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Till statsrådet Anna Hedborg

Regeringen beslutade den 18 april bemyndiga1995 statsrådet Annaatt
Hedborg tillkalla särskild utredare föratt att göra översynen en av
inkomstreglema inom bostadsbidragssystemet. Med stöd be-m.m. av
myndigandet förordnades den juni27 1995 särskild utredaresom gene-
raldirektören Bo ochJonsson sakkunniga departementsrådet Billysom

Åkesson.Thorstenson departementssekreteraren Persamt Som experter
förordnades kanslichefen Göran Schubert, avdelningsdirektören Pär
Arvstrand, avdelningsdirektören Staffan Ivarsson, departements-
sekreteraren TillanderPer fr.o.m. den 1 november 1995 kammar-samt

NordeliusBo departementssekreterarenrättssassessom samt Inger
Philipson.

Som huvudsekreterare förordnades departementssekreteraren Kjell
Nyman. Departementssekreterama Ylva Andersson och Katarina Linde-
borg har bistått utredningen med analyser och statistiskt underlag vilka
redovisas i särskild bilaga till betänkandet. Underlaget till de uppskatt-en
ningar utredningen gjort hur kostnaderna för bostadsbidraget for-som av
ändras vid övergången till det utredningen föreslagna inkomstpröv-av
ningssystemet Ömhall,har utarbetats nationalekonomen Sara Riksför-av
säkringsverket. harHon bistått utredningenäven med kostnadsberäkningar

olika besparingsaltemativ och tagit fram statistiska underlag. kand.Jur.av
Christina Olsson, Boverket har for utredningens räkning kartlagt systemets
kapitel 3. Dessutom har utredningen anlitat Jur.kand. Sven Carlstedt,
Länsskattemyndigheten i Stockholms län bistått utredningen med sak-som
kunskap och analyser hur inkomsten i bostadsbidragssammanhang kanav
beräknas för egenföretagare och till fåmansbolag.ägare

Utredningen, antagit Bostadsbidragsutredningennamnet 95,som över-
lämnar härmed sitt betänkande Bostadsbidragen effektivare inkomst--
prövning besparingar SOU 1995: 133. Utredningens uppdrag härmedär-
slutfört.

Stockholm i december 1995

Bo Jonsson
Kjell Nyman
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Sammanfattning

uppdragUtredningens

demarkant underökat mycketbostadsbidragen harförKostnaderna
kostnadsökning etterkraftigskeddeBlandåren. annatsenaste en

januaritill den 1994. Ikostnadsansvaret lhelaöverforandet statenav
med prövning bidragenöverförandet infördessamband med ett system av

IZ-månadersperiodendenunderberäknade inkomsten närmastedenmot
inkomst.taxeradefor prövningi stället mot senaste

nödvändigtdetutredningens direktiviRegeringen har är attangett att
utgifternaminskaforförändringar krävsdeåstadkommasnabbt attsom

år. Redan andrafor heltmiljoner kronormed 500bostadsbidragen lför
tilläggsdirektivbelopp.hälften detta Iskall omfattas medhalvåret 1996 av

motsvarandebesparingarytterligareanmodatsutredningenhar prövaatt
anslutandevidare iRegeringen uttalarhelt år.förmiljoner kronor610

kontrolleras.kostnadsutvecklingen kanviktenpropositionstexter attav
beräknabehandladirektiven bl.a.skall enligtUtredningen sättet att

Regeringen uttalarbostadsbidrag.tillvid prövninginkomst rättenav
systemändringarfram tillkommaintedärvid skulle översynenatt som ger

såvidta andra åtgärderregeringenavsedda besparingenden attattavser
ändrade inkomst-Möjliga förändringarbesparingen uppnås. ärsom anges

borttagandebidragsbeloppsänktabostadskostnadsgränser,och ettsamt av
bam.för ungdomarbostadsbidrag utan

funktionfördelningspolitiskaBostadsbidragens

viktigmycketbostadsbidragen fyllerUtredningen konstaterar att en
bostadspolitiskafamiljepolitiska ochbådeuppnådet gällerfunktion när att

nedskärningar sker i deocksåbetydelse ökarBostadsbidragensmål. när
sociallörsäkringssystemen. Detibostadssubventionema ochgenerella

tillutformningen förslaggällerkrav detställer särskilt närstora av
bostadsbidragen.imiljarder kronoråtgärder skall 2 9som spara av

kostnadsutvecklingenOrsaker till

för bostadsbidragenorsaker till kostnadernapå fleraUtredningen pekar att
med hög arbetslös-ekonomiska situationenallmärmaså snabbt.ökat Den

bidragit, liksomboendekostnader hardärmed högaochhet, höga räntor
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vissa Förändringar i regelsystemen för bostadsbidragen genomfördessom
dels vid skattereforrnen 1991, dels vid överförandet hela kost-av
nadsansvaret till år 1994.staten

nuvarandeDet med prövning aktuell beräknad inkomst försystemet mot
den l2-månadersperioden har enligt vad utredningennärmaste kunnat
finna lett till inkomsterna underskattats. det tillämpadeIatt systemetnu
där inkomstuppgiftema inte hela kalenderår finns inte någon enkelavser
möjlighet den uppgivna inkomsten faktisktstämma utfall.att mot ettav
Detta leder, tillsammans med bidrag beviljas för obegränsad tid, tillatt att

effektiv blir möjligkontroll inte med mycket arbetsinsatserstoraen ens
frän försäkringskassan. framgårDet också utvärderingden Riks-av
försäkringsverket lämnat till regeringen.

uppgifter utredningenDe har tyder vidare inkomstutvecklingenatt
bland bostadsbidragstagama under de åren varit försenaste änsvagare
övriga hushåll. Samtidigt har inkomstgränsen i bostadsbidragssystemet
höjts i förhållande till löneutvecklingen i allmänhet. harDet lett till att
allt fler blivit berättigade till bidrag, vilket förstärkt kostnadsökningen.

år dockFör 1996 har begränsad höjning inkomstgränsenen mer av
beslutats.

Även andra ändringar i regelsystemet har med all sannolikhet lett till
ökade kostnader. Ett exempel bostadsbidraget till umgängesrättsför-är
äldrar där kravet bametn skall vistas hos den förälder haratt som

minst 60 dagar liksomår, kravetumgängesrätt bostaden skulleattper
l och kök bort vidstörre överförandet tillän Härtogs staten.vara rum

kan avläsas det har skett fördubbling antalet hushållatt änmer en av som
får detta bidrag.

Principiella överväganden

Utredningen har antal aspekter beaktasbör vid utform-angett ett som
ningen förslagen till besparingar i bostadsbidragssystemet. Systemetav
bör utfonnat så att:vara

det går lätt relatera effekterna till deatt målen,systemet uppsattaav-
de ekonomiskt ställda bamfamiljema prioriteras,sämst-
behovsprövningen sker utifrån relevanta grunder,-
det inger förtroende hos allmänheten,-
incitamenten till överutnyttjande begränsas så långt möjligt,——

erforderlig kostnadskontroll erhålls,en-
det lätt identifiera faktorervilkaär betydelse foratt kost-ärsom av-
nadsutvecklingen,
hållfasta kostnadsutvecklingen kanöver göras,prognoser-
det klarar konjunktursvängningar,av-
inkomstunderlaget lätt de registeruppgifterär stämmaatt motav- som
finns bidragstagarnas inkomster,om
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behovsprövningen förförtill grundliggerinkomstunderlagde som——
månmöjligasteadministrerar ibidragssystemde olika statensom

samordnas,
förhållandenaktuellatill hushållensbidragsbeviljningen anknyter-

och
erhålls.administrationenkelen-

diskussiontillsådana aspektersärskilt rörUtredningen tar somupp
bostadspolitik ochfördelningspolitik,jämställdhet,legitimitet,rättvisa,
genomgång devidaresärskild bilagaregionalpolitik. I görs avenen

och medbidragsersättningssystemandrafinns medsamband som
skattesystemet.

inkomstprövningssystemtillFörslag nytt

inkomstuppgifterpåfastställs grundval deBostadsbidragFörslag: av
taxeringenslutligafastställer vid denskattemyndighetema av-som
har utgått.preliminärt bostadsbidrag Dekalenderår dåseende det

bi-för fastställandekrävsinkomstuppgifterkompletterande avsom
vidförsta hand från registeriinhämtasdragsgrundande inkomst

myndigheter.andra
måna-preliminärt för högst 12bevilj och utbetalasBostadsbidrag as

inkommitden månad ansökantidigast fr.o.m.i normalfalletder och
utgå förkrävs innan bidraget kanansökanförsäkringskassan. Nytill

kalenderårsskifte.period kan brytaperiod. Enny
medprövning ansökanutgår efterPreliminärt bostadsbidrag av

ansökanför detde kalenderåruppskattad årsinkomstuppgivande av
denstyrkas,skall, inte kannäringsinkomsterberör. För annatom

vissa justeringarinkomsten medfastställda taxerade utgörasenaste
skall grundas.preliminärt bostadsbidragpå vilkeninkomstden lägsta

administrativt beslut, kunnaskall enkelt,Preliminärt bidrag genom
Ökning preli-bostadsbidragstagaren.anmälan frånefternedsättas av

ansökan. Dåkunna ske efterdäremot endastskallminärt bidrag ny
månader.period högst 12beslutetkommer att omavse en ny

preliminära bostadsbidragutbetaldarespektive för lågthögtFör
utbetalas för debostadsbidraget.fastställande Räntakorrigeras vid av

motsvarande forerläggserhålls i efterskott ochbelopp sättsom
måste återbetalas.bidragsbelopp som

minska kostna-beräknasinkomstprövningssystemetföreslagnaDet
storleksordningen miljarder1,1-1,3bostadsbidragen med iförderna

kronor.

inkomstprövningforolika grundergått igenomUtredningen har av
inkomst,sjukpenninggrundandegällthar bl.a.bostadsbidragen. Det

taxerad inkomst.inkomst ochdisponibel
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Utredningen införandeföreslår fördelendärett system attav av
använda aktuell inkomst behålls samtidigt erforderlig kostnadskon-som
troll erhålls finnsdet slutligt fastställd inkomst blirattgenom en som
avgörande för bostadsbidragets storlek. föreslagnaDet innebärsystemet

preliminärt bidrag betalas efter ansökan för månaderhögst 12 iatt ett ut
Ansökan skall åtföljd underlag löneavier, kontrolluppgiftertaget. vara av

och, för näringsidkare, taxerade inkomst möjligtdetsenaste gör attsom
rimlighetsbedömning inkomstens detdestorlek under kalender-göra en av

år berörs 12-månadersperiodansökan. En behöver intesom av samman-
falla med kalenderår. den slutligtDäremot taxerade inkomsten förutgör
det kalenderår preliminärtunder vilket bidrag utgått rör delar eller hela-
året grund för bostadsbidragethur blir. mycket preliminärtFörstort-
utbetalda bidrag krävs tillbaka med medan för lågt utbetaldaränta,
preliminära bidrag till utfyllnad,leder också med Paralleller kan härränta.

med skattesystemet och avsikten så långt möjligtgöras ansluta tillär att
de regler där finns.som

Det blir enligt utredningens bedömning inte krångligaresystemetnya
administrera tillämpade.det Snarare kommer det underlättaatt än attnu

för försäkringskassan den manuella efterkontrollen inkomstför-att av
hållandena i huvudsak medkommer maskinell kontroll viaersättasatt en
registeruppgifter och hanteras liknande sker i skattesystemet.sätt som
Utredningen har också administrativa skäl valt inte låsa iatt systemetav
sin helhet till kalenderår tidigare. Därmed undviksdet itopparsom var
arbetsbelastningen. sådan kan dock inte undvikas detEn när systemetnya
skall i drift. Utredningen föreslår det sker först den januaril 1997.tas att
Skälen härtill det krävs tid både för ändra administrativaär rutineratt att
och informera de villkoren.att om nya

Utredningen har gjort beräkningar vilka kostnadsbesparingar detav nya
kan leda till med hjälp simuleringsmodell framtagensystemet av en av

Riksförsäkringsverket. simuleringar harDe gjorts med 1994 årssom
förhållanden bas kontrolluppgifteroch med för detta år pekar på attsom
jämfört med minskarnuvarande kostnaderna med mellan 1 100system
och miljonerl 300 kronor. dock först iDet början år 1996är av som
uppgifter från den slutliga taxeringen föreligger. Då kan säkrareen
beräkning göras.
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besparingarYtterligare

inkomstprövnings-föreslår förutom ett nyttUtredningen -
uppfyllaför attbesparingar övervägsföljandeattsystem -

kronormiljarderpå 2,1besparingskraven
LE]

inkomstprövningenförBreddad bas
egenföretagareförinkomstberäkningFörändrad-

bidragsgrundandeiinkluderasRealisationsvinster-
100inkomst
100formögenhetsprövningÅterinförd—-

inkluderasmotsvarandeellertaxeringsvärdet5,6 % av-
350inkomstenbidragsgrundandei den

inkluderasunderhållsbidragochBidragsförskott-
300inkomstenbidragsgrundandei denviss deltill

kostnaderövrigaochförAvdragsreglema resor—
20med skattesystemetsamordnas

bidragsberättigadekretsenFörändrade avgränsningarII. av
tillstödungdomsbostadsbidraget;Slopande av

börstudenter övervägasförbostadskostnader
600studiestödssystemetförinomsärskilt ramen

boendeutgiftenöverstigerBidragsbelopp som
utbetalas

de målutifrånträffsäkerhet sattsgradHögre uppsomav. 400bostadsytabidragsberättigadBegränsning av
Övre med krsänks 500boendekostnadsgränsen

250storstadsregionemautanförboendehushållför
giñainförs förinkomstgränserIndividuella

300sammanboende
medföräldrartillbostadsbidragenReducering av

300umgängesrätt

förhållanden.1996 års‘ kronor,i miljonerbesparingBeräknad
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Utredningen föreslår följande kompletterandeatt tillfälliga
åtgärder övervägs för under andra halvåretatt 1996 uppnå
den erforderliga besparingen på 1,1 miljarder kronor

Sänkt inkomstgräns-
Sänkning den 75- respektive 50-procentiga ersättnings-av-
graden
Höjd nedre boendekostnadsgräns för giftasammanboende med—-
barn
Reducerat bidrag med belopp för alla. Det kvarvarandesamma—
bidraget måste dock till minstuppgå 100 krmån

Mot bakgrund utredningens förslag till förändratatt inkomst-av
prövningssystem inte räcker till för uppnå erforderlig besparingseffektatt
har utredningen gått igenom olika för uppnå besparingsmåletvägar iatt
sin helhet och för minska utgifterna redan andra halvåretatt 1996 i den
utsträckning det möjligt. Utredningenär har haft de tidigare angivna
kriterierna utgångspunkt för sina överväganden och har låtitsom göra
beräkningar konsekvenser olika förslag för olika hushållstyper,av av
upplåtelseforrner Utredningen har låtit beräkningaräven göram.m. av
riskerna för de föreslagna nedskärningarna medföratt ökade utbetalningar

socialbidrag.av
Med hänsyn till viss osäkerhet föreligger fram tillatt efter årsskiftet

det gäller storlekennär den kostnadsminskning det inkomst-av som nya
beräknas leda tillsystemet de preliminärt beräknadesamt att 6l0 miljoner

kronorna kommer bli föremål för beräkningar efteratt årsskiftet harnya
utredningen inte bedömt det meningsfullt lägga fram förslagatt ett som
exakt det sparmålet.motsvarar Utredningen har iuppsatta stället valt att

olika kategorier åtgärderpresentera i olika kombinationer kanav som
användas för uppnå målen.att

Den första kategorin åtgärder den inkomst vilkenrör tillmotav rätten
bidrag Utgångspunkten harprövas. varit i ökad utsträckning tillatt attse
faktorer beaktas har betydelse för hushållens betalningsfönnåga. Somsom
resultat härav föreslår utredningen reavinster och bidragsförskottatt ett

underhållsbidragsamt iöver den bidragsgrundandegränsen tas
inkomsten. Vidare föreslås 5,6 % taxeringsvärdet för den bostadatt förav
vilken bostadsbidrag sökes respektive 15 % övrig förmögenhetatt av
räknas i den bostadsbidragsgrundande inkomsten.

Utredningen föreslår vidare beräkningen den bostadsbidrags-att av
grundande inkomsten för med näringsinkomster grundas på denpersoner
taxerade inkomsten med vissa justeringar för bättre hänsyn tillatt ta
denna betalningsförmåga. Utredningen dock ytterligaregrupps attanser
åtgärder behöver vidtas för komma till med de svårigheteratt rätta som
finns det gäller dennanär inkomster och föreslårtyp frågan blirattav
föremål för fortsatt utredning.
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samtidigtgenomfördaföreslåsÅtgärder kategorinförstaunder den som
införs.inkomstprövningssystemetdet nya

fårdeavgränsningenåtgärderkategorin rörandra somgrupperDen av
någonhushåll där1995 ärbeslutade vårenbostadsbidrag. Riksdagen att

inte längre1996medfrån ochbarninte harochoch däröverår29 som
hellerinteleder tillförändringbostadsbidrag. attDennatillskall få rätt

något bidrag.fåråldersgränsdennastudenter över
ungdomarförbostadbidragssystemetnuvarandei detInkomstgränsema

förvärvsarbetarungdomardeförför lågnivå attligger är somsomen
därför ibostadsbidrag. Detberättigade till ärskall kunnaheltidpå vara
erhållerhållfrånförsörjningmed annatungdomarhandförsta som

inkomst-inkomsterAvtrappningen överungdomsbostadsbidrag. mot
Betydandebarnfamiljer.förvad densnabbare ärdessutom änärgränsen

sin för-ökarbidragstagarendärföruppkommer närmarginaleffekten
bakgrundalltframför attbakgrunden motdenvärvsaktivitet. Mot avmen

hushållför defunktioneffektivfyllaskall kunnabostadsbidragen somen
harbamfamiljema,nämligenstödja, ut-viktigastbetraktasmåste attsom

ungdomsbidragenslopande är ettfram tillkommitredningen ettatt av
situationsärskildadentillhänsynMedaktualiseras.måstealternativ som

till dessa.gårnågot stödrimligtdockkan det attharstudenter varasom
studiestödssynpunktfrånbedömningsamladdock görasbehöverHär en

inomfall utgåi såbostadskostnader börförbidrageventuelltoch ett
dock detUtredningen attstudiemedelssystemet.för menarramen

därför böromfattningoch desskostsamtförnuvarande ärsystemet
Studiestödsut-samråd medhaftfrågai dennaharUtredningenreduceras.

bör skebarntill hushållbostadsbidragenslopande utanredningen. Ett av
fr.o.m. 1997.

träffsäker-ökasådanaåtgärder atttredje kategorin ärDen avsersom
länderi andradetkonstaterahar kunnatUtredningen attiheten systemet.

utgångspunktsinbegränsningarmedNorden,också i tarvanligt,är som
befogatdetUtredningen är attbidragsberättigade atti högsta yta. anser

utredningen haruppgifterSverige.i Debegränsningsådaninföra ävenen
mycket Ut-tillbidrag stora ytor.på dettillgängliga tyder att gesnu

användasammanhangbostadspolitiskai mestdenföreslårredningen att
för näranvänds för gränssätta yttreattgenerösa ennormnormen,

studerat dehaefterföreslår vidare,Utredningen attskall utgå.bidrag
bidragsberättigadeden högstahyreskostnadsskillnadema, attregionala

Stor-Stock-utanföralla kommunerförkrmed 500sänkshyreskostnaden
Stor-Göteborg.holm och

dengiftasammanboende börförfunnitutredningenhar attDärutöver
inkomst-individuellamedinkomstgränsen ersättasgemensammanu

arbetskraftsut-ökaincitamentbesparing attförutomgränser, gerensom
ellerhar lågaför demblir lägremarginaleffektenbudet somattgenom

för bidragenkostnadernainledningsvis haralls. Sominkomsteringa sagts
detbedömtharUtredningenkraftigt.ökat attumgängesrättsföräldrartill

regelnåterinföraersättningsnivånsänkaanledning samt attfinns omatt
kök.ochbostad med bara 1tillskallintebidrag rumatt ges
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Samtliga åtgärder under den tredje kategorin bör enligt utredningen
kunna genomföras den julil 1996.

fjärdeDen kategorin åtgärder innefattar sådana utredningensom
kommit fram till kan användas tillfälliga komplement i syfte attsom
uppnå besparingseffekter redan under andra halvåret 1996. Det gäller
generella åtgärder i form sänkta inkomstgränser, sänkta ersättningspro-av

och höjning den nedre bostadskostnadsgränsen förcent giftasamman-av
boende. samtligaFör dessa åtgärder kan ändringarna i reglerna skeav
enkelt så de påverkar utbetalningarna omedelbart. Svårighetemaatt med
dessa tillfälliga åtgärder dc kan skapa hanteringsproblemär ochatt
besvärande variationer i bidragshushållens inkomster. Utredningen har
emellertid inte funnit andra inom för bostadsbidrags-sätt att, ramen

åstadkomma erforderlig besparingseffektsystemet, redan andra halvåret
1996.

Utredningen har andra åtgärderäven i syfteövervägt uppnå detatt
totala sparbetinget, ändra i det särskilda bidraget. Utredningent.ex. att har
dock avstått från detta främst med hänsyn till de neddragningar som
nyligen gjorts i bambidragen och ñerbarnstilläggen.

Slutligen konstaterar utredningen de besparingar föreslåsatt som
kommer få effekter på socialbidragen och detta böratt särskiltatt prövas

de åtgärder väljs skall bidra tillnär uppnå sparmålet.attsom
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gsförslagörfattninF

det följande författningsförslagetl avseende ändring i lagen 1993:737
bostadsbidrag finns lagtexter till flertalet de förslag ut-om av som

redningen behandlar. Förslagen till förändringar emellertid delvisär
alternativa författningsförslagetoch inte i sig något ställnings-utgör

till frågan vilken kombination förändringartagande möjliga börav som
väljas. fråganFör den hänvisas i stället till betänkandets huvudtext.

Förslag till lag ändring i lagen 1993:737om om
bostadsbidrag

Härigenom föreskrivs frågai lagen 1993:737 bostadsbidragom om
dels och rubrikerna12 17 §§ före och10, 12, 1613,närmastatt samt

skall gälla,22 upphöra att
dels 4-10, 13-16, 21, 22, 24, 28 och 29 rubriken föreatt samt

28 skall ha följande lydelse,§
dels införasdet i lagen skall paragrafer, l 21 21att sex nya a,

21 21 d och rubriker, före29 §§, 21 och b21 §§,samt trec, a nya a
följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§
Den bor och folkbokförd Den bor folkbokfördoch iär ärsom som

i Sverige kan bostadsbidrag Sverige kan få bostadsbidrag enligten-
ligt denna lag. Bostadsbidrag lam- denna lag. Bostadsbidrag lämnas av

allmänna medel dels form allmänna medel bidrag tillinas av som
bidrag till kostnader för den kostnader för den bostad därav

bostad där sökanden bosatt, dels sökanden bosatt.ärär
form för hem-särskilt bidragi av

mavarande barn.

la§
bostadsbidragtill ochRätten

bidragets storlek beroendeär av
den sökandes bidragsgrundande

antaletinkomst, barn och bostads-
kostnaden.

Bostadsbidrag betalas löpandeut
preliminärt bidrag. Bostadsbi-som

draget bestäms slutligt efterhandi
på grundval faktiska inkomster.av
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2§
förstås medlagenImedförståslagenI

inkomstförvärvsinkomst: av
inkomstochtjänst av

näringsverksamhet,
förinkomst:bidragsgrundande

beräknad för-framåtmånader12
de tillämedvärvsinkonzst somg

följer 53:rv
makarbarnfamiljer,hushåll:

ensamståendeochbarn utanutan
barn,

årunder 18barn: denårunder 18 ärdenbarn: är somsom
barnbidragfår förlängtellerbarnbidragFörlängteller får somsom

studiehjälp.ellerstudiehjälp,eller
enligtbostadsyta: boareatill-levermakarmakar: som

Standard 021052.Svensk nrsammans.

inkomstBidragsgrundande

4§

grundande inkomstBidragsför utgörsberäknasFörvärvsinkomst
ochkommunaltillgrundersökande eftervarje summan avavsamma

taxerad för-inkomstskattstatligkommunalskattelagenenligtsom
kapitalinkomst,ochvärvsinkomstmed de undantag1928:370 som

dk dstyckena.tredjeandra och Öi ea manges
enligtbeskattningsbar inkomstbeaktasinkomstslaget tjänstI

sjömansskatt,lagen 1958:295bosta-mellankostnader för omresor
skattefri enligtinkomstdeltill denarbetsplatsen ärochden som

kommunalskat-fförsta stycket§545beräknaskostnaderna överstiga
Övriga 1928:370,telagenkostnader ikronor.000

studie-formstudiemedeltill den ibeaktasinkomstslaget tjänst av
bidrag,beräknasdel kostnaderna över-

stipendierskattepliktigaickekronor.2 000stiga
månad,kronor000näringsverksam- 3inkomstslaget över1 per

harför den mottagitunderskottbeaktashet inte somsom
formförsörjningför barnsbidrag iår.tidigareuppkommit ett

eller bidrags-underhållsbidragav
beloppförskott: motsvararett som

medbarnförbidragsförskott ett
underhållsbidragtillägg över-av

belopp,bidragsförskottetsstigande
varmed inkomstbelopp av

minskatsnäringsverksamhet har
avdrag förgenom

till periodiserings-avsättning-
fond

förpensionsförsäkringutgift för
sökandeneller någonsökanden

deltill dennärstående person,
försäkringen haravdraget över-

basbeloppet25stigit procent av
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lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

enligt kap.1 § lagen6 1962:381
allmän försäkringom
underskott från tidigare beskatt--

ningsår,
belopp varmed inkomst av

kapital har minskats avdraggenom
för kostnader, där realisa-utom

har minskastionsvinst med real-
isationsförlust uppkommen under
beskattningsåret, och minskad

dm e
belopp varmed inkomst av

näringsverksamhet
har ökats genom

återföring till beskattning av-
avdrag för till periodi-avsättning
seringsfond

Vid tillämpning första stycketav
punkt skall såsom6 närstående

räknaspersoner samma personer
enligt punkt 14 anvisning-som av
till §32 kommunalskattelagenarna

1928:370.

5§
Till sökandes förvärvsin- Tilläggvarje till den bidragsgrundande

komst skall läggas inkomst kapi- inkomsten skall för förmö-görasav
tal till den del inkomsten genhet medöverstiger
2 kronor.000 5,6 taxeringsvärdetprocent av

Inkomst kapital beräknas efter avseende fastighet används förav som
grunder enligt lagen den bostad för vilken bostadsbidragsamma som

l 94 7:5 76 statlig inkomstskatt. söks,om
Till inkomst kapital skall dock 6 värdet, beräknatprocentav av

räknas vid icke yrkes-inte enligtvinst § tolfle4 stycket lagen
realisationsvinstmässig avyttring 1947:577 statlig förmögen-om

heller statligtinte räntebi- hetsskatt, andel bostadsrätts-samt iav
drag. Avdrag för kostnader för- förening, bostadsföreningi eller
värvskällan får bostadsaktiebolag,inte göras. motsom svarar

den bostad för vilken bostadsbidrag
söks,

15 sökandens be-procent av
skattningsbara förmögenhet enligt
lagen 194 förmögenhets-7:5 77 om
skatt, med bortseendejrån dels den
egendom punkterna lisom anges
och dels skulder avseende kapi-
tal nedlagt denna egendom,i över-
stigande 100 000 kronor. För
makar med beskatt-gemensam
ningsbar förmögenhet är mot-
svarande belopp 200 000 kronor.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

stycketförsta ITillägg enligt
också för denskall göras som en-

§fastighetstaxerings-ligt kap. 51
skalllagen 1979: 1521 somanses

fastighet.ägare av
fastighets-fastighet vidFör som

lant-betecknastaxeringen som
enligtskall tilläggetbruksenhet

påstalletberäknas,punkt i i
omräknadepå dettaxerings
och detbostadsbyggnadsvärdet om-

tomtmarksvärdet.räknade
paragrafdennaTillägg enligt

hälftenmedskall för makar göras
dem.för och avenvar

6§
förberäknasbidragförvärvsin- NärsökandesTill varje en an-

be-periodskall läggaskomst än motsvararsomnan
bidragsgrun-skattningsår skall denenligt lagensjöinkomst

likadande inkomstensjömansskatt,1958:295 anses varaom
beskatt-månadfördelad påenligt iskattefri varjeinkomst ärsom

ningsåret.fförsta stycket§54
kommunalskattelagen 928:3 70,1

studie-formstudiemedel i av
bidrag,

stipendiericke skattepliktiga
månadkronor3 000över per

7§
flera bamellerOmeller flera barnOm ett avsessomett avsessom

förstamed undantag§första i 10med undantagi 10 § avav
tredje stycketoch 3stycket 2tredje stycketoch samtstycket 2 3 samt

tillkapital, skallinkomsttill harkapital, skallinkomsthar avav
bidragsgrundandesökandens in-läggasförvärvsinkomstsökandens

inkomstvarje barnsläggaskomstkapital tillbarns inkomstvarje av
del inkomstentill denkapitalöverstiger 000ldel inkomstenden av

000 kronor.överstiger lkronor.
inkomstberäkningVidinkomstberäkningVid avavavav

stycket§ förstakapital tillämpas 4stycket.andra§kapital tillämpas 5
7
Tillägg skallförsta stycketenligt

makar.lika mellanfördelas

3§
tillsammanslevaMakarleva tillsammansMakar omansesomanses

förvisasskäl intedeminte visas för För annat.skål annat.
bidragsgrundande inkomstskall

beräknas gemensamt.



SOU 1995:133 Bostadsbidragen eflektivare inkomstprövning besparingar- -

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9§
Om hushållet disponerar Om inkomstberäkning enligt 4-över en

ansenlig förmögenhet får bostads- §§ skulle uppenbart8 ettge
bidrag bestämmas till lägre belopp oskäligt resultat eller detom an-

följer §§. skäl13-17 firms synnerliga för detän som av nars
skall bidragsgrundande inkom-den

bestämmas till skäligt be-sten ett
lopp.

10 §
tillRätt bostadsbidrag har den som

har vårdnaden ochbarn varaktigt bor tillsammans med barnet,om
efter myndighets beslut har tagit barn för vård i familjehem,emoten

beräknas i hemmetbarnet bo under minst månader, ellertreom
på vårdnadgrund eller tidvis har barn boende i sitt hem.umgängeav

Bostadsbidrag förlämnas barn för vård eller undervisning inteäven som
varaktigt hemma vistasbor i hemmet under minst så lång tid varjemen
år normala skolferier.motsvararsom

barnet i familjehemOm bor eller i hem för vård eller boende, fårett ett
föräldern eller föräldrarna bidrag i fall, finnsandra det särskildaäven om
skäl bidrag lämnas.att

i förstaBestämmelserna och andra styckena frågatillämpas iäven om
ården 18 och får förlängt barnbidrag eller studiehjälp.är översom som

Bostadsbidrag enligt första styck-
lämnas för bostäder med3 inteet

ochmindre två kök ellerän rum
med bostadsyta understigandeen
40 kvadratmeter.

13§
Bostadsbidrag enligtbestäms 14 Bostadsbidrag bestäms enligt 14-

och den bidragsgrun~15 §§, §§, den bidragsgrundande16om om
dande inkomsten inte överstiger inkomsten inte överstiger för en

kronor. Om den bidrags-117 000 sökande 117 000 kronorensam
inkomstengrundande högre, eller för två sökande 58 500 kronorär

skall bidraget minskas för dem.med och den20 Omvar en av
den överskjutande in- bidragsgrundande inkomsten ärprocent av

komsten. högre, skall minskasbidraget med
den överskjutande20 procent av

inkomsten. Bostadsbidraget får inte
de bostadskostnaderöverstiga som

ligger till grund för beräkning av
bidraget.

14§
Bostadsbidrag lämnas månadsvis månadsvisBostadsbidrag lämnas

som som
särskilt bidrag med medsärskilt bidrag

för600 kronor barn, 600 kronor för barn,ett ett- -
kronor för två900 bam och bam och900 kronor för två- -
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

fleraför ellerför flera 200 kronorkronor eller 1200l tretre --
bam,bam, samtsamt

för bostadbidrag till kostnaderkostnader för bostadbidrag till2.
del bo-denden del bo- med 75med 75 procentprocent avavav av

förstadskostnaden månadförstadskostnaden månad per somper som
familjer medfamiljer med

kronorbam överstiger 2 000överstiger kronorbam 2 000 ettett -- inte 500 kronor,kronor, 2inte 3 000 menmen
två barn överstiger 2 000 kronoröverstiger kronortvâ bam 2 000 -~—

inte 800 kronor,kronor, 2inte 3 300 menmen
eller flera bam överstigerflera barn överstigereller tretre -- intekronorkronor inte 2 0000002 menmen
kronor.3 100600 kronor.3
bostadskostnaden överstigerbostadskostnaden överstiger OmOm

första styck-belopp iförsta styck- debelopp ide som angessom anges
medlämnas bidrag 50bidrag medlämnas 50 procentetprocentet

bostadskost-den överskjutandebostadskost-den överskjutande avav
månad tillnadenmånad tillnaden per uppuppper

för familjer medkronorför familjer med 800300 kronor 45 ettett -- bam,bam,
för familjer medkronorför familjer med 5 400900 kronor5 --

två bam,två barn,
för familjer medfamiljer kronorför med 6 1006 600 kronor tretre -—- fleraflera eller barn.eller bam.

för bostads-De övre gränserna
högre förkostnader kronor500är

följandebostäder belägna kom-i
Stockholms och Göte-inommuner

Botkyrka,nämligenborgs tätorter
Hud-Danderyd Ekerö, Haninge,

Nacka,Järfälla, Lidingö,dinge,
Salem, Sol-Nynäshamn, Sigtuna,

Stockholm, Sund-lentuna, Solna,
Södertälje, Täby,byberg, Tyresö,

Upplands-Väsby,Upplands-Bro,
Värmdö,Vallentuna, Vaxholm,

Österåker, Ale, Göteborg, Härryda,
Kungsbacka, Kungälv, Lerum,
Mölndal, Rartille, Stenungsund,

Öckerö.ochTjörn
bostadskostnadbostadskostnad HögreHögre änän somsom

tredje styckena fåri förstafår beaktas,i andra stycket angesanges -
någonsökanden ellerbeaktas,sökanden någon medlemeller omom

funktions-familjenfunktionshindrad. medlemfamiljen ärär avav
hindrad.

15 §
första stycket har endast familjersärskilt enligt §till bidrag 14 1Rätt

andrastycket och 2 och tredjei första lbarn 10 §med samtsom avses
styckena.
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lydelraNuvarande Föreslagen lydelse

Är föräldern under år får29 och den harFör till bostads-rättsom
denne bidrag enligt första bidraginte enligt §10 första stycket 3
stycket, skall bidrag enligt §14 till bidrag till bostads-är rätten
första stycket beräknas2 på den kostnader begränsad på följande
del bostadskostnaden månad För sökande med enbart barnsätt.av per

1 800 kronor.överstiger § första10 stycket 3isom som avses
gäller bestämmelserna § första14i
stycket dock bidragetatt utgör
50 ersättningsbar bo-procent av
stadskostnad och tredje stycket.
För sökande gäller vidövriga att
tillämpningen §första14 stycketav
2 och andra stycket tillkom-varje
mande sådant barn 10isom avses
§ första stycket 3 höjer de övre
bostadskostnadsgränserna med
hälften så mycket skul-som annars

ha gällt enligt bestämmelserna.

Bidrag enligt första§ stycket och14 2 andra fårstycket lämnas endast
till den bor i bostad han eller hon eller innehar medägersom en som
hyres- eller bostadsrätt.

l6§
Bostadsbidrag bestäms till det Vid tillämpning bestämmel-av

belopp följer § första17 bostadskostnader §14isom av serna om
och andra styckena, den bi- skall bostadskostnader beloperom som
dragsgrundande inkomsten på bostadsytorinte överstigande

41 000 kronor för för hushållöverstiger med barn 90 kva-etten
ensamboende och kronor58 000 dratmeter,
för makar. denOm bidragsgrun- för hushåll med två barn 110
dande inkomsten högre, skall kvadratmeter,är
bidraget minskas med tredjedel för hushåll med barn 130 kva-treen

den överskjutande inkomsten. dratmeter,av
för hushåll med fyra barn 150
kvadratmeter, och
för hushåll med fem eller fler barn

kvadratmeter170 beaktas.inte
hushåll med tvåFör eller fler

barn gäller tillkommandevarjeatt
sådant barn 10 §isom avses
första stycket 3 höjer ytgränsen
med hälften så mycket som annars
skulle ha gällt enligt första stycket.

21§
Bidrag lämnas tills vidare från Bidrag lämnas från och med

och med månaden eñer den då månaden efter dåden tillrätten
till bidrag har uppkommit bidrag har uppkommit tillrätten och med

till och med den månad då den månad då till bidrag harsamt rätten
till bidrag har ändrats eller ändrats eller upphört, dock längsträtten

upphört. Om till bidrag tolv månader.rätten Om till bidragrättenupp-
den törstakommit dagen i må- har uppkommit den första idagenen
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

läm-bidragetmånad, skall docklämnasbidragetdocknad, skall en
månaden.denfrån och medBidragmånaden.från och med den nas

för längreinte lämnasfårtid till- Bidragför längrefår inte lämnas
ansökningsmånaden.tillbakatidmånad före ansöknings- änbaka än en

fördock lämnasfårBidragdock lämnasBidrag fårmånaden. en
ansökantillbaka,tidlängretillbaka,tidför längre enomom enen

höjningavseendebidraghöj-bidrag avseendeansökan avomom
försäk-tillinavgifthyra elleravgift, in tillellerhyraning gesgesav

frånmånadringskassan inommånadinomförsäkringskassan enen
ficksökande kärme-den dag denñckden sökandeden dagfrån
avgiftshöj-ellerhyres-avgifts- domellerhyres-kännedom omom

ningen.höjningen.
fårsärskilda skäl,finnsdetOm

begränsadförlämnasbidrag en
bidrag får förenassådanttid. Ett

. villkor.med

bostadsbidragPreliminärt

2la§
be-bostadsbidragPreliminärt

uppskattademed ledningstäms av
för så maj-inkomster näraatt som

bostads-det slutligaligt motsvara
kommakanbidrag attantassom

lag. Förenligt dennabestämmas
inkomstharsökande nä-avsom

skall dennaringsverksamhet in-
lika högkomst minstantas vara

vidfastställts senastesom
taxeringsbeslut, inteom

inkomstenstyrkersökanden äratt
lägre.

bostadsbidrag be-Preliminärt
månad,förbeloppmedstäms ett

tillnedåtavrundas närmastsom
Belopphundratal kronor.jämna

betalaskronor100 inteunder ut.

bostadsbidragSlutligt

21b§
bestämsbostadsbidragSlutligt

tidpunkt dådenefter taxerings-
§kap.beslut enligt 24 taxerings-

haskalllagen 1990:324 senast
meddelats.

