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Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt 

grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar 

(Ds 2017:2) 

Sammanfattning 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) tillstyrker principen att 

underhållsstödet differentieras, men har synpunkter på utformningen, 

avsnitt 4.1. 

ISF tillstyrker förslagen om en höjning av grundavdraget för den 

bidragsskyldiga föräldern, avsnitt 4.2. 

ISF tillstyrker förslagen om en höjd inkomstgräns för reducerat 

underhållsstöd, avsnitt 4.3. 

ISF har följande synpunkter på förslagen. 

4.1 Underhållsstödet ska differentieras 

ISF anser att den föreslagna åldersdifferentieringen med ett steg inte 

reflekterar syftet med regeländringen, det vill säga att underhållsstödet 

bättre ska motsvara barns behov i olika åldrar. Vidare motiveras inte varför 

just 15 år är en lämplig gräns för ett ökat underhållsstöd. 

Av tabell 1 (sidan 27 i Ds 2017:2) framgår att ökningen av de 

schablonmässiga normalkostnaderna inte är jämt stigande över 

åldersgrupperna, eller ökande i ett enda steg, samt att boföräldrar med 

små barn överkompenseras med nuvarande underhållsbelopp. ISF håller 

med arbetsgruppen om att det inte är rimligt eller önskvärt att sänka 

underhållsstödet till barn i dessa åldrar.  

Vad som däremot framkommer av arbetsgruppens beräkning av barns 

halverade normalkostnad är att kostnaderna börjar överstiga 1 573 kr när 

barnet fyllt 7 år, det vill säga när barnet börjat skolan. För barn i åldrarna 

7–9 år är den beräknade normalkostnaden 1 635 kronor. Nästa större 

ökning inträffar, enligt beräkningarna, när barnet fyllt 15 år då 

normalkostnaden är beräknad till 2 160 kronor. 
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Förslaget innebär således att barn i åldrarna 7–14 år ges ett lägre 
underhållsstödsbelopp än de beräknade normalkostnaderna.  

ISF anser att regeringen bör överväga en åldersdifferentiering i flera steg 
i stället för endast ett steg så att underhållsbeloppet bättre motsvarar 
barns faktiska kostnader i olika åldrar. 

Allmänt om beloppsnivåer 

ISF anser att regeringen bör överväga att en årlig uppräkning av 
underhållsstödet baserat på till exempel Konsumentverkets uppräkning av 
skäliga levnadskostnader för barn, samt att grundavdraget för 
bidragsskyldiga föräldrar och förbehållsbeloppet för barns inkomster 

indexeras så att dessa belopp bättre överensstämmer med pris- och 
kostnadsutvecklingen i samhället. 

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Maria Hemström-

Hemmingsson. Susanne Fahlén har varit föredragande. I beredningen har 

också Elisabeth Rydberg deltagit. 

Maria Hemström-Hemmingsson 

Generaldirektör Susanne Fahlén 

 Forskare 

 

 


