas familjer drabbas av effekterna av överskuldsättning och inte 
minst deras barn. Kraftigt skuldsatta personer är överrepresenterade inom 
socialtjänsten samt hälso- och sjukvården, med de kostnader som detta innebär för 
socialbidrag, vård och annat bistånd. Passivisering och ohälsa bland gäldenärerna 
leder också till att de arbetar i mindre utsträckning och ger en negativ påverkan på 

                                                 
9 SOU 2013:78 sid. 61. 
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både den totala produktionen och skatteintäkterna. 10 Hälsan är ojämlikt fördelad i 

befolkningen med gradvis sämre hälsa med fallande socioekonomisk position.11  

 
Fordringsstocken 
Försäkringskassans fordringsstock ackumuleras och växer då skulder betalas av i 
lägre utsträckning än nya gäldenärers skulder tillkommer. Fodringsstocken har mer 
än tredubblats på tio år, den har tillåtits växa år efter år utan att det gjorts 
tillräckligt för att hejda den utvecklingen. Från nästan 1,2 miljarder till nästan 4,4 
miljarder (varav 3,2 miljarder avser kapitalbelopp och 1,2 miljarder avser räntor och 
avgifter).  
 
Fordringsstocken är ett ekonomiskt fördelningsproblem och ett förtroendeproblem 
för socialförsäkringssystemet. Mellan 2005 och 2012 stod bostadsbidrag för 45-60 
procent av inflödet sett till antalet återkrav till fordringsstocken. Under samma 
period stod krav i bostadsbidrag för 45-55 procent av det beloppsmässiga inflödet.12 
Den 31 december 2012 stod krav i bostadsbidrag för 51 procent av kraven i 
fordringsstocken, sett till antal krav, och för 35 procent sett till beloppet. Det gör 
bostadsbidrag till den i särklass största förmånen i Försäkringskassans 
fordringsstock13. Ca 93 procent av återkravsbeloppen inom bostadsbidrag uppstår 
efter avstämningen.  
 
Diagram 1 Fordringsstockens utveckling exklusive räntor och avgifter. 
 

 
 
Bostadsbidraget - en skuldfälla 
Risken med ett bidrag där inkomster ska uppskattas av den enskilde ett år i förväg 

och som sedan ska stämmas av nästan två år senare är att uppskattningen slår fel 

och att den enskilde blir återbetalningsskyldig vid avstämningstillfället. Eftersom 

bidragets karaktär är att det riktar sig till ekonomiskt utsatta grupper i samhället är 

                                                 
10 SOU 2013:72 Sid 58. 
11 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Faktablad 2014:15 
12 Svar på uppdrag i regleringsbrev för 2013 avseende Försäkringskassan, ”Fordringsstock och fordringshantering”, s. 20. 
13 Ibid s. 15.  

1 188 117 000

2 318 263 000

3 175 156 000
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risken stor att det utbetalade bidraget redan använts och att ingen sparad buffert 

finns för att återbetala bidraget.  

Den uppskattade inkomsten stäms av i efterhand mot den fastställda inkomsten och 
avvikelser mellan uppskattning och utfall kan leda till en tilläggsutbetalning eller ett 
återkrav. Inget annat bidrag eller socialförsäkring som Försäkringskassan 
administrerar stäms av på samma sätt utan enbart det bidrag som vänder sig till 
ekonomiskt utsatta hushåll. För ensamstående med barn är de behovsprövade 
bidragen de bidrag som minskar den ekonomiska utsattheten mest av alla bidrag till 
barnfamiljer.14 
 
Idag löper den som får bostadsbidrag en hög risk att bli återbetalningsskyldig. 
Avstämningen av bostadsbidraget 2015 visade att av de 244 074 hushåll som hade 
bostadsbidrag så fick 125 712 hushåll, 51,5 procent, för mycket i bostadsbidrag och 
riskerade återbetalning. Eftersom belopp under 1 200 kronor inte återkrävs inom 
förmånen så blev enbart 89 037 hushåll, 36,5 procent, återbetalningsskyldiga. 
Medelbeloppet för återbetalning 2015 blev cirka 7 600 kronor per hushåll.  
 
Om en person arbetat med god inkomst under första halvan av året och sedan får 
låg inkomst eller ingen inkomst alls andra halvan av året så är den försäkrade 
kanske inte berättigad till bostadsbidrag med det nuvarande systemet då den totala 
årsinkomsten kan vara för hög. Motsvarande situation kan uppstå om någon hade 
låg inkomst i början av året och hög senare, vilket är vanligt bland studenter. 
Personen kan i så fall få ett återkrav även om inkomständringen anmäls i rätt tid.  
 
Det lär också förekomma att personer som skulle ha rätt till bostadsbidrag låter bli 
att söka för att slippa bli återbetalningsskyldiga. Försäkringskassan har dock inga 
siffror som påvisar om det är vanligt.  
 
Tilläggsutbetalning  
Om någon har uppgett en för låg inkomst får den en tilläggsutbetalning efter 
avstämningen. Den kommer långt efter att det preliminära bostadsbidraget 
betalades ut. Den försäkrade får alltså inte alla pengar den har rätt till i anslutning 
till att behovet finns.  
 
Det solidariska betalningsansvaret 
Idag är makar (eller sambor) som gemensamt ansökt om och beviljats bostadsbidrag 
i rättslig mening solidariskt ansvariga att betala tillbaka för mycket utbetalt bidrag. 
Det kan leda till orättvisa resultat i det enskilda fallet. 
 

  

                                                 
14 Se Socialförsäkringsrapport 2017:9 s. 56 
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6 Förslag om ett nytt moderniserat bostadsbidrag 
 

6.1 Förmånstid och retroaktiv utbetalning 

 
Skälen för Försäkringskassans förslag:  
De förändringar som Försäkringskassan föreslår nu år 2018, är kopplade till de 
månatliga individuella arbetsgivardeklarationerna som Skatteverket får in från 
arbetsgivarna om de anställdas löner. Därmed får Försäkringskassan in 
inkomstuppgifter varje månad från Skatteverket som gör att de preliminära 
inkomstberäkningarna inte längre behöver göras. Förändringar som föreslås är 
också förslag som återkommit under en följd av år i syfte att hushålla med statens 
medel, främja jämställdhet och likabehandling.  
 
En följd av att den bidragsgrundande inkomsten beräknas per månad istället för per 
år, är att det blir möjligt att få bostadsbidrag för endast en del av året. 
Försäkringskassan anser att detta är en förändring som är positiv därför att 
bostadsbidrag behöver kunna sökas, beviljas och betalas ut för kortare perioder än 
tolv kalendermånader. För att minska felaktiga utbetalningar som kan leda till 
skuldsättning så bör ansökningarna också stämmas av mot inkomstuppgifterna från 
Skatteverket innan en utbetalning sker. Annars skapar själva periodiseringen en 
högre risk för att den sökande ska få betala tillbaka delar av eller hela bidraget i 
efterhand. Studenter som läser sista terminen på högskolan och som sedan under 
hösten får ett arbete är ett exempel på personer som med tolvmånaders 
periodisering riskerar återbetalning. Den som på samma sätt först haft ett arbete 
under årets åtta första månader kan sedan heller inte, om behov uppstår, ansöka 
om bostadsbidrag för de sista fyra månaderna om personen redan tjänat för mycket 
pengar tidigare under året.  Den nya individuella månatliga 
arbetsgivardeklarationen möjliggör nu en annan bidragskonstruktion med en mer 
flexibel periodisering som också får till följd att bidragets karaktär renodlas mer till 
att vara just ett bidrag som den sökande får under den tid som den sökande 
behöver bidraget. Bostadsbidraget betalas nu i regel ut månaden efter det att rätt 
till bostadsbidrag uppstått. Med det nya förslaget får den försäkrade bostadsbidrag 
också för den månad man lämnar in ansökan men utbetalningen kommer månaden 
efter. Bidrag utbetalas som längst i tolv månader och som kortast för en månad. I 
det nya förslaget beräknar Försäkringskassan den bidragsgrundande månatliga 

Förslag: Bostadsbidrag lämnas från och med samma månad då rätten till bidraget har 
uppkommit. Bostadsbidrag lämnas till och med den månad rätten till bidrag har ändrats 
eller upphört. Bidrag lämnas som längst för tolv månader och som kortast för en 
månad. Bostadsbidraget betalas i regel ut månaden efter det att rätt till bostadsbidrag 
uppstått och löpande månadsvis i efterskott.                        
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inkomsten på ett genomsnitt av inkomst av tjänst under de tre månader som 
föregår prövningsmånaden.  
 