21c§
bostadsbidragslutligt inteKan

grundpåtillförlitligtberäknas av
fått preliminärtden haratt som

nödvän-lämnarbostadsbidrag inte
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

grundpåelleruppgifterdiga av
underlagbristfälligtellerbrister i

bidragetskalluppgifterna,för upp-
framstårbelopptill detskattas som

vadtillhänsynmedskäligtsom
ärendet.framkommit isom

21a§
bostadsbi-slutligadetBestäms

vadbelopphögretill ändraget
betalatshartid utför sammasom

skall detbidrag,preliminärt över-i
betalas Be-beloppetskjutande ut.

bostadsbidragetslutligadetstäms
förvadbelopptill lägre än som

prelimi-betalats itid har utsamma
överskjutandedetskallbidrag,närt

tillbaka.betalasbeloppet
skallkronor100underBelopp

till-betalasellerbetalasinte ut
baka.

22§
bo-utbetalningVidmånadsvis. avbetalas senareBidrag enut

ersättningellerstadsbidragmåna-kronor i annanunder l 00Bidrag
allmänbetalasskall ut avbetalas inteden somut.

någontillförsäkringskassa som
enligtbidragtillbakabetalaskall
enligtavgiftbetalaeller§d21

hålla innefår kassan ett§28
vadpåavräkningbeloppskäligt i

ersättningsberättigade ärden
betala.skyldig att

24§
preliminärtfårDenomgå-skallbidragfår somDen som skyldigbostadsbidrag attär om-försäkringskassantillanmälaende

försäkringskassantillgåendetill an-flyttarhushållet enom frågaändringar isådanamäla ombostad,annan förhållanden,andraochinkomstsammansättninghushålletsom slutligtinnebärakan attantasändras, som
kommerbostadsbidrag attintebidragsgrundan-hushålletsom beviljaskommerellerbeviljas attharellerökaberäknasinkomstde

preliminä-detbeloppmed lägre änkronor0006medökat änmer
bidraget.förhållandemånader iunder rasex

grundtilllåginkomsttill den som
bidragsbeslutet,för

berättigarbostadden somom
delvishelt ellerhyrsbidragtill ut

bostadskostnaden i annateller om
minskar,fall

fillerhushålletbarn inär ett
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

år eller18 förlängt barnbidragnär
eller studiehjälp längre lämnasinte
till äldre barn, ellerett

medlem hushålli ettom en
barn beviljats studiemedelutan

eller längreinte uppbär studieme-
del.

Återbetalning Avgift och ränta
2s§

Försäkringskassan skall besluta På belopp skall betalas till-som
återbetalning bostadsbidrag, baka enligt §21 d skall avgift be-om av
den erhållit bidrag talas.om som genom
lämna oriktiga uppgifter eller På beloppatt skall betalas utsom

underlåta fullgöra enligt 21 d § skallatt att betalas.genom räntaen
uppgifls- eller anmälningsskyldig- Om avgift och gäller iränta
het eller på har förorsa- tillämpliga delarsätt §annat 27 3 ochmom.
kat bidrag har lämnats felaktigt 69 §att l uppbördslagenmom.
eller medför högt belopp. Detsam- 1953:272.

gäller bidrag fallima annatom
har lämnats felaktigt eller medför
högt belopp och den erhållitsom
bidraget skäligen borde ha insett
detta. Om det finns särskilda skäl
får kassan eflerge kravet på åter-
betalning helt eller delvis.

Vid utbetalningen senare av
bostadsbidrag eller ersätt-annan

skallning betalas allmänutsom av
försäkringskassa till någon som
skall betala tillbaka bidrag enligt
första stycket får kassan hålla inne

skäligt belopp avräkning påiett
vad har lämnats för mycket.som

29 §
Bestämmelserna i kap.20 10-13 lagen 1962:381 allmänom

försäkring omprövning och ändring försäkringskassan beslutom av samt
överklagande försäkringskassans beslut och domstols beslut skallav
tillämpas i ärenden bostadsbidrag.om

Omprövning sådant beslutettav
försäkringskassa harav en som

fattats tjänsteman i ettav en
ärende skyldighet återbetalaattom
bostadsbidrag skall soci-göras av
alförsälcringsnämnden, det be-om
lopp utbetalats för mycketsom

10 basbe-överstiger procent av
loppet enligt kap. §l 6 lagen om
allmän försäkring.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

inteomedelbart,gällaskallbostadsbidragärendebeslut i omEtt ett om
beslutet.inågot annat anges

29 §a
bo-slutligadetefter detHar att

sökan-denbestämtsstadsbidraget
på-så detändratsdes taxering att

skallbostadsbidragetverkar ett
bestäm-bostadsbidragslutligtnytt

detbegärsökanden inommas, om
beslutetdetår från taxe-attett om

kraft.lagaringsändring vann

juli 1996den 1och 13-1610kraft såvitt gällerträder ilagDenna
januari 1997.den 1i övrigtoch

bostadsbidragi frågaÄldre fortfarandegällerbestämmelser somom
ikraftträdandet.tid föreavser
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Inledning1

Direktiven1 1
.

föreslå åtgärdervarituppgift harUtredningens att som:

mkr på årsbasismed 500bostadsbidragen 1förkostnadernaminskar-
halvåret 1996,under andramkroch med 750

bostadsbidragssystemet.inomkostnadskontrollenFörbättrar-

beräkna deingått bl.a.uppdraget har sättetgöra översyn attI att aven
bostadsbidrag.till Rege-prövninginkomst vidbidragssökandes rättenav

förändringar kan kommamöjligaangivit vilka attringen har även som
systemförändringartillupphovi den händelseföreslås översynen ger

änd-Bland dessa märksuppnås.avsedda besparingeninnebär denattsom
bidragsbelopp bort-bostadskostnadsgränser,ochrade inkomst- samt ett

ålagtsbarn. Utredningen harungdomarbostadsbidrag förtagande utanav
studiestödssystemet Umed Kommittéen församråda översynatt av

bostadspolitiken 1995:01.NUtredningenoch1994:13 översynom av
denredovisa sitt arbeteutredningendirektiven skulleEnligt senast

har, iredovisning utredningsarbetetTidpunkten föroktober 1995.1 av
decemberframtill denutredningen tillsattes, flyttats 15medsamband att

1995.
utredningen tilläggs-regeringennovember beslöt19959Den att ge

ytterligarebesparingar pååtgärderförslag tilldirektiv prövaatt om
har forñutit,fyra månaderbakgrund endastmkr. ännu610 Mot att avav

kan beloppet kommaberäknat för,anslagetde månader18 attårsom
Utredningenblir säkrare. harutfallsprognosemajusteras efter hand som

vilkettillgängliga utfallsprognosen,från deni sitt arbete utgått senast
kostnadsminskande åtgärderomfattningeninnebär den totalaatt somav

miljarderuppgår till kronor.föreslå 2,1i uppdragutredningen haft att
utredningens direktiv dir.dels iñnns beskrivetUtredningens uppdrag

ikompletteringspropositio-146, delstilläggsdirektiv 995:1995:65 1samt
tillväxtpropositionen prop. 199596:25.i150prop. 199495: samtnen

relevantaför utredningeni sin helhet dedirektivSåväl utredningens som
i bilagatillvåxtpropositionen återges 1ochikompletterings-textavsnitten .
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1.2 Bakgrund

Den djupa lågkonjunkturen i början 1990-talet och krisen i det finan-av
siella medförde kraftig försvagning de offentliga finans-systemet en av

Vikande sysselsättning och produktion resulterade i lägre inkomstererna.
samtidigt utgifterna ökade kraftigt till följd växande arbetslöshetsom av

Åroch den finansiella krisen. 1989 uppvisade den offentliga sektorn ett
överskott 4 % BNP. På fyra år vände detta överskott tillca ettav
rekordstort underskott på 13,4 % årBNP 1993.av

syftel få kontroll de offentliga finansernaatt haröver omfattandeett
saneringsprogram beslutats riksdagen. En klar majoritet i riksdagen harav
dessutom ställt sig bakom det regeringen deklarerade målet detattav
samlade budgetsaldot inom offentligaden sektorn skall i balansvara

år 1998. Budgetsaneringsprogrammetsenast i propositio-presenteratssom
vissa ekonomisk-politiska åtgärder, prop. 199495:25,nen om m.m.

budgetpropositionen prop. 199495: 100 kompletteringspropositio-samt
199495:150 omfattar budgetförstärkningar på totalt 118 miljardernen

kronor motsvarande % BNP.7,5 Förstärkningen de offentligaca av av
finanserna består till 60 olika utgiftsminskningar% och till 40 %ca av ca

olika skatte- och avgiftshöjningar. Huvuddelen utgiftsminskningarnaav av
transfereringar till hushållen och statlig konsumtion.avser

detFör övervägande flertalet de olika åtgärder ingår iav som program-
har riksdagen redan beslutat hur åtgärderna imet, detalj skall utformas.

Vad gäller bostadsbidragssystemet har beslutats de bidragt.ex. att som
betalas till hushåll barn, där någon hushållsmedlemmarnaut utan ärav

år,28 skall upphöraöver den januari1 1996. Denna begränsning kret-av
bostadsbidragstagare tillsammans med de justeringar inkomst- ochsen av

boendekostnadsgränsema beslutats för år 1996 jfr kapitel 4 be-som
räknas minska bostadsbidragsutgiftema med 690 miljoner kronor år.per

För fåtal budgetförstärkningar har riksdagenett specificeratännu
vilka åtgärder skall vidtas för uppnå det riksdagen beslutadeattsom av
besparingsbeloppet. dessa falll har uppdrag givits till olika utredningar

komma med förslag till hur åtgärderna i detaljatt skall utformas.
de budgetförstärkningar,En för vilken endast principbeslutav ett om

åtgärdens totala omfattning fattats, kostnaderna för bostadsbidragenär att
årsbasis skall minskas med 1 500 miljoner kronor. Detta denutöver

besparing slopandet bostadsbidrag till hushåll år28 ochöversom av
övriga för år 1996 beslutade regelförändringar, upphov till. åt-Deger
gärder krävs för åstadkomma denna kostnadsminskning skallatt trädasom
i kraft den julil vilket1996, innebär den totala besparingen underatt
innevarande budgetår 199596, månader18 kommer uppgå till 750att
miljoner kronor.

Beslut har fattats budgetprocessenäven skall bli ochatt stramareom
i nominella fastställt tak för den offentligaatt ett sektornstermer utgifter

skall införas jfr kapitel 5. beslutDetta syftar till säkerställa detatt att
riksdagen beslutade budgetmålet, balansera den offentliga sektornsattav

finanser år 1998, uppnås och minimera risken för densenast underatt att
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försämringen offentliga1990-talet dramatiska denförsta hälften avav
Bostadsbidragen exempelfinanser, i framtiden.sektorns är ettupprepas

budgetåretpå dramatiskt Underdär utgifterna stigit sätt.ettett system
innevarande budget-miljoner kronor.198990 utbetalades totalt 2 750 För

IZ-månadersperioden juli till denden 1995år beräknas utgifterna, under 1
Från statsñnansielljuli uppgå till miljoner kronor.1996, 9 0001 ca
kompletteringspro-direktiven till utredningen ochsynpunkt det, enligtär

utgiftsökningpositionen, kraftiga bryts ochnödvändigt denna attatt
åtgärder kostnadskontrollen inom vidtas.nödvändiga för öka systemetatt

förslag till inkomst-föreligggande betänkande1 ett ett nyttpresenteras
betydande minskningtill kostna-prövningssystem upphov en avsom ger
kostnadskontrollensamtidigt och förutsätt-derna för bostadsbidragen som

förbättras.kostnadsutvecklingenningarna for prognosticera Dessutomatt
i sinbesparingsaltemativ helhet ochlista olikapresenteras somen

upphovinkomstprövningssystemet tilltillsammans med föreslagnadet ger
erforderligagod marginal överstiger denkostnadsminskningar medsom

besparingen på miljarder kronor.2,1

uppläggningUtredningsarbetets1.3

fyra olikautredningsarbete bedrivits har i huvudsak beståttDet avsom
delar.

lnkomstprövningssystemet

gjorts detdet första har genomgång nuvarande förFör systemetaven
inkomstprövning efterkontroll bostadsbidragen analysoch samtav en

tänkbara alternativa för inkomstprövning.genomförts olika systemav
med genomgång har varit arbeta fram förslag till olikaSyftet denna att

utgiñsnivånförändringar få till följd den totala minskar ochskall attsom
kostnadsutvecklingen förbättras.kontrollen över

nuvarande för inkomstprövningRedan i samband med det systemetatt
januari ñck Riksförsäkringsver-bostadsbidragen infördes den 1994,1av

regeringen uppföljning hur detket RFV i uppdrag göraatt av nyaav en
i praktiken. väsentlig del denna uppföljning harfungerade Ensystemet av

kan finnas mellan, åvarit analysera vilka eventuella sambandatt enasom
för inkomstprövning efterkontroll, å andrasidan det ochsystemetnya

kostnadsutvecklingen inom bostadsbidragssystemet. Desidan den snabba
för genomföradata bidragshushållen erfordras analysenatt avom som

bliinkomstprövning har under detta år efter hand börjatförsystemet
därför sin förstatillgängliga. oktober i år kunde26 RFVDen göra av-

bidragshushållentill regeringen. baserades datarapportering Den om
avrapportering, likväl det fortsattafram år 1994. RFV:st.o.m. som

viktig utgångspunktbedrivs inom verket, har varitanalysarbetet ensom
fördet nuvarandeför utredningen vid genomgången systemetav
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inkomstprövning. Utredningen efter hand fåtthar tillgång till de dataäven
utbetalningen bostadsbidrag år 1995 tagit fram.RFVom av som

det gäller frågan bostadsbidragensNär hur olika kontrollsystemom
fungerar har utredningen bl.a. samarbetat med de projekt rörande bostads-
bidragssystemet bedrivs Riksrevisionsverket RRV RFV:ssamtsom av
uppföljning försäkringskassomas eñerkontroll bland de bidragstagareav

någon ändring de bidragsgrundande förhållandenarapporteratsom av
under de månaderna15 1995:156.senaste

genomgångEn har gjorts de slutsatser tidigare utredningaräven av som
till‘.bostadsbidragen kommit fram En väsentlig utgångspunkt för ut-om

redningen har varit det betänkande bostadsbidragen skrevs årom som
1992 i vilken förslaget till den nuvarande inkomstprövningen och admini-
strationen bostadsbidragen presenterades. Diskussionen har bl.a. hållitsav

utredningmed utredningsmannen i års1992
För tillvarata erfarenheter, bådede vad gäller inkomstprövning ochatt

efterkontroll, efter hand fram bland de tjänstemän dagligenväxtsom som
arbetar med administrationen bostadsbidragen, har diskussioner förtsav

försäkringskassoma]med personal vid och genomgångar gjorts detav
material sammanställts angående administrationenRFV bidra-som av av
get‘. BoverketsDessutom har diskussioner förts med förrepresentanter

bostadsbidragssystemet‘.kontinuerligt genomfört analysersom av
Wd ñera de kontakter utredningen haft med dag-av som personer som

ligen arbetar med bostadsbidragen har det framkommit detatt system som
idag finns för beräkning bidragsgrundande inkomst för egenföretagareav
och till fåmansbolag upplevs problematiskt.ägare Utredningen harsom
därför sig till iSkattemyndigheten Stockholms länvänt och enheten för
foretagsbeskattning vid Finansdepartementet, för be dessa komma medatt
synpunkter på hur bärkraften i bostadsbidragssammanhang rele-ett mer

kan beräknas för egenföretagare ochsätt till fåmansbolag.vant ägare
sambandl med den undersökning utredningen genomfört vilkasom av

möjligheter finns införa med preliminärt beräknadeatt ett systemsom
bostadsbidrag och automatisk efterjustering, har erfarenheter finnsen som

De för utredningen relevanta tidigare betänkandenharvarit Bostadsbidragenmest avSOU 1982:58, BostadskommitténsslutbetänkandeSOU l986:5samtBostadsbidrag
enklare rättvisare billigare SOU 1992:89.- - -

2Utredningsmani utredning1992års bostadsbidragensadministrationBOADom vardirektör Carl-Filip Hammar, Socialstyrelsen.
3Vid utredningens andra ordinarie sammanträdefördes diskussion med Kerstinen
Hagström från Försäkringskassani och BirgittaFarsta Janssonfrån St. Lars i
Uppsala. Vid det tredje ordinarie sammanträdetfördes diskussion med Pär-OlofenKjellén från Försäkringskassanscentralkontor i Bohuslän. Samt vid det femte endiskussion med Kerstin Linderoth och Katarina Palmer från Jönköpings län.
‘ Bland det material utredningen igenom kangått Ennämnas rapporternasom
samhällsekonomiskkostnadsintäktsanalys bostadsbidragssystemet,skriven Agnetaav avEriksson-Sjöstrand vid Göteborgs allmänna försäkringskassaoch Bostadsbidragtill
barnfamiljer m.fl. uppföljning tillämpning,och RFV redovisar 1995:5.-—
5Diskussioner har framför allt skett Christinamed Olsson och Anders Hedenstiema.
6 Se Boverkets rapportserie bostadsbidragen1992, 1993 och 1994, baseradpåom
statistik utbetaladebidrag under maj månad respektiveöver år.
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tillvara.studiemedelssystemet tagitsochfrån preliminärskattesystemet
finns inom förerfarenhetertagit del deUtredningen har systemetsomav

skatteadministrativavia kontakter medberäknad inkomstskattpreliminärt
bistått utredningenEnheten harFinansdepartementet.enheten vid även

preliminärt beviljat bostads-efterjusteringensynpunkter på hurmed ettav
preli-studiemedelssystemet användsbidrag skulle kunna utformas. Inom

utifrån slutligautomatisk efterkontrollmedminärt beräknade inkomster
studiemedelbehovsprövningen dedels vad gällertaxerad inkomst, somav

anstånd med åter-vad gäller beviljandedelsbeviljas till studenterna, av
Utredningen har viagamla studiemedelssystemet.i det s.k.betalningen

tagit del de erfaren-studiestödsnämnden CSNCentralakontakter med av
bådaadministrationen dessafinns frånheter system.avsom

Regelstrukturen

kunde utredningen konstateraförhållandevis tidigt stadiumRedan på ett
de kan uppnåsytterligare besparingardet krävdes utöveratt genomsom

det andra har därförinkomstprövningssystemet. Förförändringar enav
direkta förändringar iinventering genomförts olika tänkbarabred av

forregelstruktur. Två de underlag dennabostadsbidragens använtssomav
till betänkandet. förstapresenterade i bilagor Deninventering finns av

interaktionsystematiska typfallskalkyler och analyserdessa deär av
kanslichefgenomförts Göran Schubert. Denmellan olika system som av

ochbostadsbidragstagarnas ekonomiska situationandra den analysär av
fördel-besparingsaltemativ, genomförtskonsekvenserna olika som avav

Andra viktiga underlaginom Finansdepartementet.ningspolitiska enheten
bostadsbidragssystemet och Social-analyserhar hämtats från Boverkets av

socia1bidragen,7 vilka utredningen fått tillfällestyrelsens attrapport om
tillMossler. Många idéer besparingardiskutera chefekonom Karinmed

besparingsaltemativ har fångats i deolikaoch synpunkter på även upp
haft med företrädare för olika organisa-diskussioner utredningensom
Försäkringskassan Diskussioner hartioner och FK.och verk, bl.a. RFV

Kommunförbundet ochförts för Svenska Hyres-medäven representanter
gästföreningen.

åtgärderde effekter olika alternativaanalys har genomförtsEn somav
gäller dels de direktaupphov till.för minska kostnaderna Detatt ger

indirekta effekternauppskattning de påinkl.kostnadseffektema aven
incitamentseffekter. dettafördelnings- och I analys-socialbidragen, dels

utvärderingsavdelningenbl.a. vidhar tagit hjälparbete utredningen av
avidentiñerade datamed alla bo-sig databasRFV använt omav ensom
simuleringsmodell utveck-ochstadsbidragshushåll år 1992-1994 somen

bostadsbidragsregistret.i grunden påverket. Databasen byggerlats inom
för-uppgifier från inkomst- ochTill detta register har kopplats SCB:s

register finnssocialbidragsregistret demögenhetsregister, samt som

7 Socialstyrelsen 1995:4.utveckling,socialbidragenssocialbidragstagare och

2 15-1307
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uppbyggda utifrån kontrolluppgiftema för inkomståret 1994. Liknande
analyser har för utredningens räkning genomförts fördelnings-även av
politiska enheten inom Finansdepartementet. analyser har utförtsDessa
med hjälp mikrosimuleringsmodell kopplad till SCB:s årli-ärav en som

återkommande urvalsundersökning hushållens inkomster HINKgen om
93.

bostadspolitiska aspekterna olika regelförändringar harDe beaktatsav
bl.a. kontinuerliga kontakter och samråd med utredningengenom om

bostadspolitiken 1995:01.Növersyn av
samband med den genomgång reglerna för bostadsbidrag tillav ung-

gjorts samråttdomar har utredningen med Kommittén för översynsom av
studiestödssystemet DiskussionerU 1994:13. har förts med, ochäven
underlagsmaterial från,erhållits Sveriges förenade Studentkårer SFS. En

från deltagitutredningen har i seminariumävenrepresentant ett runt
studenternas boende SFS.arrangeratssom av

Prognoser kostnadsutvecklingenav

det tredje har genomgång gjorts de metoder inomFör använtsen av som
kostnadsutvecklingenregeringskansliet for inom bostads-överprognoser

bidragssystemet. denna fråga har sekretariatet för långsiktigaI analyser
biståttLAS inom Socialdepartementet utredningen dels med uppgifter

prognosarbetethur det nuvarande bedrivs, dels med underlag tillom ana-
förbättras.lyser hur prognosarbetet kan genomgång harEn gjortävenav

vilka och hurantaganden för kostnadsutveck-använtsav som prognoserna
lingen fr.o.m. år 1992.sett ut

Internationella erfarenheter

tidigare utredningarI statliga bostadsbidragssystemet har erfarenheterom
från liknande i andra inteländer alls eller endast i begränsadsystem
utsträckning redovisats eller bildat förgrund överväganden. bakgrundMot

relativt förändringarde omfattande det svenska bostadsbidragssyste-av av
måste för uppnå den riksdagen beslutade kostnads-görasmet, attsom av

minskningen, har utredningen för det fjärde det angelägetansett attsom
erfarenheter från andra länder tillvaratas.

till hands ligger jämförelse med övriga nordiskaNärmast grannlän-en
der. Danmark, Finland och Island finns liknande förI Norge, system
bostadsstöd till hushåll låga inkomster imed förhållande till försörjnings-

likhetbördan. med utvecklingen i Sverige har, i samtliga länderI dessa
i kostnaderna för ökat åren.Norge, under de Iutom systemen senaste

Danmark tillsattes förra året statlig utredning med uppdrag bl.a.atten
analysera till denna kostnadsutveckling.orsakerna Betänkandet, Indivi-
duel boligstøtte april 1995, från denna utredning har utgjort viktigen
informationskälla jämförelser erfarenheterför de från andra länderav som
genomförts. från utredningen har deltagitRepresentanter iäven ett
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i där övergripande jämförel-nordiskt seminarium bostadsbidrag Osloom
Danmark, Finland, Islandgjordes mellan i ochNorge,systemenser

i olikaSverige. detaljerade upplysningar de nordiskaMer systemenom
erhållas via direktkontakt med de tjänstemänländerna har sedan kunnat

seminariet.från respektive regeringskansli deltog isom
utomnordiska erfarenheterna haröversiktlig genomgång deEn ävenav

gjorts. internationella jämförelser, i europeiskt perspektiv,Omfattande ett
inhämta informationhar gjorts bostadsforskare i England. För att merav

dessajämförelser och diskutera europeiska trender inomgemensammaom
från utredningen insti-bostadsbidragssystemen har besöktrepresentanter

tutionen för bostadsforskning vid University of York och London School
of Economics. Många de frågeställningar utredningen arbetar medav som

relevanta inom det engelska bostadsbidragssystemet. gällerDetär även
överutnyttjandeinkomstprövning utifrån aktuell inkomst, fusk ocht.ex.

effekter den incitamentsstruktur hushållen möter.samt systemens som
lärdom de diskussioner förts kring dessa frågor iFör draatt av som

Policy Studies Institute iEngland har London och det engelskaäven
Socialdepartementet besökts.

Även effekterna på bostadsbidragssystemet det svenska EU-medlem-av
skapet har beaktats. Kunskaper och socialforsäkringssystemen harEUom
tillförts utredningen, bl.a. via konferens arrangerades i septemberen som
i EuropeiskaStockholm Rättsakademien.av
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2 Bostadsbidragssystemets
mål och inriktning

målDe under olika tidsperioder för bostadsbidragen harsattssom upp
framför allt varit att:

stimulera till höjd bostadsstandard och minskad trångboddhet,-
utjämna kostnadsskillnader mellan olika regioner och mellan- nyare
och äldre bostäder likvärdigmed standard,
allmänt stärka de hushållens bärkraft.svagare—

Betoningen olikade målsättningarna har skiftat tiden.överav

Stimulera till ökad bostadskonsumtion

Det ursprungliga motivet för bostadsbidragen de infördes inärvar,
Sverige på 1930-talet, framför allt produktionspolitiskt med stöd tillatt-
efterfrågan hålla den ekonomiska aktiviteten inom byggsektorn.uppe
Eftersom det fanns starkt samband mellan betalningsförmågaett och för-
sörjningsbörda hos de inkomstgrupper kunde komma i fråga för stöd,som
differentierades ursprungligen stödet enbart utifrån bamantal. Bestämda
minimikrav både vad gällde bostadens standard och storlek ocksåsattes

för det bidrag fr.o.m. år betalades1935 i form indivi-upp utsom av en
duell hyresrabatt Årtill hushåll med eller flera barn. 1938 utvidgadestre

till omfatta hushåll isystemet även egnahem. taktatt l med tillgångenatt
rymligare familjebostäder ökade, utvidgades stödet till omfattaävenatt

Århushåll med färre antal bam. 1947 blev tvåbamshushållen berättigade
till bostadsbidrag och fr.o.m. år 1958 hushåll med bam.även ett

Fördelningspolitiska motiv

Den ekonomiska utvecklingen efter andra världskriget, med hög eko-en
nomisk aktivitet och kapacitetsproblem inom bostadssektom, ledde till att
de produktionspolitiska motiven tonades Istället kom bostadsbi-ner.
dragssystemets fördelningspolitiska funktion framhävas tidi-att änmer

Bidragets inkomstanknytning stärktes och den produktionspolitisktgare.
motiverade begränsningen till enbart nyproducerade bostäder avvecklades.

Betoningen bostadsbidragets Fördelningspolitiska roll nådde sinav
kulmen under 1960-talets del. alltEtt intresse kom dåstörresenare att
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familjsituation.ekonomiska Denallmännabarnfamiljriktas epo-mot ernas
förslagframåri sitt betänkande 1967 attladelitiska kommittén ett om

allmäntmed inkomstprövatbostads- barnbidragetsåväl ettersätta som
aldrig,genomfördesFörslagetbarnfamiljer.riktat tillkonsumtionsstöd

till denbidrogbetänkandetipresenterades attde tankegångar sommen
bostads-oberoendeheltbostadsbidragssystemeti ärkomponent avsom

Även viktigansågs hakomponentdennainfördes år 1969.kostnaden en
barnfarniljemaställdade överfunktion.bostadspolitisk För sämstatt

valgälldestimulanser vadförmottagligaskullehuvud avtaget vara
höja derasförst allmäntnödvändigtdetbostadskonsumtion, rentattvar

levnadsstandard.

Kostnadsutjämning

sammanslag-kommitténs förslagfamiljepolitiskatillHuvudskälet att om
avvisades, bo-barnbidragssystemenoch ettbostads- attning varav

fortsättningsvis ansågs ha flerabarnfarniljematillstadsanknutet stöd även
utjämningenbidra tillrollsådanroller fylla.viktiga En att avatt var

årgångar och med olikaolikabostädermellankostnadsskillnader upp-av
detta har i förstaåstadkommaförlåtelseformer. medelDe attanväntssom

kapitalkostnadssubventionerochkapital-formerhand varit olika avav
viktig rollhaharbostadsbidragen attgenerell Men ansettsäven enart.

längerörlighetlågabl.a. denPå grundi detta avseende.fylla somav
snabbadenföljdbostadsmarknaden,kännetecknat även avsom enmen

bostadsbidragentid varitinriktningenurbaniseringen, har attsenare
boendekostnaderforocksåersättning kansåsikt bör byggas att upput ges

nyproducerade lägenheter.hyresnivån itill
bostadskost-den delutökades, år 1972,inriktningdennalinje med1 av

emellertidavskaffadesSamtidigtutbetalas.bostadsbidragnaden for vilken
gäller bosta-funnits vadtidigarede kravochtvå 1977,i 1972steg, som

till begränsaå andra sidanbidrogstorlek.och Detta attdens standard
vadträffsäkerhetenoch försämradefunktionkostnadsutjämnandebidragets

överkonsumtion.subventioneringbegränsamöjlighetengäller att av
byggdesbostadskostnadsberoende delen systemet utdenTrots att av

faktiskamindre del deallttäckahandefterbidragetkom att aven
1980-taletmittenbostäder.nyproducerade libostadskostnaderna av

bostadsbidragssystemetiboendekostnadsgränsemamotsvarade de övre
lägenhetsstorlekarfor dehyresnivåemagenomsnittligadeendast som

olika storlek.barnfamiljerforefterfrågarimligabedömdes att avsom

Mål

kommitté iBostadspolitiskaårs1982bakgrunddennaDet mot somvar
uppfyllde devälbostadsbidragenskrev1986betänkandesitt att

likamålen intebostadspolitiskademålen,fordelningspolitiska att varmen
bordemålsättningendärför attföresloguppfyllda.väl De att vara
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successivt bygga den boendekostnadsberoende delen bostadsbidrags-ut av
så barnfamiljer med låga inkomstersystemet, ävenatt möjlighet attges

efterfråga nyproducerade lägenheter där varje barn har ett eget rum.
Denna målsättning for bostadsbidragen fastslogs riksdagensenare av

och har sedan dess inte ändrats. enlighet med detta1 beslut har, under de
8 åren, den boendekostnadsgränsen isenaste övre bostadsbidragssystemet

successivt höjts. Samtidigt förstärktes den boendekostnaden heltav
oberoende komponenten i i samband med skatterefonnensystemet 1990-
1991. Statsmaktema har på så visat bostadsbidragensätt fort-att även
sättningsvis har viktig funktion fylla både stöd indirekt föratt etten som
bostadskonsumtion och allmänt konsumtionsstöd.ettsom

Måluppfyllelse

Den kraftiga ökning skett boendekostnadema, inte minst vadsom av
gäller nyproducerade bostäder, efter det 1982 års Bostadspolitiskaatt
kommitté lade fram sitt betänkande, har inneburit det i praktiken visatatt
sig svårt bygga bostadsbidragen i taktatt innebärut bidragatten som
sikt kan för boendekostnaderäven ända till de hyresnivåerges upp som
gäller inom nyproduktionen. Som framgår följande tabell finns fort-av
farande betydande skillnad mellan den boendekostnadsgränsenövreen
och hyresnivåema i nyproducerade lägenheter med storleken som svarar

målet varje barn skallmot kunna disponeraatt ett eget rum.

Tabell 2.1 Genomsnittliga hyresnivåeri nyproducerade liigenheterallm£innyItan
och övre boendekostnadsgränseri bostadsbidragssystemet

År ÖvreFamilje- Lägenhets- l-lyresnivä forgräns
krmåntyp bidragtyp krmån

I989 barnl 3 rok 3 400 2 600
2 barn 4 rok 4 000 2 900
3 barn 5 rok 4 600 3 200
4 barn 3 500
5 barn+ 3 800

1991 1 barn 3 rok 4 800 3 500
2 barn 4 rok 5 900 4 000
3 barn 5 rok+ 6 500 4 500

1992 bam1 3 rok 5 100 3 900
2 barn 4 rok 6 200 4 400
3 barn 5 rok+ 7 300 5 000

1993 1 barn 3 rok 5 300 4 400
2 bam 4 rok 6 300 5 000
3 bam 5 rok+ 8 100 7005

Trenden med kraftigt ökade produktionskostnader inom bostadssektom
nådde sin kulmen i slutet 1980-talet och början 1990-talet. Enav av
allmänt överhettad ekonomi och hög inflationstakt, även generösamen
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produktionskost-tillbidrogränteavdrag, attochbostadssubventioner
skattereforrnen 1990-medochIdrevsbostadssektominomnadema upp.

boendet.stödet tillsamhälleligadetomfattningenminskade1991 av
mervärdesskattfullochminskaderänteavdragVärdet egnahemsägamasav

genomför-underhåll. Dessutomservice ochbyggmaterialpåinfördes samt
räntebidragen.sänkningvissdes även aven

kraftigaunder denbudgetunderskottökningensnabbaDen statensav
börjanekonomi undersvenskprägladetillbakagångekonomiska avsom
generelladeytterligare begränsanödvändigtdet1990-talet gjorde att

årentillfällen underolikasammanlagtVidbostadssubventionema. tre
räntebidragen.begränsningarbetydandegenomfördes1992-1994 av

omläggningen denocksåbostadspolitikenförbetydelseAv avstor var
inflationstakt. Trotslågbeståendeuppnå attekonomiska politiken mot att

förhållandensvenskaförpålegatåreninñationstakten de senaste tre en
real-innebärvarit hög. Det attnominelladenlåg nivå, har räntanmycket
långrelativtundernivåovanligt högligga påkommithar enatträntan en

bostadspoliti-svenskatraditionellaför denFörutsättningarnatidsperiod.
bostadssubven-generellamed hjälpgåtttill delken, ut attstor avsom

förändratsdärmedhartiden, ettkapitalkostnaderomfördela övertioner
drastiskt sätt.

iÅr räntebidragssystemet stort settheladessutombeslöts1992 att
avvecklingsperio-Undertioårsperiod.loppetinomskulle avvecklas enav

mini-syftemedutformats attprovisorisktinförsden systernett nytt som
effekten.kostnadsdrivandesubventionemasmera

och detlågkonjunkturenkraftigadenrealräntor,högaårensDe senaste
sjunkitbostäderproduktionengjortharsubventionssystemetändrade att av

inriktningenmedkombinationiräntenivåer,nivå.låg Högatill extremten
medproblemetinneburitinñationstakt harlåg attbestående ävenmot en

1980-i slutetproduceradesi bostäderbostadskostnademade höga avsom
inneburitharbetydelse. Dettilltagit i att1990-talet,och börjantalet av

klartliggerboendekostnadfortfarande harbidragshushållmånga somen
Även positi-detabell 2.2.jfrboendekostnadsgränsenden omövreöver

räntenivåerochproduktionskostnaderbåde lägretilltendensema somva
överensstämmelse mellaninnebäraskönjas skulle störretillfället kanför
nyproduktionen, kommeriboendekostnademaochbostadsbidragsreglema

under lång tid fram-bostadsbidragshushållendeldärför troligen stor aven
boendekostnader liggermedhänvisade till bostäder somöver att vara

boendekostnadsgränsen iöverstiger denbetydligt övrenivå somen
bostadsbidragssystemet.



besparingar 41effektivare inkomstprövningBostadsbidragenSOU 1995:133 --

bostadsbidragshushåll högreboendekostnader änmed2.2 AndelenTabell
boendekostnadsgräns;bidragets procentövre

199419921991Hushållstyp

Ensamstående
523644med l barn
353840med 2 barn
1333flera 373 barn ellermed

Giftasambos
184654med l barn
425155med 2 barn
3943flera 47med eller3 barn

Riksförsäkringsverket.ochKälla: Boverket

där-målsättning skullebostadspolitiskabostadsbidragensuppnåFör att
höjas. simule-behöva Enboendekostnadsberoende komponentenför den

skulle ökabostadsbidragenkostnaderna förgenomförts visarring attsom
höjdes tillboendekostnadsgränsendenmiljoner kronormed 250 övreom

byggdes i slutetbeståndi dethyresnivåemamotsvarandenivå avsomen
Å har den allmänna eko-andra sidan1990-talet.början1980-talet och av

budget-arbetslöshet ochb1.a. högreutvecklingen, mednomiska stram
funk-konsumtionsstärkandeallmännainneburit bidragetspolitik, även att

Beslut har tagitsbetydelse.fått ökadenskilda hushållention for de attom
attavskaffas.successivtkommerFlerbarnstilläggenbambidragen.sänka

tillsocialförsäkringssystemen sänks 75 %.Ersättningsnivåema i de olika
mitten 1980-gällt sedanbostadsbidragensvenskamål för deDe avsom

minstuppfylla. intesig svåra Dettavisadärför framgenttalet kan attäven
till dentvingas bidrabostadsbidragssystemetbakgrund ävenmot attav

fram-målen for denFråganbudget.saneringennödvändiga statens omav
bostadsbidragssystemet,förmålsättningeninklusivetida bostadspolitiken,

Utred-parlamentarisktnärvarande inom dendiskuteras för sammansatta
avsnitt 6.1.bostadspolitiken seningen För översyn av
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omfattningBostadsbidragens3

utvecklingoch

samhälletsvad gällerUtvecklingen3.1
stöd till boendet

stöd till boendet.analyseras samhällets DeFöljande avsnitt beskrivs och1
bostadsbidrag tillkommunaltbeskrivs räntebidragen,stöden ärtre som

bostadsbi-KBTBTFpensionärerbostadsbidrag till pensionärer samt
utvecklingen bostads-förklaravikt läggs viddragen. En större att av

bidragen de två andra stöden.än

utgifterna för bostadsstödUtvecklingen treav

redovisas utvecklingen stöden sedan 1982.nedanstående tabellI av

disponibelUtvecklingen bostadsstöd inkomst underTabell 3.1 tre samtav
1982-1994; miljoner kronorperioden löpande priser;

Disponibel
År Bostadsbidrag inkomstRäntebidrag KBTBTF

838 3 468 335 0001982 8 056 3
9 351 3 902 3 360 367 0001983

0001984 10 051 4 040 3 604 402
270 741 443 0001985 10 4 167 1
653 4 3 190 475 0001986 13 362

12 474 4 580 3 063 508 0001987
12 634 5 330 2 752 557 0001988

2 749 603 0001989 17 992 5 546
1990 22 306 164 3 142 688 0006
1991 28 170 7 795 5 065 796 000

928 842 0001992 32 925 8 306 5
164 859 0001993 32 903 9 854 7

950 10 929 8 683 894 0001994 31

hämtad från Boverket och deUppgifterna räntebidrag och bostadsbidragär avserom
från Nationalräkenskapemaochtotala utgifterna för stöden; disponibel inkomstom

från Riksförsäkringsverket ochsamtliga hushåll; KBTBTP hämtadär avseravser om
utgiftema. för bostadsbidrag 1985 endastandrahalvåretde totala Utgifiema år avser

1985 grund rutinerna Förutbetalning statsbidragändradesden 1juli 1985.på att avav

kraftigt åren för-Utgiftema för räntebidragen ökade 1988-1992. Detta
klaras faktorer. ränteläget högt. Under år den s.k.Dels 1988tre varav var
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19903.subventionsräntan medan den under år11,5 %, 14 %överrunt var
Vidare produktionen påbörjadesomfattande. Under år 1988 totaltvar

år800 lägenheter medan det påbörjades lägenheter50 69 600 1990. Som
jämförelse påbörjades totalt lägenheter år 1994. första årets500 Det
utgifter för års fördröjningårgång belastar statsbudgeten med tvåen ca
från påbörjandetidpunkten. Slutligen har produktionskostnadema ökat.

det gäller det skett vissa regeländringar har på-När KBTBTP har som
verkat utgiftema. ändringarna skeddeutvecklingen 1988 dåDe storaav

blev obligatorisktdet för kommunerna lämna Samtidigt höjdesKBT.att
nivån medfördestatsbidraget, vilket kommunerna hade störreatt ut-

Årenlämna bidrag. och höjdes statsbidragen.1990 1991 1993attrymme
övergick bidraget från statskommunalt till helstatligt bidrag.ett ett

Utgifiema för bostadsbidragen tämligen konstanta i löpande priservar
under högkonjunktur och låg arbetslöshet, vilketl980-talet. Det var
medförde antalet hushåll med bostadsbidrag minskade fram till åratt

och till1990. Arbetslösheten år 1983 minskade % år3,5 % 1,5var ca ca
år1990. Därefter ökade arbetslösheten 1991 till Arbetslösheten3 %.

