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SAMMANFATTNING 

Ett tillfälligt tilläggsbidrag lämnas till barnfamiljer med bostadsbidrag under juli t.o.m. 

december 2022. I promemoria föreslås en förlängning av tilläggsbidraget t.o.m. den 30 juni 

2023. Förlängningen av tilläggsbidraget ska ha samma utformning som det tilläggsbidrag som 

gäller nu och som också lämnades under delar av 2020 och 2021.  

Syftet med förslaget är att ge stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer för att klara sina höjda 

levnadsomkostnader till följd av höjda priser. 

KOMMENTARER 

Konjunkturinstitutet anser att den senaste tidens prisutveckling, samt den förväntande 

utvecklingen framöver, ytterligare har stärkt motiven för denna typ av åtgärder.  

Konjunkturinstitutet har tidigare besvarat en remiss med samma förslag. I det svaret 

påpekades att promemorian uppvisade tydliga brister vad gäller konsekvensanalysen och 

Konjunkturinstitutet menar att i princip samtliga dessa brister kvarstår även i denna 

promemoria och hänvisar därmed i stora delar till det svaret.  

Konjunkturinstitutet vill dock notera att den föreslagna åtgärden visserligen är tidsbegränsad 

men har blivit ett återkommande stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer. 

Konjunkturinstitutet anser att det mot denna bakgrund är särskilt viktigt att visa hur detta 

förslag påverkar de familjer som anses vara i behov av en liknande åtgärd och vill därför 

särskilt lyfta ett par ytterligare punkter i detta svar.  

I avsnittet som beskriver effekter för enskilda anges att den ekonomiska situationen för 

hushåll med ekonomiskt bistånd inte kommer att förändras med förslaget då det ekonomiska 

biståndet minskar i samma utsträckning som tilläggsbidraget ökar bostadsbidraget. I avsnittet 

som beskriver barnfamiljer med bostadsbidrag står att bland de barnfamiljer som tar emot 

bostadsbidrag beräknas 17 procent av de ensamstående även få ekonomiskt bistånd och att 

siffran för sammanboende beräknas till 34 procent. Det hade varit hjälpsamt att i avsnittet 

om effekter för enskilda, eller på annan lämplig plats i promemorian, sammanfatta hur stor 

andel av de barnfamiljer med bostadsbidrag som inte får ta del av tillägget och vilken 

ekonomisk situation de har i förhållande till övriga med bostadsbidrag. Detta för att läsaren 

ska få en bättre uppfattning om förslagets träffsäkerhet. 
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Vidare saknar promemorian ett avsnitt som lyfter möjliga alternativa åtgärder och varför 

denna åtgärd just är den mest träffsäkra i avseendet att stödja ekonomiskt utsatta 

barnfamiljer. Det hade i ett sådant sammanhang varit önskvärt att lyfta andra åtgärder som 

görs för att stödja de familjer som bedöms ha samma behov av tilläggsbidraget, men som 

inte får ta del av det. Detta särskilt som samma tillfälliga tilläggsbidrag nu har varit 

återkommande sedan pandemins utbrott.  

Slutligen förväntas den prisnivå som möter hushållen vara permanent högre, dvs. priserna 

förväntas inte minska till de nivåer som rådde innan det första tillfälliga tilläggsbidraget 2020. 

Detta innebär att de hushåll som nu får tilläggsbidraget kommer att få svårare att klara de 

höjda levnadsomkostnaderna när stödet upphör. Konjunkturinstitutet anser att det behövs 

en mer långsiktig syn på vilka levnadsomkostnader som berörda hushåll ska klara att bära 

samt hur offentliga stöd ska vara konstruerade. Att återkommande tillfälligt förlänga ett stöd 

skapar osäkerhet för dem som omfattas av stödet och är inte systemvårdande.  

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Albin Kainelainen. Föredragande har varit 

Maria Gustafsson. 

 

Albin Kainelainen 

Generaldirektör 
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