Skäl som eventuellt skulle tala mot ett månatligt bostadsbidrag är att det då skulle 
skapa incitament att inte ta ett arbete enstaka månader utan istället få bidrag. 
Samtidigt kan inte Försäkringskassan se någon fungerande konstruktion som inte 
skuldsätter människor utan att periodisera mer flexibelt än idag.  
 
Försäkringskassan bedömer att eventuella nackdelar med en ändrad periodisering 
är små jämfört med de fördelar i övrigt som förslaget har med bland annat minskad 
skuldsättning och potentiella besparingar för staten.  
 
Försäkringskassan föreslår ingen ändring i 96 kap. 13 § SFB, som säger att ett beslut 
om bidrag längst får avse tolv månader. Det finns egentligen inga lagtekniska hinder 
mot att besluta om bostadsbidrag för längre tid, men det finns fördelar med 
begränsningen. För det första är chansen större att eventuella fel upptäcks innan 
alltför lång tid har gått och eventuella återkrav blir därför mindre än de skulle bli om 
fel skulle förbli oupptäckta längre tid. För det andra tydliggör det att 
bostadsbidraget är tänkt som ett tillfälligt stöd, inte ett permanent. Å andra sidan 
ökar handläggningen ju oftare beslut måste fattas. Försäkringskassan anser att en 
begränsning till tolv månader är en bra avvägning mellan de olika intressena.  
 

6.2 Månatlig beräkning av bidragsgrundande inkomst  

 

Förslag: Inkomst av tjänst inom den bidragsgrundande månatliga inkomsten 
beräknas på ett genomsnitt av inkomst av tjänst under de tre månader som 
föregår prövningsmånaden. Inkomst av näringsverksamhet, kapitalinkomst 
och andra inkomster som beskattas inom den bidragsgrundande månatliga 
inkomsten beräknas genom att använda senast taxerade inkomst och dividera 
inkomsten med tolv. De uppgifter om inkomst som kan hämtas från Centrala 
studiestödsnämnden och Försäkringskassan inhämtas automatiskt. Andra 
uppgifter om inkomst, som inte finns hos någon myndighet, uppges av den 
försäkrade och beräknas som inkomst av tjänst. Inkomst av förmögenhet 
inom den bidragsgrundande inkomsten beräknas på samma sätt som tidigare 
men delas med tolv för att få fram månatlig bidragsgrundande inkomst. 
Möjligheten att göra avdrag, till exempel reseavdrag, på inkomst av tjänst 
avskaffas.  
 
För att undvika missbruk av systemet införs en så kallad ventil; hushåll som 
har en bidragsgrundande inkomst på 500 000 kronor eller mer under ett 
kalenderår har inte rätt till bostadsbidrag det året.  
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Skälen för Försäkringskassans förslag: När löpande uppgifter om inkomst av tjänst 
blir tillgängliga månadsvis genom arbetsgivardeklarationerna öppnar det för 
förändringar av bostadsbidragets konstruktion. Arbetsgivardeklarationer gäller för 
alla arbetsgivare från 1 januari 2019 med början för arbetsgivare med fler än 15 
anställda den 1 juli 2018. Verktyg som andra förvaltningsmyndigheter kan använda 
för hämtning av månadsuppgifter kommer tidigast att finnas tillgängliga från den 1 
juli 2019. IT-utvecklingskostnader för Försäkringskassan kan komma att utredas 
längre fram. Uppgifterna från arbetsgivarna kommer att vara tillgängliga den 26:e i 
månaden efter intjänandet. Det finns ingen juridisk bundenhet för arbetsgivarna 
med uppgifterna i arbetsgivardeklarationerna som därmed har möjlighet att ändra 
uppgifterna i efterhand. Uppgifterna bör ändå accepteras som ett ”sant värde” som 
bidraget kan grunda sig på. Om uppgifterna senare visar sig ha varit felaktiga kan 
det lösas med återkravsreglerna15 eller med rättelse med stöd av 113 kap. 3 § SFB.  
 
Ett av de största bekymren med bostadsbidraget idag är att årsinkomsten ska 
beräknas preliminärt det år ansökan gäller. Med direktåtkomst till information från 
Skatteverket om mottagarnas inkomst av tjänst kompletterat med uppgifter från 
mottagarnas årliga deklarationer, information om bidrag från Centrala 
studiestödsnämnden och information om etableringsersättning från 
Försäkringskassan kan beslut om bostadsbidrag fastställas och behöver inte längre 
vara preliminärt med avstämning.  
 
Inkomst av näringsverksamhet inom den bidragsgrundande månatliga inkomsten 
beräknas genom att använda senast taxerade inkomst av näringsverksamhet och 
dividera inkomsten med tolv. Inkomst av förmögenhet och kapitalinkomst inom den 
bidragsgrundande inkomsten beräknas på samma sätt som tidigare men delas med 
tolv för att få fram månatlig bidragsgrundande inkomst. Möjligheten att göra 
reseavdrag på den månatliga bidragsgrundande inkomsten avskaffas. 
 
En person kan ha varierande inkomster från månad till månad. Det nuvarande 
årsbaserade bostadsbidraget medför att skillnader från månad till månad jämnas ut. 
En övergång till att bara se på en månads inkomst av tjänst skulle ha fördelen att 
rätten till bostadsbidrag snabbt skulle uppstå när behovet uppstår vid en 
inkomstsänkning, men orimliga resultat skulle kunna bli följden. En rimlig 
kompromiss mellan intressena av att bostadsbidraget bör grundas på så aktuella 
uppgifter som möjligt och intresset av att säkra att bostadsbidraget betalas utifrån 
inkomster som på ett representativt sätt speglar den försäkrades ekonomi är att 
lägga ett snitt av tre månaders inkomst av tjänst till grund för den bidragsgrundande 
inkomsten. Ett alternativ skulle kunna vara ett system med utbetalning efter 
uppskattad inkomst månad ett. Månad tre görs en avstämning och om 
bostadsbidraget blev för högt månad ett kvittas det för mycket utbetalda. Det 

                                                 
15 108 kap. 2 § SFB 
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alternativet innebär dock en mer komplicerad handläggning och avstämningskrav 
skulle fortfarande uppstå, om än med lägre belopp än idag. 
 