Årfortsatte åröka, till % 1993. dockhögst, 8,2 1994 vändeatt som
utvecklingen något minskade tilloch arbetslösheten 8 %.

Tidigare gällde skulle beräknasbostadsbidraget på inkomsternaatt en-
ligt inkomsternataxeringen året före bidragsåret. Om ändrats väsentligt
i förhållande taxering kunde docktill uppgifterna enligt bidraget beräknas
utifrån aktuell inkomst för bidragsåret. genomfördeKommunerna regel-en
mässigt inkomstuppgifterefterkontroller bidragstagarnas och övrigaav

uppgifter. Inkomstema kontrollerades uppgifterna enligt taxeringenmot
Återkravenför bidragsåret. fastställdes därför oftast flera år efter att

bidraget betalats återkrävdes, vilket medfördebelopp deStoraut. att
totala utgifterna kunde hållas på lägre nivå vad skulleänen som annars
varit fallet.

År l988avskaffades möjligheterna för kommunerna efterkon-göraatt
troll bidragstagarnas inkomstökningar för bidrag utbetalats efterav som
år 1987. Genom den eftersläpning i återkravet kontrollen mot taxe-som
ringsuppgiftema förändringinnebar, påverkade denna utgifterna först i
början år återinfördes1990-talet. Samma bostadsbidrag till hushåll utanav
barn, med den begränsningen bidragstagaren skulle högst 28attmen vara
år. Detta hade avskaffats år 1986.

Ökningen år förklaras bl.a. bidragsåret förlängt och1990 attav var
något ansökningsförfarande inte behövdes. Fler hushåll blev därmednytt
berättigade bidragit tilltill bidrag, vilket torde ha utgiftsökningen.

Åren genomfördes skattereforrn medförde1990 och 1991 atten som
skattenivån bostadskostnadema ökadesänktes mycketäven attmen
kraftigt. bostadsbidragenpropositionen 1991 prop. 198990:l44l om

inriktningen bostadsbidragen.på förändringen Stödet tillangavs av
hushåll bostadsutgifter byggas så i betydligtmed höga skulle deut att

Räntebidraget skillnaden mellan subventionsräntan och den s.k.beräknas som
granteraderäntan.
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vid-utsträckning utgifter för nybyggda bostäder. Detrymdestörre angavs
fördelningspolitiska profilen deskulle hänsyn till dentaatt avare man

bostadsområdet och därför inte sänkaochsamlade förslagen inom skatte-
Bostadsbidragenbostadsutgifier.bostadsbidragen för dem hade lågasom
barnfamiljer ochinte bara tillfortsättningsvis också kunna lämnasskulle

hushåll bam.till andraungdomshushåll också utanutan
År omfatta år årtill 1993. Fr.o.m.förlängdes bidragsåret1992 ävenatt

där bidragstagaren själv fårinkomstprövningssystem,1994 gäller ett nytt
för tolv månader framåt.uppskatta sin aktuella inkomst

har varierat under åren. FördelningenAntalet hushåll med bostadsbidrag
framgårperioden till 1995 tabellolika bidragshushåll under 1975 avav

3.2.
disponibla inkomsterna för samtligatabellen har inkluderats deI även

denvarje år under studeradehushåll. har i löpande priser ökatDessa pe-
rioden.

årenbostadsbidrag 1975tillhushåll underTabell 3.2 Fördelningen antalet medav
månad årrespektive1994, fördelade efter bidragsgrupp 000-tal, i maj1

År Barnfamiljer TotaltHushåll barnutan
Sam- tidigare 18-28 29 år SummaEnsam- Summa
boende regler el. äldrestående år

1975 439 131 570 570- - -
1976 97363 136 499 97 596- -
1977 484 107351 133 107 591- -
1978 448304 144 117 117 565- -
1979 412 90 90 502277 135 - -
1980 258 136 394 74 46874- -
1981 209 341 56 56 397132 - -
1982 198 330 44 44 374132 - -
1983 33 364198 133 331 33- -
1984 182 133 315 30 30 345- -
1985 161 135 296 26 26 322- -
1986 125 6 263132 257 6- -
1987 250114 130 244 6 6- -
1988 9110 140 250 9 259- -
1989 98 133 12 12 243231 -

i i t i
1991 29 328132 153 285 14 43-
1992 134 301 38 21 59 360167 -
1993 159 187 346 61 34 95 441-
1994 78 126 524182 216 398 48-

# # 5681995 193 230 423 145-

Källa: Boverkets Bostadsbidrag1994,1995:1rapport
Statistikfinns ej.

# Uppgifi saknas.

tabellen framgår hushåll med bostadsbidragdet totala antaletAv att var
till och lägst år dåhögst år då det uppgick 596 000 19891976som som

Årde uppgick till har antalet stigit till hushåll,243 000. 1995 568 000
och därmed lika högt år 1975.är nästan som
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barnfamiljer bostadsbidragAntalet med minskade från hushåll570 000
Årår 1975 till 230 000 år 1989. 1991 ökade antalet familjer med bo-

stadsbidrag för första gången. Därefter har fortsattantalet öka. Denatt
ökningen skedde år då barnfamiljer1994, antalet med bostads-största

bidrag ökade med 52 000.
hushållAntalet barn har varierat kraftigt mellan åren. berorDettautan

delvis ingått iolika hushåll har denna Enligtatt typer av grupp.
tidigare regler kunde hushåll bam få bostadsbidrag. Någonäven utan
åldersgräns fanns möjlighet bort år FamiljerDenna 1986.togs som
enbart hade umgängesrättsbam redovisas i detta sammanhang, hushållsom

Årbam fram till och med år 1987. infördes1988 möj-utan nytt en
lighet for hushåll barn få bostadsbidrag. gällde dockDetta endastutan att

bidragstagaren mellan och år. samband med18 28 I detta komom var
familjer med enbart umgängesrättsbarn redovisas barnfamiljer. Iatt som
detta sammanhang återfinns umgängesföräldrama ensamstående medsom

Årbarn från och med år infördes1988. möjlighet få1991 även atten
bostadsbidrag for dem äldre 28 år.även som var

I nedanstående diagram visas utvecklingen de tillstöden boendettreav
under perioden 1982-1994 i fasta priser.

Diagram 3.1 Utvecklingen de bostadsstöden under perioden 1982-1994;treavårs1994 priser
Miljoner kr

40000 T
35000 --
30000 -
25000 -- Råntebidrag
20000 ~~
15000 ~—

KBTBTP10000 Ie‘ 4 ,4-Å ---sooo
Bostadsbidrag0 a a e e l l

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Källa: Statistiken sammanställd Boverket.är av

diagrammet1 kan konstatera den dramatiska ökningen ränte-man av
bidragen under åren.de Mellan åren 1982 och låg räntebi-1988senaste
dragen på relativt konstant nivå, förutom år 1986 då ökning skedde.en en
Från år 1988 till ökade1992 räntebidragen med miljoner17 500 kronor
räknat i 1994 års priser, vilket fördubbling. Därefter har bidragenär en
börjat minska.att

KBTBTP har under den studerade perioden legat relativt konstant fram
Årtill år 1990. 1982 utgiftema miljoner7 800 kronor räknat i 1994var

års priser och motsvarande siffra för 1990 miljoner7 400 kronor.var
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Därefter utgifterna för ökat till miljoner kronor århar KBTBTP 10 900
1994.

framgår för bostadsbidrag i fasta priserdiagrammet utgifternal att
minskade till år Utgiftema årfrån år 1982 och med 1989. 1982 0007var
miljoner de miljoner kronor år Därefterkronor medan 3 600 1989.var
har utgifterna for bidraget ökat och uppgår år 1994 till miljoner8 700
kronor. miljoner kronor högre år 1982.Detta l 500 änär

Även årutgifterna för bostadsbidragen sedan 1989 hela tiden harom
utvecklingenökat såväl i löpande i fasta priser, inte riktigt likaärsom

redovisadesdramatisk justerar för inñationen. Som i tabell 3.1när man
ökade bostadsbidragen mellan åren 1989-1994 från 2 till749 8 683
miljoner kronor i löpande priser, Ökning med 215 %. Motsvarande ök-en
ning i fasta priser från till miljoner kronor,räknat 3 631 8 683är en
ökning med kan vidare diagrammet utläsa nivån på139 %. Man attur
utgifterna år något högre år det första året i den1994 1982,är än

Ökningenstuderade perioden. mellan dessa år från miljoner till7 080är
683 miljoner kronor, ökning8 med 22 %.en

De bostadsstödens andel de totala boendekostnadernatre av

Beräknar andelhur de totala boendekostnadema ochstor vartman av som
de bostadsstöden i diagramvisas detta 3.2.ett tre representerarav

Diagram 3.2 Bostadsstödens andel den totala boendekostnadenav

18%

16% i .
Bostadsbidrag14%

12%--
KBTBTP0%1

8%

6%
Räntebidrag4%

2%

ii0%. iiiiii ii .
949391929089888786858482 83

Källa: Statistiken sammanställd Boverket.är av
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År andel knappt de totala boende-räntebidragens 8,6 °o1982 avvar
bostadsbidragensmedan andelkostnaderna. KBTBTP:s andel 4,1 %,var

Årperioden.under den studerade 1992 deden högsta3,7 %; varvar
stöden drygtsammanlagda andelarna för de högst; 17,7 % detre som av

räntebidragens andelboendekostnaderna. detta 12,4 %.totala Av var
KBTBTF och bostadsbidragenMotsvarande andelar för 3,1 %var

andel de totala boendekostnadernarespektive Bostadsbidragens2,2 %. av
År årandelen 1,6 medan andelen 1994har ökat på år. 1990 %,senare var

3 %.var

kostnads- ochtidens antals-3.2 Den senaste
fördelad olika kategorierutveckling

hushåll

bidragshanteringen årsamband med försäkringskassorna1 övertogatt
dittills gällt.slopades det årliga ansökningsförfarandet En1994 som

år bidragstagaren själv fickytterligare nyhet from. 1994 att uppgevar
beräknade inkomst för tolv månader framåt. dess gällde,sin Innan som

bidraget inkomstupp-tidigare huvudregel baseradesnämnts, att som
taxeringen året årgifterna enligt före bidragsåret, dvs. gammal2en

undantagsfall kunde dock bidraget baseras den aktuellainkomst. l
för det kalenderår bidraget betaladesinkomsten ut.som

frånStatistikuppgifter för åren till hämtade Boverkets1991 1993 är
statistik bidragsgivningen i maj respektive år. åren dessförinnanFöröver
hämtas uppgifterna från riksstatistik bidrags-Kommun-Datas över

respektive år.givningen i maj Uppgifterna från och med år 1994 är
hämtade från Riksförsäkringsverkets månadsstatistik.

Totalt uppgick antalet bidragshushåll till i maj525 000 1994. Som en
jämförelse det hushåll i maj uppgickkan totala antalet 1993nämnas att
till vilket i maj Antalet hushåll440 000, 20 % lägre 1994.änca var ca

maj ii betraktades dock fier maj1993 högt. 25 % 1992De änsom var ca
förklaras ansöknings-och till del det inte något nyttstor attav var

förfarande medfört del bidragsta-vilket skulle ha1993, att enannars
fallit bort.gare

redovisningen föräldrar med enbartbamfamiljema ingår1 ävenav
uppgick i maj vilketumgängesrättsbam. Dessa till 35 000 1994, varca en

ökning med jämfört i maj samtliga50 % med 1993. Nästanänmer av
dessa ensamstående.är

Antalet hushåll barn pendlade mellan och under100 000 145 000utan
perioden februari till oktober1994 1995.

bidragshushåll i maj får förhållandevisTrots antalet 1993att varaanses
har ökningen fortsatt. antalet hushåll så mycket högre i majAtt ärstort
jämfört1994 med tid kan bero på det lätt hushåll1993 äratt attsamma

underskattar sina inkomster skall beräkna dem. kan ide själva Dettanär
många fall oavsiktligt. flertal hushåll har dessutom fleraEttvara

vilket medför det kan svårt korrekt in-arbetsgivare, att att uppge envara
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komst. vanligt glömmer räkna medDet är även semesterersätt-att attman
ningar och övertidsersättningar.

diagrammet nedan visas hur utgifterna för bostadsbidragen fördelasl på
olika hushållstyper.

på hushållstvper årDiagram 3.3 Utgifternas fördelning olika I994
Krmån

T°fl199§_800000 —— ..J x -Jji :i Totalt 1994
700000 -

600000 -r

500000 --
Ensamföräldrar 1995

jjjjiijájáJ400000 wwwwwuaut
Ensamföräldrar 1994

Makar 1995
00003 04#___ _$

Makar 1994
200000 -—

Hushåll 1995barnutan100000
,.9aI.¢9uIIIIIeyvu—-u{&quot;Z&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;1:-mu-z~7:.nTv.z‘~

. Hushåll bam 1994utan
0 l l l I l l l l l l II l T l I I | l Tll

x: a c: ao a. g-g- ogn 3 å3 åå 22 Or
Riksförsäkringsverket.Kalla:

totala utgifterna kraftigt mellan februariDet och maj 1994. För-steg
klaringen till detta troligen dels många inte hunnit ansöka bo-är att om
stadsbidrag i mångabörjan året, dels ansökningar kommitattav som
i början året behövt kompletteras.har framåtFörst maj räknarav man
med de ñesta ansökningar har hunnit kompletteras och därmedatt även
beslutas. Detta för övrigt anledningen till maj har valts bas förär att som
den månad statistiken hämtas från tidigare år.som

delförklaringEn till utgiñema ökat kan antalet föräldraratt attvara
med enbart umgängesrättsbarn ökat mycket kraftigt. tidigareSom nämnts

ökningen 50 % mellan maj och maj1993 1994. åröver Fram t.o.m.var
fanns1993 det krav på dessa föräldrar skulle ha barnet hos sigett att

under så lång tid varje år bostadsutrymme behövdes för barnet.atten
Tidskravet till 60 dagar vilket densatt motsvararvar ca per um-
gängestid blir aktuell föräldern har barnet helgnär samtsom varannan
några veckor Genom det krävdes bostadsut-semestern. ävenatt attav

for barnet, beviljadesskulle behövas i princip inga bidrag till derymme
umgängesföräldrar bodde i lägenheter och kök. tvål Dessasom om rum



Bostadsbidragen inkomstprövning besparingar SOU 1995:13350 effektivare --

från ochkrav tidskravet utrymmeskravet har tagits bort medsamt- -
kan ha blivit berättigade tillår 1994. har medfört flerDetta att personer

bostadsbidrag.
bidragsförskottunderhållsbidragytterligare förklaring kanEn attvara

med vid beräkningen den bidrags-och barnpension inte längre räknas av
bidraget blir högre förgrundande inkomsten. medförDetta att merparten

hemmavarande bam.ensamstående föräldrarna meddeav
utgifterna antalet bidrags-Under juni juli minskade ochoch 1994 även

på vissa hushåll inte längre bi-hushåll. berodde antagligenDetta att var
tidigaredragsberättigade. kan fallet bidragsberättigandeDetta när ettvara

Är bidragsberättigande i två familjerbam slutar skolan. dessutombarnet
hemmavarande iblir effekten fallet barnet familjdubbel. Så ärär enom

trolig förklaringi familj. Ytterligareoch umgängesrättsbam annan enen
avslutartill minskningen sommarmånaderna, kanunder attvara en vuxen

bli sådärigenomsina studier och börjar arbeta. Inkomstema kan stora att
fall hushållen fortfarande be-bidraget helt upphör. andra kanI vara

varförlägre belopp. kan förklararättigade till bidrag, med Detettmen
medanutgifterna för barn minskar med 20 %,hushållen nästanutan

minskar medantalet hushåll med bam endast 10 %.
orsaken till utgifternaantagligen den främsta minskar underDetta är att

faktumdessa månader, vilket stärks det minskningen kraftigastärattav
Ävenför hushållen i bamfamiljema kanbarn. det finnasutan en vuxen

studerar.som
antalet hushåll på1 augusti stiger utgifterna och och liggernytt

nivå troliga förklaringen spegelbildi maj. denDen ärsamma som en av
tidigare. studera och blir, till följd lågaEn börjar denattvuxen av
inkomsten, bostadsbidrag.berättigad till

Därefter ökningstakten i princip densamma den vari börjanvar som av
året. utgifterna fortsatte öka kan här bero hushållenAtt även attatt
underskattade sina oktobernovember planade dock öknings-inkomster. I

på miljonertakten och utgifterna låg konstant 770-800 kronorut, perca
månad fram maj dock januari dåundantag 1995,1995. Ettt.o.m. var

Ävenutgifterna kan sinminskade något för hushåll bam. detta hautan
förklaring i sina studier.avslutatatt en vuxen

juni och juli minskade utgifterna och antalet bidragshushåll ånyol 1995
kraftigt. förklaring för motsvarande period årSamma 1994som angavs
gäller antagligen här. Minskningen dock kraftigare underäven änvar
motsvarande period är 1994. Förklaringen till denna skillnad troligtvisär

efterkontrollförsäkringskassoma då hade påbörjat den skall görasatt som
efter månader. det faktum utgifternastyrks och15 Detta även attav
antalet tillhushåll i september inte nådde nivå i1995 upp samma som
maj Utgiftema dock fortfarande och i oktober 1995 högre1995. steg var

åri maj Förklaringen till utgifterna 1995 högre år1995.än änatt var
1994 kan dels antalet bidragshushåll högre år 1995, dels attattvara var
utgifterna löpande priser.avser
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påUtgifternas fördelning olika boendeformer

flesta bostadsbidrag, bor i hyresrätt. 20Det hushåll med 65 %, Drygtca
litenbor i småhus bor i bostadsrätt. En mycketmedan 10 %procent ca

upplåtelseform.andel bor på lantbruk eller i någon annan
skiljer sig olikaAndelen hushåll i olika boendefonner mellan de

hushållstypema. Medan knappt 60 bamfamiljema bor i hyresrätt% ärav
det hushållen barn bor i hyresrätt.90 % Drygt 30 %nästan utan somav

småhusbamfamiljema bor i endast hushållen barn.5 %mot utanav av
olika boendeforrnemaFördelningen utgifterna på de iär stort settav

identisk hushåll i de olikamed fördelningen andelen boendefonnema.av
Således utgifterna till hushåll bor i hyresrättgår 65 och 20% %somav
till dem bor i småhus.som

på år 1994Diagram 3.4 Utgifternas fördelning olika boendeformer

Krmån
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600000 --
1995Hyresrätt

9j JjJ N já resrättl n 1994

400000 l-

300000 --

200000 Småhus Småhus1995 1994r
f-‘aw-9&quot;‘°°&quot;&quot;&quot;‘- %:&quot;&quot;&quot;&quot;°

1995Bostadsrätt100000 w T.wm%..2a9.-HwIuJu!u5..auuu;vuau,a—..g—uu-uo.‘n.,.‘..‘-
1994Bostadsrätt

Ollllililiiml
§8‘€‘c‘E‘§E%°%§S8

Källa: Riksförsäkringsverket.

periodenUnder februari till oktober utvecklades1994 1995 bostadsbi-
dragen för hyresrätter på den totala utgiftsforändringen,sättsamma som
medan utgifterna för övriga boendeformer i konstanta understort sett var
hela perioden. det utgifterna för hyresrättema påverkadeAtt devar som
totala utgifterna flerakan ha förklaringar. Som nämndes bor majori-ovan

hushållen barn i hyresätt. Antalet hushåll i dennateten utanav grupp
förändrades på förändringen utgifterna forsättett motsvararsom av



eflektivare inkomstprövning besparingar SOU 1995:133Bostadsbidragen52 --

ökat ensamstående medmyckethyresrättema. En ärannan grupp som
medingår föräldrar enbart har barndennabam. I umgänges-grupp som

de hushållår Majoritetenoch dessa ökade markant under 1994.rätt, av
ökade bor i hyresrättmestsom

tämligen konstanta underUtgiftema för småhus och bostadsrätt var
bidragshushåll bor i småhusperioden. 70 deNärmare ärprocent somav
antalsmässigt varierat litet.makar med bam. harDenna ytterstgrupp

då lägre iminskade under juni ochUtgiftema För småhus 1995 änvar
antalet bidragshushåll beståendejuni Samtidigt minskade1994. av

giftasamboende med barn.
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4 Gällande regelsystem

Hushålletl

För de båda huvudkategoriema hushåll bam och barnfamiljer finnsutan
två skilda bostadsbidragssystem. Hushåll barn delas i sin i tvåutan tur
olika kategorier beroende bidragssökandens ålder. För hushåll där
bidragssökanden under år fastställs bidragets29är storlek utifrån
annorlunda regler för hushåll år.29 För denän kategorinöver senare
hushåll har riksdagen nyligen fattat beslut fr.o.m. denett att systemetom

januari1 1996 skall upphöra.
Barnfamiljer makarsammanboende och ensamståendeär med hemma-

varande barn, makar och ensamstående har bam tidvis borsamt som som
i hemmet på grund föräldrarnas vårdnad eller Tidigareumgängesrätt.av
fanns tidskrav på minst två månader år för föräldrarett medper

förumgängesbam, få räkna med dessa vid ansökan bostadsbidrag.att om
Dessutom tillämpades praxis innebar bostadsbidrag föratten som
umgängesrättsbarn utbetalades bostaden endast bestod ettom av rum
och kök.

Hit hör de har tagit barn för vård iäven familjehem. lemot ettsom
vissa fall kan bam räknas med både i den familjen ioch familje-egna
hemmet. fårBarn räknas med i bidragshushållet till och med den månad
då det fyller år eller då18 studiehjälpen eller det förlängda barnbidraget
upphör

4.2 Bostadskostnad

Bostadskostnaden baseras på den kostnad sökande har vid ansök-som
ningstillfallet. Huvudregel måste ha bostad, dvs ellerär att ägaman egen
inneha hyres- eller bostadsrätt. Den hyr bostad i andra hand får räknasom
sin hyra sådan bostadskostnad grundar till bostadsbidragrättsom som
endast om:

hyresavtalet skriftligt och gäller förär tid minst månadertreen av—
hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden har godkänt-
andrahandsupplåtelsen.
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bostadskostnaden.bidrag Förtillinneboende inteharDen rättärsom
det särskildabostad för fåiinte bobehöver däremotSökanden attegen

avsnitt 4.3.bidraget se
bostadskostnaden inomtillrelateratmed barnBidraget till hushåll är

intervall.vissa

Bostadskostnadsgränser

Hushåll med barn

kronormånadbostadskostnad,bidragsgrundandeTabell 4.1 Lägsta

l99619951994Hushåll med

900 2 000800 lll barn
000900 2l 800 lbarn2
000l 900 2l 800Herabarn eller3

från den lägstaboendekostnadenmedBidrag 75 procentutges av
kostnadsnivåer.till följandebostadskostnad,bidragsgrundande upp

krmån% ersättning,övergången från % till 5075förTabell 4.2 Brytpunkt

199619951994medHushåll

000 0003 33 000l barn
300 3 300200 332 bam

6003 600 3ñera 600barn eller 33

högsta bidrags-tillbostadskostnad dennaFör gränsöver enupp
medbidrag 50grundande boendekostnadsgräns procent.utges

kronormånadbostadskostnad,bidragsgrundandeTabell 4.3 Högsta

19961994 1995Hushåll med

300200 54 800 5barnl
900800 5400 52 barn 5

6 600000 6 500eller flera 63 barn

Hushåll barnutan

boendekostnadsgränser. Engäller andrabidragstagare bamFör utan
for hushåll därungdomar ochuppsättning finns forgränser annanen

dockår. ungdomarnågon hushållsmedlemmama 28 För ärär överav
respektiveför barnfamiljer, %ersättningsprocentema desamma 75som

år endasthushåll där någon 2850 %. För ersättsär överav personerna
bidragsgrundande boendekostnaden.den%30 av
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Tabell 4.4 Sökanden år;och 29 kronormånadmaken under

bidrags-Lägsta Bidrag med 75 % Bidrag med 50 %
grundande bo- till bo- till bo-upp en upp en
stadskostnad stadskostnad stadskostnadav av

1994 1 600 2 600 3 400
1995 1 700 2 600 3 600
1996 8001 2 600 3 600

Om det formånligare för sökande under år,är 29 beräknas bidrageten
på då sökanden 29 år. Bostadsbidrag till hushållsätt är översamma som
där den sökande eller maken år29 slopas fr.o.m. den januariär över 1
1996. Reglerna år 1994 och såg på följande1995 ut sätt.

Tabell 4.5 Sökanden åreller maken 29 eller kronormånadäldre;

Lägsta bidragsgrundande Bidrag med 30 % tillupp
bostadskostnad bostadskostnaden av

1994 1 600 3 500
1995 7001 3 700

de falll sökanden eller maken uppbär studiemedel beräknas bidraget på
då sökanden under år, detsätt 29 förmånligare förär ärsamma som om

sökanden. ungdomarFör med enbart umgängesrättsbam lägsta bostads-är
kostnadsgräns för studerande respektive andra ungdomar utansamma som
barn.

4.3 Särskilt bidrag

Till hushåll med hemmavarande barn ingår särskilt bidragäven ett som
lämnas oberoende bostadskostnadens storlek. Bidraget differentieratärav
beroende antalet hemmavarande barn i familjen. Bidraget ävenutges

familjen saknar bostad.om egen

Tabell 4.6 Särskilt kronormånadbidrag;

Hushåll med 1994 1995 1996

barnl 600 600 600
2 barn 900 900 900
3 barn eller flera 1 200 1 200 l 200



1995:133SOUbesparingarinkomstprövningeffektivareBostadsbidragen56 --

Inkomst4.4

detstorlek bestämsbidragetinkomstprövade, dvs.Bostadsbidragen är av
ekonomiska Detandraoch görshushållets inkomsterenskilda resurser.

fram enligt deräknasbidragsbeloppet,oreduceradedetatt somgenom
be-boendekostnaderbidragsgrundandeochfor särskilt bidragregler som

hushållets bruttoinkomstviss andelmedskrivits reduceras avenovan,
viss nivå.över en

kronorårhushållskategorier;olikaförTabell 4.7 Inkomstgränser

199619951994

000000 117000 115110Barnfamiljer
Ungdomar 18-28 år

41 00040 00000038ensamboende—— 0005857 00000055sammanboende-
0008380 000Andra hushåll barnutan

förerhåller hela dettill dessa nivåer,närHushåll inkomst uppvars
in-bidragsbeloppet. hushåll medFöroreduceradehushållet beräknade

denbidraget med följande andelarnivåer reducerasdessakomster över av
överskjutande inkomsten.

hushållkategorierolika4.8 Avtrappning förTabell

20%Barnfamiljer
10%hushållAndra barnutan

överskjutandeinkomstenden13Ungdomar 18-28 år av
procentanges 1

inkomstprövningengrund förtillliggerinkomstbegreppDet som
ibeskrivs avsnitt 9.6.
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budgetprocessenRefonnering5 av

kan delasöversiktligtstatsbudgetenFastställandet är process somenav
behandlingriksdagensbudgetarbete,regeringskanslietsfaser;in i avtre

statsbudget. Undertillbeslutriksdagensgenomförandetbudgeten samt av
ñnanspolitikframgångsrikförbetydelseinstitutionemasår har ensenare

visatforskning harsamhällsvetenskapligfaktor.viktiglyfls fram ensom
kring budgetpro-iregelverketkonstitutionella stortdeatt arrangemangen,

besluts-offentligaför detrelevansrestriktionerandraoch avcessen
kanutvecklingenfaktiska mätaspå deneffektsignifikantharfattande, en

ellerStyrkanstatsskuldsackumulering.ellerskuldsättningprimärt.ex.som
förindex,olika t.ex.budgetprocesslands mätsisvagheten genomett

i budget-utformningpå regelverketsbaserati budgetprocessenstramheten
svenskaDå denbudgetdokumentensochfaser transparens.treprocessens

medmed budgetprocessenjämförts1990-taleti börjanbudgetprocessen av
utomordentligtsvenskaframstå denEG-ländemadåvarandede svag.som

Fort-Ds 1995:73budgetprocessuppvisaItalien kundeEndast svagareen
budgetprocessen.reformeringsatt av

beslutgjordes haroch EG-ländemaSverigemellanjämförelsenSedan
Till desvenska budgetprocessen.i denFörändringarbetydandetagits om

kommerbudgetåret 1997from. attriksdagenhörbeslutenviktigare att
Riksdagsutred-medi enlighettvåistatsbudgetenbeslutfatta stegom

199394:TK2. Dettariksdagsarbetet 2Reformerabetänkandeningens
statsbud-påomslutningentotaladenbeslutarriksdageninnebär att om

beslutasdet andrautgiftsområden. I stegetför 25 omgeten samt caramar
får iFinansutskottetutgiftsomrâdena.ramadedeinomanslagsnivåema

budgetbehandlingen iförsammanhållandeordningdenna ett ansvarnya
riksdagen.

ingå ierfaritutredningenvadenligt ut-kommer attBostadsbidragen
byggande.bostadsförsörjning ochSamhällsplanering,giftsområde 18

utgiftsområde.för dettai riksdagenutskottansvarigtblirBostadsutskottet
forÄven bostadsutskottetordningen har ansvarathittillsvarandei den

anslagetlittera. Detingårutgiftsområde största18bostadsbidragen. l sex
anslaget.detBostadsbidragen näst störstaräntebidragen. ärär

budgetåretfrångenomförskalenderårsbudget äventillövergångEn
myndigheternabudgetdokumentolikabl.a. deinnebär1997. Detta att som
därmed kanföljd ochändamålsenligihanteraskan enpresenterar meren

i riksdagenförändringYtterligare är attuppnås.beslutsordningbättre en
år.till fyraförlängtsmandatperioden har

utgiftstak.saldomål ochprincipbeslutfattatRiksdagen har även om
ekonomisk-till denanslutningiriksdagenbehandladesSaldomålet av
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politiska propositionen hösten 1994 medan beslutet utgiftstak itogsom
samband med kompletteringspropositionen våren bet.1995 l99495:Fi-
U1, bet. 199495 :FiU20. Dessa principbeslut betydelsefulla förär sane-
ringsarbetet då saldomålet syftar till statsskulden i relation till BNPatt
inte skall mellan 1997 och medan utgiftstaken1998 syftar tillväxa ökaatt
kontrollen utgiftsutvecklingen och statsbudgeten långsiktigöver ge en
inriktning med högre förutsebarhet.

Huvudprincipema för det offentliga utgiftstaket så det formuleradessom
i 1995 års kompletteringsproposition är:

Utgiftstaket offentligaomfattar hela sektorn, dvs. kommunernastaten,-
och socialförsäkringssystemet.
Utgiftstaket i nominella tal, dvs. i kronor oberoende infla-anges av-
tionen.
Utgiftstaket skall flerårigt. Tidshorisonten preciserad.är ännuvara—
Det statliga utgiñstaket ipreciseras enlighet med den indelning deav-
statliga utgifterna fastlagt.riksdagensom

Av de beslut riksdagen har fattat följer de delar bud-ävenattsom av
regeringskansliet och myndigheternagetprocessen för måstesom ansvarar

reforrneras. Särskilt beslutet utgiftstak får konsekvenser för regerings-om
kansliets och myndigheternas bådearbete vad gäller den inledande fasen
då beslutsunderlaget fram och den avslutande fasen då de politiskatas
besluten i praktiken och utfallet sedan följsomsätts upp.

Ett antal åtgärder kommer vidtas i syfte öka budgetens förut-att att
sebarhet och minska osäkerhetema vid budgeteringen anslag. För när-av
varande budgeten70 % förslagsanslag, vilketutgörs innebär attca av av
riksdagen har bemyndigat regeringen överskrida anslaget. Transfere-att
ringarna, däribland bostadsbidrag, budgeteras förslagsanslag. 1som sam-
band med utgiftstaket införs kommer anslagstypen förslagsanslagatt att
avskaffas. stället kommerI de nuvarande förslagsanslagen ersättasatt av
ramanslag med kredit, eller obetecknade anslag. Ett ramanslag innebär att
myndigheten har möjlighet föra outnyttjade anslagsmedel tillatt över
efterföljande budgetår i form anslagssparande. Anslaget får vidareav
merbelastas, normalt den anslagskredit regeringen Ettangett.genom som
obetecknat anslag får disponeras med högst det tilldelade beloppet.
Regeringen får inte överskrida anslaget riksdagens medgivande ochutan
kan följaktligen inte heller myndigheten överskrida anslaget.rätt attge
Eventuellt outtnyttjade medel vid budgetårets slut får inte användas under

Övergångenföljande budgetår: till genomgående förslagsansla-att ersätta
med eller obetecknade anslag ställer krav på såväl destörregen ram-

prognosmetoder används inom regeringskansliet, och i myndig-som
heterna, de instrument finns för uppföljning och utvärderingsom som av
fattade beslut och åtaganden.

detNär gäller anslaget for bostadsbidrag har det överskridits kontinuer-
ligt under perioden 199192 till 199495. Anslagsutnyttjandet har de tre

budgetåren överskridit anvisat belopp med omkringsenaste 30 %.
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budgetåren 199192-199495;bostadsbidragUtgiftsutvecklingen förTabell 5.1
miljoner kronor

199394 199495199293199192

8 560 7 200400 4 600Anslag 4
929 368 9 188060 5Utfall 5

Överskridande, 28,9 32,8 27,615,0%

Överskridandet successivtanslagsvolymen har höjts,har skett trots att
Svårighetemajusterades rejält.budgetnivån199394 dåsärskilt sedan upp

den djupabostadsbidragen har ökatutgifterna förprognosticeraatt genom
Även regelförän-jfr avsnitt1990-talet 7.3.lågkonjunkturen i början av

problem kandessabidragit till prognossvårighetema. Utöverdringar har
systematisk under-elementdet har funnitsdet inte uteslutas ettatt av

för budgetåretÖverskridandetutgifterna. beräknadeskattning Detav
tilläggsdirektiv tillhänvisar till i utredningensregeringen199596 ärsom

förbättrats i syfteprognosmodellema hareffektdel attattaven en
utgifterna. utveck-systematiska underskattningen Etteliminera den av

och iför närvarande inom Socialdepartementet RFVlingsarbete bedrivs
uppföljningen utgiftsutvecklingenochsyfte förbättraatt avprognoserna

bostadsbidrag.för
bostadsbi-med utgiftstak införs kommersamband medI systemetatt

enligt vad utredningenvarit forslagsanslag,hittillsdragsanslaget, ettsom
ramanslag. Till ramanslaget kommertillomvandlaserfarit, ettatt en

anslagetKrediten kommerkredit kopplas. att procentsatsatt avvara en
erfarit kreditenenligt vad utredningennormalfallet kommerbelopp. 1 att

till ramanslag. Utnyttjadomvandlasförslagsanslaguppgå till % för5 som
följande årets anslag.kredit finansieras från det

kredit.nödvändigtvis fördel med SystemetintedockDet storär en en
enligt nedan.fungera Antagmed kreditbelagda ramanslag är att attavsett

belopp år ochtill år och till 2anslaget budgeteras 100 l sammax
skall i balansförutsätts anslagetKrediten till Vidare5 %.sätts att vara

treårsperioden.översett

med kreditTabell 5.2 Budgetering ramanslagav

År ÅrÅr Summa2 31

300100 100100Anslag X
300100 95Disponibelt 105belopp

År krediten. dettack Antagdisponibla beloppet 105detl attär vare
hela krediten för-Eftersom därmedblir överskridande år l ärett

för år två. Förbrukningendisponibla beloppet 100brukad blir det av an-
på anslagetsjunka tillslagsmedel måste därmed fås 100. Kravet attatt

till det disponibla beloppettreårsperioden lederskall i balans över attvara
för år blir3 95.
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avsevärd höjningdettainnebärbostadsbidragenApplicerat på aven
faktiskamed detmedlenbudgeteradepå de överensstämmer ut-kraven att

utgiftsnivån ochmöjligheterFörbättrade överfallet. göraatt prognoser
blirutgifterna nöd-de löpandeuppföljningsmöjligheterförbättrade av
bostads-påverkarde faktoreranalyseravändiga. Behoven att somav

bidragen accentueras.
tillbetänkandeförslagen i dettamening bidrarutredningensEnligt att

allt förslagetgäller framföruppnås.utgiftskontroll kan Dettabättre omen
ADB-samverkankapiteli ll. Bättrebostadsbidragberäknadepreliminärt

det komman-ADB-register,och andrabostadsbidragsregistretmellan t.ex.
framstår vidarebostadsräkningenför folk- ochlägenhetsregistretde som

kravklara demöjligheternaförbättraviktigt bidrag till attatt nya somett
budgetprocessen.med deni sambandställs nya
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6 Förändringar inom närliggande
områden

Översyn6.1 bostadspolitikenav

Den 9 1995 tillsatte regeringen parlamentarisk utredningmars en vars upp-
gift genomföra bred bostadspolitikenär och kommaatt översynen av
med förslag till riktlinjer för den framtida bostadspolitiken. I uppdraget
ingår bl.a. att:

precisera målen för fortsatt social bostadspolitik,en-
Fördelningen mellan generellt, riktat och behovsprövatöverväga stöd,-

komma med förslag utifrån vilka bostadspolitik på lång sikt kanen-
läggas fast.

direktivenI betonas del de framtida kostnaderna för boendetatt statens av
måste fortsätta minska. det nuvarande statsfinansiellaI läget finns inteatt

för några kostnadskrävande reformer deutrymme redan givnautöver
ramarna.

