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Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom 

bostadsbidraget med anledning av ökade 

levnadsomkostnader (S2022/01754) 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat utformningen av 

förslaget, men tar inte ställning till den politiska prioriteringen.  

ISF tillstyrker utformningen av förslaget. Men ISF vill samtidigt påpeka 

behovet av att utvärdera konsekvenserna av att återkommande tillfälligt 

införa ett tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med den 

utformning som föreslås. Detta är tredje gången som ett sådant bidrag 

införs. Om tillfälliga bidrag återkommande ska användas för att stärka 

barnfamiljers ekonomiska situation behöver också deras träffsäkerhet och 

ändamålsenlighet utvärderas.  

Det finns också flera risker med tilläggsbidraget, därför är det särskilt 

viktigt att utvärdera. Trots att tilläggsbidraget inte ska ingå i den slutliga 

avstämningen av bostadsbidraget kan det faktum att tilläggsbidraget finns 

ha betydelse för benägenheten att söka bostadsbidrag och vilka uppgifter 

om inkomster som de sökande lämnar. Bidraget blir med tillägget högre 

vilket kan få fler att söka. Eftersom tilläggsbidraget betalas ut enbart på 

det inkomstunderlag som bestäms för det preliminära bidraget påverkas 

incitamenten att ange lägre inkomster eftersom det sammanlagda 

bostadsbidraget då blir högre. Visar det sig vid avstämningen att de 

uppskattade inkomsterna var för låga ökar det kraven på återbetalning av 

det ordinarie bostadsbidraget, trots att tilläggsbidraget inte ingår i 

avstämningen. Detta kan i sin tur få konsekvenser för både statens utgifter 

för bostadsbidraget, tilläggsbidraget exkluderat, och riskera att leda till 

ökad skuldsättningen för enskilda hushåll.  

Mot bakgrund av dessa risker och att det nu har gått en tid sedan 

tilläggsbidraget infördes första gången skulle kunskap om såväl riskerna 

med, som förtjänsterna av, ett tilläggsbidrag kunnat användas vid 

utformningen av tilläggsbidraget denna tredje gång. Men ISF kan 

konstatera att sådan kunskap inte redovisas i den remitterade 

promemorian. 
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Eva-Lo Ighe. 

Enhetschefen Sofie Cedstrand har varit föredragande. I beredningen av 

ärendet har enhetschefen Dan Ljungberg deltagit. 

Eva-Lo Ighe 
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