Tabell 2 Generell process för beräkning av bostadsbidrag  
 

Inkomsterna för dessa tre 
månader (medelvärde) avgör 

inkomsten för prövningsmånaden. 
Prövningsmånad 

Utbetalningsmånad för 
prövningsmånad 

-3 -2 -1 0 1 

Månad 

 
Att ansöka om bostadsbidrag enligt förslaget kommer att skilja sig till viss del 
jämfört med att ansöka om det nuvarande bostadsbidraget. Ansökan skickas in till 
Försäkringskassan på sedvanligt sätt samtidigt som den sökande inte behöver 
uppge inkomst till myndigheten utan de inkomstuppgifter som kan hämtas från 
olika myndigheter, hämtas automatiskt från Skatteverket, Centrala 
Studiestödsnämnden och Försäkringskassan. Den sökande behöver på heder och 
samvete uppge vissa uppgifter själv, till exempel boendekostnad och eventuella 
förmögenheter.  
 
Ansökan kommer in månad 0 till myndigheten och inkomst av tjänst, som är den 
vanligast förekommande inkomsten, bestäms av de uppgifter som arbetsgivarna 
deklarerat in till Skatteverket de tre föregående månaderna. Inkomstuppgifterna 
hämtas in automatiskt och ett medelvärde för dessa tre månader används som 
bidragsgrundande inkomstuppgift. Utbetalning för månaden som bidraget ansökts 
för (prövningsmånaden) sker månaden efter. I nuvarande bestämmelser är det inte 
möjligt att få bostadsbidrag samma månad som bidraget söks, om man söker senare 
än den första dagen i månaden.  Det blir kortsiktigt en högre kostnad för staten då 
även ansökningsmånaden blir en kostnad.  
 
Då inkomstuppgifterna för exempelvis juni inkommer den 26:e juli gör det att 
utbetalning kan göras först i augusti. En negativ konsekvens av denna tröghet i 
systemet är att man inte får bostadsbidrag direkt vid en plötslig inkomstförlust men 
får det lite längre än man egentligen kanske hade behövt bidraget. Fördelen med 
detta alternativ är att det inte genererar några kvittningar eller återkrav på grund av 
ändringar i inkomsten. Bostadsbidraget betalas slutligt på en gång och de enda 
återkrav som kommer att bli aktuella är vanliga felutbetalningar av den typ som 
förekommer inom alla socialförsäkringsförmåner. 
 
Någon avstämning i efterhand sker inte i detta system utan Försäkringskassan 
godtar de uppgifter som arbetsgivaren lämnat in till Skatteverket som 
bidragsgrundande uppgifter. Om uppgifterna hos Skatteverket ändras i efterhand 
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kan också Försäkringskassan göra en ny beräkning av den bidragsgrundande 
inkomsten för den enskilde och den enskilde kan på samma sätt begära att de 
ändrade uppgifterna ska leda till en omräkning av bostadsbidraget i efterhand.  
 
Man kan ställa sig frågan om möjligheten för den enskilde att planera sin ekonomi 
ökar eller minskar med förslaget. Idag får mottagaren av bostadsbidrag samma 
summa i preliminärt bostadsbidrag varje månad vilket är positivt. Men risken är 
påtaglig att den enskilde får ett återkrav efter avstämningen. Försäkringskassan 
anser därför att det sammantaget är positivt för förutsebarheten att den enskilde 
får rätt summa på en gång, även om summan kan variera från månad till månad. 
Det kan tilläggas att om bostadsbidraget blir mindre än vanligt kommer det oftast 
att bero på att inkomsterna av tjänst under de närmaste föregående månaderna har 
varit högre än vanligt.  
 
Försäkringskassan kommer att ha direktåtkomst till de uppgifter som finns hos 
Skatteverket; det vill säga månadsvisa uppgifter om intäkt av tjänst samt uppgifter 
från den senaste taxeringen. Det rör sig om överskott i inkomstslaget 
näringsverksamhet, överskott i inkomstslaget kapital, skattepliktiga inkomster enligt 
5 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och del av 
barns inkomst av kapital. Försäkringskassan kommer också att ha tillgång till 
uppgifter om hur mycket etableringsersättning som betalas ut varje månad. Vi 
bedömer att det räcker om Försäkringskassan får uppgifter på medium för 
automatiserad behandling från Centrala Studiestödsnämnden för de ersättningar 
som betalas ut av den (studiemedel i form av studiebidrag enligt 3 kap. 
studiestödslagen [1999:1395] och studiestartsstöd enligt lagen [2017:527] om 
studiestartsstöd, utom de delar som avser tilläggsbidrag). Sådana inkomster som 
inte kan kontrolleras (inkomst som på grund av 3 kap. 9–13 §§ inkomstskattelagen 
[1999:1229] eller skatteavtal inte ska tas upp som intäkt i inkomstslaget 
näringsverksamhet, tjänst eller kapital och skattefria stipendier över 3 000 kronor 
per månad) kan uppges per månad istället för per år. Förmögenhet anses dock bäst 
att beräkna per år. 
 
För att undvika missbruk av systemet införs en så kallad ventil; hushåll som har en 
bidragsgrundande inkomst på 500 000 kronor eller mer under ett kalenderår har 
inte rätt till bostadsbidrag det året. Syftet med ventilen är att undanta personer 
med höga men oregelbundna inkomster från rätten till bostadsbidrag. Det spelar 
ingen roll om den eller de försäkrade har uppsåt att fuska med bidraget; ventilen är 
tillämplig både när inkomsterna varierar av naturliga skäl och när någon till exempel 
har bett sin arbetsgivare om att få lön en gång i halvåret istället för varje månad.  
 
Inkomster i inkomstslaget tjänst ingår i den bidragsgrundande inkomsten utan 
avdrag. Att bara låta överskottet ingå skulle innebära att den enskilde fick 
tillgodoräkna sig avdraget två gånger, både i beräkningen av bostadsbidraget och i 
samband med taxeringen. Det skulle även innebära praktiska svårigheter för 
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Försäkringskassans handläggare att fastställa avdrag. Det alternativet bedöms inte 
vara realistiskt. Ett annat alternativ är att ta avdragen från den senaste taxeringen, 
men avdragen är i så fall inte så aktuella. Eftersom avdragen beaktas i taxeringen 
anser Försäkringskassan att det bästa alternativet är att låta inkomst av tjänst utan 
avdrag ingå i den bidragsgrundande inkomsten. 
 
Vi anser dock att det finns skäl att behandla inkomst av näringsverksamhet och 
kapital annorlunda, och bara låta överskottet ingå i den bidragsgrundande 
inkomsten. Dels beror det på att uppgifterna hämtas från den senaste taxeringen 
och i den har Skatteverket bedömt avdragen, vilket gör det möjligt att ta hänsyn till 
dem på ett annat sätt, dels har näringsidkare typiskt sett så stora avdrag att de inte 
skulle kunna få bostadsbidrag om inkomst av näringsverksamhet behandlades som 
andra inkomstslag.  
 
Att Försäkringskassan föreslår en genomgripande reform på det här sättet och inte 
bara en höjd nivå för efterskänkning av återkrav beror bland annat på att för att ens 
nå de 25 procent som gjort minst felskattningar så krävs att nivån för 
efterskänkning höjs från idag 1 200 kronor till ca 3 000 kronor i återkrav (tabell 6). 
För att nå 50 procent av de som gjort de lägsta felskattningarna så krävs att nivån 
höjs till ca 5 300 kronor (tabell 6). Försäkringskassan anser således att det inte är en 
rimlig väg att gå utan att det är bättre med att stämma av inkomstuppgifterna mot 
skatteverkets uppgifter redan före utbetalning istället.  
 