Kontrollstation för det Danellska räntebidragssystemet

Redan i samband med den successiva avvecklingen räntebidrags-att av
inleddes den januari beslöts1 1993systemet kontroll-upprättaatt en

station för avvecklingen år 1995. Den djupa kris både bostadsmark-som
naden och bostadsbyggandet genomgått under den första halvan 1990-av
talet har gjort det angeläget påskynda arbetet med denna kontroll-att
station. Utredningens första uppgift har därför varit utvärdera detatt

för finansiering bostadsbyggandetsystem tänkt gälla underär attav som
avvecklingsperioden, belysa de ekonomiska villkoren för detsamt sent
byggda bostadsbeståndet.

förstaDenna del uppdraget avrapporterades till regeringen denav
oktober SOU 1995:98. föreslogsDär bl.a. det tillfälliga föratt stoppet
den successiva sänkningen räntebidragsandelen till och ombyggna-av ny-
der skulle förlängas ytterligare år i på riktlinjer för denett väntan nya
framtida bostadspolitiken. för inteDetta ytterligare bromsa den redanatt
låga nyproduktionen bostäder. Dessutom föreslogs årdet vid vilketattav
fastighetsskatt måste börja betalas för bostäder färdigställda år 1992 skulle
flyttas år framåt i tiden. Boendekostnadsökningama iett deen av senare
s.k. krisårgångama 1988-1992 dämpas därmed under Båda1996. dessa åt-
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kostnadsut-fortsattadentill begränsabidrapå marginalenkangärder att
bostadsbidragssystemet.inomvecklingen

målenbostadspolitiskaDe

utredningenbostadspolitiska ärför den attuppgifternaviktigaredeEn av
förslagbostadspolitiken. Deframtidaför denmålende generellaöverse
för hurvägledanderimligtvistill börframutredningen kommer även vara

utformade.börbostadsbidragenforframtida reglernade vara
intedemåste, så längebostadsbidragssystemetMålsättningen för ses

underordnade dekonsumtionsstöd,allmäntenbart gene-merett varasom
snabbt få kontrollpåläge där kravenmålen. Ibostadspolitiska attrella ett

mindrehade varitbostadsbidragssystemetinomkostnadsutvecklingenöver
föränd-medavvaktalämpligt störrevarithade detvad de i dag attärän

bostadspolitiken for-framtidadenförmålentill dessringar systemetav
degenomförtshaderevideringar ävennödvändigavareftermulerats, av

bostadsbidragssystemet.förgällamålsättningar skallsom
snabba åtgärderställt krav pålägetekonomiskadetEftersom allmänna

den decemberförslag redan 15sinaframläggautredningen tvingatsoch
de bostadspolitis-inväntamöjligtvarithar det inte översynen1995 att av

utgått från den nuvarandeidärförviutredning harmålen. vår stortka I
bostadspolitiskadendenmedvetnamålsättningen, väl översynatt somom

inriktningen på det framtidakan innebäramedutredningen arbetar att
förändras.bostadsbidragssystemet

uppgift bl.a.fått iutredningenbostadspolitiska överEftersom den att se
kan förändringartill boendetselektiva stödgenerella ochmellanbalansen

föreslås.kommabostadsbidragssystemettilldelas attde resurser somav
på bostads-tyngdpunkt läggsinnebärförändring störreEn att ensom
europeiskamånga andrautvecklingen ilinje medskulle ligga ibidragen

länder.
i bostadsbi-mån balanseni visspåverkarförslagutredningensDelar av

sidankonsumtionsstöd, å andraallmäntå sidanmellan,dragssystemet ena
uppgift förasindock inteharbostadsstöd. Utredningen attsett ensom

bedöm-utredningensEnligtdenna balans.diskussionprincipiell ommer
betänkande motiveradei dettaläggsförslaghuvuddelen dening är somav

utformning.bostadspolitikens För-framtidadengenomföra oavsettatt
och bostads-fördelnings-bådeträffsäkerheten ökarinnebärslagen att ur

bostadspolitiskasamråd med denhaftharUtredningenpolitisk synvinkel.
utredningen för fram.förslagdeutformningenutredningen infor somav

Översyn studiestödssystemet6.2 av

förKommittétillsättaregeringenbeslötdecember 199422 attDen en
slutfört denskallUppdraget senaststudiestödssystemet.översyn varaav

studie-övergripandeskall översynKommitténapril 1996. göral aven
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stödets funktion och effekter behoven förändringaröverväga uti-samt av
från helhetsperspektiv. Kommittéen skall dessutomett utreda förutsätt-
ningarna för sammanhållet studiestödssystem innefattarett stöd-mer som
former inom både Utbildningsdepartementets och Arbetsmarknadsdeparte-

område.mentets
Av alla med ungdomsbostadsbidrag studenterna ungefärutgör 40 %.

Dessutom har många studerande med barn bostadsbidrag enligt de regler
gäller för barnfamiljer. Förändringar bostadsbidragssystemet kansom av

därför få betydande effekter för de studerandes ekonomiska situation.
Ett exempel på detta den förändring inträder denär januari1 1996som
då 28 år barn inte längreöver berättigade till bostads-utan ärpersoner
bidrag. För studerande år28 med boendekostnaderövr på 2 600en t.ex.
kr innebär Ävendet inkomstbortfall på till 600 kr månad.ett deupp per
förslag till förändringar i detta betänkande påverkar depresenterassom
studerandes ekonomiska situation. gäller framförDet allt de förslag som

ungdomsbostadsbidraget.rör
På motsvarande kan de förslag till förändringarsätt även Kommit-som

förtén studiestödssystemetöversyn utarbetar komma förändraattav
förutsättningarna för bostadsbidragssystemet. Om bidragsnivåemat.ex.
förändras ocheller differentieras påverkas den bidragsgrundande
inkomsten bland bostadsbidragstagare med studiestöd.

Utredningen har samrått med Kommittéen för studiestöds-översyn av
Kommittéen har därvidsystemet. möjlighet i det utredningsarbetegetts att

bedrivs beakta förslagde läggs i detta betänkande utifrånsom som en
samlad bedömning de studerandes ekonomi.av
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tillOrsaker7

kostnadsutvecklingen

Orsakerna till den snabba kostnadsutvecklingen inom bostadsbidragssyste-
har, utifrån olika synvinklar, analyserats i från både RFVmet rapporter

och RRV. I detta kapitel kort redogörelse för slutsatserna i dessages en
båda Utifrån systematisk modell diskuteras vidare derapporter. en
faktorer kan påverka kostnadsutvecklingen. jämförsDessutom desom

årens med det faktiska utfallet för kostnaderna försenaste prognoser
Ävenbostadsbidragen. känslighetsanalys avseende de antagandenen som

bygger på genomförs.prognoserna

7.1 Riksförsäkringsverkets rapport
Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.

Regeringen ivåren 1994 RFV uppdrag dels redovisa effekter ochattgav
resultat det för bostadsbidragenregelsystem infördes år 1994, delsav som
analysera vilka faktorer påverkat de årens kostnadsutvecklingsenastesom
för bidragsgivningen. Verket har, hösten redovisat1995, resultatet sittav
arbete i Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl. RFV redovisarrapporten
1995:19. Av framgår förstai hand förändringen för hushållrapporten
med bostadsbidrag åren och1992 1994 olika faktorer har bi-samt som
dragit till denna utveckling. analysEn effekterna det regel-av av nya

kan genomföras fullt först under årsystemet 1996 då uppgifterut om
taxerad inkomst för år finns tillgängliga.1994 det följandeI redovisas i

försammandrag bidragsgivningen kostnadsdrivande faktorer samt upp-
gifter bidragsgrundande inkomst, bostadskostnad för olika hus-om m.m.
hållstyper. För redovisning kostnadsutvecklingen i sig, antaleten av
bidragstagare under aktuell period hänvisas till kapitelm.m.

Den regelförändring främst har påverkat kostnadsutvecklingen försom
bidragsgivningen har samband med den bidragsgrundande inkomstenatt
i det regelsystemet fr.o.m. år 1994 baseras på förväntad inkomstnya en
för år framåt i stället för, tidigare, denett taxerade in-senastesom
komsten. sambandl med denna förändring höjdes inkomstgränsen för ore-
ducerat bostadsbidrag vad motsvarades den faktiskaän in-mer som av
komstutvecklingen för bidragstagarna. ledde,Detta i kombination med en
generellt låg inkomstutveckling i samhället isett övrigt dels till högre
bidragsbelopp, dels till fler hushåll tidigare blev berättigade.att än

Det regelsystemet innebar också vissa tillskott till familjeekono-attnya
min, tidigare ingick i den bidragsgrundande inkomsten inte längresom

3 15-1307
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redovisastabellnedanståendefastställs. lbostadsbidragetdåmedräknas
hemmavarande bam. Avhushåll medbostadsbidrag tilluppgifter forvissa

forårsinkomstenbidragsgrundandedenframgår bl.a.tabellen att ensam-
ochmellan åren 1992genomsnitt 2 %med iminskatföräldrarstående

underhålls-minskningtill dennahuvudsakliga orsaken är att1994. Den
bidragsgrundanderäknaslängreintebidragsforskottochbidrag somm.m.

inkomst.

genomsnittligårsinkomst,bidragsgrundandeGenomsnittligTabell 7.1
hushållmånad lör medbostadsbidraggenomsnittligtbostadskostnad och per

1994respektive1992i majhemmavarande barn

UtbetaltBidragGenomsnittligHushålls-
bostads-ibostads- %bostads-bostads-bidrags- avtyp bidragbostads-kostnad bidragkostnadgrund-
mkrkostnadkrmánkrmáni %ande av maj månadBGIinkomst

I992
246,440010 1 6144895 40119Ensamstående
166,7261 2274 690308 33171Sammanboende

1994
357,4439404 483 l110 46Ensamstående ll7
267,2261 421248665 34 5184Sammanboende

Riksförsäkringsverket.Källa:

bidragsgrundandeingått i denhadebidragsForskottunderhållsbidragOm
i majensamståendeförbostadsbidragenhadeår 1994inkomsten även

och antaletmånadmiljoner kronormed 24minskatår percasamma
000.med drygt 1hade minskatFöräldrarbidragsberättigade

regelsystemetförändringarövrigavidarekonstaterarRFV ävenatt av
och Om1994.mellan åren 1992kostnadsutvecklingen t.ex.har påverkat

grundbelopp och bo-underhållsbidragavseendeårs regler1992 m.m.,
bidragshushållen åroförändrade for ävenhade gälltstadskostnadsgränser

genomsnittligt varitföräldrarensamståendebostadsbidraget förhade1994
Även minskat.bidraget Avbarn hademedsammanboendeforlägre.

varitfamiljerfärre000hade vidare 10bostadsbidragsfamiljerårs1994 ca
gamla reglerna.enligt debostadsbidragtillberättigade
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Tabell 7.2 Genomsnittlig årsinkomst,bidragsgrundande genomsnittlig
bostadskostnad och genomsnittligt hushållbostadsbidrag för med enbart
umgängesrättsbarn i maj 1992 respektive 1994

Hushâlls- Genomsnittlig Bidrag Utbetalt
bidrags- bostads- bostads- bostads- i % bostads-typ av
gmnd- kostnad kostnad bidrag bostads- bidrag
ande i % krmân krmán kostnad mkrav
inkomst BGI maj månad

1992
Hushåll med en-
bart umgänges-
rättsbam 106 041 42 7393 854 23 13,9

1994
Hushåll med en-
bart umgänges-
rättsbam 111 269 43 3 972 1 022 26 36,0

Källa: Riksförsäkringsverket.

De totala kostnaderna for bidrag till familj med enbart umgängesrätts-er
barn har fördubblats under de åren.än Denna kostnadsökningsenastemer
beror dels på bidragsreglema for år 1994 medger högre beloppatt ett än
tidigare, dels fler hushåll berättigade år år1994 1992. Föratt är än rätt
till bostadsbidrag umgängesrättsförälder krävdes tidigaret.ex. attsom
barnet vistades hos föräldern under minst 60 dagar år. Motsvarandeper
tidskrav saknas i det bidragssystemet.nya

Tabell 7.3 Genomsnittlig årsinkomst,bidragsgrundande
genomsnittlig bostadskostnad och genomsnittligt bostadsbidrag permånad för ungdomar barn i maj 1992utan respektive 1994

Hushålls- Genomsnittlig Bidrag Utbetalt
bidrags- bostads-typ bostads- bostads- i % bostads-avgrund- kostnad kostnad bidrag bostads- bidrag
ande i % krmán krmán kostnad mkrav
inkomst BGI maj månad

1992
Ungdomar

barn 41 811 81utan 2 827 589 21 23,5

1994
Ungdomar

barn 47 304 75 2 948utan 568 19 48,4

Källa: Riksförsäkringsverket.

För ungdomar bam har regelforändringama år inneburit,1994 iutan
relation till hushållens ekonomiska situation, ñer hushåll inryms blandatt
dem berättigade till bostadsbidrag.är Dessutom har i takt med alltsom att
fler ungdomar studerar också antalet studerande ungdomar har bo-som
stadsbidrag ökat.

Beträffande kostnaderna för administration bostadsbidragenav uppger
RFV slutligen dessa högre för budgetåret 199495att är vad BOAD-än
utredningen prognosticerade. Detta torde till viss del bero på den ökade
ärendemängden. Vidare ställer det med rullande prövningsystemetnya av
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förskallkontroll, görasefterkontroll. Dennapåkravbidragen somstora
i15-månadersperiod, inleddesunderändringlöptbidrag utan ensom

granskats.ärenden Ensådana000Totalt har 1351995.slutet marsav
eller 16 %ärenden,000drygt 86siggrundaruppföljning, avcasom
granskadedei 31 % ären-bidragshushåll, visarantalet atttotaladet avca

återkravbeloppför högtmed samt attbetalatsbostadsbidragdena har ut
till felutbetal-Orsakenfall.dessahälftenmindreiendastgjorts än av

bidrags-hushållenförändringarövervägande deltillningarna är av
grundande inkomster.

analyserRiksrevisionsverkets7.2

199394:SfU2betänkande bet.i sittföreslogSocialförsäkringsutskottet
skulleskyndsamtregeringentillkännagivandeBidragsfusk attett omm.m.

fusk meddet förekommeromfattningi vilkenkartläggninglåta göra aven
199394:11rskr.november 1993 ut-biföll den 10Riksdagenförmåner.

uppdra RRVlämpligtfann det attRegeringen atthemställan.skottets
sittavrapporterade RRVjuni 199526Denkartläggningen.utföra upp-

drag.
läckage i formbetydandeförekommerdetvisadeAnalysen ett avatt

försäkringssystem,ochbidrags-fusk i fleradirektsystembrister och stora
bostadsbidrag.däribland

informationinhämtatförsäkringskassomapåbesökhar vidRRV som
förekommer.bostadsbidragöverutnyttjandemed ochfusktyder på att av

detinkomstuppgifter. Förfelaktigahushålldelförsta lämnardetFör en
vistelseförhållan-felaktigaförsäkradededetförekommerandra att uppger

möjlig-vissaförsäkringskassaninkomstuppgiftema hargällerdetden. När
uppgifterna.lämnade För-kontrollera deregisteroffentligaiheter att

studie där1995publiceradelänSkaraborgsisäkringskassan ensommaren
fallenspeglas. 25 %fusk 1överutnyttjande ochdettaomfattningen avav

kraftigtindikeradeResultatensina inkomster.underskattathade klienterna
inkomstuppgifter.underskattade

bostads-ochfamiljeförhållandenuppgifterlämnadedet gällerNär om
myndighetenkontrollerandeför denproblemuppstår vissaadresser som

försäkrade harbidragsförskott. Demedvidlåderdemliknar systemetsom
utformningtillämpningsföreskriftemas storaoch gettslagensbl.a. genom

och fel-vilseledandeför upptäcktriskbetydandemöjligheter att utan ge
centraltgäller. Ettförhållandenfaktiskainformation deaktig somom

placering. 1bevisbördansreglernagällerdock, detfinnsundantag om
desökande visaskall debostadsbidrag att1993:737lagen samman-om
möjligheterutformninglagens störreFörsäkringskassanbor. genomges

vadsammanboendetuppgivna ändetinformationbegära somatt ommer
bidrags-ansökanviduppstårsituationmotsvarandefallet när omär

handläggningendockmåsteuppfattningEnligt RRV:sförskott. av
lagändringar. RRVvissakrävereffektiviseras. Dettabostadsbidrag



SOU 1995: 133 Bostadsbidragen effektivare inkomstprävning besparingar 69- -

föreslår, kortfattat, följande förändringar möjliggörs ändringaratt genom
i lag:

Folkbokföringen bör ha signalsystem där uppgivna adresser,ett- som
enligt olika kriterier märkliga, till kassoma.rapporterasanses
Lägenhetsregister införs.-
Kassomas möjligheter genomföra hembesök för kontroll lämna-att- av
de uppgifter förstärks.
Bolagiserade myndigheter i lag eller förordning skyldighet attges-
lämna uppgifter de försäkrade. Se i förslagsdelen rörandeom ovan
bidragsförskotten.
l § lagen 1993:737 bostadsbidrag ändras i enlighet med vadom-

gäller i familjebidragsförordningenl0 § 1991:1492. I dennasom
förordning bostadsbidrag inte får lämnassägs för bostadatt änmer en
och får, endast finnsdet särskilda skäl, lämnas förom en annan

folkbokförd.bostad den där den tjänstepliktigeän är
Bostadsbidragen bör framöver grundas på den bidragsgrundandeäven-
inkomsten BGI, dessa inkomstuppgifter bör automatisktmen

det verkliga utfalletstämmas i taxeringen. Liksom inommotav stu-
diemedelssystemet bör därför den uppgivit för hög eller för lågsom
inkomst räkna med återbetalning i efterhand. Detta den försäkradeger

incitament lämna så korrektaett uppgifteratt möjligt. före-RRVsom
slår således omkonstrueras i linje medatt systemet den s.k. CSN-
modellen.

RRV de effektivitetsproblem vidläteratt föranser systemetsom ut-
givande bostadsbidrag sådan betydelse ochär omfattning verketav av att
beslutat genomföra särskild effektivitetsrevision.att Avrapporteringen
sker den januari31 1996.

Utredningen har i sitt arbete låtit särskild granskninggöra en av
folkbokforingsfrågan. Utredningen har därvid kunna: konstatera någonatt
ytterligare lagreglering inte nödvändig. I det följande kortsynes ges en
beskrivning sakläget.över

Bostadsbidrag i form bidrag till bostadskostnader lämnas enligt §lav
bostadsbidragslagen för den bostad där sökanden bosatt. Eftersomär en-
ligt folkbokföringslagen 1991:481 och skall folkbokföras på denvar en
fastighet och i den territoriella församling där han enligt folkbok-
föringslagens bestämmelsernärmare bosatt, skallär sökandenatt anse som
normalt folkbokförd på den fastighet där bostaden for vilken hanvara
söker bostadsbidrag belägen. Saken kanär också uttryckas så, detatt
förhållandet sökanden folkbokfördatt inte nämnda fastighetär innebär

stark presumtion för han inte bosatt där. Såsom berördesatt är ien propo-
sitionen med förslag till lagen bostadsbidrag finns det emellertid vissaom
undantagssituationer ovillkorligt kravgör på folkbokföringatt ett intesom
kan gälla prop. 199293: 174 54. dessal undantagssituationer torde dets.
ankomma på sökanden redovisa skälen till han inte folkbokfördatt att är

fastigheten och på lämpligt styrka han uppfyller kravetsätt att att vara
bosatt där.
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ställasmåste kunnakrav attsåledes konstateraUtredningen kan att
får bidrag.eller honadress hanfolkbokförd på denbidragstagaren är

förkostnadernapåverkarFaktorer7.3 som
bostadsbidragen

kostnadsutveck-analysertill hurförslagavsnittdettaI ettpresenteras av
struk-Syftet medstruktureras.kanbostadsbidragssystemetinomlingen
förasdiskussion kanutifrån vilketunderlagskapatureringen är ettatt en
delskostnadsutveckling,kraftigaårenstill deorsakernadels senasteom
7.4.förbättras avsnittkanbostadsbidragenprognosmodellema förhur

denmarkant i och medökatharträffsäkraBetydelsen nyaprognoserav
5.regeringskansliet jfr kapitelinomtillämpasbörjatbudgetprocess som

bostadsbidragssys-inomkostnadsutvecklingenpåverkarfaktorerDe som
följande förhållandennågonOmolika delar.delas ikan avtemet upp sex

bostadsbidragen:förkostnadernaocksåså förändrasförändras

ireglerna systemet,-
boendekostnader,hushållens-
inkomster,hushållens-

demograñn,-
ansökningsbenägenheten,-

överutnyttjabenägenhet systemet.att-

nedanståendeingående idiskuterasfaktoreroch dessaVar meren av
olikabetydelse dediskussion vilkenocksåförsdelavsnitt. Där omensex

åren.kostnadsutvecklingen under deförhaft senastefaktorerna kan ha

Regelförändringar7.3. 1

bostadsbidragenförkostnadernahurdiskussionförakunnaFör att omen
förstnödvändigtdetreglerförändrade atttill följd ärförändras av

fråganfall detregelförändring. deI ärmedvadklargöra omenavsessom
defi-elleravgränsningar inomolikaförändringar systemetstrukturella typ

behöverhushåll,boendekostnad ellerinkomst,nitioner begreppent.ex.av
regelförändring in-huruvidameningardeladeråda någradet knappast en

deförändringinseenkeltLikaså detträffat eller attär att aven
alltidersättningsgradeninkomstprövningen och ärstyrprocentsatser som

regelförändring.betraktaatt som en
uttrycks i belopps-regelstrukturenigäller dedetNär parametrar som

gällerpå olika Det gränsernat.ex.mässiga kan sätt.termer, resoneraman
inkomstprövning likvälboendekostnad ochbidragsgrundande stor-för som

i nomi-dessa,bam.hemmavarande Attförbidragetpå särskildaleken det
nödvändigtvis tolkasintebehöverförändras,belopp,uttrycktanella termer

inflationenmedi taktförändrasbeloppenförändrats. Omreglernaattsom
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har realt ingen förändring skett. Påsett motsvarande kan beloppsätt ett
hålls nominellt oförändrat betraktas regelförändringsom i ochsom en

med värdet beloppet realt minskaratt på grund den penning-settav av
värdesförsämring inflationen upphov till.som ger

Det också möjligtär Eftersomatt argumentera omvänt detett sätt.
inte finns automatisk indexering i bostadsbidragen det inte självklartären

bidragets reala värde skall oförändrat.att Med denna utgångspunktvara
förändring boendekostnads-är ocheller inkomstgränsemaen be-av att

trakta regelförändring.som en
Inom bostadsbidragssystemet finns, konstaterats inga automa-som ovan,

tiska indexeringar inbyggda i regelstrukturen. dettaI avseende bo-är
stadsbidragssytemet uppbyggt på liknande barnbidraget.sätt t.ex.som
Beloppen inte knutna tillär basbeloppet eller andra faktoreryttre som
fallet inom mångaär socialförsäkringssystem.t.ex. För inte värdetatt av
bostadsbidragen på sikt skall urholkas sker i stället justeringarseparata av
de beloppsmässiga ingår i regelstrukturen. Vid dessaparametrar revi-som
sioner har hittills ingen enhetlig princip tillämpats för hur dessa justering-

skall gå till. Det särskilda bidraget för hemmavarande barn harar ofta bi-
behållits nominellt oförändrad nivå. Värdet detta bidrag har där-en av
för under långa tidsperioder realt gradvis minskat. Inkomstgränsemasett
har justerats ungefär i takt med den allmänna löneutvecklingen. Den be-
gränsade höjning genomförs den januaril 1996 härvidsom utgör ett
undantag, eftersom den ingår väsentlig del i de riksdagen be-som en av
slutade besparingarna inom bostadsbidragssystemet för år 1996. Under
med reallöneökningar innebär följsamhet med löneutvecklingen ocksåatt
inkomstgränsen realt höjts, likväl de sänktssett under år med negativsom
reallöneutveckling. Justeringen boendekostnadsgränsen har inte följtav
någon speciell princip i målsättningarna för bostadsbidragen finnsmen
inbyggd densträvan boendekostnadsgränsenatt övre sikt skallen nå

till hyresnivåema i nyproducerade lägenheter. I linjeupp med dessa mål
har de höjtsövre kontinuerligtgränserna det har inte funnits någonmen
direkt koppling mellan höjningarnas storlek och den takt med vilken
hyresnivåema höjts.

Storleken de årliga justeringar de olika beloppen i regelstrukturenav
har oftast avgjorts först i samband med bedömning gjorts denatt en av
samlade kostnaden för alla de enskilda justeringama. Några klara princi-

för hur de samlade kostnaderna får förändras iper samband med de årliga
justeringama har inte funnits. Vissa år har varitsträvan hålla denatt
samlade kostnaden på nominellt oförändrad nivå. Andra år har juste-en
ringama varit inriktade på det reala värdet bidragetatt intemer skallav
urholkas.

Strukturella regelförändringar

Kostnadsutvecklingen inom bostadsbidragssystemet kan påverkas direk-av
strukturella förändringar.ta kanDet frågan hur bidrags-t.ex. vara om

grundande inkomst eller boendekostnad skall beräknas eller hur antalet
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vad gällerförändringarna sättetfastställs. Dehushållsmedlemmar största
bostadsbi-förmedsambandskedde i ansvaretattinkomsterberäknaatt

förändring-viktigastejanuari 1994. Denden ltillövergickdragen staten
i likhetbostadsrättsinnehavamaboendekostnadema attgällervad varen

insatsför denräntekostnaderinkluderafickegnahemsägama rättmed att
för-harhushållsmedlemmarÄven antaletberäknabetalts. sättet attsom

år.17-18i åldernför baminfördesreglermedi ochnågotändrats att nya
depåverkaantagitsgrad havarierandekan iregelförändringarAlla dessa

kostnadsutveckling.årenssenaste
de katego-hurfråganförändringarstrukturella rör omEn typ avannan

Även områdedettainomskallsigvänder avgränsas.bidragetvilkatillrier
år.underförändringarsketthar det senare

bidrags-kategorinavgränsningengälltharförändringbetydandeEn av
mångapå hurkravfannsTidigareumgängesrättsföräldrar.berättigade

skulledenneförföräldernhosvistas attskulle varabarnetdagar som
fannsVidarebarnfamiljer.förbostadsbidragansöka enberättigad att om

kravkök.och Dessabaramed 1bostadtillbidragintepraxis rumatt ge
bostadsbidragenförmed ansvaretsamband överibort staten togatttogs

viktigkanförändring antas1993-1994. Dennaårsskiftet vara envid
ökarbostadsbidragmedumgängesföräldrarantalettillförklaring att

bostadsbidragshus-antaletmaj år 1992år. Idramatiskt under varsenare
antalethademaj år 1995200. l16umgängesrättsbamenbarthåll med ca

500.stigit till 42ca

boendeförkostnaderhushållensFörändringar7.3.2 av

i nomi-boendeutgifter församladehushållenstill 1994Från 1982 steg
tillbostadstilläggochbostadsbidragen300 %,mednella övertenner

dennabidragit tillförhållanden harolikaMångabeaktade.pensionärer
och1980-taletslutetunderkraftigtökadeByggkostnademautveckling. av

år 1990-Skattereforrnenminskat.harRäntebidragen1990-talet.början
innebaråtgärderolikameddelbetydandetillfinansierades som1991

realräntenivåer-de högaår harUnder ävenboendekostnader.ökade senare
bostads-gällerallt vadframförboendekostnadsutvecklingen,påverkatna

och egnahem.rätter
iutvecklatsboendeförutgifter etthushållensharskattereforrnenEfter

nominellaiutgifternatotalade1994tillår 1992Från steglugnare tempo.
finnastycks detÄven framtidendenför närmastemed 12 %.termer ca

boendekostnadsutveck-gällervadlugnareförförutsättningar tempoett
varithyreshöjningarförharhyresrättssektom utrymmetlingen. Inom
Sam-ståttlägenhetermånga tomma.grundpåkraftigt begränsat attav

inneburitegnahemochbostadsrätterförprisfallenkraftigadetidigt har
bostad.sigi dag köperdemförblir lägrekapitalkostnadema ensomatt

årende ävenovanligt högaÅ varit senasterealräntomasida harandra
hushåll i dendel. Förtillbaksfallitmånadernadeunderde senaste enom
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minskning-fortsättningsvisbostadsbeståndet kommerdelen ävennyaste av
boendet.kostnaden förhållaräntebidragen att uppearna av

analyserlångsiktigaförenhetengenomförtssimuleringEn avsom
bostadsbidragenförkostnadernavisarSocialdepartementetLAS vid att

boendekostna-höjningprocentenhetsvarjeförstiger ungefär %med 1 av
miljoner kronor.det 90kostnadsnivåerårsderna. Vid 1995 motsvarar ca

Inkomstförändringar7.3.3

inträffarförändringarpåverkasbostadsbidragenförKostnaderna somav
fårTill dettanäring.kapital ochinkomstslagen tjänst,alla de olikai tre

inkomstema.bidragsgrundandeövrigai de s.k.förändringarläggas
tjänst.inkomstinkomstslagenDet ärstörsta avav

betyd-för bostadsbidragentvekan denArbetsinkomstema mestär utan
kanarbetsinkomstemaFörändringarkategori.i dennaelsefulla delen av

arbetskrafisutbud.och förändratförändrad lönmed bådesammanhänga
bedömningen denvidviktigLöneutvecklingen är parameter aven

genomfört visarLASsimuleringarkostnadsutvecklingen.framtida som
årligadenmed %minskar 1,5bostadsbidragen närkostnaderna föratt ca

procentenhet.med 1nominella ökarlöneökningstakten i termer
bostadsbidragshus-huruvidafråga i detta sammanhangintressantEn är

löneutveckling. Denövrigaskiljer sig frånlöneutvecklinghållens gruppers
tillväxtproposi-beslut iför regeringenslåg till grund attprognos som

möjligheterna begränsatilläggsdirektivutredningentionen pröva attattge
byggde på antagandekronor,ytterligare miljonerkostnaderna med 610 ett

övrigabostadsbidragshushåll förlöneutvecklingen lägre för änäratt
löneutvecklingenantagandenapresenteradei finansplanenDe omgrupper.

faktor på 0.93.medreduceradesmellan år och 19961995 ner en
visade dendet förstatvåfaldigt.antagande FörBakgrunden till detta var

inkomsterna: ökatbostadsbidragsgrundandetillgängliga statistiken att
det andra deninkomstutvecklingen. Förmindre den generellaän gav

tillfrån år 1992 1995normaltframskrivninggenerella görs avsom
kostnadsnivå förallt för låginkomstutvecklingbidragstagarnas en

samtliga i modellen bidrags-såbostadsbidragen. Detta gotttrots att som
ansöka bidrag.också Förmodellenberättigade hushåll i attantogs om

utbetalningarnanivå medlåg ikostnadsnivåkunna återskapa avsomen
nödvändigti modellenblev dethalvåret 1995inkomsterna under första att

simuleringmed dennasambandframskrivningen inkomsten. Ireducera av
inkomstutvecklingihärledda skillnadenindirektockså denantogs att

skulle densammaövrigaochbostadsbidragstagaremellan varagrupper
avseende tim-känslighetsanalysennämndaframåt i tiden. Denäven ovan

reducering den för 1996emellertidtyderlöneutvecklingen att aven
i sammanhanget rela-ha hafttimlöneutvecklingen endast kanantagna en

prognosutfallet.påtivt marginell inverkan
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Sysselsättningsutvecklingen for kostnadsutvecklingenär en annan
faktor.väsentlig Under lågkonjunkturen i början 1990-talet sjönk denav

rikettotala sysselsättningen i med hela 12 %.
Generellt gäller de effekter minskningar i sysselsättningen fåratt, som

bidragsgrundande inkomsterna,de hänger med vilka altemati-samman
inkomster de förlorar sineller reducerar sysselsättning har attva som

tillgå. många har tillgång till ersättning från arbetslöshetskassanOm
begränsas inkomstbortfallet, särskiltdet samlade med de ersättningsnivåer

de arbetslösa fortfarande berättigade till i början l990-talet.som var av
heller för dem gått från sysselsättning till först långtidssjukskriv-Inte som

ning och därefter kanske förtidspension behöver effekterna på bidrags-
grundande inkomst bli drastiska. många bidragstagareOm i stället hän-är
visade till ocheller socialbidrag påverkas givetvisKAS den bidrags-
grundande inkomsten betydligt mer.

Alternativet till sysselsättning behöver givetvis inte i samtliga fall vara
arbetslöshet, sjukskrivning pension.eller många kan detFör t.ex. vara
frågan de valt börja studera. bostadsgrundande inkomstSomatt attom
behöver de då endast redovisa bidragsdelen studiemedlen. För ytter-av
ligare andra kan det frågan tillfälligt förde eller längreattvara om en
period helt enkelt lämnar arbetskraften för hemma med barn.att t.ex. vara
Möjligheten för föräldrarna förlänga sin föräldraledighetatt attgenom
inte föräldrapenning på heltid kan åtminstone till viss del ha på-ta ut
verkat kostnaderna för bostadsbidragen.

Den bidragsgrundande inkomsten påverkas arbetstidsförändring-även av
Under de två åren har sysselsättningen i antalet timmarsenaste mättar.

ökat betydligt antalet sysselsatta hänger bl.a.Detänmer personer.
med övertidsuttaget ökat kraftigt speciellt inom industrin.attsamman

Även förändringar hushållens kapitalinkomster, likväl in-av som av
komster från näringsverksamhet påverkar kostnaderna för bostadsbidragen.
Jämfört med förändringar i inkomstslaget tjänst emellertid effekternaär
mycket små. Hushållens kapitalinkomster brutto har generellt stigitsett
under de Näringsinkomstemaåren. sjönk kraftigt under 1992- l 993senaste

har sedan åter börjat stiga.dessmen
budgetsaneringsprogramDet riksdagen beslutat kommer på-attsom om

verka kostnaderna för bostadsbidragen via de sänkta ersättningamaäven
från socialförsäkringssystemen. för bostadsbidragenDen betydelse-mest
fulla åtgärden torde sänkningen ersättningsgraden i arbetslöshets-,vara av
föräldra- sjukförsäkringarna.och simuleringEn har genomförts med hjälp

Finansdepartementets mikrosimuleringsmodell med kortskiktigtettav
statiskt perspektiv. Resultatet simuleringen visar saneringsprogram-attav

i sin helhet, med bortseende från de på längre sikt positiva effekternamet
på den samhällsekonomiska utvecklingen, kan förväntas öka kostnaderna
för bostadsbidragen med ungefär miljoner250-300 kronor.
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Demografiska förändringar7.3.4

förändringarbostadsbidragen påverkas inte enbartförKostnaderna av av
Även förändringar för-demografiska kande ekonomiska förhållandena.

studerar på gymnasietHemmavarande barnändra kostnadsbilden. som
äldre år. underbidragshushållet de 17 Denräknas in i änäven ärom

gymnasieskolans treåriga linjer harår betydande utbyggnaden avsenare
bostadsbidragssammanhanganvänds ihushållsdeñnitionmed den som

ligga till grund förpotentiellt kaninneburit ökning antalet barn somaven
bostadsbidragsansökan.en

inneburit ökning antalet barns.k. baby-boomen harDen även en av som
Baby-boomenansökan bostadsbidrag. harkan ligga till grund för omen

flerbamsfamiljer ökat.i framför tagit sig uttryck i andelenSverige allt att
bostadsbidrags-överrepresenterade iEftersom flerbarnsfamiljema klartär

förväntas tydlig effektfödelsetalensammanhang kan de ökade ge en
kostnaderna bostadsbidrag.för

tänkas haft inverkanförändring kan hatredje demografiskEn ensom
flyktingmottagningen. Flyktingarnaskostnadsutvecklingen den ökadeär
arbetsmarknaden innebärsvårigheter sig på de oflasnabbt etablera attatt

bidragsgrundande inkomst. Varkenhar ñykting- ellerlåg redovisaden
inkomsten.bidragsgrundandesocialbidrag ingår i den

Ansökningsbenägenheten7.3.5

påverkas hur många de bidragsbe-för bostadsbidragenKostnaderna av av
kostnadsutvecklingenrättigade ansöker bidrag. Prognoser över ärsom om

eventuella förändringarberoende vilka antaganden görssom om avav
ansökningsbenägenhetenansökningsbenägenheten. Ofta förblirattantas

oförändrad under den tidsperiod prognosen avser:som
Storbritannien sker regelbundet uppskatt-del andra länderI t.ex.en

gäller framförningar ansökningsbenägenheten förändrats. allthur Detav
ansökningsbenägenhetendet brittiska bostadsbidragssystemet, ävenmen

ingår sedani andra bidragssystem har undersökts. analyserDe görssom
för fram prognosantaganden.i det underlagsmaterial används att tasom

Sverige hittills fåtal analyser ansökningsbenägenhetenI har endast ett av
de bostadsbidraggenomförts. exempel analys genomförtsEtt är en som av

upp-Ansökningsbenägenhetenbetalades under bidragsåret 1987.utsom
skattades där till mellan 80-85 %.

i Sverigeinkomstprövningssystem tillämpats sedanMed det som
ansökningsbenägen-svårt uppskattaårsskiftet 19931994 det mycketär att

Eftersom den bidragsgrundande inkomstenheten i bostadsbidragssystemet,
medan tillgängliga registeruppgifierlöpande 12-månadersperioder,avser

kalenderår det svårt be-hushållens inkomstförhållanden är attom avser
bidragsberättigade hushåll. det svårträkna potentiellt Dessutomantalet är

beräknade antaletjämförelse mellan dettolka resultatet poten-att av en
hushåll. litentiellt bidragsmottagandebidragsberättigade och antalet En
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inte nödvändigt innebära ansök-differens mellan dessa båda behöver att
också tänkas bero bidrags-ningsbenägenheten kanhög. Denär att

sina verkliga inkomstertendens underskatta år stor.tagarnas att
i stället baseras kalenderårsin-inkomstprövningssystemMed ett som

genomföra analyser ansök-förutsättningarkomsten helt andra att avges
förändringar.gäller både nivån och Detsammaningsbenägenheten. Det

konjunkturkänslighet.ansökningsbenägenhetensgäller

till överutnyttj andeBenägenhet7.3.6

överutnyttja påverka kostnadernaTill sist benägenhetenkan systemetatt
felaktigt lämnade uppgifterkan gälla in-för bostadsbidragen. Det om

sammansättning. Påeller hushållets grundkomst, boendekostnad av
kontroller det svårt uppskattasvårigheter genomföra tillförlitliga är attatt

såväl överutnyttjandet vidgällerhur omfattande överutnyttjandet Detär.
detsamma.viss tidpunkt förändringenen som av

Ökade förutsättningar för detförbättradekontrollinsatser ocheller
benägen-emellertid förmodas innebärakontrollinsatser kangörs attsom

i sammanhang väsentligtheten till överutnyttjande minskar. dettaDet är
de slutsatser kan komma dras från i projektet Bostadsbi-RRVatt attsom

granskning till hushåll följsdragen stöd svenska RRVetten av upp.——
föreslå åtgärder bl.a. leder till minskat överutnyttjandeväntas som av

bostadsbidragen.
.