6.3 Särregleringen för återkrav av bostadsbidrag avskaffas 

Skälen för Försäkringskassans förslag: För de flesta förmånerna i SFB görs en 

prövning enligt 108 kap. 2 § SFB innan beslut om återkrav fattas. Den som har 

orsakat att pengar har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp genom att 

lämna oriktiga uppgifter eller genom att inte ha fullgjort sin uppgifts- eller 

anmälningsskyldighet kan bli återbetalningsskyldig. Detsamma gäller om ersättning i 

annat fall har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som fått 

ersättningen har insett eller skäligen borde ha insett detta. Denna prövning görs 

dock inte överhuvudtaget när det gäller bostadsbidraget eftersom här gäller strikt 

återbetalningsskyldighet (se 108 kap. 9 § andra stycket). Cirka en tredjedel av 

återkraven betalas inte tillbaka. Dessa personer hamnar ofta hos Kronofogden som 

vanligtvis inte heller kan driva in medlen då de faktiskt inte finns. Dagens system 

kan innebära återbetalning retroaktivt trots att behov funnits av bidraget del av 

året. Vid sådan återbetalning får bidraget karaktären av ett dåligt lån utan 

Förslag: Samma regler om förutsättningar för återkrav och eftergift ska gälla för 
bostadsbidrag som för andra förmåner i SFB. 
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kreditprövning och dessutom med kort avbetalningstid till en ekonomiskt svag 

grupp i samhället. 

Generellt gäller att om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis 

efterge krav på återbetalning. För att Försäkringskassan ska kunna pröva rätten till 

eftergift av en skuld i bostadsbidrag måste den sökande och dennes medsökande ha 

fullgjort anmälningsskyldigheten enligt 110 kap. 46 och 47 §§ SFB. Om de inte har 

anmält ändrade förhållanden kan frågan om eftergift ändå prövas om de inte 

skäligen borde ha insett att de var skyldiga att göra en sådan anmälan (108 kap. 14 

§ SFB).  

Om hushållet medvetet eller av oaktsamhet lämnat felaktiga uppgifter till grund för 

bedömningen av rätten till bostadsbidrag, får kravet på återbetalning inte efterges 

(108 kap. 13 § SFB). 

Det är avstämningskonstruktionen som är skälet till de hårdare reglerna för 

bostadsbidraget. När avstämningen försvinner är det rimligt att samma regler gäller 

för återbetalningsskyldighet och eftergift för bostadsbidraget som för andra 

förmåner i SFB. 

6.4 Bostadsbidraget individualiseras 

Skälen för Försäkringskassans förslag: En grund inom socialförsäkringen är att 
förmånerna är individuella. Det enda undantaget är bostadsbidraget, som beviljas 
till makar eller sambor gemensamt. En följd av att bostadsbidraget beviljas till båda 
gemensamt är att makarna är solidariskt återbetalningsskyldiga vid krav på 
återbetalning. Följden kan bli, och blir ofta, att Försäkringskassan återkräver den 
ena maken på hela återbetalningsbeloppet. När återkrav ska ställas där makar är 
solidariskt återbetalningsskyldiga så är risken större att kvinnan får betala hela 
återkravet eftersom det oftast är kvinnors konto som bidraget går in på och kvinnor 
oftare har ärenden hos Försäkringskassan mot vilka återbetalningen kan kvittas. 
 
Försäkringskassans bemötande ska präglas av jämlikhet och jämställdhet i mötet 
med alla människor. Den präglingen går inte ihop med det solidariska 
betalningsansvaret som uppfattas som djupt orättvist, vilket förmedlas i de många 
telefonkontakter som Försäkringskassan får i frågan. Därför föreslår 
Försäkringskassan att den solidariska återbetalningsskyldigheten upphör. Istället 
bör bostadsbidraget individualiseras och delas både som utbetalning och vid 
eventuellt återkrav. 
 

Förslag: Det månatliga bostadsbidraget beräknas utifrån hushållets 
gemensamma ekonomiska situation men beviljas individuellt med  
hälften var av det beviljade beloppet. 
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Både kvinnor och män vill gärna betala sin del men ogärna hela delen. Har det blivit 
för lite utbetalt i bidrag blir det också problem om makar har flyttat isär då 
inbetalningen går till den av makarna som fått bidraget tidigare, och som kanske 
inte delar med sig av den extra utbetalningen till den flyttade 
parten16. Försäkringskassan menar att en gemensam utbetalning inte är förenlig 
med jämställdhetsperspektivet. Problemen vid en eventuell återbetalning av 
bidraget med det solidariska återkravet är extra stora när makarna har separerat 
efter det att gemensamt bostadsbidrag har betalats ut.17 I Försäkringskassans 
antikrångelkatalog från 2014 fanns också förslagen med.18 Där beskrivs att 
förmånerna inom socialförsäkringen är individuella, undantaget är bostadsbidraget 
som beviljas gemensamt.  
 
Hanteringen av solidariska krav skapar en mängd problem vid indrivningen och att 
kraven är solidariska medför därför inte en sådan fördel som man skulle kunna tro 
för staten när det gäller att få tillbaka pengarna. Det är också svårt, när mottagarna 
har separerat, att göra en uppdelning av skulden rättvis, eftersom mottagarna kan 
ha lagt upp sin ekonomi på olika sätt medan de levde tillsammans.  
 
Ett regresskrav uppkommer så fort en av de solidariskt betalningsansvariga har 
betalat mer än sin andel av den gemensamma skulden. Eftersom var och en svarar 
för hela skuldbeloppet delas ansvaret lika efter huvudtalet19. Ansvaret för att få 
tillbaka pengarna från den andra gäldenären läggs därmed på parten som betalat in 
fordran vilket kan uppfattas som dubbel orättvis börda. Hotbilder kan uppstå i 
samband med det solidariska betalningsansvaret. Med dagens regler är det inte 
möjligt att dela upp ett solidariskt krav, inte ens när det är mycket olämpligt att 
makarna har ett gemensamt ärende hos Försäkringskassan20. 
 
Bostadsbidraget till makar och sambor bör därför beviljas med hälften vardera av 
det framräknade gemensamma bostadsbidraget. Detta innebär att varje make får 
sin del av bostadsbidraget, och då också blir skyldig att betala tillbaka hälften av det 
som betalats ut för mycket.  
 
En stor del av dessa återbetalningsproblem kommer att försvinna när 
konstruktionen med avstämning försvinner. Men återkrav kommer fortfarande att 
förekomma och därför finns ett behov av att göra bostadsbidraget individuellt. Det 
är främst en rättvise- och jämställdhetsfråga, men skulle också underlätta 
handläggningen i indrivningsledet.  
 
                                                 
16 Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag ”Försäkringskassans förslag för minskat krångel” 

2012 
17 Ibid 
18 Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag, ”Fler förslag för minskat krångel” december 2014 
19 Kronofogdemyndighetens ställningstagande, Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i 

skuldsaneringsärenden oktober 2016 
20 Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag, ”Fler förslag för minskat krångel” december 2014 
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6.5 Ikraftträdande 
 
 
 
 

Skälen för Försäkringskassans förslag: En förutsättning för att de föreslagna 
reglerna ska kunna börja gälla är att alla arbetsgivare har börjat lämna 
arbetsgivardeklarationer till Skatteverket. Det beräknas inträffa den 1 juli 2019. 
Samtidigt behöver de olika berörda myndigheterna tid på sig att utveckla sina IT-
system med hänsyn till reformen. Lagen föreslås därför träda i kraft den 1 januari 
2020.  
 
Pågående ärenden, det vill säga ärenden där bostadsbidrag har börjat betalas ut, 
bör handläggas enligt nu gällande bestämmelser. Har ansökan kommit in men inte 
hunnit leda till utbetalning ska ärendet handläggas enligt de nya reglerna. 
  

Förslag: Lagen träder i kraft den 1 januari 2020. Äldre bestämmelser ska 
gälla för de bostadsbidrag som har börjat betalas ut före detta datum.  
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7 Konsekvenser av det nya bostadsbidraget 
 

7.1 Konsekvenser för enskilda 
 
Förslaget innebär en kraftigt minskad risk för skuldsättning bland hushållen. Som 
tidigare utvecklats i kapitel fem så finns det ett samband mellan fattigdom och 
ohälsa. En minskad skuldsättning kan därmed förbättra den psykiska och fysiska 
hälsan framförallt hos ekonomiskt svaga barnfamiljer. Minskad skuldsättning kan 
också leda till ett ökat arbetskraftsdeltagande och ett lägre utanförskap i samhället 
och kan i viss utsträckning även avlasta socialtjänsten och hälso- och sjukvården.  
 
Skuldsättningen drabbar alla i hushållet och därmed även barnen. Förslaget om ett 
moderniserat bostadsbidrag ligger i linje med regeringens strategi kring att minska 
överskuldsättningen där särskild hänsyn ska tas bland annat till barn och unga. 
  

7.1.1 Förmånstiden 
Reformförslaget innebär att rätten till bostadsbidrag inte alltid uppstår omedelbart 
vid en snabb inkomstsänkning. Då inkomstuppgifterna från Skatteverket blir 
tillgängliga för Försäkringskassan den 26:e varje månad efter att inkomsten 
intjänades kan bidraget betalas ut först månaden därefter. Dagens system innebär 
att utbetalning inte normalt kan ske för första månaden som rätten till 
bostadsbidrag uppstår vilket ändras i det nya systemet. De sökande som har rätt till 
bidraget får med det nya förslaget bostadsbidrag även för ansökningsmånaden som 
betalas ut retroaktivt månaden efter. Inkomstuppgifterna som Försäkringskassan 
kommer att få ta del av genom arbetsgivardeklarationerna redovisas som en 
totalsumma. Skattepliktiga förmåner som traktamenten eller fri bil ska inte räknas 
in i beräkningen för bostadsbidrag och ska inte heller sammanräknas med 
inkomstuppgiften i arbetsgivardeklarationen.  
 
Nuvarande bostadsbidrag beviljas som ett preliminärt bidrag som beräknas utifrån 
hela kalenderårets inkomst. Det innebär att inkomster före, under och efter de 
månader i kalenderåret som bidraget avser, ligger till grund för beräkningen. Det 
slutliga bostadsbidraget bestäms i efterhand när inkomsttaxeringen är klar. Om 
hushållet har fått för lågt preliminärt bidrag görs en tilläggsutbetalning och om det 
har fått för högt preliminärt bidrag blir hushållet återbetalningsskyldigt. Med det 
nya förslaget blir det möjligt att söka bostadsbidrag för endast en del av året. Vissa 
personer som idag inte har rätt att få bostadsbidrag, för att årsinkomsten är för hög, 
kan därmed få möjlighet att få rätt till förmånen under delar av året.  
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7.1.2 Skuldsättning och återbetalning 
Utifrån förslaget får enskilda inte preliminärt bostadsbidrag, de får beslutade 
bostadsbidrag som de har rätt till på en gång vilket minskar risken för att de blir 
återbetalningsskyldiga.  
 
2015 års avstämning och beslut om slutgiltigt bostadsbidrag för alla 
bostadsbidragstagare i Sverige visade att i genomsnitt blev drygt 36 procent (se 
tabell 3) av alla hushåll som haft bidraget återbetalningsskyldiga och då i 
genomsnitt med 7 600 kronor per hushåll (se tabell 5). Spridningen är stor, den 
undre kvartilen är 2 800 kronor, medianen är 5 286 kronor och den övre kvartilen är 
9 900 kronor (se tabell 6 och 7). Några större länsvisa skillnader i andel hushåll som 
blivit återbetalningsskyldiga finns inte förutom att Stockholms län avviker mot 
övriga län då ca 40 procent av hushållen där blev återbetalningsskyldiga. En av 
Försäkringskassan tidigare gjord kartläggning21 visade att det år 2014 var ca 30 
procent av de som fick bostadsbidrag som blev återbetalningsskyldiga. Av dessa 
blev majoriteten, ca 66 procent, också skuldsatta. Eftersom andelen skuldsatta är 
mycket lägre bland studenter så innebär det att skuldsättningsgraden hos 
barnfamiljer som inte är studerande är högre, ca 72 procent22. 
 
Konsekvensen av dagens system är alltså att en redan ekonomiskt utsatt grupp 
riskerar att bli skuldsatt på grund av ett bidrag som är till för att stärka deras 
ekonomiska situation. Det föreslagna moderniserade bostadsbidraget avser att ta 
bort den stora risken för skuldsättning efter avstämning. Vissa uppgifter kan 
Försäkringskassan inte få automatiskt, exempelvis förmögenhet och inkomst av 
stipendier. Den typen av bidragsgrundande inkomst ska enligt förslaget redovisas av 
den enskilde, men denna typ av inkomster är relativt ovanliga så det är inte särskilt 
många som kommer att behöva lämna manuella uppgifter.  
  

                                                 
21 Svar på regeringsuppdrag ”Kartläggning av överskuldsättning” 20150130 Dnr 008540-2014 
22 Ibid 
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Tabell 3 Hushåll med bostadsbidrag samt differens från ansökan år 2015 

 
Att 13 procent av utbetalat preliminärt bostadsbidrag ska återbetalas, nästan 677 
miljoner kr, blir kännbart för de berörda hushållen som redan har en ansträngd 
ekonomi. Se tabell 4. Ytterligare nästan 30 000 hushåll fick för mycket 
bostadsbidrag men slipper återkrav då det för mycket utbetalda beloppet var lägre 
än 1 200 kronor.  
 
Att så många som 36 procent, nästan 90 000, av hushållen blir 
återbetalningsskyldiga, är ett stort problem i konstruktionen av bidraget. 
Problemen uppstår eftersom det är svårt att beräkna inkomsten i tolv månader om 
personerna i hushållet inte har en stadigvarande regelbunden inkomst. Se tabell 3. 
 
  

Hushållstyper Antal 
Andel (%) 
återbetalning 

Antal 
återbetalning 

Andel (%) extra 
utbetalning 

Antal extra 
utbetalning 

Alla hushåll med 
bostadsbidrag 

244 074 36 89 037 14 34 405 

Endast hemmabarn 162 514 36 58 921 17 27 068 

Hemma- och 
umgängesbarn 

11 941 40 4 756 18 2 095 

Endast umgängesbarn 14 134 32 4 476 11 1 504 

Ungdomshushåll 55 485 38 20 884 7 3 738 

Ensamstående kvinna 132 201 32 42 740 14 18 831 

Ensamstående man 49 663 35 17 135 9 4 463 

Sammanboende 62 210 47 29 162 18 11 111 
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Tabell 4 Genomsnittligt bostadsbidrag, summa och summa återbetalning och 
utbetalning år 2015 
 

Hushållstyper 
Utbetalda 

preliminära belopp 
Andel (%) åter- 

betalning 
Belopp 

återbetalas 
Andel (%) extra 

utbetalning 
Belopp 

utbetalas  

Alla hushåll med 
bostadsbidrag 

5 216 497 155 13 676 646 644 3,1 163 038 148 

Endast 
hemmabarn 

4 326 239 998 12 500 021 292 3,1 134 079 246 

Hemma- och 
umgängesbarn 

296 562 074 13 38 860 286 3,5 10 360 874 

Endast 
umgängesbarn 

213 244 666 15 31 269 255 3,2 6 827 205 

Ungdomshushåll 380 450 417 28 106 495 811 3, 11 770822 

Ensamstående 
kvinna 

3 016 565 503 10 290 406 983 2,8 85 818 239 

Ensamstående 
man 

598 794 625 10 104 051 281 3,1 18 627 769 

Sammanboende 1 601 137 072 18 282 188 381 3,7 58 592 140 

 