Prognosmodellemas träffsäkerhet7.4

bostadsbidragsprognoserUtvärdering av

kostnadsutvecklingen inom bostadsbidragssystemetPrognoser över ett
inom regeringkanslietantal år framåt i tiden, fram internt till fyratretas

degånger nedanstående tabell jämförs några årensåret. I senasteavom
efterhand kända utfallet för de totala kostnaderna.med det iprognoser
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1992-1994;bostadsbidragkostnad förfaktiskochPrognostiseradTabell 7.1
miljoner kronor

DatumÅr PrognosUtfall

1992-08-07490593051992
1992-12-014305
1992-08-075 92016071993
1992-12-015 720
1993-03-265 690
1993-10-046 530
1993-12-096 550
1993-03-266 05067081994
1993-10-046 450
1993-12-096 640
1994-02-086 640
1994-03-292007
1994-09-068 400
1994-10-078 500
1994-12-138 650

och Finansdepartementen.Källa: Social-

bostadsbidrags-kostnadsutvecklingen inomtabellen harframgårSom av
gällergjorts. Detdeiunderskattatskraftigtsystemet prognoser som
Underoch 1993.åren 1992undergjordesspeciellt de somprognoser

falli deutfallochmellan ävendessa år avvikelsen storprognosvar
kundeår. Under år 1994innevarandeförutfalletgällde prog-prognosen

månadsstatistikenlöpandeden överförbättras att nyagenomnoserna
tillgänglig.blevsuccessivtbostadsbidragutbetalda

Känslighetsanalys

ekonomiskadenantagandenpå debyggerBostadsbidragsprognosema om
Finans-avdelningenekonomiskaframutvecklingen tas avsom

för felaktigakänslighur ärdepartementet. För avgöraatt prognosen
med alternativa00495 lantaganden har den upprepatssenaste prognosen

boendekostnadsutveckling ochtimlöneutveckling,antaganden vad avser
ändrats.i har DeantagandeEndastjfr tabell 7.2.arbetslöshet tagetett

boendekostnadsutveck-respektivetimlöne-två första antagandena avser
ökningendenantagandet fördelastredjedetlingen. Vad gäller antagna av
ursprungligai detbland demslumpmässigttotal arbetslöshet ut som

förvärvsarbetar.datamaterialet

antaganden;vid ändradeprognosutfallet procent7.2 FörändringTabell av

antagandetuttryckt ändringprocententheterI av
+1,0 +2,0-1,0-2,0

-2,9-l,5+3,0 +1,5Timlön
+1,0 +1,9-2,1Boendekostnader

+1,3+0,4-0,6arbetslöshetsnivå -1,2Total

Källa: Socialdepartementet.
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ökning timlöneutvecklingsantagandetEn med procentenhet1 minskarav
prognostiserat bostadsbidrag med 1,5 %.ca

få uppfattningFör antagandestrukturens betydelseatt en om som
felkälla har de for åren 1993 och 1994, gjordes iäven prognoser som
december respektive korrigerats i1992 1993, efterhand. De antaganden

låg till grund för dessa antagandenas avvikelser frånsamtsom prognoser
faktiskt utfall for respektive kostnadspåverkande variabel framgår av
tabell 7.3

Tabell 7.3 Differens mellan antaganden och utfall för timIöne-, boendekostnads-
årenrespektive arbetslöshetsutvecklingen, 1993 och 1994

Variabel Antagande Utfall Diff

993I
Timlöneutveckling 2,5 3,3 +0,8
Boendekostnadsindex 8,9 7,8 l-l,
Arbetslöshet 6,2 8,2 +2,0

1994
Timlöneutveckling 3,5 3,5 0,0
Boendekostnadsindex 2,6 4,3 +1,7
Arbetslöshet 8 4 8 0 -0,4

Källa: Socialdepartementet

denOm för nästkommande år genomfördes i decemberprognos som
år korrigeras1992 utifrån angivna känslighetstalende blir utfalletovan

miljoner kronor50 lägre. motsvarande i december årFör 1993ca prognos
blir i utfalletstället 100 miljoner högre.ca

slutsatsDen kan dras kraftiga underskattningamade i deär attsom
gjordes åren till i huvudsakunder 1992 1994 måsteprognoser som sam-

manhänga med faktorerandra de felaktigheter i efterhand visat sigän som
finnas vad gäller de antaganden byggde på. viktigEnsom prognosema
faktor förmodligen avsaknaden månatlig utbetalningsstatistik.var av

och1 med centralt bostadsbidragsregister upprättades den lettatt
januari 1994 och månatlig utbetalningsstatistik blev tillgänglig, förbättra-

Åförutsättningarnades for betydligt. andra sidangöraatt prognoser
innebär inkomstprövningssystem,nuvarande baseras på uppskatt-som
ningar inkomsten för löpande IZ-månadersperioder, avvikelseratt storaav
kan förekomma mellan bidragsgrundandede inkomster bidragstagar-som

i sina ansökningar och den i prognosmodellen beräknadena anger
inkomsten. eftersomDetta modellen baseras på inkomstutgiñer for hela

hämtadekalenderår från skatteregistret. Med nuvarande inkomstpröv-
ningssystem därför möjligheterna förbättra prognosmodellemaär att
begränsade.
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jämförelserInternationella8

l nordiska ländernaDe

Sverige förfinns i likhet mednordiska grannländeralla våra fyraI system
infördes förpensionärshushåll.till icke I Norgebostadsbidrag ett system

1940-talet.bostadskonsumtion redan i slutetstöd till hushållens av
från slutetDanmark härstammari Finland ochBostadsbidragssystemen av

funnits sedan den januariendast lhar bostadsbidrag1960-talet. På Island
1995.

bidragets storlek påi år beräknasIsland infört fr.0.m.detl system som
får på hand betalaSverige. Hushållenii sättstort sett egensomsamma

erhålles förBidrag visstill nedrehela boendekostnaden gräns. enupp en
mellangränstillboendekostnaden från den nedreandel gränsen upp enav

tillfrån mellangränsenandel boendekostnadenoch för mindre uppaven
gräns.övreen

varianterländerna i stället allai de övriga nordiskaSystemen ärtre av
vanligaste alla före-troligen detdet internationellt ärsettsystem avsom

Ävenhousing i dettanämligen s.k. system.kommande detsystem, gap
tillhand boendekostnadenbidragstagaren påbetalarsystem upp enegen

emellertid uttryckt fast beloppviss necire Denna gräns är ettgräns. som
Beslutsfattama har iandel hushållets inkomst.i ställetutan som en av
hushållens inkomsterexplicit uttryckt hur andeldessa storstem avs mer

utgifter för bostadskonsumtion. Bi-rimligen maximalt bör upptas avsom
visslika i svenska meddrag i princip detutgår sedan, systemet,som en

hushålletmellan den andel inkomstenandel the gapgapet av somav
rimligalägger boendekostnaden och den andelen.

till inkomstrimliga andelen 16 % DKI Darmark denär enupp
ställeti 26,66 %.inkomster denna andelen I135 300. För över gräns är

på inkomst och antaletfrån till beroendeNorge varierar den 20 % 34 %
inkomst, hus-varierar andelen beroende påhushållsmedlemmar. FinlandI

nordiska länder finns dessutomhållets storlek och region. samtligaI en
bidragsgrundande boendekostnad.forövre grins

Systemens omfattning

bidragsberätti-avgränsningar valt vad gäller så välDe göra,attsom man
bostadskonsumtion,gade hLShåll skategorier, upplåtelsefonner skiljersom

länder. Någon entydigsig mycket mellan olika nordiska rangordning i hur
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i de olika nordiska länderna går därförgenerösa är göra.systemen att
framgår diagram och varierar också såvälSom 8.1, 8.2 8.3 de maxi-av

mala bidragsbeloppen de maximala inkomstnivåer vid vilka bidragsom
utbetalas och maximal bidragsgrundande boendekostnadema i betydande
grad.

årDiagram 8.1 Maximalt bidragsbelopp 1995; svenska kronor i 000-tall
100

80

60

40

20

Danmark Norge Sverige

I Ensamstående barn1m.
Giftsambo barn1m.

E] Giftsambo barn2m.

Källa: Fördiagrammen 8.1-8.3 sammanställningengjord Kommunal- Arbeids-är av og
departememtet i Norge.
Anm.: Vad gäller diagrammen 8.l-8.3 har omräkningen i svenska kronor har skett
utifrån växelktirsema den 712 1995.

Diagram 8.2 årMaximal bidragsgrundande inkomst 1995;
i l 000-taIsvenska kronor

400

300

200

100

Danmark Finland Norge Sverige

I Ensamstående bam1m.
Giftsambo barn1m.

El Giftsambo barn2m.
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årl995;Diagram 8.3 Maximal bidragsgrundande boendekostnad
svenska kronor i 1 000-tal

100

80

60

40

20

Ensamstående barn1m.
Giftsambo barn1m.
Giftsambo barn2m.

Hushållskategorier

Finland,l på Island och i Danmark kan alla hushållskategorier ansöka om
bostadsbidrag. däremotnorska vänder sig liksom det svenskaDet systemet
i första hand till familjer med bam. Endast vissa speciella hushåll utan
barn kan i ansöka bostadsbidrag.Norge om

Även definitionerna begreppet hushåll varierar. Finland och på1av
Island finns åldersgräns for dedet ingen barn iingår hushållet. Isom
stället räknas alla bor tillsamman hushåll, dvs. ävenettpersoner som som

barn hemma.bor kvar Danmark åldersgränsenI for barnenärvuxna som
år23 och i år, dvs. i principNorge 18 i Sverige.samma som

Bostaden

Finlandl har i Sverige,likhet med bostadens upplåtelseforrn ingen be-
tydelse for söka bostadsbidrag. däremot måsteI Norge derätten att
bidragssökande bo endera i bostad med lån från den statliga husbankenen
eller Lantbruksbanken, i kommunalt ägd hyresbostad eller i bostadsrätts-
lägenhet. Danmark det endast hushåll i hyresrätterl kan sökaär som
bostadsbidrag och på Island endast hushåll i privata hyresrätter.

Till skillnad från det svenska bostadsbidragssystemet finns i alla våra
nordiska grannländer, med förundantag Island, begränsningar vad gäller
bidragsgrundande bostadsyta. de hushåll iFör bor bostadstörresom en
beräknas bidraget utifrån den del boendekostnaden schablon-av som
mässigt kan hänföras till den bidragsgrundande finns ingenI Norgeytan.
explicit i bostadsbidragssystemet. praktiken finns emellertidIgräns en
indirekt eftersom beviljarHusbanken endast lån till bostäder medgräns

maximal på kvm.120ytaen
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kvmbidragsgrundande bostadsyta8.1 Gräns förTabell

Danmark NorgeFinlandl-lushållstyp

Ensamstående
1206537bamutan
1208557med l barn
12010577med 2 barn

Giftasammanbaende
1208557barnutan
12010577med 1 barn
12090 125barnmed 2
120145105med 3 barn

Bostadsbidragsutredningen 95.Källa:

i Danmark deviss gradoch tillFinland ärsmå hushåll iFör även
ibetydligt mindre vad de Norgebidragsgrundandemaximala än ärytorna

eller färrefor hushåll medFinlandtabell 8.1.se I treytnormenvar
mångaår hushåll medfram 1994. Förnågot med generösa t.o.m.personer

den bi-i Danmark. ökarDäri ställetbarn generösär mestytnormen
varje tillkommande i hus-förkvmdragsgrundande med 20ytan person

bidragsgrundande medökar denFinlandhållet den forsta. I ytanutöver
de fem första.tillkommandekvm för varje utöverlO person

finns allabostadens i nordiskagällerbegränsningarna vadUtöver yta
bostadsutgift. Fin-bidragsgrundande Iför maximalländerna även gränsen

varierar beroendekvmkostnadfinns för maximalland gräns per somen
hushållskate-utrustningsstandard ochombyggnadsår,på region, ellerny-

fast beloppi ställetövriga nordiska ländernagori. deI ett somanges
hushållskategori diagram 8.3.seberoende påvarierarendast

ostnadsutvecklK ingen

Även bostadsbidragen ökathar kostnaderna förövriga nordiska länderi
bl.a. till följd denoch 8.5. Dettaunder 1990-talet diagram 8.4se av

tydligthög arbetslöshet. Specielltmed åtföljandekraftiga lågkonjunkturen
ide belopp utbetaladesdär hela %har detta varit i Finland 51 av som

någon arbetslös.till hushåll därbostadsbidrag år gick1994 var



Bostadsbidragen effektivareSOU inkomstprövning besparingar1995:133 83- -

hushållDiagram 8.4 bostadsbidragAntalet med
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Diagram 8:5 Kostadsutvecklingen för bostadsbidragen i fast penningvfirde;
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under 1990-talet harvarit snabbastkostnadsutvecklingenFinland därl
kostnadsutvecklingen. Ensyfte bromsavidtagits iHera åtgärder att av

med kvm ochbidragsberättigade 3minska deåtgärderdessa ytornaär att
hushåll med tillforboendekostnadsgränsendendärmed treövreäven upp

utredning redan förra åretstatligDanmark tillsattesI somenpersoner.
kostnadsökningen. detfor Iföreslå åtgärder begränsauppgiftfick i attatt

bl.a. kostnader-föreslogsfram .under våren 1995betänkande lades attsom
den procentandelsänkakunde begränsasbostadsbidragenfor attgenomna

helt enkeltellermarginalenboendekostnaden på ersätts, attgenomsomav
betalasminimibelopphöja det ut.som

StorbritannieniBostadsbidragen8.2

inom social-bostadskostnaderersättning forStorbritannien intel ges
fyller därför delvisBostadsbidragenSupport.bidragssystemet Income

svenska social-bostadskostnader i deersättningen forrollsamma som
andra hushållfår dock mångasocialbidragstagarebidragen. Förutom även

heltBostadsbidragen finansierasbostadsbidrag. nästan statenav men
local authorities.kommunernaadministreras av

barnfamiljer ochfor pensionärer,bostadsbidragssystem gällerSamma
antalbidragsnivåer beroende på barn Demed olikaövriga, m.m. sommen

erhållerbostadsbidrag, deinte tillsin bostad har rättäger men om
bostaden.till ränteutgifter avseendebidragsocialbidrag får de även

utgåbidrag inte skall de första 9attdettaNyligen har dock beslutats
moti-socialbidrag. sistnämnda åtgärdenmånaderna får Denpersonsom en

bidragsfallaregeringen ville undvika skapaverades delvis med attatt en
arbetade.ekonomi dedär arbetslösa bättrehade än som

till bostads-ägda hyresrätter utbetalasi offentligtBidrag till boende
i privata hyresrätter fårhyresrabatten Boendeföretaget i sin tur gersom

kontanta bidrag.

storlekBeräkning bidragensav

motsvarande storlek,eller inkomstermed socialbidrag,För avpersoner
hyran.halva Detreferensnivâ och däröverhela hyran tillersätts upp en

vilka bostads-bostadskostnadema,ñnns inte några fasta för övergränser
myndigheternabidrag till de lokalabidrag utgår. barainte Men staten ger

inte betala:för kommunernaför hyror skäliga,är uppmuntra attattsom
skallvilka hyrorReferenshyromabidrag till oskäliga hyror. samt som

anlitas för dettaoberoende s.k. officersskäliga bedöms rent somavanses
tillämpas inte för sårbarabostadsbidragetändamål. Begränsningen av

inte de lokalaoch 60grupper, barnfamiljer, sjuka överpersoner om
skall flytta till tillgängliga billigarerimligt demyndigheterna det attanser

lägenheter.
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skälig beaktas bostadens storlek i rela-Vid bedömning hyran äromav
familjen fårUtgångspunkten då bl.a. hation till familjens behov. är att

för:ett sovrum

sammanboendeett par,-
16överensam person-

kön,två bam under 16 år sammaav-
år.två barn under 10-

och med denBostadsbidragen inkomstprövade 65 %är avtrappas av
socialbidragsnivån. Avtrappningennettoinkomst överstiger motsvararsom

arbetande familjerföre skatt. har43 % inkomsten Förca somav
marginaleffektema uppgå tillbostadsbidrag de samlade 97 %.kan

non-dependent boende hosden har någonOm sökande vuxenannan
med belopp motsvarande vad den in-sig reduceras bostadsbidraget ett

betala.neboende enligt myndigheterna bör

Bidragens omfattning

bostadsbidrag till miljonerBudgetåret 19941995 utgick 4,6 Stor-ca av
britanniens sammanlagt miljoner hushåll. totala kostnaden22 Den var

pund.10 miljardernästan
for bostadsbidrag har vuxit mycket kraftigt de åren,Kostnaderna senaste

199091. viktigasteoch har därigenom fördubblats sedan De orsakerna till
detta varit neddragningar bostadssubventioner och avregleringenhar att av

drivit boendekostnadema markantbostadsmarknaden har densamtav upp
ökade arbetslösheten.

Administrationen brittiska bostadsbidragssystemetdetav

Storbritannien administreras bostadsbidragen de lokala myndigheter-l av
betalas direkt bidrag tillLocal authorities. Bidragen deut ettna, somsom

bor i medan bor i kommunägda bostadsbe-privatägda fastigheter, de som
stånd enligtfår direkt hyresrabatt. Handläggningen bidragen skeren av
vissa administrativa problem har uppstått då detregler, antalEttse ovan.

Varjeinte finns register de försäkrade. bidragstagare skallcentrala över
finnsha försäkrings-nummer. Problemet det inte centralärett att en av-

Resultatet har blivit det förstämning har vilket attav som nummer.vem
törsäkringsnummernärvarande ñnns miljoner fier individuella med-10 än

borgare. Which Beneñt, delas de lokalabroschyrenI utsom av myn-
dighetema Storbritannien, framgår om du inte hitta ditt försäk-i kanatt
ringsnummer, eller aldrig haft något, kan du omedelbart be påett nyttom
din försäkringskassa. problem myndigheten iEtt handlägg-ärannat att
ningen ärende inte i register kan få uppgifter hur många bamett omav

hushållet.ingår i det bidragsberättigadesom
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hyressättning,från Sverige har friStorbritannien till skillnadEftersom
statliga utgifterna ökarfinns risk för deeller s.k. marknadshyror, att mer

finns därför inbyggd bromsnödvändigt.vad Iär systemetän ensom
och arbetarhyreskontrollanter företagareOfficers.eller s.k. DessaRent är

slags värde-myndigheterna. fungerarpå uppdrag de lokala De som enav
utgå tillfall bostadsbidrag skall hyres-ringsmän. Uppgiften i deär att

bedömningar huruvida:hyresfastigheteri privatägda göragäster om

hyran rimlig ochär-
får rimlig med hänsyn tillden standardbostaden överstiger som anses-

boendes behov.den

rimlig marknads-befinns för hög fastställer ROde fall hyranI envara
bostadsytan för ochelleraktuella lägenheten. Omhyra för den är stor

fastställer rimlig hyresutgiftbefinns obefogat hög ROstandarden envara
hushållet har.faktiska behovdemotsvarar somsom

bostadsbi-tilltagande missbrukSedan slutet 1980-talet har ett avav
brittiska Socialdepartementetanledning har detdragen dennaAvnoterats.

lokala insatseravdelning, för stimulerainrättat särskild D6, att moten
myndigheternasatsningar-na de lokalamissbruket. huvudsak innebärI att

förändras for öka effek-får information hur administrationen kan attom
inrätta tjänster kontrollanter.tiviteten. praktiken handlar detI att somom

utgifterbetalar lokala myndigheterna för derasSocialdepartementet, de
myndigheterna med derörande bostadsbidrag. lokala 100 %De ersätts av

bostadsbidrag riktas till hushåll i kom-utgifter dessa har för de som
betalas till hushåll i privatägdamunägda bostäder. de fall bidragI ut

utgifterna förhyresbostäder de lokala myndigheterna med 95 %ersätts av
stimulanser till de lokalabostadsbidrag. Särskilda ekonomiska ges

upptäcker fusk och bedrägerier med bostadsbidrag.myndigheter som

Bostadsbidragen några de övrigai8.3 av
europeiska länderna

8.3.1 Frankrike

bidrag tillFrankrike finns det två olika för inkomstprövat hus-I system
hållens Allocationbostadskostnader. dessa, det s.k. deDet största av

socialförsäkringssystemet.AL del det FranskaLogement utgör en av
andra Aide Personalisée APLDet heter Logement är ettsystemet au

till hushåll i bostäder byggda ellerbostadsstöd enbart vänder sigsom
infördes.ombyggda efter år år1977, systemetsamma som
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Allocation de Logement AL

Allocation de riktade sig ursprungligen endast till familjerLogement med
endera hemmavarande bam, äldre släktingar boende hos sig eller makar

varit gifta mindre fem förutsatt inteän ännuatt parternasom en av
fyllt år vid gifterrnålet. del benämns40 Denna Allocation desystemetav

Årlogement Familiesdes ALF och infördes redan år 1948. l971 bygg-
des till omfattaAL-systemet år, anställda65även överut att personer
under år flyttat från töräldrahemmet, handikappade25 långtids-samtsom
arbetslösa. del komDenna benämnas Allocation desystemet attav
Logement Social, ALS.

kunna söka båda bidragen,För något de måste bostadsytan ochatt av
standarden i minimikrav.övrigt uppfylla vissa Bidragen betalas frånut en
familjebidragsfond finansierasi huvudsak med arbetsgivaravgifter.som

Aide Personalisée Logement APLau

Aide infördesPersonalisée forLogement underlätta den övergångattau
vid slutet från1970-talet skedde generellt till inkomstrelateratav som
bostadsstöd. inriktatALP-systemet bostaden vad de bådaär mot änmera
AL-systemen Endast hushåll bor i bostäder byggts ellerär. som som
modemiserats ochefter år 1977 endera finansierats med olika typersom

subventionerade omfattaslån eller det speciella statligaav programmetav
for modernisering Habitationslägenheter å Loyer Modéré.av

Beräkning bidragens storlekav

Bidragets storlek i både ochAL- ALP-systemen beräknas utifrån boende-
kostnad, inkomst och hushållets storlek. nedreDen boendekostnadsgränsen
bestäms utifrån principen boendekostnaden bör överstiga vissatt en
andel hushållets sammanräknade inkomsttaxerad s.k. housingav gap
system. Andelens storlek kan endera eller26, 29 4l be-%vara
roende inkomstens storlek. boendekostnadsgränsenDen varierarövre
både regional och beroende hushållets storlek.

Vid beräkning bidragsbeloppet fastställs först inkomstgräns överav en
vilken inget bidrag betalas. varierarGränsen beroende på hushållets
sammansättning. deFör hushåll har inkomster under den för hus-som
hållet aktuella viss andel den bidragsgrundandegränsen ersätts en av
boendekostnaden. Andelen varierar från ingen ersättning allsersättssom

till beroende90 % differensen mellan hushållets inkomst och denupp
för hushållet aktuella inkomstgränsen.
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till med-viktsammansättning fastställsHushållets att en gesgenom
följande skala.familjen enligtlemmarna i

lEnsamstående
1.5tillsammansMakar
0,8barnetFörsta
0,7till fjärde barnetAndra
0,5femte barnetFr.0.m.

omfattningBidragens

till miljoner. Antaletuppgick år 1986 4,2bidragstagaretotala antaletDet
år. totala antaletundermarkant Detökatharbostadsbidragstagare senare

ochåren 1986.mellan 1983med 12 %bidragshushåll ökade t.ex.
Övriga i70 % borsin bostad.bidragstagarnaUngefär 30 % ägerav

sin bostad fickde bidragstagarefjärdedelar ägerhyresrätter. Tre somav
bidrag från det s.k. APL-systemet.

Tyskland8.3.2

Wohnengeld generelltTyska bostadsbidragssystemet ärDet ett system
hushållskategorier. Sedanallai principvänder sig till systemetsom

varit pensionä-huvuddelenemellertidinfördes år har1965, mottagarnaav
bidragstagare.de % samtligautgjorde 70början 1980-taletl avcaavrer.

sammansättning förändrats markant: För-dess har bidragstagamasSedan
pensionärskollektivets inkomster ökatmedändring sammanhänger att

långtidsarbetslösa, stigit.specielltantal arbetslösa,samtidigt som
1980-talet sjunkit medunder 20Pensionäremas andel har procenten-ca

stigit från tillarbetslösas andel % 15 %.samtidigt de 5heter cacasom
infördes direkt syfte mildraTyskland iBostadsbidragssystemet i att

hyresavregleringinkomster denhushåll med lågaeffekten för somav
princip for hushåll i både ägdaigradvis genomförts. Systemet är öppet

i hyrda bo-bidragstagama bor90 %och hyrda bostäder, över avmen
städer.

storlekbidragetsBeräkning av

housing gapdet s.k. DenutifrånkonstrueratSystemet systemet.är
viss andelinte bör överstigahyrangrundläggande principen är att aven

varierar frånAndelen 15taxerad inkomst.hushålls sarnmanräknadeett
storlek.på hushålletstill beroende30 %upp

varierar frånmarginalen täckspåboendekostnadenandelDen casomav
för hushåll medtill %låga inkomster, 40för hushåll med85-90 % ner

emellertidsocialbidrag fåri stället fårhushållhöga inkomster. De som
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be-hyran100 %i Sverigesocialbidragstagamamotsvarande avsätt som
be-varierartakfinnsboendekostnadbidragsgrundande etttald. somFör

byggnadsår.ochregionhushållsstorlek,båderoende på

omfattningochutvecklingBidragens

infördesfrån 000395 systemethar ökat närbostadsbidragstagareAntalet
1980-talet, framhälftenUnderår 1993.000till 844år 1965, l avsenare

förKostnaderna10 %.medsjunkitemellertid antalet nästantill 1990 har
100 %med mätttill 19901980 nästanfrånbostadsbidragssystemet steg

medökadebidragsbeloppetgenomsnittligadetochnominella cai termer
80 %.

bostad.sinhyrdeallaÅr %ungefär 12tillbidragutgick1986 somav
endast l %.bidragstagareandelenbostadägde sin caBland de varsom

Nederländerna8.3

Huurssubside, IHSIndividuelebostadsbidragssystemetnederländskaDet
börjaninfördes ihyreslägenheter. Systemetiboendetillvänder sig endast

då hyrorna1970-talet,påi mittenkraftigtexpanderadel970-talet.på Det
Även därefterminskades.byggandettillsubventionemaavreglerades och

stadigt ökat.bostadsbidragstagarehar antalet

storlekBeräkning bidragetsav

housing gaps.k.det systemet.principenefterkonstrueratSystemet är
andelvissöverstigabörintehyranprincipengrundläggande ärDen att en

medstandardhyra,s.k.utifråninkomst,taxeradhushållets enenav
och fleraverklig hyratillkoppladintehyrestak somochminimi- ärett

inkomstintervall.
tillochinkomstgruppemalägstafor defrån 24 %varierarAndelen upp

boendekostnademaandelDeninkomstgruppema.för de högre30 °o av
lågahushåll medför defrån 100 %marginalen varierartäcks casom

hushållinkomster. Demed högahushålldeförtill 65 %inkomster, ner
allagrunderpåbostadsbidragsökasocialbidrag fårhar somsammasom

hushåll.andra

omfattningutveckling ochBidragens

ibidragstagare,bostäderi hyrdaborde ärUngefär 27 % men ny-somav
omfattar såväl%. Systemetandelen 50bostäderproducerade hyrda är ca

dockvarierarstorlekBidragetsgiftasammanboende.ensamstående som
medhushållfortillskottytterligareantalet bam. Somberoende påinte ett
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barn barnbidrag. Antalet hushåll får bostadsbidrag har ökat frånges som
456 000 år 1980 till år905 000 1993.

Några8.4 nyckelfaktorer i de olika
ländernas regelverk

tabellenl nedan har sammanställning gjorts några nyckelfaktorer ien av
de olika ländernas regelverk.

Tabell 8.2 Jämförelser någrareglerna i olika europeiska länderav

Landegenskaper Frankrike Tyskland Holland England Sverige

‘ allaHushållskategorier alla alla bamfam
omfattas ungdom.:som

Upplåtelsefonner alla alla hyr hyr alla
tillåten bidrags-Max

grundande hyra nejya
Ersättningsgrad 0-90% 40-90% 65-100% 100% 50 75%
Marginaleffekter 17% 0-35% 24-30% 43% 020%caAktuell eller senast
taxerad inkomst taxerad taxerad taxerad aktuell aktuell

Danmark Norge Finland Island

allaHushállskategorier bamfam. alla alla
+ pens.3Upplåtelseformer hyr alla hyr

tillåtenMax bidrags-
grundandehyra
Ersättningsgrad 75% 70%
Marginaleffekter 10-20% 14-25% 12-38% 24%
Aktuell eller
taxerad inkomst taxerad taxerad taxerad taxerad

Systemetdifferentieras endast utifrån antalet vuxna.2Pensionärernahar eget system.
Bostäder med lån i den statliga Husbanken, bostadsrättslägenheter,kommunala

hyresrätter.
‘ Barnfamiljer, äldre, nygifta, långtidsarbetslösa, förvärvsarbetande ungdomar,
handikapade hushåll i bostäder byggda efter 1977.samt

8.5 EU-aspekter

Gemenskapslagstiftningen samordning de nationella försystemenom av
social trygghet for flytta inom unionen berör delvisävenpersoner som
bostadsbidragssystemet.
Reglerna finns upptagna förordningen EEC 140871 omfattarsom en-

bart sådana förmåner enligt förordningens artikel 4 klassatssom som en
social fonnån. Bland de sociala förmånema finns i artikelupptagnasom
4 Familjeförmåner deär ligger bostadsbidragen. delnärmast Densom

bostadsbidragen direkt knuten till boendekostnadenär klassas inteav som
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särskildadetbeslutfinnsfamiljeförmån. attDäremot ett omsom en
familjeförmån. Dettaskall räknashemmavarande bambidraget för som en
boendekostnad ellernågonharbidragstagarensigutgåreftersom det vare

tillämplig. Enexportationsprincipens.k. ärdeninnebär bl.a.inte. Det att
familjefönnånentillberättigaddärmedSverigeiarbetar ärsomperson

Sverige.ibosattafamiljenövrigaden äräven om
tillknutethemmavarande barnbidraget försärskildadetOm voreäven

Fördefinitionenutanförfallatroligenskulle detboendekostnaden en
bidragsbeloppdetemellertidförutsätter ut-familjeförmån. Det att som

boendekostnaden.betalas aldrig änstörreär
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inkomstprövningförGrunder9

vilket inkomstbe-diskussioner förtsharflera tidigare utredningarl om
bostadsbidragen.inkomstprövningentill grund förbör ligga avgrepp som

för i bostadsbidrags-förutsättningarnagenomgånggrundligEn attav
inkomst, kompletteradsjukpenninggrundandeanvändasammanhang en

hämtad från skatte-inkomstbegreppsjukpenninggrundande inkomst samt
års bostadsbidragskommittéfråni betänkandet 1982gjordessystemet

före efterutifrån inkomsteninkomstprövningSåvälSOU 1982:58. som
skatt diskuterades.

har förändratsförhållandeninkomstprövningen betydelsefullaMånga för
sitt betänkande. dettabostadsbidragskommitté skrev Iårssedan 1982

nackdelar medförutsättningar, for ochutifrån dagenskapitel diskuteras,
problem medredogörs för deinkomstbegrepp.olika tänkbara Dessutom

uppstod i och medbostadsbidragsgrundande inkomstfastställande somav
avsnitt problemet medspecielltskattereformen 1990 l 991. Ett ägnas att

näringsidkare. Avslutningsvisbostadsbidragen förbehovspröva ges en
inkomstprövningssystemets uppbyggnad.beskrivning det nuvarandeav

inkomst SGIjukpenninggrundandeS9.1

sjukpenninggrundande inkomsten,frågan dendetta avsnittl tas upp om
bostads-förutsättningar gäller i dag, kan användasutifrån de som som

inkomst.bidragsgrundande
Ända påklassplaceringssystemet infördes 1950-talet hardet s.k.sedan

sjukförsäkringen skall inkomstbortfalls-varitgrundprincipen att vara en
sjukpenninggrundande inkomst infördesförsäkring. Nuvarande regler om

för-sjuk- föräldrapenning baserasår Storleken på och1974. t.ex. en
sjukpenninggrundande inkomst.säkrads

nuvarande reglerna för sjukpenninggrund-Nedan beskrivs kortfattat de
kortfattat resultat från vissaande inkomst. Vidare redovisas rapporter

nuvarande Sjuk- och arbets-år direktiven till denunder samtsenare
Även tidigareukpenninggrundande inkomst.skadeberedningen vad avser

sjukpenninggrun-bl.a. frågan denutredningars bedömning, vad avser om
bostadsbidragsgrundande inkomst.användasdande inkomsten kan som
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bestämmelserGällande9.1.1

Sjukpenninggrundande inkomst för anställda

försäkring AFL framgår bl.a.lagen allmänkap. 2 § 1962:381l 3 om
årliga iinkomst den inkomst ellersjukpenninggrundande äratt pengar

försäkrad kan komma tillsskattepliktiga förmånerandra antas attensom
allmänantingen såsom arbetstagare i ellervidare få för arbete,eget

grund inkomsttjänst inkomst anställning ellerenskild annan avav
anställning likställs kostnadsersätt-förvärvsarbete. Med inkomstannat av

ning inte enligt uppbördslagen 1953:272 undantas vid beräk-10 §som
ning preliminär A-skatt.av

Enligt ukpenninggrundande inkomsten den årliga inkomst,denAFL är
vidareförsäkrad komma tills få. Beräkningenkan attantas avsom en

isjukpenninggrundande inkomst sker således framåt tiden. Inkomsten
början tilllämpadesminst månader. Frånskall ha varaktigheten om sex

strikt, dvs. den försäkrade skulle ha avtaladdenna regel tämligen en
innan sjukpenninggrundande inkomstanställning månaderminstom sex

praxisfastställdes det den försäkradesför år räknat. Senare ärattanger
dvs.avsikt betydelse, har någon erhållitskall tillmätas storsom en

förtid har avsikt fortsättaanställning för förvärvs-kortare attmenen
arbeta i anställningen t.ex. heltid,omfattning så kanavsersamma som
det försäkrade kommer erhålla årsinkomstockså den attantas att en

avsikten.eftersom dettamotsvarande heltidsinkomst, är
fastställande Sjukpenninggrundandeår beaktades vid in-Före 1980 av

kontantlönkomst förutom utgiven värdet naturaför-ävenav avsumman
måner i form logi. år 1980 räknades sjuk-kost och Fr.o.m. ävenav som

fripenninggrundande inkomst naturaförmånen bil. år ändra-Fr.o.m. 1991
des begreppet skattepliktiga naturaförmåner till skattepliktiga förmåner,
vilket lunchsubventioner,innebar ñerdygnstraktamente, närvaropre-att
mier, räntefria räntebilliga räknades ieller lån den sjukpen-m.m.
ninggrundande inkomsten.

skattepliktiga förmåner och ersättningar räknas i den sjuk-Att
får i vissa fall till följdpenninggrundande inkomsten försäkrad vidatt en

sjukdom kompensation eftersomkan erhålla högre den avsedda för-änen
månenersättningen alltid bortfaller. Från och med den juliinte 1 1994
gäller därför skattepliktiga förmåner i form bil, bostad och helt friatt av

förmånema sjukdom.kost minskar sjukpenningen underutgesom
sjukpenninggrundandeVidare gäller fr.o.m. den juli 1994 inkomst1 att

Änd-samband med ersättningsärende.i regel endast skall fastställas i ett
ringen innebär inte längre ñnns någon skyldighet anmäla ändraddetatt att
inkomst till försäkringskassan.
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Sjukpenninggrundande inkomst vid studier, arbetslös m.m.

försäkrads sjuk-Enligt Riksförsäkringsverkets föreskrifter fårAFL och en
fall inte sänkas inkomstför-penninggrundande inkomst i vissa trots att

hållanden, omständigheter har förändrats så de iarbetstid eller andra att
och för sjukpenningens storlek s.k.sig skulle ha betydelse för SGI-
skyddad den försäkrade bedriver studier för vilka hantid. gäller dåDet

viss ersättning eller genomgår särskilduppbär studiestöd eller annan
utbildning eller undervisning. skall gälla den försäkradeDetsamma ärom
inskriven arbetsmarknadsinstitut eller efter förmedlingvid arbets-av en
marknadsmyndighet genomgår yrkesutbildning. sjukpenninggrundan-Den
de inkomsten får vissa förutsättningar sänkas iinte heller under samband

vårdmed graviditet under ledighet för bam.eller av
samband kan s.k. vilande sjukpenninggrund-l med bl.a. vissa studier en

ande inkomst fastställas samtidigt tillfällig sjukpenninggrundandeensom
inkomst i stället blir gällande.