 
Tabell 5 Genomsnittligt bostadsbidrag, summa och summa återbetalning och 
utbetalning år 2015 
 

Hushållstyper 
Bidrag/hushåll 
genomsnitt 

Andel (%) åter-
betalning 

Belopp 
återbetalas 

Andel (%) extra 
utbetalning 

Belopp 
utbetalas 

Alla hushåll med 
bostadsbidrag 

21 373 36 7 600 22 4 739 

Endast 
hemmabarn 

26 621 32 8 486 19 4 953 

Hemma- och 
umgängesbarn 

24 836 33 8 171 20 4 946 

Endast 
umgängesbarn 

15 087 46 6 986 30 4 539 

Ungdomshushåll 6 857 74 5 099 46 3 149 

Ensamstående 
kvinna 

22 818 30 6 795 20 4 557 

Ensamstående 
man 

12 057 50 6 072 35 4 174 

Sammanboende 25 738 38 9 677 20 5 273 

 
I tabell 5 redovisas summan som de olika hushållstyperna ska betala tillbaka 
respektive få utbetalt. Till exempel av drygt 132 000 ensamstående kvinnor ska i 
genomsnitt återbetala 30 procent det utbetalade bidraget. Av de nästan 50 000 
ensamstående männen ska 50 procent återbetala det utbetalade bidraget. 
 



 

 

SKRIVELSE TILL REGERINGEN 
 
33 (42) 

 Datum   

 
 

2018-01-22 Diarienr: 053107-2017 

 

 
Postadress Kundcenter för privatpersoner Faxnummer Bankgiro 

Försäkringskassans inläsningscentral 
839 88 Östersund 

0771-524 524  738-8036 

Internet Kundcenter för partner  Org.nr 

www.forsakringskassan.se 0771-17 90 00  202100-5521 

 

Förslaget förväntas också få betydelse för de sju procent av återkraven som inte är 
avstämningskrav. Dessa beror i två tredjedelar av fallen på att den försäkrade inte 
har anmält ändringar i tid. I så fall kan man idag bara få eftergift om man inte 
skäligen borde ha insett att det fanns en anmälningsskyldighet (se 108 kap. 14 § 
SFB). När särregleringen för bostadsbidrag i återkravssammanhang tas bort kan en 
mer flexibel bedömning göras av eftergift i dessa ärenden. Det kommer att minska 
mängden återkrav. En annan stor grupp, ca 28 procent av de återkrav som inte är 
avstämningskrav, beror på fel från Försäkringskassans sida. Dessa felutbetalningar 
kommer att minska när automatiseringen ökar.  
 
Idag är makar (eller sambor) som gemensamt ansökt om och beviljats bostadsbidrag 
i rättslig mening solidariskt ansvariga att betala tillbaka för mycket utbetalt bidrag. 
Det kan leda till orättvisa resultat i det enskilda fallet. I detta förslag görs bidraget 
individuellt. Därmed blir även återbetalningsskyldigheten individuell. Detta förslag 
har en positiv inverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män eftersom det i 
oproportionerligt stor utsträckning är kvinnor som betalar de solidariska kraven 
idag. 
 
År 2015 blev ca 90 000 hushåll återbetalningsskyldiga för bostadsbidrag och samma 
år inkom ca 16 000 ansökningar om eftergift.  

Den årliga avstämningen sker i stort sett maskinellt men i vissa ärenden så sker 
avstämningen manuellt (ca 2,5 procent av ärendena). Det kan handla om att det 
finns ofullständiga uppgifter om inkomst av näringsverksamhet eller att 
taxeringsuppgifter saknas i skatteregistret m.m. Av de 6 057 ärenden som 
avstämdes manuellt år 2017 så inkom en begäran om eftergift i 1 458 ärenden (24 
procent). Av dessa ärenden så blev det helt avslag i 1 382 ärenden (95 procent). 
Avslagsfrekvenser saknas i de maskinellt avstämda ärendena men det är rimligt att 
anta att den är mycket hög där också. 

I tabell 6 redovisas spridningen av utbetalade bostadsbidrag som efter avstämning 
krävs tillbaka av Försäkringskassan. I tabell 5 ovan visas medeltalet 7 600 kronor 
som ska återbetalas när man ser till alla hushåll som fått bostadsbidrag. Den mest 
vanliga summan, medianen, är nästan 5 300 kronor. 75 procent av hushållen i hela 
gruppen ska betala tillbaka mellan 2 800 kronor och 9 900 kronor och ser man på de 
hushåll som har barn så ökar återbetalningssumman i den övre kvartilen. 
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Tabell 6. Återbetalningsskyldiga hushåll. 

Hushållstyper Undre kvartil Median Övre kvartil 

Samtliga 2 800 5 286 9 900 

Endast hemmabarn 3 000 5 899 11 361 

Hemma- och umgängesbarn 2 948 5 799 10 731 

Endast umgängesbarn 2 783 5 202 9 495 

Ungdomshushåll 2 500 4 145 6 732 

Ensamstående kvinna 2 621 4 800 8 808 

Ensamstående man 2 600 4 622 7 867 

Sammanboende 3 416 6 907 13 123 

Tabell 7 redovisar spridningen av summorna som de hushåll som efter avstämning 
har fått för lite bostadsbidrag. Spridningen är mindre för hushåll som får extra 
utbetalning än för de hushåll som återkrävs. För nästan alla hushållstyper är den 
vanligaste summan som utbetalas 3 500 kronor. När man ser på samtliga 
hushållstyper får 75 procent extra utbetalningar på mellan drygt 2000 kronor och 
drygt 5 800 kronor.  
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Tabell 7. Hushåll som får extra utbetalning. 

Hushållstyper Undre kvartil Median Övre kvartil 

Samtliga 2 047 3 356 5 849 

Endast hemmabarn 2 109 3 516 6 144 

Hemma- och umgängesbarn 2 146 3 568 6 152 

Endast umgängesbarn 1 962 3 202 5 999 

Ungdomshushåll 1 783 2 522 3 948 

Ensamstående kvinna 2 035 3 317 5 694 

Ensamstående man 1 917 2 970 5 213 

Sammanboende 2 142 3 608 6 474 

 

7.1.3 Studenter 
Sista året som en person studerar dvs. innan studenten oftast övergår till 
arbetskraften kan studierna ta slut i juni och studenten kan börja arbeta någon 
månad efter. Hade studenten bostadsbidrag under första halvan av året kan det 
leda till återbetalningsskyldighet eftersom inkomsten under senare halvan av året 
kan vara så hög att studenten inte hade rätt till något bostadsbidrag alls det året, 
trots att studenten hade behov av bidraget under den första halvan av året. 
Bidraget får i så fall karaktären av ett lån snarare än ett bidrag.  Med det nya 
systemet återfår bidraget sin karaktär som just bidrag eftersom studentens period 
med bidrag endast beräknas under den period som studenten behöver bidraget. 
Skuldsättningen och återbetalningen för denna grupp bör således minska i den nya 
konstruktionen. År 2015 var det i gruppen ungdomshushåll drygt 55 000 hushåll 
som fick i genomsnitt 6 857 kr var i bostadsbidrag. 20 884 av dem blev 
återbetalningsskyldiga, i genomsnitt med 5 099 kr var och 3 738 hushåll fick 3 149 kr 
ytterligare.  
 

7.1.4 Egna företagare 
Hushåll som har inkomst av näringsverksamhet ska lägga in sin senast taxerade 
årsinkomst före skatt dividerat med tolv för att få fram en månadsinkomst vilket är 
en förenkling då företagaren inte behöver spekulera om sin inkomst tolv månader 
framåt.  
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7.2 Konsekvenser för staten  
 

7.2.1 Felaktiga utbetalningar 
I dagens system skattar den enskilde sina kommande framtida inkomster själv i 
ansökningsförfarandet och dessa stäms av minst ett år senare. I det nya föreslagna 
systemet får Försäkringskassan ett mer verifierat värde att beräkna en preliminär 
utbetalning på samt att utbetalning sker efter avstämning mot detta värde vilket i 
sig minskar de felaktiga utbetalningarna dramatiskt.  
 
Försäkringskassans tillgång till uppgifter per betalningsmottagare i 
arbetsgivardeklarationer ökar förutsättningarna för kontroller i syfte att förhindra 
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Tillgång till uppgifterna kan också 
antas leda till fler korrekta beslut och en snabbare handläggning. Uppgifter för att 
beräkna bostadsbidrag idag består av inkomster, även skattefria inkomster så som 
exempelvis stipendier, för hela kalenderåret, antal barn, boendekostnad och 
bostadsstorlek. I det moderniserade bostadsbidraget behöver uppgifter som kan 
hämtas från Skatteverket, Centrala Studiestödsnämnden eller Försäkringskassan 
inte anges. Enbart andra uppgifter behöver anges av den försäkrade. Det minskar 
risken för fel.  
 
Avstämningsförfarandet idag innebär att Försäkringskassan varje år identifierar att 
ca 125 000 hushåll fått felaktiga utbetalningar. Ca en tredjedel har fått för mycket 
och ca 28 procent har fått för lite pengar och detta ska då regleras i efterhand cirka 
ett till två år efter att utbetalningarna skett. Dessa felaktiga utbetalningar beräknas 
försvinna i det nya moderniserade systemet. Att den enskilde inte direkt behöver 
styrka sina boendekostnader kommer att skapa en del felaktiga utbetalningar där 
det kan handla om att en enskild exempelvis sätter upp kostnader som inte ska ingå 
i hyran som hyreskostnad. För en ensamstående tvåbarnsförälder som har en hyra 
på 5 800 kronor per månad så spelar det ingen roll hur mycket denna försöker att få 
upp hyreskostnaden eftersom bidragsbeloppet inte blir högre för det.  
 

7.2.2 Utveckling av ny kontrollstruktur 
Förslaget ställer krav på en mer utvecklad kontrollstruktur som systematiskt 
implementeras i ärendehandläggningen. Inbyggda kontroller i 
handläggningsprocessen behöver införas direkt mot Skatteverket och Centrala 
Studiestödsnämnden. Inkomst och folkbokföring m.m. kontrolleras löpande som en 
del av handläggningen oavsett om den sker maskinellt eller manuellt. 
 
En mer riskbaserad kontroll behöver införas där urval för kontrollåtgärder styrs av 
relativa risker och sannolikhet för missbruk av bidraget. Med hjälp av Ramverk för 
bedömning av Kundbehov och Risk (RaKuR) införs kontroller före utbetalning 
automatiskt på sökanden där riskbeteende har identifierats statistiskt. Som exempel 
kanske alla barnfamiljer med en hyra mellan 3 000 kr och 5 500 kr per månad väljs 
ut att före första utbetalning styrka sitt boende och sin hyreskostnad om det är 
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sannolikt att det finns risk för att just den gruppen försöker höja sin hyreskostnad i 
syfte att få ett högre bostadsbidrag. Var riskerna finns, vilka konsekvenser riskerna 
innebär samt hur sannolika de är uppskattas genom att statistiskt bearbeta ett 
slumpmässigt kontrollurval av ärenden. Det mer riskbaserade urvalet för kontroll 
kalibreras med utgångspunkt i resultatet från de slumpmässiga kontrollerna.  
 
Ett riskbaserat urval ställer krav även på ett slumpmässigt urval och kontroll före 
utbetalning. Denna variant av smartare kontroller ersätter till viss del den mer 
slentrianmässiga kontrollen av samtliga hyresavier etc. som ofta är helt verkningslös 
när det gäller att hitta missbruk av bidraget. I de mer riskbaserade kontrollerna 
behöver utredningarna istället fördjupas eftersom hyresavier och hyreskontrakt 
idag lätt kan förfalskas. Mer riktade och fördjupade kontroller är mer effektiva än 
breda och ytliga kontroller. 
 
RaKuR kontrollerar samtidigt: Verkställda eller kommande utbetalningar av 
skattepliktiga förmåner som Försäkringskassan betalar ut, studiemedel och 
etableringsersättning samt barn 17-20 år. RaKuR är obligatoriskt att använda, ett 
ärende kan inte avslutas om inte RaKuR har anropats.  
 
Införandet av en inkomstgräns, en ventil, på ett samtidigt inkomsttak på 500 000 
kronor innebär att hushåll med högre inkomster inte kan sätta i system att bara få 
löneutbetalningar vissa månader i syfte att maximera bidraget utan detta kan då 
hittas inom ramen för de utvecklade riskbaserade kontrollerna.  
 

7.2.3 Bidragskostnader 
Eftersom ansökningsmånaden i det nya systemet genererar rätt till bostadsbidrag så 
tillkommer kostnader på en månadsutbetalning för hushåll som inte haft 
bostadsbidrag året innan och som inte hade rätt till bostadsbidrag från den första 
dagen i månaden i dagens system. Kostnaden uppstår inte första året eftersom den 
skjuts framåt och uppstår inte förrän ett hushåll lämnar systemet då hushållet får 
en ”extra” utbetalning för den sista månaden som en följd av retroaktiviteten.  
 
Det finns också en ökad bidragskostnad i form av att den förändrade 
periodiseringen innebär att fler kan söka bostadsbidrag i det nya systemet vilket 
sannolikt ökar bidragskostnaderna. Troligen blir det mest 
ungdomshushåll/studenter som kommer att öka sitt nyttjande. Samtidigt är det 
rimligt att anta att de nytillkomna ungdomshushållen söker för en kortare period än 
de som är i systemet idag.  
 
År 2015 betalades 555 miljoner kronor ut för att återkrävas efter avstämningen den 
31 mars 2016. Ett år senare hade 40 procent betalats. I tidigare undersökningar har 
det visat sig att de betalningar som görs, görs inom något år efter att återkravet har 
beslutats. År 2012 betalades 39 procent av fordringarna innan förfallodagen. Efter 
tre år hade 78 procent av fordringarna slutbetalats. Efter mer än tre år betalas 
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mycket få fordringar. Kostnaderna för obetalda fordringar förväntas minska som en 
effekt av förslaget.  
 
Avdrag för inkomst av tjänst kommer inte att räknas när den bidragsgrundande 
inkomsten bestäms vilket också att bidragskostnaderna minskar.  
 
Försäkringskassan beräknar att bidragskostnaden kommer att öka med det nya 
förslaget. 
 

7.2.4 Administrationskostnader 
Försäkringskassan bedömer att administrationskostnaderna kommer att minska 
som en följd av det nya förslaget.  
 
Försäkringskassan uppskattar att samtliga av de ca 80 000 årliga avstämningskraven 
(93 procent av alla återkrav inom förmånen) försvinner helt samt att ca 50 procent 
av de under året inkomna återkraven (7 procent av alla) försvinner som en följd av 
förslaget och de möjligheter som automatiseringen ger.  
 