Förmånsgrundande sjuklöneperiodinkomst under

januari förFr.o.m. gäller anställda under de första dagarna1992 14 lagen
1991:1047 sjuklön. innebärDetta alla sjukfall80 %attom ca av om-
fattas lagen sjuklön under de första dagarna i sjukfall.14 ettav om

Sjuklönen viss andel den lön och andra anställningsför-utgör en av
måner gårarbetstagaren miste under sjuklöneperiod.som om en

l förarbetena till lagen sjuklön uttalas löne- eller anställnings-attom en
förmån inte går förlorad på grund sjukdomen, förmån frit.ex.som av av
bostad eller bil, inte skall räknas in i beräkningsunderlaget. Inte heller
skall ersättning täcka sådana kostnader arbetstagarenattavsersom som
endast har utför ihan sitt arbete räknas detta.när

Sjukpenninggrundande förinkomst egenföretagare

Beräkningen sjukpenninggrundande inkomst skall grundas deav upp-
lysningar försäkringskassan inhämtakan den försäkrade eller dennesav
arbetsgivare eller kan framgå den försäkrades taxerade inkomst.som av
Beträffande företagares sjukpenninggrundande inkomst får dock in-en
komst arbete för räkning inte beräknas högre än motsvararav egen som
skälig avlöning för liknande arbete för räkning. denDet ärannans egna
arbetsinsatsen skall ligga till grund för beräkning den sjuk-som av
penningrundande inkomsten.

skäligLagtexten talar avlöning för liknande arbete förom annans
räkning. innebär försäkringskassan iDetta den mån det inte äratt -
klart måste utreda vilka yrken jämförliga medär närmastsom egen--
företagarens försäkringskassanyrke. behöver uppgifter för bedömaNär att
vad kan lämplig inkomst jämföra med, kan uppgifterna be-attsom vara

från fackförbund eller någon organisation med yrkes-gäras ett annan
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Är inte deladministrativa arbetet oväsentlig denanknytning. det en av
praxis egenföretagare också fårmedgerförsäkrades förvärvsarbete att en

reparation, jourarbeteövrigt arbete för administration,tillgodoräkna sig
inkomst för det.mån försäkrades taxeradei den den utrymmegerm.m.

såvitt egenföretagare.fiera problemNuvarande regler innebär avser
kompensation för inkomstbort-Försäkringen i vissa fall inte adekvatger

innebärkomplicerade tillämpa och oftaVidare reglernafallet. attanses
vid försäkringskassoma. denomfattande utredningsinsatser Ibehov av

svårigheternautformning har främstkritik riktats reglernas attmotsom
kapital fram-förvärvsarbete och inkomstskilja mellan inkomst avav

bristande överensstämmelseKritik riktats mellanhållits. har även mot
avgift.förmån och

sjukpenningförsälcing gjordes i börjanegenföretagarnasEn översyn av
Kommittén förorda-Sjukpenningkommittén S 1978:04.1980-talet avav

alternativa försäkringssystem flexiblareefter ha vissade att utrett en
sjuk-tillämpning 1983:48 Egenföretagaresgällande regler SOUav

penning, m.m..
År Riksförsäkringsverket RFVöverlämnade1989 rapporten anser

egenföretagare utredning för-Sjukpenningförsäkring för och1989:5 -
sjukpenningförsäkring för egenföre-slag. föreslås1 attrapporten en ny

grundsjukpenning och frivillig tilläggs-införs beståendetagare enav en
skall enligt förslaget beräknas på densjukpenning. Grundsjukpenningen

debitering preliminär B-skattinkomst underlag för numerautgör avsom
F-skatt.

alternativ vad gällerBeträffande tilläggssjukpenningen RFV treanger
alternativet innebär sammanlagd sjukpenningsjukpenningnivå. förstaDet

basbelopp.till motsvarande andra alternativethögsta nivå 7,5 Detupp en
grundsjukpenning och skall sammanlagdföretagare med låg ge enavser

påsjukpenning inkomst 4 basbelopp. det tredje alter-motsvarande Ien
ochnativet tilläggssjukpenningen i relation till grundsjukpenningenställs

alternativ omfattarmed viss denna, 50 %. Dettautges procent t.ex.av
två,tilläggsregel med innehåll alternativäven samten samma som en

nivåhögsta basbelopp.7,5om

9.1.2 Utredningar under årsenare om
sjukpenninggrundande inkomst

Riksrevisionsverket Vad skall sjukförsäkringen omfatta-—
Dnr 1989:1494

kvaliñceringskraven för erhållaI konstaterar RRVrapporten att att
ukpenninggrundande inkomst väsentligt lägre motsvarande reglerär än

inom arbetslöshetsersättningen. viktigaste skillnaden denDen är att
sjukpenninggrundande inkomsten bygger på förväntade, framtida in-
komster, arbetslöshetsförsäkringen bygger på faktiska, tidigaremedan
inkomster. Riksrevisionsverket kvalificerings-översynatt en avanser
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inkomst motiverad. Bl.a.sjukpenninggrundandekraven för erhålla ären
hejda kostnadsutvecklingen inomansträngningamamed hänsyn till att

och effektivitetsskäl.sjukförsäkringen, också rättvise-men av

ÖversynRiksförsäkringsverket reglerna omav-
1992:4sjukpenninggrundande inkomst RFV anser

regler för beräkning sjukpen-föreslagit1 har RFVrapporten avnya
och sjukpenning:ninggrundande inkomst

för den uppfyllertill sjukpenning skall föreligga vill-Att rätt som-
tillsvidareanställningtill sjuklön. Vid ellerkoren For rätt en en

sammanhängande anställning på minst månader skall årsinkomstentre
månadsinkomsten multipliceras med tolv.beräknas attgenom

inte uppfyller villkoren för till sjuklön tilldenAtt rätt rättsom ges-
sjukpenning förutsatt han räknas etablerad på arbetsmark-kanatt som

den försäkrade under rarntidnaden. detta krävsFör att en av sex
omedelbart före ersättningsperioden har förvärvsarbetat imånader
dagar. Endast dag då förvärvsarbete har utförts i minstminst 60 tre

beräkning sjukpenninggrundandetimmar bör få räknas. Vid in-av
denfår i dessa fall inkomsten under 6-månadersperio-komst senaste

före ligga till grund för beräkningden omedelbart sjukfallet av en
genomsnittlig månadsinkomst multiplicerad med tolv. Något krav

insjuknandetden försäkrade har anställning vid finns inte.att en
insjuknarSäsongsanställd får till sjukpenning han underrätt om-

förperiod då han arbetar. han uppfyller villkoren till sjuk-Om rätt
arbetsmarknadenpenning på grund etablering på kan han ävenav

anställningens slut få sjukpenning.efter
Arbetslös uppfyller villkoren för till dagersättning frånrättsom-
arbetslöshetskassa eller arbetsmarknadsstöd skallkontant anses upp-

sjukpenninggrundandefylla villkoren för till sjukpenning. Någonrätt
sjukpenningen beräknas utifråninkomst fastställs inte nivån påutan

kontantersättningen från arbetslöshetskassan eller arbetsmarknadsstöd.
Skattepliktiga förmåner och skattepliktiga kostnadsersättningar bör-
inte ingå vid beräkning sjukpenninggrundande inkomst. RFV kon-av

förslaget innebär avvikelse från principenstaterar över-att en om
avgiftsgrundande och ukpenninggrundandeensstämmelse mellan för-

måner.

En social försäkring 1994:81Ds

till för studier i offentlig ekonomiI ESOExpertgruppenrapporten
år förslag till omfattande reformeringarpresenterades 1994 ett av

socialförsäkringssystemen.
arbetslöshetförslaget ersättningen vid sjukdom ochI läggs bl.a. samman

till inkomstbortfallsförsälcring. konsekvens sådanenhetlig En av enen

4 15-1307
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arbetslöshetsförsäkringen förstatligassamordning och obli-är görsatt
gatorisk.

ersättning vid inkomstbortfallprincip bakom förslaget skallEn är att
förmån gradvis upparbetas individen betalarattgenomvara en som av-

gifter till försäkringen. Ersättningen skall grundas medelvärdet deav
förinkomster den försäkrade betalat avgift de månaderna.24senastesom

försäkrade kan själv välja försäkra och betala avgift förDen att — -
mellan och den faktiska inkomsten. Ersättningen70 100 % uppgår tillav

den försäkrade inkomsten.85 % av
varje månad Försäkringen utnyttjas faller ersättningenFör medsom

den försäkrade inkomsten. Reduktionen fortsätter till0,8 % dessav er-
försäkradesättningen den inkomsten.65 Vid beräk-motsvarar procent av
intening denna stoppnivå används dock de månadernas24 in-senasteav

komster inkomsterna under de 60 bästa de 72 månader före-utan av som
försäkringsutnyttjandet.gick

arbetsskadekommittén S 1995:54Nya direktiv till Sjuk- och

direktiv till Sjuk- och arbetsskadekommittén tidigare Sjuk- ochl nya
arbetsskadeberedningen bl.a. följande:sägs

Beredningen skall därvid för- och nackdelar med två modellerpröva
för beräkning tönnånsgrundande inkomst. den skall utgångs-lav ena
punkten det den faktiska och aktuella inkomstenäratt ärvara som
försäkrad i den allmänna ohälsoförsäkringen. andraDen modellen är en
ordning där utgångspunkten det den uppnådda levnadsstandar-är äratt
den försäkras.som

Vidare skall frågan vilka ersättningar skall grunda tillrättom som
Särskilt börSGI utredas. beredningen därvid uppmärksamma de olika

finnssemesterersättningar skattepliktiga förmåner och skatte-samtsom
pliktiga kostnadsersättningar. utgångspunkt for beredningens förslagEn
skall därvid vad i års budgetproposition1995sägs attvara som om
reglerna for SGI-beräkning bör förändras så besparing på 500att en
miljoner kronor uppnås fr.0.m. år 1997. Mot bakgrund vad sägsav som
i budgetpropositionen behovet ytterligare sparåtgärder bör bered-om av
ningen möjligheterna till utforma för beräkningreglernapröva att av
förmånsgrundande inkomst besparingså uppnås.störreatt en

Tidigare utredningar samordning bostads-9.1.3 om av
bidrags- sjukpenninggrundande inkomstoch

Familjepolitiska kommittén SOU 1972:34

Svaghetema med SGI låg enligt kommitténs mening främst i sjuk-att
avseddpenningen kompensera bortfall arbetsinkomster ochär att attav

inkluderar inkomster, inkomsterdärför inte andra för jordbrukareSGI att
beräknas efter andra grunder förandra företagare anställda, detoch än att

sjukpenningklassystemet skulle besvärande tröskeleffekterdåvarande ge
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och sjukpenninggrundande inkomsten lägre den in-den högsta änatt var
utgick i många fall.komst vid vilken bostadsbidrag fortfarande

kommittén inte tillfredsställandeSGI kunde därför enligt anses som
bidrag bostadsbidragensunderlag för prövning typ.avav

Bostadstilläggsgruppen Ds B 1974:1

vid den just genomförda övergången tillGruppen pekade på be-att man
skattad genomfört flera ändringarsjukpenning hade ägnade attsom var
minska missöverensstärnmelse mellanfrekvensen SGI och verklig in-av

Ävenkomst. rutinerna ändrats saknade erfarenheter i vilketmanom av
till säkerhet. Tillsammansomfattning detta skulle leda med destörreen

övriga svagheter hos SGI, redan den Familjepolitiska kommitténsom
hade pekat på, innebar detta SGI skulle osäkert underlag föratt ettvara
prövningen bostadsbidrag. Gruppen avvisade därför det alternativav som
innebar till grund för prövningen bostadsbidrag.SGI ladesatt av

Socialpolitiska samordningsutredningen SOU 1979:94

Enligt utredningens mening kunde den sjukpenninggrundande inkomsten
inte användas för behovsprövning individs ellerensam en som avser en

hushålls samlade möjligheter med inkomster för sinaett att egna svara
nödvändiga utgifter. Ville utnyttja sjukförsäkringens inkomstupp-man
gifter i sådan behovsprövning måste dessa uppgifter i så fall komplet-en

frånmed uppgifter håll de slag deteras annat annatom resurser av som
enskilda faktiskt disponerar.hushållen

Utredningen konstaterade inom framtida allmän social-ävenatt man en
försäkring måste räkna med tvâ huvudforrner inkomstunderlagav en-
för inkomstrelaterade ersättningar och för inkomstprövade bidrag.en

Sjukpenningkommittén SOU 1981:22

Kommittén undersökte möjligheterna i samband med införandetatt av en
sjuklöneperiod den administrativa besparingen, inte skullegöra att man
behöva förhan dsregistrera den ukpenninggrundande inkomsten. Kommit-

ansågtén dock förekomsten hos försäkringskassoma registreradatt av en
SGI betydelse, inte blott för fall blir kvar i sjukpenning-storvar av som
försäkringen, för andra sociala förmånssystem. Därför behöllävenutan
kommittén denna förhandsregistrering i sin skiss.

Bostadsbidragskommittén SOU 1982:58

Kommittén konstaterade inteSGI kan användas för behovs-att ensam en
prövning individs eller hushålls samlade möjligheterett attsom avser en
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utnyttjanödvändiga utgifter. Villför sinainkomstermed mansvaraegna
behovsprövning måstei sådaninkomstuppgiftersjukförsäkringens en

håll deuppgifter frånmedfall kompletterasuppgifter i sådessa annat om
faktiskt disponerar.enskilda hushållendeslagannat somresurser av

möjligt för dedetdock den inteblevKommitténs slutsats attansettatt
inkomstmått där redan be-del konstruerainkomstprövade bidragens ett

kompletterassjukpenninggrundande inkomstendenfintliga uppgifter om
såfanns inteEnligt kommitténinkomstuppgifter slag.med storaannatav

vägde deinkomstunderlag dedelvis övervärden i attgemensamtett
samordning skulle detsådanolägenhetermycket påtagliga närgesom en

riktigoch materielltbåde formelltmöjligheterna någällde att en
inkomstprövade stöd.olikafördelning samhälletsav

bedömningUtredningens9.1.4

sjuk-möjligt använda dendet inteutredningens bedömningEnligt attän
bostadsbidragsgrundande inkomst.penninggrundande inkomsten som

Även denna fråga har kommitutredahafttidigare utredningar attsom
till dennafram slutsats.

fram till denna slutsatskommit kanskäl till varför utredningenSom
bl.a. anges:

inneburit 80 % allasjuklöneperiod harinförandet attatt ca avav-
dessa fall saknasförsäkringskassan. lhandläggssjukfall inte längre av

försäkrings-sjukpenninggrundande inkomst hosuppgiftregel omsom
kassan,

i sambandfastställs först medinkomstsjukpenninggrundande ettatt—
fiertalet försäkrade sak-försäkringskassan. Förhosersättningsärende

sjukpenninggrundande inkomst hosaktuelluppgiftsåledes om ennas
försäkringskassan,

inkomst utreds. Bl.a.sjukpenninggrundandereglernuvarandeatt om-
sjukpenninggrundande inkomstfastställamöjligheternaskall att

Sjuk- arbets-utredas ochdelvis historiska inkomsterutifrån av
skadekommittén.

i vissasjukpenninggrundande inkomstendenUtredningen dock attanser
rimligheten i de inkomstupp-bedömaförfall fortfarande kan användas att

sökande lämnat.gifter desom

inkomstTaxerad9.2

till och med år 1993bostadsbidragen grundadeslnkomstprövningen av
taxeringen till statligenligtsammanräknade inkomstsökandensnormalt

hushålletsinnebar detbidragsåret.före Detinkomstskatt året att var
huvudregeln låg tillbidragsåret enligttvå år foreinkomstförhållanden som
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grund för bidragsgivningen. makarFör skulle bådas sammanräknade
inkomst enligt taxeringen räknas i den bidragsgrundande inkomsten.

Med sammanräknad inkomst avsågs inkomsten från samtliga in-
komstslag innan underskottsavdrag och övriga allmänna avdrag gjorts.
Uppgiften fanns tidigare deklarationsblanketten och hade kod hosen
Skattemyndigheten, vilket gjorde det möjligt för kommunerna fåatt
uppgifterna direkt överförda till sig, vilket också gjordes regelmässigt
fram till och med år 1987.

skattereformen 1990-1991

förändringarDe igenomfördes samband med skattereformen 1990-som
1991 innebar innehållet ändrades i de inkomstbegrepp inom be-att
skattningen fram tills dess legat till inkomstprövningengrund försom av
bostadsbidragen. det nuvarande inkomstskattesystemet finnsI bara tre
inkomstslag, nämligen inkomst tjänst, kapital och näringsverksamhet.av
Även avdragsreglerna annorlunda i det jämförtnuvarande med detär
tidigare skattesystemet. Alla avdrag i direkt anknytning till de olikagörs
inkomstslagen, vilket innebär begreppet Sammanräknad inkomst inteatt
längre används vid taxeringen.

inom dåvarande Bostadsdepartementet tillsattes i slutet år 1991av en
arbetsgrupp med uppdrag föreslå inkomstbegrepp införatt ett nytt pröv-
ningen 1993 års bostadsbidrag. Arbetsgruppen utarbetade promemorianav
lnkomstprövning bostadsbidragen 1993 överlämnades till Social-av som
departementet den l9 december 1991.

Arbetsgruppen eftersträvade få översättning begreppetatt en av
sammanräknad inkomst till de inkomstslag gällde i dettermer av som nya
skattesystemet. Gruppen sökte uppnå så enkla lösningar möjligt isom
avvaktan på den aviserade bostadsbidragens administrationöversynen av
BOAD och överñyttning till försäkringskassoma.

Arbetsgruppens förslag

Det förslag lades fram innebar bidragsgrundandeden inkomstenattsom
för bidragsåret 1993 skulle fastställas till nettoinkomstsumman av av
tjänst, inkomst kapital hänsyn till eventuella avdrag i inkomst-utanav
slaget inkomst aktiv och passiv näringsverksamhet.samt av

Arbetsgruppen fann nettoinkomsten i inkomstslaget tjänst iatt stort
motsvarade det tidigare i den sammanräknade inkomsten. Flernettot
ersättningar och förmåner blev emellertid skattepliktiga i och med
skattereformen.

Avdrag tidigare gjordes efter den sammanräknade inkomsten, bl.a.som
villaunderskotten, kom i det skattesystemet i stället dras frånattnya
pluspostema i inkomstslaget kapital. Om inte korrigerar för dennaman
effekt skulle och omotiverade skillnader uppstå mellan olikastora
upplåtelseforrner. lägga till skuldräntorAtt hänför sig till privat-som
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därförfannArbetsgruppenbesvärligt.administrativt attbostad skulle vara
i in-pluspostematill de bådaendast hänsynlämpligtdet taattvar

inkomsttagarerealisationsvinster. Förochinkomsträntakomstslaget etc.
näringsverksamhetdel har inkomsterövervägandetillellerenbart avsom

tilltaxeringenskatterefonnen,eftertillämpasavdragsreglerde engör som
Samtidigt konstatera-inkomstmått.rättvisandegrund föralltmer osäker ett

skatterefonnenanvändes förereglerockså dede arbetsgruppen att som
näringsidkarnasbeträffandeosäkerhet fannsbetydandeinnebar att en

inkomster.

år 1993bostadsbidragenInkomstprövningen av

förbostadsbidrageninkomstprövningentill hurförslagArbetsgruppens av
regeringenvaldeställetaldrig. Igenomfördes attutformasår 1993 skulle

inkomstprövningårs1992innebarlösningprovisorisktillämpa attsomen
bostadsbi-innebarbostadsbidrag.års Detförlåg till grund 1993 attäven

Sammanräknadbaseraskomhuvudregeln,enligtdragen år 1993, att
fannsfortfarandedå detta begreppinkomståretsistainkomst 1993, dvs.

skattelagstiftningen.kvar inom
förutsättningarnapåverkarförändringarskatteaministrativadelEn som

inkomstuppgifter frånanvändabostadsbidragssammanhangför iatt
lade fram sinsedan arbetsgruppeninträffatharskattemyndighetema

utbyggnadenoch medsnabbats iharTaxeringsförfarandet avrapport. upp
inneburit flerocksåsjälvdeklaration. harDetförenkladmed attsystemet

skattemyndighetemakommerförmögenhetsuppgifterochinkomst-
registreringSkattemyndighetemaskontrolluppgifter.tillhanda via av
detaljerad efterblivitdessutomnäringsverksamhet harfråninkomsten mer

räkenskapsuppgiftema införts.standardiseradede s.k.det att
taxeradanvändbarhetenkonstaterasåledesUtredningen kan att av

inkomstenden taxeradeviktigt eftersommyckethar ökat.inkomst Det är
inkomsterfastställer vilkamyndighetstatligden enda därär som enen

inkomst itill taxeradUtredningen återkommerhaft under år.ettperson
kap 11.inkomstprövningssystemförslaget till nytt

Disponibel inkomst9.3

fördelnings-tydligvisat sig hastudierBostadsbidragen i mångahar en
hushållgår till debidragetdelenövervägandeproñl. Den största somav

negativa fördelnings-mildra destandard.lägst ekonomisk Förhar att
bostadsbi-förkostnadernaneddragningbeslutadeeffekterna den avav

vilka möjlighetergenomgånggrundligviktigtdragen det görsär att aven
regelförändringar ytterligare skärpaolikafinns systemetsattsom genom

samtidigt förvärrarträffsäkerhet.fördelningspolitiska Detta attutan man
oundvikligenincitarnentsstrukturennegativa effekter påde upp-som

avgifter och bidrag. Denolika skatter,inkomstprövningkommer vid av
inkomstökningvidhushållenmarginaleffekttotala samlade möter ensom
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kan, med dagens skatte-, bidrags- och olika avgiftssystem, i vissa fall
sig 100 %.närma

En möjlig förändring nuvarande regelsystem övergå tillär att attav
inkomstpröva bidraget utifrån hushållets disponibla inkomst i stället för

hushållets bruttoinkomst. innebärDetta bostadsbidragssyste-attsom nu
effektivitet fördelningssynpunkt förbättras,mets samtidigt margi-ur som

naleffektema minskar för de hushåll har de högsta marginaleffekter-som
För ytterligare förbättra fördelningseffektiviteten såvälattna. som

incitamentsstrukturen skulle dessutom disponibel inkomst kunna definieras
hushållets nettoinkomst efter betalad bamomsorgsavgift.som

Fördelningseffekter

Även två hushåll har exakt bruttoinkomst kan deras disponiblaom samma
inkomst variera krafiigt, detta beroende t.ex. att:

kommunalskattesatsen varierar,-
fördelningen hushållets totala inkomst mellan två makar ellerav-
mellan olika inkomstslag, varierar på innebär denett sätt attsom
totala skatten hushållen betalar blir olika stor,som
de för inkomstens förvärvande nödvändiga utgiften för barnomsorg-
varierar,
olika möjligheter till skatteplanering.-

fördelEn med begreppet disponibel inkomst det från fördel-är att
ningssynpunkt blir lättare bedöma rimligheten i de skillnader i bi-att
dragsbelopp betalas till olika hushåll giftasamman-ut typer t.ex.som av
boende å sidan och ensamstående å andra sidan.enas

Incitamentseffekter

Med övergång till användning disponibel inkomst vid inkomstpröv-en av
ningen kan marginaleffektema för de hushåll i dag har de högstasom
totala marginaleffektema minskas. trebamsfamiljEn kan i nuvarande

berättigad till bostadsbidrag tillsystem bruttoinkomst påvara upp en ca
345 000 kr. tvåbarnsfamiljFör går motsvarande vid 300 000gränsen ca
kr. fleral dessa hushåll kan förmoda inkomsttagama harattav man en av

inkomst brytpunkten för statligöver skatt. Om den sk. vämskattenen
och egenavgiftema inkluderas innebär detta marginalskatt för dessaatt
individer vid vanligt förekommande nivåer på kommunalskatten ligger

60 jfr diagram% 10.2. När sedan avtrappningenrunt bostadsbidragenav
läggs till blir den totala marginaleffekten vid inkomstökning 80 %.en ca

Om hushållet dessutom har kommunal barnomsorg det mycket troligtär
avgiften för dennaäven inkomstprövad.att Ungefär fjärdedelarär tre av

alla kommuner har någon form inkomstrelaterad barnomsorgstaxa.av
Vanligast förekommande den s.k. procenttaxan därär avgiften bestäms
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två ellerhushåll medFörbruttoinkomst.hushålletsviss procent avensom
ungefärpå 7-medvanligt procentsatsdetförskoleåldemibarn är entre

tillanslutnaindividerdel dessa ärtroligtdessutomDet att10 %. är aven
inkomsten.4 %återbetalningendär utgörstudiemedelssystemet avdet nya

pådärmed hamnaindivider,för vissakan,marginaleffektensamladeDen
%.nivå 90överen

hus-med 20 %bidragetbostadsbidragssystemnuvarande avtrappas avI
vidÖkning inkomst,disponiblahushållensbruttoinkomst. enhållets av

marginal-på denberoendevarierakanbruttoinkomsten,ökninggiven av
givenvissinnebärbetalas. Det attbarnomsorgsavgiftoch enskatt som

kanbruttoinkmsterökning mot-följdtillbidragetminsknng avenavav
bidragetOminkomsten.disponibladenökningarolika stora avsvaras av
givetvisförsvinnerinkomstdisponibeldirektavtrappadesstället moti

skillnad.denna
bostadsbidragenförkostnadernatotaladeökningundvikaFör att aven

avtrappningsprocen-ochinkomstgränsenbådegivetvisdetkrävs ävenatt
tilli det sättsavtrappningsprocenten systemetändras. Antag nyaattten
bliskullemarginaleffektemasamladedeinnebäraskulle%. Det att30
in-harindividerfor dei dagens systemungefär de somsomsamma

omkost-saknarskatt och dessutomstatligförbrytpunktenunderkomster
forbrytpunkteninkomstermedindivid överFörbarnomsorg.nader för en

skulle detinkomstprövadbarnomsorgsavgift årochstatlig skatt somen
bostadsbidragssystemetfrånmarginaleffekteninnebäraemellertid att

samlade[1,00-0,60-0,100,30]. Dentill 9 %från mar-sänktes 20 ca
tillomkring 90 %frånsänkaskunnapå såskulleginaleffekten sätt
forinkomstendisponibladeninnebäraskulle attomkring %. Detta80

skulle ökakr000med lbruttoinkomstsinökarindividt.ex. somen
forställetkr i200nuvarandemeddet systemså mycketdubbelt görsom

kr.100

bedömningUtredningens

hardisponibel inkomstutifrånÄven bostadsbidragenprövning avom en
dettaanvändatilltveksamutredningensig attställerfördelar,klara

innebäraskulleinkomstprövningen. Detforgrundinkomstbegrepp som
får karaktärenidagutsträckningbetydligt högre änibostadsbidragenatt

behövssådantOmsocialbidragen. systemskydd före ettsistanästettav
vadbostadsbidragssystemet änbetydligt görasmåste översynstörre aven

innebäraskulle det attDessutommöjlighetutredning haft göra.attdenna
betydandeöka iskulleandramedinteraktionen systembostadsbidragens

interaktionenförsvåras ochdärmedskulleKostnadskontrollengrad.
skullesidanstatligadenoch påsidankommunaladenkostnadermellan

medsådanti statenSålunda kommer systemkomplicerad. ettbli mer
skattehöjningar. Förut-ochkommunalaförautomatik kompensera taxe-

bättreochkostnadskontrolltillfredställandefåförsättningama enatt en
därmedförsvåras avsevärt.iträffsäkerhet prognoserna
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inkomstförhållandenpotentiellaHushållens9.4

uttalatbostadsbidragssystemet det klartförmålsättning ñnnsden ärl som
låg bärkraft ipå hushåll medskall inriktashandstödet i förstaatt egen
speciellt viktigt igivetvistill försörjningsbördan. Dettaförhållande är

statsñnansiellt läge.tider med hårt ansträngt
bärkrañ bör alla dehushållsuppskattningfå så godFör ettatt aven

viktigastedebeaktas. Enhushållen förfogar över resursernaavresurser
bjuda sinmöjlighet de hardenförfogarhushållens över är att utsom

skaffa sig inkomsteroch på såarbetsmarknadenarbetsförmåga på sätt som
boendekonsumtion.till bl.a.användasi sin kantur

olika beroende påbeaktas dessabostadsbidragssammanhangl resurser
beroendesin arbetsförmåga eller ochbjudaväljerhushållen att utom

utgår till tvåarbetsförmågan. Stödetbjuderpå i vilken grad de ut som
förutsättningar kan variera medövrigt exakthushåll med i storasamma

bjudahushållet väljer Demängd arbetebelopp beroende på den ut. som
bostadsbidragfår lägreutanför hemmetarbeta mycketväljer ettatt

förvänsaktivitet.lägre gradmed de väljerjämfört avensom

årsinkomstTimlön i stället för

i formde doldarättvist beaktapåFör out-sättettatt avresursermer
skulle det idealttill arbetsinkomsternyttjade möjligheter sett: vara mer
timlön i stället för årsinkomst.bostadsbidragen utifrånrelevant prövaatt

begränsningarkompensation utgå för denågon formbordeDessutom av
möjligheten för hushållet ifinnas vad gällerkanolika slag attav som

möjlighetdetta skullearbetsutbudet.praktiken öka Förutom attatt ge
snedvridnings-verkliga bärkrañ skulle dessutombättre beakta hushållens

minska. Incitamenten fulltinkomstprövningen skulleeffekterna att utav
i val arbetstid istärkas och medutnyttja sin arbetsförmåga skulle att av

bostadsbidragens storlek. viss snedvrid-Ensådant förändrarett system
emellertid skulle minskaeftersom bidragetningseffekt kvarstår dock om

ökar sin produktivitet.till följd individernatimlönen ökar attav
omöjligt använda sigskäl det dock i praktikenadministrativaAv är att

de individerför inkomstprövningen.timlönen grund För somav som
hur hög timlön de skulle haofia svårt fastställaförvärvsarbetar detär att

problemför förvärvsarbete kanhade arbetat. dede Men ävenom som
eller enbart den ordinarieövertidsersättningar beaktasuppstå. Skall t.ex.

arbeteVilken timlön skall de har flertimersättningen än ett ansessom
skulle dettimlönen för egenföretagareha beräknar Dessutoml-Iur man

svårt kontrollera den timlönmånga fall för myndigheternai att somvara
timlönen.med den verkligabidragssökande sig haden stämmeruppger

kommaadministrativt enklarepraktiken därför endastkanl systemsett
bärkrañ komma i fråga.fråga hushållensi för beaktaatt
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System utformas för befrämja arbetslinjenattsom

finns exempel bidragssystem utformade forandra länder pål är attsom
bärkralt,inte enbart stöd till hushåll med låg syftar tillävenutange egen

stimulera hushållen till sitt arbetsutbud. del dessa stödöka Enatt att av
Familydirekt knutet till arbetstiden. exempel det sk. Credit-Ett ärär

inkomsten fori England. utgår med viss andel allaDetsystemet en av
vecka. Stödet syftar tillmödrar arbetar timmar15än attsom mer per

arbetsmarknaden.stimulera fler mödrar sig utatt ge
emellertidForskning incitamentseffekter har visat detattsystemetsom

for andra kvinnor blev mindre privatekonomiskt kostsamtinnebar detatt
inkomstprövatminska sin arbetstid. Eftersom stödet minskarär ersätt-att

ningsgraden sin arbetstid förstaför dem ökar de timmarna.15utöversom
Incitamentet för de mödrar i utgångslägetblir därför det motsatta som
arbetar dessa blir det mindre privatekonomiskttimmar. För15änmer
kostsamt minska sin arbetstid.att

arbetstiden kan övervinnas iProblemet med kontrollera attatt genom
indikator på hur mycket individstället använda inkomsten ensom en

arbetar. inkomststöd utgårfinns speciella enbart till deI USAt.ex. som
har Incitamentet för individernainkomst viss gräns.över attsom geen

sig skaffa inkomstpå arbetsmarknaden för kan bli lika starkut att egenen
någoni sådant inte finns exaktdet för hurett gränssystem trots att

innanmånga timmar arbeta den berättigadmåste till in-ären person
komststödet.

besparing skulle kunna uppnåsDen i slopa alltsystemet attgenomsom
bostadsbidrag till hushåll inkomster understiger viss miniminivåenvars
skulle emellertid enbart resultera itill delen motsvarandestörsta en
ökning kostnaderna för socialbidragen. eftersom de flestaDetta medav
bostadsbidragshushåll också berättigademed riktigt låga inkomster tillär
socialbidrag. bostadspolitiska skulleSystemets roll dessutom kraftigt
försvagas vissa hushåll skulle från stöd enbart för derasutestängas attom
inkomst for låg.är

och med avtrappning bostadsbidragen inledsI först vid in-att av en
komst nivå finnsviss 117 000 kr 1996 emellertidöver en per en
inbyggd mekanism initialt begränsar negativa privatekono-systemetssom
miska effekter för individerna väljerde söka sig på arbets-när att ut
marknaden. inkomstgräns kan kompensation förDenna de kost-sessom en
nader för bostadsbidragstagama förknippad med söka sigär att utsom
arbetsmarknaden. Till exempel kostnader för barnomsorg, och detresor
förlorade utföras ivärdet allt det andra arbete kan hemmet deav som av

forvärvsarbetar. liknande kompensation fast på betydligtEnsom en
lägre nivå finns i med grundavdrag vid inkomstbeskattningen.systemet
Speciellt för de ensamstående finns i dagens bostadsbidragssystem välen
tilltagen och effektivt fungerande kompensation för de initiala kostnaderna

förknippade söka sig på arbetsmarknaden.med Däremotär att utsom
fungerar inte lika för de giftasammanboende. Eftersomdagens välsystem
inkomstgränsen till hushållet i stället för till individen erhållerknutetär
hushållet i flesta fall ingen kompensation alls for de kostnaderde som
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sig på arbetsmarknaden.makarna söker Ettuppkommer båda sättnär ut
inkomstgrånser meddagensuppnåspå vilket detta kan ersättaär att

för inkomstgräns på krstället 117 000individuella inkomstgränser. I en
sökande individuelloch desådanttilldelas i ett system enen avvar

till belopphushållsnivåinkomstgräns på samma somsummerarsom
individuellaensamstående innebär det deninkomstgräns.dagens För att

däremoti dagensinkomstgränsen Omblir densamma system. mansom
och krblir inkomstgränsen för 58 500två i hushållär ett var envuxna

år.per
blir i likhetdenna detbåda makarna har inkomstOm över gränsen

skillnadingen nuvarandemed de ensamstående i praktiken mot system.
inkomst denna nivå minskarharOm däremot de överegenen av vuxna

belopp årsbasisnivå med medbidraget jämfört med dagens ett som
den inkomst.och Om denskillnaden mellan denna20 % gräns vuxnesav

bidraget jämförtinnebär det medinkomsthelt och hållet saknar attvuxne
Samtidigt sker tillår. skillnaddagens nivå minskar med kr11 700 per

första krbidrag för de 58 500 deni dag ingen minskningmot omav
förvärvsarbeta.i stället väljer attvuxne

förBostadsbidragsgrundande inkomst9.5

näringsidkare

näringsverksamhet tillämpasinkomst i dagensFör system sammaav
tjänsthuvudprincip för inkomst och inkomst kapital. Detav avsom

självankommer bidragssökande söka uppskatta sin förväntadeden att
inkomst framåt tiden. Inkomst näringsverksamhettolv månader kanav av

betydligt tidennaturliga skäl ofta variera de båda övrigaöver änmer
inkomstslagen uppskattningarnormalt de bidrags-De görsgör. som av
sökandes vid ansökan bostadsbidrag kännetecknasnäringsinkomster om
därför ofta osäkerhet.extra storav

råd, tjänstemännenden vägledning i form allmännal RFV:s somav
till förarbetena till lagen bostadsbidraghar arbeta efter, hänvisasatt om

inkomstuppgiftervad bedömningen de läm-gäller frågan hur av somom
lämpligtvis skall utföras. Enligt förarbetena börnäringsidkare ennas av

ingående och kostnadsposter undvikas. de fallprövning olika intäkts- Iav
i stället sådan beräknings-underlaget för kan användas börF-skatt en

vägledning kunna erhållas från den bimetod användas. Viss bör även
dragssökandes sjukpenningsgrundande inkomst och de uppgifter lagtssom
till uppgifterna ändå osäkra bör dengrund för taxeringen. Om ärsenaste

efter tid tillfälle in-söker bidrag upplysas det och attgessom om en
komma uppgifter. svårigheter ändå finns rekom-med kompletterande Om

bidragsbeslutet.menderar kassan tidsbegränsarRFV att
utredningen haft med tjänstemän vid försäkrings-l de kontakter som

inkomstberäkningama för egenföre-kassan har det tydligt framkommit att
komplicerade och svårhanterliga.ofta upplevs mycket Det ärtagare som

rimligheten i lämnade inkomstupp-emellertid inte bedömningenbart av
direktagifter svårhanterlig, den kopplingävenutan somsom anses vara
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näringsidkarefinns skattelagstiftningen för och de reglernamellan som
gäller för fastställande bostadsbidragsgrundande inkomst.av

för egenföretagare företagaren möjlighetskattelagstiftningenI attges
resultatreglerande åtgärder.efter redovisat resultat olika bostads-Igöra

många egenföretagarenbidragssammanhang innebär dessa regler underatt
nettointäkteller några år redovisa under för in-få kan gränsenett en
åtgärder maximalakomstprövning resultatet före den in-är överäven om

Tjänstemän införvid vilken bostadsbidrag erhålles. har utred-komsten
företagareningen starkt ifrågasatt rimligheten i uppenbart leveratt som

på nuvarande regler kan berättigad till bostads-hög standard med varaen
bidrag många fall erhålla inkomsten oreduceratoch dessutom i ett mot
bidragsbelopp. Visserligen s.k. generalklausulen möjlighet iden attger
avslå bidragssökandeansöka bostadsbidrag det bedöms denatten om om
uppenbart behov bidraget. intryck förmedlats tilli Detär av som

praktikenutredningen emellertid generalklausulen i tillämpasär att
mycket sällan.

Inkomst nuvarande reglernäringsverksamhetav -

Bostadsbidragsgrundande inkomstBeräkningen näringsidkamas BGIav
följer i huvudsak återfinns i den skattelagstiftningde regler som som
gäller för Enligt denna räknas egenföretagaresnäringsidkare. taxeraden
inkomst fram först rörelsens alla intäkter. latt summerargenom man
första försäljning tjänsterhand intäkter från och ävenav varor men
intäkter från näringsfastighet, försäljninguthyrning maskineravav som

sakskadeersättningari verksamheten, royaltyintäkter,använts räntasamt
på banktillgodohavanden. näringsidkareOm tillgångtar uten en ur
verksamheten dennaför bruk privat uttag ska till marknads-taseget upp
värdet. också bostadsförmån. näringsidkaren förDetta gäller Om t.ex.
privat bruk använder bil bokförts i näringsverksamheten skallen som
förmånen intäkt.tas upp som

Från intäkt skattelagstiftningennäringsverksamhet får enligt avdragav
för kostnader för förvärvande intäkterna. kan sigDetgöras röraav om

olika former personalkostnader, avdrag för värdeminskning bl.a.av
maskiner och inventarier, reparationer underhåll,andra och lokalhyror,

representation,räntekostnader, ökade levnadsomkostnader m.m.
värdeminskningsavdragen innebärDe skattemässiga jämförelsevisen

snabb avskrivning. Till den del avdragen överstiger företagsekonomiskt
motiverad avskrivning talar överavskrivning. Skatterätten tillåterman om

kollektiv avskrivning på på inventariemas restvärde30 % ävenen om en
så snabb avskrivningstakt inte motiverad.är

resultatreglerande åtgärd avsättning tillEn viktig periodise-ärannan
ringsfond, syfte möjlighet utjämna skillnader i resultatär överattvars ge
maximalt möjlighetfem på varandra följande år. En skjutaattannan upp
förvärvsinkomstbeskattning näringsinkomst ökaär att postenav expan-
sionsmedel. ökning expansionsmedel beskattas efterEn 28 % mot-av

minskningbolagsskattesatsen. expansionsmedel skatte-En ärsvarar av
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expansionsmedelsskattenerlagdanäringsverksamheten. Denpliktig intäkt i
minskasnäringsinkomst insättningardå. kankrediteras Dessutom genom

tillupphovsmannakonton avsättningarpå skogs- eller ersätt-samt genom
förbostadsbidragsgrundande inkomsten BGI närings-ningsfonder. Den

efter åtgärder.återstår alla dessadet nettoresultatidkare lika medär som
möjlighetnäringsidkama dessutomskattesammanhang har göral att av-

tidigare år. Motsvarandeunderuppkommitunderskottdrag för av-som
resultat i skatte-vid beräkning BGI. Detintedrag f°ar göras somav

åtgärderresultatreglerandeavskrivningar,återstår efter allasammanhang
näringsverksamhet. Annorlundakallas inkomstoch underskottsavdrag av

lika med dendärförför näringsidkaredärför BGIuttryckt kan sägas vara
underskottsavdrag.för eventuellamed tilläggredovisade inkomsten

vidresultatreglerande åtgärderfår försymmetri med avdragl görasatt
åter-inkluderas alla de beloppnäringsidkare,beräkning BGI för somav

år kan låglika väl BGIinnebärförs till beskattning. Det ettatt varasom
före resultatregleranderedovisar högt resultatför näringsidkare ettsomen
resultatet verksam-âr högåtgärder, så kan BGI trots attett annat avvara

längre tids-de totala återföringamaheten lågt. Så länge översettär en
blir hela tidsperiodenavsättningama så denperiod lika överär stora som

varit räknatsden skulle ha BGldensammasummerade BGI:en omsom
bl.a. möjlighetenföre åtgärder. På grundutifrån verksamhetens resultat av

rimligt uppskatta värdetöveravskrivningar, svårigheten påtill sättettatt
tiden finnsmöjligheten helapå privata och göra avsätt-attuttag nyasom

tendens successivt öka.emellertid skattekrediten Deningar, har atten
åtgärderresultatreglerande tenderar därförmöjligheter finns till olikasom

i längre tidsperspektiv.sänka näringsidkarnas BGI ävensett ettatt
Även skattekredit, längre tids-i de fall där översettupptaget enav

i bostadsbidragssammanhangsamlade återföringama kanperiod, lika deär
avsedda. eftersomeffekter rimligen inte kan Dettauppkomma varasom

i resultat mellan olika årutjämna skillnaderföretagaren likväl attsom
resultatreglerande åtgärdermöjligheten tillkan använda sättettäven

närings-innebär skillnaderna i stället förstärks. Anta attt.ex.att ensom
nivåidkares följd år liggerföre dispositioner underresultatet av enen

skall kunna utbetalas. Om närings-för för bostadsbidraghögär attsom
enstaka år avsättningaridkaren väljer någraunder eller göra storaatt ett

kommaunder dessa liggakan emellertid resultatet efter åtgärder att
blir berättigad till betydandenivå vid det hushållet han tillhörvilkenen

hushåll med eller fler bam,bidragsbelopp. sigOm det rör ett tret.ex. om
näringsverksamheten hus-höga boendekostnader och inkomsten utgörav

fulltdet dessutom möjligthållets huvudsakliga inkomstkälla, är att
för för-näringsidkaren den behövergenomföra transaktiondenna attutan

för denna hus-maximala inkomstgränsenlora skattemässigt. Den typ av
för statlig inkomstskatt.brytpunkten Dethåll ligger på nivå högt överen
inkomster, årinte förutsätterinnebär transaktionen att ett annatatt som

kommunalskatt, redovisamed enbart behöverskulle ha beskattaskunna
inkomstskatt.för statligovanför brytpunkten
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Nuvarande för inkomstprövningsystem9.6

Nyligen förändringarbeslutade

januari genomfördes flera förändringarDen 1 1994 bostads-stora av
bidragssystemet. viktigaste administrationendessa gällerDe syste-av av

och det på vilket inkomstprövningen utformad. nedanståendelsätt ärmet
avsnitt beskrivning huvudsakligaden innebörden dessa för-ges en av av
ändringar.

Administration

Administrationen barnfamiljerbostadsbidrag till m.fl. överfördes tillav
forsäkringskassoma. administrationenTidigare låg bostadsbidragen påav

nivå fördeladeskommunal och kostnaderna för mellan ochsystemet staten
centralakommunerna med vardera. för bostadsbi-50 % Det ansvaret

dragssystemet överfördes samtidigt från Boverket till RFV. för helaEtt
riket centralt bostadsbidragsregister till vilketupprättades, alla försäkrings-
kassor anslutna.är

med rullande prövning bostadsbidrag infördes.Ett Eftersystem av en
första ansökan beslutar försäkringskassoma bidraget. Om bidrag be-om
viljas löper det normalt tills vidare.

ansökan lämnas bl.a. uppgifter sökanden, inneboende,l bam, in-om
komster och bostaden. Kontroll lämnade uppgifter sker olika sättav
bl.a. jämförs lämnade inkomstuppgifter med SGI-uppgiften.

söker bostadsbidrag sinDen beräknade inkomst för 12som uppger
månader framåt. Bostadsbidraget ändras successivt till följd av nya
uppgifter bidragstagaren skyldig lämna, eller har anledningär att attsom
lämna i intresse, bostadskostnaden ökar, eller in-eget t.ex. om om
komsterna ökar med minst kr under6 000 6-mänadersperiod. För deen

vid försäkringskassans kontroller med ha lämnar oriktigaertappas attsom
uppgifter sker avstämning och återkrav ställs.en

någon inte någonOm lämnat ändringsuppgift under längre tid,en
kommer kassan ändå iled sin efterkontroll infordra aktuellaett attsom
uppgifter. Efterkontroll skall alltid inom månader från det15göras senast
beslut bidraget fattades. Vid kontrolldenna skall granskning skeom en

samtliga bidragsgrundande faktorer. rekommenderarRFV kassanattav
denna efterkontroll sända ansökningsblanketten medgör att utgenom

föreläggande för bidragstagaren komma in med fullständigt ifylldatt en
ansökan inom viss tid.

Efterkontrollen syftar till i efterhand kontrollera samtliga bidrags-att att
grundande faktorer med de faktiska förhållandena vid vissstämmer en

tidpunkt och de förhållanden råttmed under den tid gåttsenare som som
sedan bidragsbeslutet. intedet begärda uppgifter kanLämnassenaste
kassan förelägga bidragstagaren komma in med de uppgifter haratt som
betydelse för bidragsprövningen. Följs inte föreläggandet får försäkrings-

dra in eller ned bidraget.kassoma sätta
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lnkomstbegreppet

förvärvsinkomst for måna-beräknad 12grundaslnkomstprövningen en
viss tidför hushållet for 12denBidragsgrundande inkomstder framåt. är

näringsverk-inkomst tjänst,skattepliktigvaraktigamånader beräknad av
från arbetet fårtill ochförkapitalinkomst. Avdragochsamhet resor

år. Endastöverstiger kr5 000mån kostnadernai denendast göras per
överstigersökande ochkröverstiger 2 000kapitalinkomster sompersom

i den bidragsgrun-räknas medhemmavarande barnför varjekr1 000
ocksåinkomst skall läggasbidragsgrundandeTilldande inkomsten.

bidragsdelentransfereringarskattefriaoch vissasjöinkomster typ av
militärtjänstgöring.dagpenning frånstudiemedlen och
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övervägandenPrincipiella10

och besparingar i bo-för inkomstprövningBedömningen olika systemav
mening vissa principerenligt utredningens grundasstadsbidragen bör

utformade. Några deför statliga bidragssystem börhur selektiva vara av
utredningen väsentliga beaktaviktigaste aspekterna äransett att attsom

utformat såbostadsbidragssystemet bör att:vara

till de målen,relatera effekternadet går lätt systemet uppsattaatt av-
bamfamiljema prioriteras,ekonomiskt ställdade sämst-

utifrån relevanta grunder,behovsprövningen sker-
allmänheten,förtroende hosdet inger-

överutnyttjande begränsas så långt möjligt,incitamenten till-
kostnadskontroll erhålls,erforderlig-

identifiera vilka faktorer betydelse för kost-det lätt ärär att som av-
nadsutvecklingen,

kostnadsutvecklingenhållfasta kanöver göras,prognoser-
konjunktursvängningar,det klarar av-

inkomstunderlaget lätt de registeruppgifterär stämmaatt motav som-
finns inkomster,bidragstagarnasom

tillde inkomstunderlag ligger grund för behovsprövningen forsom-
de administrerar i möjligaste månolika bidragssystem statensom
samordnas,

till hushållensbidragsbeviljningen anknyter aktuella förhållanden-
administration erhålls.enkelen-

diskuterar hur inkomstprövningenutredningen bör utformas ochInnan
vilka övriga åtgärder kan vidtas för uppnå besparingsmålet redo-attsom
visas i detta kapitel i korthet några olika principiella aspekter som
beaktats. ordningsföljd i vilken de olika behandlasDen aspekterna innebär
inget ställningstagande från utredningens sida vilken tyngd olikaom som

tilldelas vid bedömningenaspekter bör de olika besparingsaltemativav
övervägts.som

10. Rättviseaspekter1

Alla tillhör någon de bidraget stödja börär avsett attsom av grupper som
ha på villkor få bostadsbidrag. Hushåll likvärdigamed for-rätt att samma
hållanden bör ha till lika bostadsbidrag. svårigheterDe finnsrätt stort som
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kontroller in-med det nuvarande i skala genomföraärsystemet att stor av
komstuppgifter till skapar osäkerhetligger grund för bidraget. Detsom

beviljas. också vad gällervilka grunder bidraget osäkerhet råderStor
beräkningen bidragsgrundande inkomst för egenföretagare.av

likvärdigtBoendekostnadema bör beräknas sätt oavsettett upp-
på vilketlåtelsefomi. problem i detta sammanhang detEtt är sätt egna-
beaktas.bostadsrättsinnehavarnas räntekostnader En delhemsägamas och

förersättning till långivaren länetsräntekostnaden kan attav ses som en
Överminskar i med inflationen. längre tidsperiodreala värde takt en

del den värdeökningdetta i kanstort settmotsvaras av en av man
Ävenförvänta sig för ägda bostäder eller bostadsrätter. de hyr sinsom

indirekt bidra till helabostad kan via hyran den räntekostnadantas som
hela värdestegringen fastigheten tillfaller ifastighetsägaren har. Men av

fastighetsägaren. de boendes perspektiv meddetta fall Sett kan deur
nämnda bakgrund, behandlasägande- eller bostadsrätt, sägasmot nyss
bidragsgrundande boendekostnadenfördelaktigt vid beräkning denavmer

jämfört dem sin bostad.med hyrsom

legitimitet10.2 Systemets

För öka bostadsbidragssystemets legitimitet det viktigt deäratt att som
erhåller bidrag eller bidrar till dess finansiering har förtroende för att
bidraget på korrekta grunder. Bidragsreglema bör kon-betalas därförut

så överutnyttjande kan förebyggas. ñnns all-Det ävenattstrueras en mer
koppling mellan bidragssystemets legitimitet och det förtroendemän som

åtnjuter. förtroendet skall kunna upprätthållasbidragssystemen För att är
viktigt på innebärdet konstrueras det lång-sätt äratt systemet ett attsom

siktigt hållbart. gäller både reglemas utformning och kostnadskon-Det
inomtrollen systemet.

legitimitetklar koppling finns också mellan ochEn rättvisa. För att
säkerställa legitimitet det väsentligt reglerna upplevsärsystemets att som
rättvisa. Vissa regelförändringar kan därför motiverade deävenvara om

besparingsmålet.endast marginellt bidrag till det beslutade Förett attger
hushåll med begränsade skall beredda minsk-att accepteraresurser vara
ningar orättvisorbostadsbidragen krävs uppenbara i rättassystemetattav
till. -

Samspel med andra bidragssystem och skatter10.3

Bostadsbidragen, bidragssystem och skatter påverkarandra varandra på
flera plan. både och kompletterar varandra. vilkenSystemen överlappar I
utsträckning och på vilket bostadsbidragen, beskattning ochsätt som
övriga transfereringar beröring med varandra beskrivs i bilagahar nr
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ochbostads-Sambandet mellan10.4

socialbidragen

finns mellan bostads-överlappningarbetydandeFlera visaranalyser att
påpekats i Socialstyrel-har bl.a.socialbidragen.bidragssystemet och Det

utveckling.socialbidragens Spe-ochSocialbidragstagamarapportsens
ensamstående med bam. Vid debland dedettaciellt påtagligt mönsterär

för kommunförbundetföreträdare Svenskautredningen haft medkontakter
låtit effekternastudier förbundetframkommit dehar det göraatt av av

starkt samband med social-pekar påbostadsbidragenbesparingar i ett
Även sambandet mellan bostadsbidragenbehandlasbidragen. i bilaga 2

och socialbidragen.
bakgrundsmaterial den analysväsentligtfor utredningenEtt är som

social-socialbidrag vilka enligtutredningen deRFV genomfört om
årunder hela eller delartill hushållbidragsregistret betalades ut avsom

ökar överlappningentabell 10.1framgår1994 hade bostadsbidrag. Som av
ensamståendesocialbidragen förochmellan bostadsbidragssystemet mar-

gifiasammanboendehushållet.kant med antalet bam i För mönstretser
socialbidragsberoendetmed barnnågot hushållannorlunda För ärettut.

stiga kraftigt.till bam för därefter Detminskar sedanDet atttrestort. upp
med bamgiftasammanboendesocialbidragsberoendet bland ettstora sam-

inte differentieradebostadsbidragsreglemamanhänger troligen med äratt
bland de giftasamman-innebär detberoende Detantalet attvuxna.
låga inkomster i förhåll-hushåll med mycketboende med barn endast är

bostadsbidrag. Social-berättigade tillande till försörjningsbördan ärsom
med bostadsbidrag.bland ungdomarbidragsberoendet högtävenär

bostadsbidrag under 1994 gick tillTabell totalt utbetalat10.1 Andelen somav någon gånghushåll bostadsbidragstagaveandelenmed socialbidrag samt som
årunder 1994 hade socialbidrag; procent

Andel bostads-Andelen bostads-Hushållstyp
bidragstagaremedbidragsutb. som

social- socialbidraggick till
bidragstagare

Ensamstående
13 26med barnl
13 28barnmed 2
17 34bammed 3
23 45med barn4

5631med 5 eller flera barn
14 28Samtliga

Giftasammanboende
3325med l bam

18 21med 2 barn
14 17med 3 barn

26bam 21med 4
43eller flera bam 37med 5

19 24Samtliga
2823Ungdomar

Riksförsäkringsverket.Källa:



Bostadsbidragen effektivare inkomstprövning besparingar116 SOU 1995:133- -

höga andelen socialbidragstagare bland hushåll med bostadsbidragDen
för utredningen vid utformningenhar utgjort betydande restriktionen av

har varit i möjliga månolika alternativ till besparingar. Strävan störstaatt
hushållen. dels förundvika ökat socialbidragsberoende bland Dettaett att

socialbidragen innebär ingenövervältring kostnaderna på verkligatten av
dels för stöd i formbesparing för offentliga sektorn uppkommer, att av

anledningarsocialbidrag hushållens synpunkt flera utgör sämreettavur
bostadsbidrag.alternativ stöd i formän av

och de olika besparingsaltemativ utredningenFör vart ett som pre-av
i bilaga beräkningar utifrån vilka riskerna för övervältring3görssenterar

på socialbidragen bedömas. det första beräknas hur mycketkan Försom
enligt underliggandebostadsbidragen minskar för de hushåll den data-som

erhållit socialbidrag. dessa det rimligtbasen HINK 93 För är att anta att
Till kommerkostnaderna övervältras direkt på socialbidragen. detta risken

socialbidrag.fler hushåll tidigare tvingas söka Som grund föränatt att
bedöma hur denna risk för det andra beräkning hurär görsstor en av
antalet hushåll under socialbidragsnormen förändras följd desom en av
minskade bostadsbidragen. det tredje beräknas förändringenFör även av

hushållsden summerade skillnaden mellan dessa inkomster och social-
bidragsnormen, det s.k. resursgapet.

direktiv riktats till samtliga kommittéer särskilda utredaredet ochl som
offentliga åtaganden framhålls Varje kommitté skallprövaatt attom

de kommunalekonomiska effekternabedömning och dengöra en av om
s.k. ñnansieringsprincipen tillämplig dir 1994:23. dessa framgårAvär

landsting inte skall åläggas uppgifterkommuner och deatt utan attnya
finansierasamtidigt får möjlighet dessa med höjdasätt änatt annat

skatter. besparingarUtredningen kan konstatera de utredningenatt som
aktualiserar i olika grad får effekter socialbidragen. Utredningen vill
därvid framhålla betydelsen samlad prövning hithörandeatt görsav en av
frågor slutligende besparingar väljs skall medverka tillnär ut attsom
uppnå besparingsbetinget.

ämställdhetsförhållanden10.5 J

betydelsefull inteJämställdheten mellan könen enbart på allmäntär ett
plan vid utformningen regelsystem. Alla statliga utredningarävenutan av
åläggs förslagbeakta järnställdhetsaspekterna de arbetas framatt av som
dir 1994:124.

Bostadsbidragen inte jämställdhetssynpunkt helt neutraltär ett ur
roll bidraget för hushållensDen spelar ekonomi varierar mellansystem.

olika kategorier hushåll. Bidraget har förbetydelset.ex. storav ensam-
stående med Huvuddelenbarn. dessa kvinnor. Från jämställdhets-ärav
synpunkt det betydelse de kvinnor leverär ävenstor attav som ensamma
med sina barn rimliga förutsättningar klara försörjning.sinattges
Socialstyrelsen har i Socialbidragstagama socialbidragensochrapporten
utveckling visat socialbidragsberoendet bland de ensamstående medatt
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dem förvärvsarbetargäller blandbam mycket Det ävenär stort. som
beslutade budgetsaneringsprogrammetriksdagenFlera i detåtgärder av

barnbidraget,och sänkningenbidragsförskottetfrysningent.ex. avsom av
ensamståendes konsumtionsut-minskning debidra tillkommer att aven

rymme.
inkomstprövningenavsedd effektdelar icketill vissa ärEn attav

subvention för dem villi praktiken fungerarbostadsbidraget somsom en
försidan stöd deeffekt kan åminska arbetstid.sin Denna ettvaraena

studera eller få tidarbetstid förminska sinkvinnor vill att t.ex. mersom
Åomvårdnad andrabehovetde åldrar dåför barnen i är stort.över av

inlåsningseffekt för debostadsbidragen till skapasidan bidrar också att en
framgårsig på arbetsmarknaden. Somhemmamakar vill söka ut avsom

privatekonomiska utbytet för demdeträkneexemplet i tabell 12.4 kan som
negativt medpå arbetsmarknadenväljer söka sig t.0.m.utatt vara

bostadsbidrag.förnuvarande system
privatekonomisk synvinkeldetinnebärInkomstprövningen även att ut
deltid till heltid. ökningarbetstid från Enöka sinblir mindre lönsamt att

förankring på arbets-kvinnorna stärker sinoftaarbetstiden innebär attav
sikt kan ha betydandeminst på långförändring intemarknaden. En som

jämställdhetssynpunkt.fördelar från

aspekterördelningspolitiska10.6 F

visat den fördelnings-Flera bostadsbidragssystemet harstudier attav
inkomstfördelningsundersök-politiska träffsäkerheten hög. SCB:sAvär

genomsnittliga disponibla inkomsten konsum-ning framgår denatt per
kt’.tionsenhet bostadsbidrag årbland hushåll med 1993 71 000var ca

bostadsbidrag där sökanden under 65 år denFör hushåll utan var var
ungefär kr.disponibla inkomsten konsumtionsenhet 114 000 Ser manper

förkonsumtionsenhet efter utgiftertill hushållens disponibla inkomst per
värdet förskillnaden uppskattadeboendet den relativa Detär ännu större.

med kr förhushåll med bostadsbidrag kr jämfört 87 00048 000 ovanvar
bostadsbidrag.angivna utangrupp

pågått i SverigeUtjämningen de ekonomiska resurserna, som merav
under 1980-talet.1920-talet, brötseller mindre kontinuerligt sedan

i bilaga tillstudier 8 1992Trendbrottet tycks enligt de presenteratssom
faktorer. Högkonjunkturenårs långtidsutredning förklaras flerakunna av

ojärnnare fördelningpåföljande överhettningen medfördeoch den en av
sysselsättningen för kvinnor innebar in-arbetsinkomstema. ökadeDen

Antalet konsumtionsenheterhar deflnierats utifrån de vikter den ekvivalensskala
för socialbidragen.används i Socialstyrelsens vägledandesom norm

2 000 krEnsamståendemed bostadsbidrag: 75
000 krbostadsbidrag: 102Ensamståendeutan

67 IGGifiasammanboende med bostadsbidrag: 000
000 krGifiasammanboende bostadsbidrag: 120utan
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inte lika starka ökningar försammanboende,komstökningar för en-men
realisationsvinster ökade för hushållKapitalinkomster ochsamstående.

Omfor-medelålders eller äldre.tillgångar. Flertalet dessamed ärav
skillnaden mellan in-minskade,delningen skatter mätt somgenom
ökade spridningenföre och efter skatt. Denojämnhetkomstemas av

inkomst-delvis motverkats ökadmarknadsinkomster tycks dock ha av en
visarstatistik inkomstfordelningen trendenrörlighet. årligaSCB:s över att

förstärkts under 1990-talet.ökad ojämnhetmot
ekonomisk nedgångbörjan 1990-talet har Sverige upplevtUnder enav

ekonomiska krisen har medfört påfrest-motstycke i modern tid. Denutan
hushåll arbetslöshet, real-flertaletningar flit det stora svaggenom-

på tillgångar eller förändringarlöneutveckling, minskade värden genom
vidtagitstransfereringama och i skattesystemet fori de sociala attsom

offentliga finansema.desanera
hushåll med de ekono-Enligt de beräkningar gjorts kommer störstasom

försörjningsbördan stå för det ii förhållande tillmiska attresurserna
riksdagenbidraget till den planenabsoluta tal räknat största antagnaav

till vilkastatsbudgeten fram till år 1998. Om hänsynför saneringen tasav
emellertidhushållen förfogar i utgångsläget, kommeröverresurser som
bidrag tillekonomiskt tvingas betydandeäven ettattsvaga grupperna ge

nödvändiga saneringen de offentliga ñnansema diagram 10.1.den av

I0.l genomsnittlig relativ förändring disponibelDiagram Inkomstgrupper; av
olikabudgetsaneringspmgrammet för inkomstgrupper;inkomst procentgenom

.3 ... 1097 86542 31

Källa: Prop. 199495: 150.

denna bakgrund ställs hårda krav på de åtgärder vidtasMot extra som
for minska kostnaderna for bostadsbidragen. bör utformas såDeatt att
bostadsbidragen för de hushåll i utgångsläget har den minsta betal-som
ningsformågan reduceras så lite möjligt. Fördelningspolitiska analysersom
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har därför genomförts alla de alternativ till besparingar övervägtsav som
utredningen, Huvuddelen dessa analyser i bilaga tillpresenterasav av en

betänkandet. Analysema har i huvudsak genomförts med hjälp Finans-av
departementets mikrosimuleringsmodell baseras på dataunderlagsom
hämtat från inkomstfördelningsundersökning jfr bilagaSCB:s 3.

Incitamentsaspekter1 7

En uppenbar nackdel med inkomstprövade bidragssystem för-deär att
ändrar förutsättningarna for hushållen hand,att t.ex. ettegen genom
ökat betalningsförmåga.arbetsutbud öka sin det privat-Detta attgenom
ekonomiska vid iörvärvs- ellerutbytet ökad inkomst ingår iannan som
den bidragsgrundande inkomsten blir lägre.

Bostadsbidragen för barnfamiljer med 20 % den delavtrappas mot av
hushållens inkomster överstiger inkomstprövningsgränsen l 00015som
kr år isolerat till bostadsbidragssystemet1995. Om kan 20 %man ser
förefalla relativt måttlig avtrappning. från fördelningssynpunktEnvara en

därförnaturlig besparingsåtgärd skulle kunna helt enkelt höjaattvara
Hushåll med inkomster under inkomstprövnings-avtrappningsprocenten.

skulle inte alls komma beröras. hushållFör med inkomstergränsen att
minskningeninkomstprövningsgränsen skulle bidraget stå i direktöver av

proportion till inkomstens storlek.
Storbritannien på landexempel där detta minskaär sättett ett att

kostnaderna praktiserats.för bostadsbidragen De stått tillresurser som
förfogande reformer,har där, serie kommit riktas alltattgenom en
hårdare till behov stödet.dem i Den procentuellaär störstsom av av-
trappningen bidraget, i Storbritannien beräknas utifrån disponibelav som
inkomst, har successivt höjts och uppgår till 65 % se kapitel 8.nu
Räknat utifrån inkomst före skatt detta marginaleffektmotsvarar en ca
43 %. Som konsekvens den snabbare avtrappningen har ävenen av en
minskning skett antalet hushåll befinner sig i det intervallav som
inkomstskalan i vilket bidraget reduceras. Omfattningen problemet medav
höga marginaleffekter kan därmed, utifrån denna synvinkel, hasett sägas
minskat.

Nackdelen högre avtrappningsprocentmed emellertid de samla-är atten
de marginaleffektema samtliga skatte-,från bidrags- och avgiftssystem för
vissa bli höga.kan mycket Den privatekonomiska vinningengrupper av

öka den betalningsförmågan, öka sin arbetsinsats,att att t.ex.genomegna
blir då mycket liten. Storbritannien kan de samlade marginaleffektemaI
för vissa hushåll tilluppgå hela 97 %. andel viss givenDen av en
inkomstökning hushållet behålla förkan konsumtion uppgår dåsom egen
endast till 3 %.

Även i Sverige kan de samlade marginaleffektema i vissa fall tilluppgå
nivåer se diagram 10.2.90 %överstrax
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år 1995;marginaleffckterna vid olika inkomstllgenDiagram 10.2 De samlade
hushåll med inkomsttaganen

°.

100

Bostadsbidrag-- - -
Skatt egenavgo
Barnomsorg- - -

-Studielån-- - - -

4000003000002000000000010
förvärvsinkomstTaxerad

bruttoinkomsten till inkomstBamomsorgsavgiflen 8 % påAnm.: antasvara av upp en
specielltbasbelopp månad. kommuner tillämpar högreMånga procentsats,ett per enÅterbetalningenvid studiemedlenlåga och medelhöga inkomster. antas varaav

avslutad vid pensioneringen.
Kc1lla.&#39;Finansdepartementet.

samlade marginaleffekterProblemet med höga har visat klar tendensen
till återigen efter den betydande sänkning skedde i och medökaatt som

för statligskattereforrnen år 1990-1991. Brytpunkten skatt har inte räknats
ursprungligen planerat. Allmännai den takt egenavgifter,varupp som

till del direkt kopplade till motsvarande förmåner forendast ärsom en
införts och kommer successivt höjasden enskilde, har under deatt

statliga inkomstskattesatsen tillfälligtåren. Likaså har den höjtsnärmaste
från till Många kommuner har dessutom skärpt inkomstpröv-20 % 25 %.
ningen 199394:l50.barnomsorgstaxoma se prop.av

höga samlade marginaleffektema for snabbareDe gör att utrymmet av-
bostadsbidragen begränsat. Med generell höjningtrappning är ytterst enav

på procentenheter skulleavtrappningsprocenten exempelvis 5-10 delav en
hushåll få samlad marginaleffekt överstiger 100 höjning-% nären som

egenavgiftema slutförts. privatekonomiska utbytet ökadDet avarna av
beskattningsbar inkomst skulle med andra ord bli noll. redan be-Den

egenavgiftema fram till årslutade successiva höjningen 1998 kommerav
således leda till andelen hushåll med höga samlade marginaleffekteratt att
ökar ytterligare de åren. det statsñnansiella läget medgavOmnärmaste
detta, skulle det därför motiverat med sänkningsnarare vara en av av-
trappningsprocenten.

viss höjning avtrappningsprocenten skulle däremot kunna iEn skeav
de inkomstlägen där ingen statlig inkomstskatt utgår, någonutan att
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skulle100 %. Detnärhetenimarginaleffektsamladriskerar få avatt en
marginalskatthar högbådeindividerantaletinnebäradessutom att som

bostads-frånavtrappningochstatlig skattbetalardepå grund attav
vidinkomsthögstadeneftersomminska. Dettaskullebidragssystemet

bli lägre.skulleutgåbostadsbidrag kanvilket
förhållande-skulle detinkomsttagareendastmedhushållFör varaen

avtrappningensänkningEnsådantvis konstruera system.lätt ett avatt
kunna byggasskullestatlig skattförbrytpunktenmedsammanfallersom

hushåll medbostadsbidragen. Förinkomstprövningforin i systemet av
statligadenförentydigemellertid ingen gränsfinnstvå inkomsttagare

kanemellanmakarnafördelninginkomstemaseftersominkomstskatten,
tabell 9.3.1.jfrgradi betydandevariera

effektivitetsför-samhällsekonomiskadeemellertid inte givetDet attär
därförenbartmindretillupphovmarginaleffektema ärlustema gersom

nivå. Vadlägrepå ärliggermarginaleffektensamladeden av-somatt en
inkomst-uteftervarierararbetsutbudindividernashurgörande i ställetär

marginaleffekt i degivenpåverkasarbetsutbudetskalan. Om av enmer
procentenhetersnågrakanmed de högrejämförtlägre inkomstklasserna

ellerlikaupphov tillinkomstlägena storaavtrappning i de lägreökad ge
höjningmotsvarandeeffektivitetsförluster änsamhällsekonomiskastörre

marginaleffektemasamladedeDettainkomstklasserna. atti de högre trots
nivå.lägreliggerfor den förra engruppen

empi-i syftebedrivitsforskningomfattande attdenResultaten somav
på individernaseffekterbidragssystemensochfastställariskt skatte-

be-betydande osäkerhet. Denfortfarandekännetecknasarbetsutbud av
indi-pekar påbristerbeaktande dessamed attdömning kan göras avsom

sigförväntadär kande atttillhörlåga inkomstervider med mangrupper
utformning Debidragsreglemas år störst.ochkänsligheten for skatte-

samladedeuppkommer,effektivitetsförlustersamhälleligatotala omsom
minst likadärförhöjs, kan storamarginaleffektema for dessa varagrupper

för dehöjsmarginaleffektemauppkommerde förluster omsomsom
marginaleffektema.samladede högstahari utgångslägetsomgrupper

aspekterBostadspolitiska10.8

underbostadsmarknadenochinom bygg-överhettningenkraftigaDen
inneburitutvecklinggrunden tilllade1980-talet,hälftenandra somenav

skattereformenkomOvanpå dettaökat.boendetutgifter forhushållensatt
innebaråtgärderolikafinansierades meddeltill1990- l 991, stor somsom

di-Skattereformensökade markant.boendetförkostnaderhushållensatt
till ökninguppskattatsboendekostnaderna hareffekter pårekta en

ochmellan 15 20 %.
hushåll borÖkningen tydligt forspecielltboendekostnaderna är somav

Behovettill 1992.åren 1988underombyggda attelleri bostäder byggda
tillsammansräntebidrag hargenerellaformstöd isamhälletsreducera av

bostäder,hushåll iförspecielltrealränta,bestående högmed nyareen



122 Bostadsbidragen effektivare inkomstprävning besparingar SOU 1995:133- -

inneburit hushållens betalningsförmåga för påfrestningar.att utsatts stora
Analyser genomförts bl.a. Boverket visar bamfamiljemaatt ärsom av
klart överrepresenterade i det delarna bostadsbeståndet.nyare av

Från bostadspolitisk synpunkt torde det därför väsentligt be-attvara
sparingarna inom bostadsbidragssystemet, selektivt inteär ett system,som
ytterligare försvårar möjligheterna för barnfamiljer lågmed bärkraftegen

efterfråga bostad med rimlig standard.att en

10.9 Regionalpolitiska aspekter

Både hushållens inkomster, sammansättning och boendekostnader varierar
mellan olika regioner. stöd betalasDet samhället i formutsom av av
bostadsbidrag kan därför olika betydelse i olika regioner. Envara av
översiktlig bild bostadsbidragets roll för hushåll i olika regioner kanav
erhållas analysera de urvalsundersökningar hushållensatt in-genom om
komstforhållanden årligen genomförs SCB. nedanståendeI tabel-som av
ler har 1993 års urvalsundersökning och i dessa sammanhanganvänts en
vanlig regional uppdelning materialet gjorts:av

Region A Stor-Stockholm
Region B Stor-Göteborg

ÖvrigaRegion C kommuner med invånarantal 75 000överett
Region D Kommuner med invånarantal under 75 000ett

Tabell 10.2 Genomsnittligt bostadsbidrag hushållenbland hushålls-med
löreståndare år;65 årunder kronor per

Region Bidrag hushållper

A 2 200
B 2 100
C 2 500
D 2 200

Källa: HINK 93.

Även boendemönstret skiljer sig markant mellan landets olika regioner.
Egnahem betydligt vanligare på landsbygden iär storstäderna.än Dess-

varierar boendekostnadema i betydandeutom grad, hänsynäven när tas
till skillnader i bostädemas ålder.

10. 0 Administratival aspekter

Strävan vid utformningen olika stödsystem måste alltid möj-attav vara
liggöra effektiv administration. kostnadssynpunktUr kan den modernaen
informationsteknologin innebära betydande möjligheter till effektivisering.
Men regelutforrnningenäven betydelse. Strävan börär stor attav vara
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kontrollera. Reglernasvåraotydligheter ochundvika är attsystem som
betungandeadministrativtundvikalättolkade, förbör vidare attattvara

tillämpningen.vidkomplikationer uppkommer
i Försäkringskassomaarbetsbelastningenviktig aspektEn är attannan

året.blir rimligt fördelad över
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för inkomst-11 Nytt system
prövning bostadsbidragenav

Bostadsbidrag fastställs grundval de inkomstuppgifterFörslag: av
fastställer vid slutligaskattemyndighetema den taxeringensom av-

seende kalenderår då preliminärt bostadsbidrag utgått.det har De
kompletterande inkomstuppgifter krävs för fastställande bi-som av
dragsgnrndande inhämtas i registerinkomst första hand från vid
andra myndigheter.

Bostadsbidrag beviljas och utbetalas preliminärt för högst måna-12
der och i normalfallet tidigast fr.0.m. den månad ansökan inkommit
till försäkringskassan. bidragetansökan krävs innan kan utgå forNy

kalenderårsskifte.period. period kan brytaEnny
Preliminärt bostadsbidrag efter prövningutgår ansökan medav

uppgivande uppskattad for detdeårsinkomst kalenderår ansökanav
berör. näringsinkomster skall, inte kanFör styrkas,annat senastom
fastställd inkomsttaxerad med vissa justeringar den lägstautgöra
inkomst på vilken preliminärt bostadsbidrag skall grundas.

Preliminärt bidrag skall enkelt, administrativt beslut, kunnagenom
Ökningefter anmälan frånned bostadsbidragstagaren. preli-sättas av

minärt bidrag skall däremot endast kunna ske efter ansökan. Dåny
kommer beslutet period högst månader.12att avse en ny om

högt respektive för lågt utbetaldaFör preliminära bostadsbidrag
korrigeras vid fastställande bostadsbidraget. utbetalasRänta för deav
belopp ierhålls efterskott och erläggs på motsvarande försättsom
bidragsbelopp måste återbetalas.som

föreslagna inkomstprövningssystemetDet beräknas minska kostna-
dema bostadsbidragenför med i storleksordningen miljarderl,1-1,3
kronor.