Förslaget möjliggör en automatisering av handläggningen av bostadsbidragsärenden 
vilket har potential att åtminstone nå en femtioprocentig automatiseringsgrad. 
 
I 108 kap. SFB tas särregleringen för bostadsbidrag bort vilket bland annat innebär 
att eftergift lättare kan lämnas. Försäkringskassan bedömer inte att det kommer att 
påverka statens finanser eftersom de personer som kommer att få eftergift 
sannolikt inte skulle ha kunnat betala sitt återkrav ändå.  
 

7.2.5 Behov av IT-utveckling  
Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter. En del i utvecklingen är att myndigheter inför fler och 
mer användbara elektroniska tjänster.23 Först vid ett skarpt förslag från regeringen 
där alla beslutade delar blir tydliga kan Försäkringskassan beräkna IT- 
utvecklingskostnaderna utifrån de utvecklingsbehov som krävs för genomförande av 

ett moderniserat bostadsbidrag.  
 

7.2.6 Övriga kostnader 
Sedvanliga införandekostnader tillkommer så som kostnader för förändring av 
information på webben, utbildning av personal, ökat antal frågor i telefon och 
liknande. Kostnader för utveckling och linjeläggande av riskbaserade kontroller 
tillkommer.  
 

                                                 
23 eSamverkansprogrammet (eSam) är en fortsättning efter E-delegationen med syfte med att vara ett 
forum för fortsatt samverkan mellan myndigheter och SKL och ge ut vägledningar som skapar 
förutsättningar för att öka digital samverkan inom offentlig förvaltning. 
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7.2.7 Total ekonomisk effekt 
Ikraftträdande den 1 januari 2020 innebär att de sista bidragstagarna som befinner 
sig i det gamla systemet har preliminärt bostadsbidrag i december år 2020 och 
deras ärenden kommer sedan att stämmas av mot deras taxerade inkomster under 
2021. Det är först efter 2021 som vinsterna i form av minskad skuldsättning och 
ekonomiska besparingar kan få full effekt. 
 
Försäkringskassan bedömer att de minskade administrativa kostnaderna kommer 
att vara större än de ökade bidragskostnaderna. Förslaget beräknas som sämst vara 
kostnadsneutralt för staten. 
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8 Författningskommentar 
 

8.1 Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.  
 
95 kap.  
 
1 §  
 
Paragrafen anger vilka regler som finns i kapitlet. Ändringen är redaktionell.  
 
8 § 
 
Paragrafen behandlar situationen att makar söker bostadsbidrag gemensamt. 
Genom det nya andra stycket görs bostadsbidraget individuellt vilket innebär att en 
eventuell återbetalningsskyldighet blir individuell, och inte solidarisk som tidigare. 
Bostadsbidraget beräknas utifrån hushållets samlade inkomster och delas sedan lika 
mellan makarna. Förslaget har behandlats i avsnitt 6.4.  
 
96 kap.  
 
12 §  
 
Rätten till bostadsbidrag ska uppkomma redan första månaden istället för månaden 
efter som idag. Det innebär att om rätten till bostadsbidrag uppstod mitt i en 
månad kan man få bostadsbidrag för hela månaden fast alla förutsättningar inte var 
uppfyllda hela månaden. Förslaget har behandlats i avsnitt 6.1.  
 
97 kap.  
 
2, 3 och 13 §§  
 
Paragraferna behandlar beräkningen av den bidragsgrundande inkomsten. 
Bostadsbidrag beviljas utifrån ett genomsnitt av den försäkrades intäkt av tjänst och 
vissa andra inkomster (etableringsersättning, studiemedel och studiestartsstöd, 
inkomst som på grund av 3 kap. 9–13 §§ inkomstskattelagen [1999: 1229] eller 
skatteavtal inte ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet, tjänst 
eller kapital och skattefria stipendier över 3 000 kronor per månad) under de tre 
månader som föregick prövningsmånaden, samt andra inkomster (överskott i 
inkomstslaget näringsverksamhet, överskott i inkomstslaget kapital, skattepliktiga 
inkomster enligt 5 § lagen [1991:586] om särskild inkomstskatt för utomlands 
bosatta, del av barns inkomst av kapital och förmögenhet) tagna från den senaste 
taxeringen eller från föregående år och delat på tolv (eftersom de beräknas per 
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kalenderår men bostadsbidraget prövas per månad). Förslagen har behandlats i 
avsnitt 6.2.   
 
15, 16, 24 och 25 §§ 
 
Paragraferna behandlar beräkningen av bostadsbidrag. Beloppen har ändrats 
eftersom bidraget beräknas per månad. Viss avrundning har skett.  
 
29 § 
 
Paragrafen anger att ansökan om bostadsbidrag i vissa fall kan avslås. I ett nytt 
tredje stycke anges att rätt till bostadsbidrag inte finns för någon del av året om den 
bidragsgrundande inkomsten för hushållet för ett kalenderår är minst 500 000 
kronor. Den bidragsgrundande inkomsten ska beräknas enligt 97 kap. 2 § SFB men 
alla månader under ett kalenderår ska läggas ihop för att man ska kunna se om 
summan överstiger 500 000 kronor. Om det upptäcks samma år att den 
bidragsgrundande inkomsten är för hög kan åtgärder enligt 97 kap. 29 § första 
stycket SFB bli aktuella. Om den höga inkomsten upptäcks först i efterhand har det 
bostadsbidrag som har utbetalats under året lämnats felaktigt. Det kan i så fall 
eventuellt återkrävas med stöd av 108 kap. 2 § SFB. Förslaget behandlas i avsnitt 
6.2.  
 
108 kap.  
 
9, 13, 18 och 20 §§  
 
I 108 kap. SFB finns speciella regler som gör återbetalningsskyldigheten strikt för 
felaktiga utbetalningar av bostadsbidrag och begränsar möjligheten att få eftergift 
på skuld i bostadsbidrag. När avstämningarna försvinner saknas anledning att ha en 
annan reglering än den som gäller för krav i allmänhet. För att uppnå detta syfte har 
förändringar gjorts i 108 kap. SFB. Förslaget behandlas i avsnitt 6.3. 
 

8.2 Förslaget till förordning om ändring i bostadsbidragsförordningen  
 
1 b §  
 
För att handlägga ärenden om bostadsbidrag behöver Försäkringskassan 
information från Centrala Studiestödsnämndens uppgifter om utbetalningar av 
studiemedel och studiestartsbidrag, dvs. de inkomster som ingår i den 
bidragsgrundande inkomsten och som Centrala Studiestödsnämnden betalar ut. 
Första stycket har ändrats för att inkludera studiestartsstöd. Andra stycket har 
ändrats som en följd av andra lagändringar. Förslaget behandlas i avsnitt 6.2.  
 
3 §  
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Eftersom Försäkringskassan får uppgifter om inkomst av tjänst först den 26 i 
månaden efter att inkomsten intjänades kan utbetalning ske först månaden 
därefter. Att bostadsbidraget ska kunna lyftas den 27 innebär att Försäkringskassan 
kan hålla beloppet tillgängligt för att lyftas tidigare i månaden.  
 

8.3 Förslaget till förordning om ändring i förordningen om behandling av 
personuppgifter inom socialförsäkringens administration  

 
4 f §  
Paragrafen införs för att ge Försäkringskassan det stöd som behövs för att ge 
Centrala studiestödsnämnden de uppgifter som behövs för att få uppgifter från 
Centrala studiestödsnämnden.  
 