11.1 Aktuell kontra taxerad inkomstsenast

årsl 1992 utredning bostadsbidragens administration SOU 1992:89om
gjordes grundlig genomgång olika för- nackdelaroch med atten av an-
vända inkomsttaxerad förgrund inkomstprövningen, jämförtsenast som
med använda uppskattad aktuell inkomst. Utredningen kom fram tillatt

användningen aktuella inkomstuppgifter föredra ñeraatt attav var av
skäl. viktigasteDet skälet den fördelningspolitiska träffsäkerhetenattvar
blir betydligt bättre. Bidragets storlek med det behovöverensstämmer av
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bidraget betalasden tidpunkt dåhushållet har vidinkomsttillskott ut.som
administrativ synpunktfördel fråndetUtredningen ansåg även att var en

tillanknyterinkomstbegreppgrundasbostadsbidragen näraettatt som
transfere-inkomstanknutnaandraanvänds inominkomstbegreppde som

admini-försäkringskassanminst efter detinte övertogringar. Detta att
bidraget.strationen av

inkomstutifrån taxeradlnkomstprövning senast

rela-internationelltinkomstuppgifteraktuellaanvända sig är, sett,Att av
liknande deti ställetländer användsandraovanligt. de ñestativt l system

Inkomstprövningenårsskiftet 1993till 1994.Sverige framanvändes isom
kombination med tillitaxerad inkomst,på rättgrundar sig ofta senast

iförändrats betydandeinkomstenstorlekbidragetsomprövning omav
grad.

måstebidraget skall dras,omprövningtillforVar rättengränserna av
administrativa kraven be-deavvägning mellanutifrån attavgöras en

god fordelnings-rimligtoch kravenantalet omprövningar attgränsa en
inkomstprövningssystemdetsäkerställs.träffsäkerhet Ipolitisk som

inkomstökningarmedhushållSverigeanvändes i större äntidigare var
aktuella årsinkomsten.uppskattadedenkr skyldiga50 000 rapporteraatt

aktuella inkomstenutifrån densedanfastställdesBidraget storlek om-
de taxeringsupp-kalenderårdeträknad till prisnivån under senastesom

hushåll inkomster sjunkithademotsvarandegifterna avsåg. På sätt vars
utifrån aktuell inkomst.sitt bidragfåmed 000 kr prövat25än rätt attmer

väljs för inkomstökningar ochdekunna bedömaFör gränseratt somom
jämförelse med inflations-måsterimligainkomstminskningar görasär en
kunde den inkomstökningsgränsinflationstaktår med lågtakten. Under

bidragstagareför mångakrSverige tidigare hade 50 000 motsvarasom
inkomstökningen inteSå längereallöneökning.betydande överstegen

utbetalasbostadsbidragoförändratdessa årkr kunde under50 000 ett
betydande.realt varitinkomstökninghushållets samlade settäven om

krinkomstminskning med 00025På motsvarande kunde mot-sätt en
inflations-inkomstminskning under år med högbetydande realsvara en

relativthade sjunkit medinkomster realtHushålltakt. storasettvars
erhålla kompensation imöjlighetingenhade under dessabelopp att

bostadsbidrag.form ökatav
där inter-svårt hasynpunkt detadministrativFrån är ett systematt

Fullständiginflationstakten.beroende påstorlek varierarvallets överens-
och intervallgränsemai inflationstaktmellan variationenstämmelse är

inflationenhur högpå förhand kanuppnå eftersom ingenomöjlig sägaatt
bli.kommer att
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Aktuell inkomst föredraär att

Nackdelarna inkomstprövningssystemmed grundar sig påett senastsom
taxerad inkomst inte lika omfattande i ekonomi med låg inflation.är en

sådanl ekonomi behovet ändra för omprövningär gränsernaatten av av
bidragets storlek mindre eftersom inñationstakten förutsägbar.är mer
lntervallen för omprövning bidraget utifrån aktuella inkomstuppgifterav
behöver heller lika dettaTrots utredningen,stora.vara anser av
motsvarande skäl anförde,1992 års utredning inkomstprövningattsom en
utifrån aktuell inkomst föredra framför inkomstprövning utifrånär att

Äventaxerad inkomst. under perioder med låg inflation kansenast natur-
ligtvis inkomsten förändras snabbt den enskilde individen. De nackdelar,
inte minst administrativ synpunkt, följer aktuella inkomst-attur som av
uppgifter alltid bör kontrolleras och vid behov också justeras i efterhand,
återfinns i princip i inkomstprövningsmodeller i stället utgåräven som
från taxerad inkomst. slutlig taxerad inkomstFörst för visstsenast när ett
givet bidragsår fastställts kan definitiv kontroll genomföras. Först dåen
går det fastställa antalet omprövningar bidragets storlek varitatt om av

uppskattningardet och de aktuellrätta inkomst gjordes i deom av som
fall bidraget omprövades med inkomstutfallet under detstämmer överens
givna året. Vid de kontakter utredningen haft med den enhetsom som
fram år ansvarade1993 för bidragsgivningen it.o.m. Stockholms kom-

har det framkommit andelen hushåll felaktigt fick för högaattmun som
bostadsbidrag i det gamla vissa år kunde uppgå till hela 30systemet, %.

Neddragningen andra transfereringar till hushållen och den alltjämtav
höga arbetslösheten ökar kraven på aktuella inkomstförhållanden be-att
aktas på direkt Det därför klar fördelett sätt. bostads-ärmer en om
bidragen fortsättningsvis kan beräknas utifrånäven hushållens inkomster
under det år bidraget utgår. Användandet aktuella inkomstförhållandenav
förutsätter dock tillfredsställande kontroll lämnade inkomstupp-att en av
gifter uppnås.

11.2 Deñnitiv avstämning den uppskattadeav
aktuella inkomsten

inkomstprövning,En utgår från uppskattning hur in-storsom en av
komsten kommer bli under den framtiden, förutsätternärmasteatt ett
effektivt för avstämning den vid ansökningstillfället uppskat-system av
tade inkomsten det verkliga inkomstutfallet för den aktuella tids-mot
perioden. l nuvarande ñnns två olika tillfällen vid vilka försäk-system
ringskassan i efterhand skall gå och kontrollera vilka inkomster hus-
hållen haft. förstaDet dessa bidragstagaren själv meddelarär när attav
något de förhållanden bestämmer bidragets storlek har förändrats.av som
Även i de fall det inte inkomsten, något förhållandeär utan annat som
ändrats, skall försäkringskassan kontrollera ingen förändring skettatt av
inkomsten. Det andra tillfället uppkommer någon bidragstagare intenär
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månader.period Eninom 15förändringar allsmeddelat några en av
dataregistret till detdet centralaautomatiskt frånskickas dårapport av

bidrag. Hand-bidragstagaren ansöktlokalkontor därförsäkringskassans om
tillfällendessaskickar vidberörda lokalkontoretdetläggarna ut en

uppgifter de för-medkommauppmaning till bidragstagaren att omnya
beräknats.erhållna bidragsbeloppettidigareutifrån vilka dethållanden

försäkringskassan förmedlat tillförolika företrädareuppgifterDe som
efterkontrollen fungerar i prak-hurentydig bildutredningen ingen avger

förbättra ruti-intensivt arbete medvissa bedrivstiken. På kontor attett
Påbidragsbelopp betalatsefterhand kontrolleraför i rättatt ut.attnerna

låg prioritet. den förstaeñerkontrollen givits Iställetandra kontor tycks i
bostadsbidragssystemet RFV redo-utvärdering detdelen RF Vzs nyaavav

framförshåll detFrån kassomasskriver verketvisar 1995:19 attatt
Konsekvensenutredningar:erforderligafinns för lite göraatt avresurser

efterskänks utred-bostadsbidragutbetaltdetta blir för mycket utanatt
endastbostadsbidragssystemetockså detning. Samtidigt betonas att nya

följaktligen inte gåroch dethalvt år,varit i funktion i och ännuattett ett
nackdelar.för- ochhelt bedöma det rullande systemetsatt

centralkontor resultatettvågjorts påsammanställningar över av ar-som
intebland demvisadebetet med efterkontrollerna rapporteratatt, som

ärenden med för högtmånader, andelenändringnågon alls under 15 var
bidraget sänktsandelen för vilkarespektive 70 %bostadsbidrag 66 %

undersökningarna den felaktigaeller dragits in. denl ut-varavsenare
för högt bostadsbidrag, ihushåll fåttbetalningen, bland de genom-som

hushållfem enligt dessaungefärsnitt kr månad.420 För ett av somper
bostadsbidrag, hade krav eller utred-båda undersökningar fått för höga

ning återbetalning aktualiserats.om
urvalsundersökning, RFVriksomfattande slumpmässiglen som genom-

fallen till bostads-eñerkontroll i 60 %fört, ledde slutförd attaven
utbetalningen uppgick ifelaktigabidraget sänktes eller drogs in. Den

fallen hade för litemånad.genomsnitt till 400 kr I 23 %överstrax avper
efter-föranledderesterande % fallenbostadsbidrag betalts 17Iut. av

bidragsbeloppet3. endastdet utbetalade Ikontrollen ingen ändring ettav
ställts.betalts hade återkravfall, där för högt belopp ut,treav

inkomstpröv-med det nuvarande förde bristernaEn systemetstoraav
hur beloppsvårt kontrolleraning det i efterhandär är att storaatt som

Skattemyndig-felaktiga inkomstuppgifter.utifråntotalt betalatssett ut
användas för sådan kontroll.inkomstuppgifter skulle kunnaheternas en

avviker från de inkomstupp-alltid kalenderår.emellertid DettaDe avser
vilka den förväntadebostadsbidragsregistret,gifter återfinns i avsersom

efter-innebär12-månadersperioder. Detinkomsten för löpande även att
enskilda bidragstagarna lämnat,inkomstuppgifter dekontroller de somav

manuella bedömningar.utifrån arbetskrävande Enenbart kan ske nog-

grund efter-ärendena bon påurvalet har %Från det totala 17 attrensats avav
finns de klassatsupplysningenför den endakontrollen slutförts eller är attatt som

grund det ibortytterligare 18 % påövriga. Dessutom har attrensats avsom kontrollen föranlett.bostadsbidragetvilka ändringarenkätsvareninte framgår somav
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inkomstuppgifter legatdei skalaetterkontrollallmän stor somavgrann
därförskulle medbidragsbeloppentill beräkningengrund för nu-av

personalresurser.mycketvarande kräva storasystem
nödvändigt bostadsbidragendärförmening detEnligt utredningens är att

inkomstuppgifterkalenderårsbaseradeutifrånfortsättningsvis prövas som
också genomförtUtredningen harpå register.i första finns tillgåhand att
hushållomfattar samtligadatamaterialpåsimulering ett som er-somen

visar kostnadernaunder år 1994. Dennågon gånghöll bostadsbidrag att
miljard lägrevarit kronorskulle ha lför detta årbostadsbidraget änmer

kalenderåret och automatisktunderde baserats på inkomsten stämtsom
Besparingseffekterjfr avsnittetfastställtstaxerade inkomstendennärav

enligtdifferensen understryker utred-förslaget i kapitel ll. Den storaav
införa med realistiskanödvändigtningens mening det är att ett systematt

fastställanden dedefinitiva avstämningar ochmöjligheter ut-göraatt av
inkomst-idag ställs på dekravbetalade bidragsbeloppen. Samma attsom

fastställande slutlig skatt skalltill grund föruppgifter ligger av varasom
inkomstuppgifter ligger tillställas på dekunnakorrekta bör även som

behovsprövade bidrag.grund for
efterjustering felaktigt utbetalda beloppavstämning ochdefinitivEn av

till Införande sådantoch ökar tilltronminskar kostnaderna ettsystemet. av
andra besparingsåtgärder med mindreockså behovetminskarsystem av

definitiv avstämning och efterjusteringfördelningseffekter.önskvärda En
grundförutsättningama för uppnåbostadsbidragen ocksåär att enav en av

allmänt nödvändig för-effektivare kostnadskontroll. sådanEn är sett men
utgiftsramar i nomi-i budgetprocessen med ochvidare denutsätts ettnya

utgifter.fastställt tak för den offentliga sektornsnella termer

medAdministrationen11.3 systernav
efterjusteringavstämning ochdeñnitiv

inkomster och därefter avstämningmed preliminärt beräknadeSystem mot
inom delar den offentligaslutlig fastställd inkomst finns redan andra av

gäller betalning inkomstskatt därförvaltningen. omfattandeDet mest av
liknande finnsdet preliminärskattesystemet tillämpas. Etts.k. system

också inom studiemedelssystemet.

Preliminärskattesystemet

i princip allapå betalarPreliminärskattesystemet bygger att utsom en
utdelningarbete, eller skall draskattepliktig ersättning för ränta, av en

sker. Tidigare gällde i huvudsakutbetalningen detpreliminär skatt innan
huvudarbetsgivare, har efter handlöneutbetalningar från systemetmen

ersättningar och förmåner, utdel-omfatta andrabyggts till ävenattut
ränteinkomster. prelimi-Denningar på aktier andra värdepapperoch samt

månadsvis.Skattemyndighetenbetalas tillberäknade skattennärt

5 15-1307
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den januari, året efter inkomståret taxeringsåret skallSenast 31 uppgift
registreringtill ledning för taxering och för preliminär skatt lämnas iav

form kontrolluppgift. Kontrolluppgiften, skall innehålla uppgiftav en som
storlek avdragen preliminärbl.a. ersättningens totala och skatt, skickasom

till skattemyndigheten.dels till den skattskyldige, dels Kontrolluppgiftema
ligger bl.a. till för de förenklade självdeklarationernagrund nya som

tillämpas års taxering. Förfarandet innebärbörjade vid 1995 bl.a. att en
förtryckt för självdeklaration mittenblankett förenklad sänds i aprilut av
taxeringsåret den skattskyldige, eftertill eventuella rättelser ochsom
kompletteringar skall underteckna blanketten och skicka tillbaka den till
skattemyndigheten den maj. Näringsidkare vissa2 och andra skatt-senast
skyldiga skall lämna särskild självdeklaration den 31senasten mars
taxeringsåret.

Deklarationerna granskas Skattemyndigheten, varefter grundläggandeav
årlig beslut skall fattasbeslut taxering fattas. Sådant den 15senastom

förenkladaugusti taxeringsåret för dem grundval själv-taxerassom av
deklaration slutskattesedel skall skickas till dessaoch den 31ut senast

grundval särskildaugusti. dem på självdeklarationFör taxerassom av
taxering fattasskall grundläggande beslut årlig före utgångenom av

slutskattesedel skall skickasnovember taxeringsåret och till dessaut senast
den december.15

slutliga skatten för inkomståret fastställts,När den avstämninggörs en
in.de preliminära skatter betalats besked slutlig skattEtt ochmot som om

Ö-skatt,överskjutandeuträkning skatt, s.k. eller kvarstående skatt,en av
Ö-skattskickas sedan till skattskyldiga.s.k. K-skatt, de De får fårut som

samtidigt utbetalningskort med belopp motsvarande skillnadenett ett
Ö-skatteränta Ö-skattmellan preliminär och slutlig skatt, plus för överen

viss nivå. det i stället visat sig för lite preliminärOm skatt betalatsatten
in, skickas besked detta till den skattskyldiges huvudarbets-ävenett om
givare. drar sedan K-skatten, plus den kvarskatteavgiftDenne iav som
regel skall betalas direkt från de Iöneutbetalningar sker under januarisom

året därpå.t.o.m. mars
den skattskyldige skall ha möjlighetFör undvika betalningenatt att av

kvarskatteavgiften, finns möjlighet s.k. fyllnadsinbetalningargöraatt
direkt efter inkomståret frågaslut. Om det belopp 20 000 krär överom

fyllnadsinbetalningen den februari.skall 10 För mindre be-göras senast
lopp räcker det inbetalningen före den maj.3görsatt

Preliminärskatten fastställs utifrån speciella skattetabelleri regel som
Skattemyndigheten tillhandahåller. skattskyldiga grundDe t.ex.som, av

ränteutgifter, från början den slutliga skatten iredan väsentligstora vet att
grad kommer avvika från den preliminära skatt beräknas utifrånatt som
skattetabellema, möjlighethar begära s.k. jämkning. För be-att att vara
rättigad till jämkning måste skillnaden mellan preliminäraden skatten och
den slutliga skatten viss storlek.beräknade skattskyldigaDe kanvara av

begära s.k. stående jämkning, vilket innebär den preliminäraäven att
stället för beräknas enligt skattetabell beräknasskatten i att annaten

skattemyndigheten. Sådant beslut förnyas automatisktbeslutassätt avsom
skattskyldige förhållandenavarje år inte den har ändrats.attuppgerom
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skillnaden mellan preliminär och slutligGenom jämkningsförfarandet kan
Förhållanden, hållas lågskatt, för många skattskyldiga med speciella en

nivå.
Ö-skatttaxeringsåret fick miljoner fysiskaUnder 1994 4,2ca personer

totalt vilket innebär den genomsnittliga13,9 miljarder kronor, att
uppgick tillskatteåterbäringen bland dessa 300 kr. Ca 2,7 miljoner3ca

fysiska totalt miljarder kronor, vilketfick i stället K-skatt 7,0personer
genomsnitt 600 kr.2motsvarar ett ca

Studiemedelssystemet

preliminärberäkningarstudiemedelssystemet används de enskildalnom av
individemas inkomster avstämning i efterhand slutlig fastställdoch mot

underlag for två olika beslut. förstataxerad inkomst Dettypersom av av
dessa anstånd med återbetalning studielånen i detgäller beslut avom
gamla studiemedelssystemet. förväntar sig årsinkomstDen som en
under möjlighet med återbetalningenviss nivå har begära anståndatten

studielånen. Ansökan anstånd beviljas årsinkomsten understigerav om om
3 basbelopp. de har barn under år går vid basbe-För 4gränsensom
lopp.

rutin efterkontrollEn for slutlig fastställd taxerad inkomst harmot
funnits sedan år Efter det preliminärt uppgivna1968. den inkomstenatt
jämförts med taxerad inkomst, fastställs slutlig avgift. Om återbe-en
talningen varit for liten korrigeras felaktigheten i efterhand genom en
kompletterande betalning.

tabell visas hur många i1 efterhand anmodats komplet-11.1 görasom
terande betalningar inom det gamla for återbetalning studie-systemet av
medel.

återkravTabell 11.1 Andelen bland de ansökt uppskov medsom om
återbetalningen studielånenav

År Antal prel. Antal Andel
beslut åter-om
uppskov krav

1991 198 277 34 031 17,2 %
I992 206 489 37 405 18,1 %
1993 207 023 81844 21,6 %

Det andra beslutet i studiemedelssystemet baseras på preliminärasom
inkomstberäkningar gäller fastställandet storleken på studiemedlenav
under termin. de studenter har inkomst viss nivåFör överen som en en
reduceras studiemedlen med den överskjutande inkomsten.50 % Närav
slutlig taxerad inkomst fastställts automatisk kontroll degörs en av
preliminärt lämnade inkomstuppgiftema. studenter fått forDe storasom
studiemedel i förhållande till den taxerade inkomsten blir återbetalnings-
skyldiga.



SOU 1995:133besparingareflektivare inkomstprövningBostadsbidragen132 --

studenter behövervanligt detvisar hursammanställningar är attsom
saknas. Utredningen harstudiemedelerhållnatillbaka redanbetala

för delstudiestödsnämndenCentralai kontakt medemellertid varit taatt
Därvidadministrationen dettañnnsde erfarenheter system.avavsomav

studieme-vid efterjusteringenproblemendeframkom störstaatt ett avav
terrninsvis och skallfastställsdessagrunddel uppkommer attav

kalenderhalvår innefattarunder detutifrån inkomsternabehovsprövas som
automatiska efter-vid denstudenterifråga. alla detenninen För som
överstiger den in-kalenderårsinkomstkontrollen visar sig ha somen

utredning i principtermin måstegäller for göraskomstgräns enensom
inkomsternafrån vilken del åretfastställautifrån vilken kan av somman

visat sig admi-manuellt och harutredning måstehärrör. Denna göras vara
från studiemedelssystemet visartungrodd. Erfarenheternanistrativt mycket

ligger till grundinkomstuppgiñer och reglerbetydelsen depå att somav
kalenderårsbaserade in-fastställs utifråninkomstprövat bidragfor ett

administrativt hanterbar.efterkontrollen skall bli Dettakomstuppgifter om
eller på året bidraget betalastidsperiodgäller vilkenfor när ut.oavsett

bostadsbidragenbeviljandepreliminärtEtt försystem av

preliminärskatte- och studiemedelssystemenMed erfarenheterna från som
preliminärtinförande medgrund föreslår utredningen ett systemav

effekterna sådanbeviljade bostadsbidrag. De sammantagna av en
Fördelarna till denbli positiva. med anknytaförändring kan bedömas att

erforderlig kostnadskontroll.Samtidigt erhållsbehålls.aktuella inkomsten
Administrativt blilegimitet öka. torde detocksåDärmed borde systemens

ställs under vilka utgå.villkor bidrag kanenklare tydligareattgenom
efterjusteringama blirkan kommatalar förfinns skälDet attattsom

studie-preliminärskattesystemet ochfallet inomvadstörre än ärsom
mindre krävandekommer dock bliEñerjusteringamamedelssystemet. att
administrationeninnebärasammanlagt beräknasvilkethantera, attatt

del de in-fångaspreliminärskattesystemetunderlättas. Inom stor aven
under loppetde skattskyldiga harkomstvariationer ettavsomupp

preliminärskattarbetsgivare varje månad drarkalenderår, att avgenom
preliminäraktuella månaden. Vidunder denutifrån inkomstenberäknad -

enskilda bidragsta-faller det i stället debostadsbidragenbeviljning av
uppskattadefrån den preliminärtalla avvikelseratt rapporteragama

begränsat antaldet endaststudiemedelssystemetårsinkomsten. Inom är ett
Huvuddelen de återbetal-efterjusteringen.individer berörs avsom av

beviljas.vid vilken anstånddeninkomsterningsskyldiga har gränsöver
inte till de nivåer påstudenternahuvuddelenSamtidigt kommer uppav

studiemedlen reduceras.vid vilkettaxerad inkomst
efterjusteringavstämning och skallmed definitivFör att ett system

påställs kravbostadsbidragssystemet,inomfungera, stora systemetsäven
sådantingrediensen iviktigasteutformning. kanske ärDen system attett

fullt medvetnablirpreliminärt bostadsbidragbeviljasalla attomsom
taxerade inkomstengrundval denfastställsbostadsbidragen avsenare
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och utbetalade bidragsbelopp endast preliminära. Införsäratt ett system
med preliminärt beviljande bostadsbidragen kommer de bidragstagareav

inkomster vid den slutliga taxeringen avviker från den uppskattningvars
årsinkomsten lämnats i ansökan få krav på återbetalningattav som om

för mycket preliminärt bidrag betalats På motsvarande får desättut. som
erhållit för lite preliminärt utfyllnad.bidrag en

I dagens möjlighethar försäkringskassan efter arbetskrävandesystem att
manuellt kontrollarbete justera bidraget det visar sig den inkomst-attom
uppgift lämnats varit felaktig. Som tidigare finns det docknämntssom
inga möjligheter enkelt inkomsterna visst bestämtstämmaatt mot ettav
inkomstunderlag. kontrollen inteDetta kan bli tillräckligt effektiv.gör att
Som framgått de sammanställningar gjort den s.k. l5-måna-av som av
derskontrollen det också hittills relativt få krav på återbetalningarär som
ställts. Med nuvarande det därför rimligt förmoda oviss-ärsystem att att
heten bland bidragstagarna inkomstuppgifterhuruvida deras i efterhand
kommer kontrolleras eller äratt stor.

Även i med preliminärt beviljade bostadsbidrag måste,ett system
motsvarande idag, förhuvudansvaret alla förändringar in-sätt attsom av
komsten under kalenderår ligga hos de enskilda bidrags-ett rapporteras

efterjusteringarFör begränsa behovet krävs dels effek-tagarna. att ettav
tivt för rapportering inkomständringar, dels incitaments-system attav en
struktur skapas. Systemet bör utformas bidrags-sättett gör attsom

vid bedömningen sin årsinkomst inte underskattartagama denna.av
För motivera bidragstagarna så korrrekt möjligt uppskatta sinatt att som

inkomst bör erhållas på i efterskott utbetalade utfyllnadsbeloppränta och
krävas på återbetalningsbeloppränta enligt regler gäller vidsamma som

avräkning preliminär skatt. Systemet bör i enlighetav senare anpassas
med de förslag Skattebetalningsutredningen Fi 1993:07 kan kommasom

lägga fram.att

inkomstuppgifter påbaserade registerdata

förutsättningEn för med preliminära bostadsbidrag fast-att ett system som
ställs taxerad inkomst skall fungera försäkringskassan fårmot är attsenare
tillgång till de uppgifter finns i skatteregistren de bidragssökan-som om

inkomstförhållanden.des måsteDessutom försäkringskassan fåtillgång till
de registeruppgifter finns hos Centrala studiestödsnämnden ut-som om
betalda studiemedel, de militära myndigheterna utbetalda dagersätt-om
ningar, sjukpenning och utryckningsbidrag uppgifter Boverketssamt ur
räntebidragsregister. uppgifterDessa behövs inte enbart det definitivanär
bidraget skall fastställas för rimlighetsbedömning deävenutan att en av
preliminära inkomstuppgifter lämnas i ansökan skall möjlig attsom vara
utföra. För egenföretagare bör dessutom den preliminärt uppskattade in-
komsten huvudregel alltid uppgå till minst de belopp åter-antassom som
finns i den taxeringen. Endast synnerliga skäl föreligger skallsenaste om
andra uppgifter användas för denna kategori.
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för vilkaregister ellertillgåinte finnsinkomstuppgifterDe attsom
fastställandetdefinitivamåste vid detskapa,svåraregister är att av

Eftersomansökningsblanketten.frånfortsättningsvis hämtasbidraget även
medtillsammansdataregisterlagrasinkomstuppgifter kandessa upp-

definitiva bostads-kan detbidragsbeloppenpreliminäradegifterna om
datoriserademed hjälpfastställasenkeltbidraget detta sättetttrots av

bidragsbeloppet kandeñnitivadetbeskedadministrativa rutiner. Ett om
samtidigt beskedtill bidragstagarenautomatiskt översändas som ges om

därvidskallBidragsmottagarenåterbetalning.ellereventuell fyllnads-
grund för fastställandetligger tilluppgifteri deintyga riktigheten avsom

bostadsbidraget.

Introduktion det systemetnyaav

relativt omfattande.krävsdatasystemförändringar ärRFV:sDe somav
riksdagenkaninkomstprövningssystembeslutEftersom tasnyttett avom

praktiken visa sig omöj-troligen idetkommertidigast under våren 1996
juli 1996.redan fr.o.m. den l Intro-ligt introducera systemett nyttatt

föreslår kanutredningeninkomstprövningssystemduktionen det somav
årsskiftetvid l996l997.tidigastdärför inte ske förrän

inför introduktionen detbörAlla bostadsbidragstagare systemetnyaav
arbetsbelast-oundvikligeninnebäransökan.inkomma med Det attnyen

bliår kommerunder slutet 1996ningen på försäkringskassorna attav
åter-undvika regelbundetförBlandnormalt.än attstörre annat en

ikalenderårets slut börvidarbetsbelastningkommande hög även
året.löpande underbostadsbidrag kunnafortsättningen ansökan görasom

behöver ändra någraansökan, ellermedden inkommerFör aven nysom
preliminärt bidragförhållandena, bestämsuppgivnade i ansökan nyttett

bidragssökande måste i dessaIZ-månadersperiod. Deför maximalt en
sig under dels in-förväntarvilka inkomster deansökningarna ange

i den mån detkalenderårdels nästkommandenevarande kalenderår,
in-inkomstuppgifterRimligheten i dessaberörs. stäms mot t.ex.av

eller kontrol-inkomsttaxeringen, löneavinkomstuppgifterna vid senaste
övriga för bidragetboendekostnader ochsamtidigtluppgiften, som

utbetalningbeslutDärefterförhållanden kontrolleras.relevanta tas ett om
innevarande ochför de delarbidragsbelopppreliminärt näst-ett avav

denegenföretagare bör,följande kalenderår berörs. För sagts,somsom
bostadsbidraget minstpreliminäragrund för detligger tillinkomst som

vissajusteringar, såvida intemedtaxerade inkomstenuppgå till den senast
sjukpenninggrundandekontroll börstyrkas.kan En även göras motannat

inkomst.
kontrolluppgiftema inför in-direkt efter detbörjan februari,l attav

inkomsterbidragstagarna hurde flestakomsttaxeringen storasänts ut, vet
möjlighetlämpligt dekan dåunder bidragsåret.de hade Det att gesvara

inkomsten underuppskattningarrapporteradejustera sina tidigareatt av
bostadsbidragstagarekalenderåret. Debidragsåret dvs. för senaste som

våren återbetalarredan underbidragsåret ochsin inkomst förjusterar upp
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för högt erhållna bidrag bör premieras med lägre återkravsränta. Inomen
skattesystemet finns motsvarande möjlighet fyllnadsinbetalningar.göraatt

För bostadsbidragstagare förenklad självdeklaration skeravgettsom ett
definitivt fastställande bostadsbidraget i augusti och för övriga i de-av
cember. Om för litet preliminärt bidrag betalts skerett utfyllnads-ut, en
betalning inkl. Om det preliminära bostadsbidragetränta. i stället varit for
högt ställs krav på återbetalning inkl. ränta.

Återbetalningsrutiner

förstal hand bör återbetalningen ske kvittning utbetalningarmotgenom
bostadsbidrag det år följer efter avstämningsåret ellerav som genom sepa-

inbetalningar. Därefter börrata möjligheten till kvittning andra bidragmot
och utbetalningar från socialförsäkringssystem administreras för-som av
säkringskassan Kvarstående återkravsbeloppprövas. bör i sista hand över-
lämnas till kronofogdemyndigheten för indrivning. Reglerna för återkrav
bör ansluta till dem gäller för kvarstående skatt.som

Tid för vilken bidrag får lämnas

Utredningen föreslår preliminärt bidrag får lämnasatt under maximalt 12
månader fr.0.m. den månad då ansökan inkommit till försäkringskassan.
Jämfört med nuvarande innebär det mycket väsentligsystem skillnaden
eftersom bidraget automatiskt upphör betalas i och med periodensatt ut
utgång. Ny ansökan fordras för preliminärt bidrag skall utbetalasatt för

period. Vidare innebär förslaget det retroaktiva bidragetny att som nu
kan utgå under månad före ansökningsmånaden försvinneren

Förenkling de administrativa rutinernaav

Strävan bör så långt möjligt förenkla ochatt automatisera devara som
administrativa rutiner måste byggas det inkomstpröv-närsom upp nya
ningssystemet skall introduceras. En grundlig genomgång olika möjlig-av
heter till förenklingar och automatiseringar bör Utredningen härgöras. tar

några förslag till sådana förenklingar bör genomföras.upp som
För det första bör de månatliga preliminära bidragsbeloppen betalas ut

Årsinkomsteni jämna 100-tal kronor. kan i sådant variera medett system
till 6 000 kr och boendekostnaden kan, beroende på den befinnerupp om

sig inom det nedre eller det boendekostnadsintervallet,övre variera med
130 kr alternativt 200 kr månad, bidragsbeloppet förändras.utan attper
Redan i dag finns regel innebär inga bidragsbeloppatt underen som

kr100 betalas förslagDetut. kanpresenteratssom ovan ses som en
utvidgning denna regel. detNär definitiva bostadsbidraget fastställs börav
emellertid exakt beräkning bidraget Justeringarnagöras. bören mer av
inte leda till utbetalningar sker eller återkravatt ställs för belopp underatt
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påpåförsåterbetalningar motsvaran-respektivefyllnads-påkr. Ränta100
i skattesystemet.de sätt som

hanteringför extra-förenklatinföras systembörandra avdet ettFör
preliminärt bo-i ansökanförutsettbidragstagamainkomster omsom

möjlighetfinns närattpreliminärskattesystemet somstadsbidrag. Inom
extrainkom-oförutseddasamband medfyllnadsinbetalning ihelst göra en

und-möjlighetskattskyldige atthar denfyllnadsbetalningenGenomster.
inkomstprövningssystem ut-detkvarskatteavgift. I sombetalningvika av

där,skapasmotsvarande systemviktigtdetföreslår att ettredningen är
begäraenkeltadministrativt sätt,påmöjlighethar ettbidragstagama att,

Eftersomsänks.bidragsbeloppet avtrapp-beviljadepreliminärtdetatt
inkomstpröv-inkomstermedbarnfamiljer överallaförningsprocenten

nedsättningen börhurberäknaenkeltdet stor20 %, attningsgränsen ärär
ned-månatligapå denStorlekeninkomst.följdtill extraenavvara
ochmed 0,2extrainkomstenmultipliceraerhållssättningen attgenom

kalenderåret.återstårmånaderantaletmedresultatet avdividera som
bostads-preliminäranedsättningsålundaföreslår attUtredningen av
medbostadsbidragstagaren ettanmälanefterskeskall kunnabidrag av

ansökan. EttkräverdäremothöjningBeslutbeslut.administrativt nyom
månader.12period högstskallbeslutsådant omavse ny

informations-förenklamöjligheterolika prövas atttredje bördetFör
användaskekan attDettabidragstagama.från t.ex.ochtill genomñödet

tonvalstelefoner.vanligaviakan nåsdatoriserade system som

bidragstagarnaförkonsekvenserEkonomiska

definitivtbidragsbeloppendärföreslagnautredningen systemetDet av
taxeringenfrån bl.a.hämtadeinkomstuppgifterhjälpmedfastställts av

Allaskapas.bidragstagareolikamellanrättvisainnebär störreatt en
erhåller detinkomstprövningen,gällersåvittde,bidragstagare attvet
ansökani sindegällertill.berättigade Detta oavsett ombidrag de omär

sina inkomster.överskattatellerunderskattatbostadsbidragpreliminärt
ämförelsemakostnadsjpreliminärapresenteradeutredningi dennaBåde de

utredningen föreslagnaoch detinkomstprövningssystemdagensmellan av
igenomförtsefterkontrollerdefrånerfarenheternaoch somsystemet

nuvarandeiuppkommitorättvisordeindikerar attdagens somsystem,
bidragstagamasöverskattningarrespektiveunder-till följd avsystem av

betydande.varitinkomster,
ñestaför dekommerÖvergången inkomstprövningssystemtill nyttett

tillberättigadedebidragsbeloppdet ärinnebäraintebidragstagare attatt
i detgivetgällergrad. Dettanämnvärd attnågonförändras i nu-man

för densina inkomsteruppskattningkorrektgjortvarande avsystemet en
fördela-jämntinkomstñöden är12-månadersperioden. Dekommande vars

deövrigti ärbostadsförhållanden gör attochfamilje-ochde vars
erhållerkalenderårheltunder loppetbidragsberättigade ett sammaav

dagensenligt system.bidragsbelopp som
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kalender-grundasbostadsbidragetdärinkomstprövningssysteml ett
likainteinkomstförändringarplötsligaemellertidfångasårsinkomsten upp

12-månadersuppskattningarlöpandemeddagenssnabbt i avsystemsom
för-ojämntanledningnågoninkomster ärdeminkomsten. För avvars
bliperiodertill under kortareberättigadedebeloppdetdelade kan är

jämförtSkillnadeni dagensvad demedjämfört system.något lägre är
bi-under förstabli specielltkan komma stormed nuvarande attsystem

jämför deträkneexempeltabell 11.2dragsåret. ettl presenteras som
Ytterliggareföreslagnautredningen systemet.detnuvarande och av

medensamståendeBidragstagareni bilaga 4.redovisas antasexempel vara
månad.krtill 700uppgå 2bam. Hyran antasett per

månadBidragsbelopp, kronorTabell 11.2 per

Alt. beräk-Utred-BidragMånadsinkomst
nings-nings-enligtAnsök-Ansök-
metodförslagnuvarandening 2ning l

aprilapril system
år 2lår

Är l
00015583jan i
00015583feb
00015583mars

900 120012009583april
200900 l12009583maj

1200900l 2009583juni
120090012009583juli
120090012009583aug -
120090012009583sept
120090012009583okt
120090012009583nov
1200.90012009583dec

Årsbelopp 10800810010800132996

Är 2
12001200120095839583jan
1200120012009583feb 9583
12001200120095839583mars
91791791711000april 9583
91791791711000maj 9583
91791791711000juni 9583
91791791711000juli 9583
917917917110009583aug
917917917110009583sept
917917917110009583okt
9179179179583 11000nov
91791791711000dec 9583

Årsbelopp 118531185311853127749114996

bidragssökande be-denbeloppetdet ärberäknasMånadsbeloppen 1år attgenom
bidrag sökts.månader för vilketantaletmedhelársbasisdividerasrättigad till på
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exempletl lämnar bidragstagaren sin första ansökan i april år l
nuvarande inkomstprövningssystem vid denna ansökan den för-uppges
väntade inkomsten under den l2-månadersperioden, i dettanärmaste som
exempel 114 996 12x9583. Bidragsbeloppet blir dåär l 200 krmånad.

detl utredningen föreslagna istället den förväntadesystemetav uppges
inkomsten för dels det första och dels det andra kalenderåret. Under det
första kalenderåret blir, framgår tabellen, bidraget lägre iänsom av
nuvarande beror bidragsbeloppet fastställsDet utifrånsystem. att
kalenderårsinkomsten och därmed påverkas den relativt högaäven av
inkomsten under årets första månader, och bidragstagarna enligttre att
utredningens förslag skall berättigade till bidrag endast för devara
månader ansökan avser.

En överensstämmelse med bidragsbeloppen istörre nuvarande system
erhålls bidragstagarna, givet de utifrån familje- och boendeför-attom
hållanden varit berättigade till bidrag för hela året, alltid skulle vara
berättigade till hela utifråndet kalenderårsinkomsten beräknade bidrags-
beloppet. Med denna alternativa beräkningsmetod kolumn 5 blir i detta
exempel bidragsbeloppet månad lika i nuvarandestort system.per som
Utredningen emellertid intevill rekommendera införandet ett systemav

kan bidragstagamainnebära i efterskott blirsägas berättigadeattsom
till bidragsbelopp skulle ha utbetalats under tidsperioder före det attsom
ansökan lämnats in. skulle också kunnaDet bli något dyrare detän av
utredningen föreslagna systemet.

Utredningen vidare principiella skäl bostadsbidragen skallattanser av
inte karaktär socialbidrag. innebärDet tillfälliga förändringar,attges av

får till följd likviditetsbekymmer uppstår, inte skall medföra höjdaattsom
bostadsbidrag sådana problem bör, så befinns nödvändigt,utan om
avhjälpas socialbidrag.genom

Under år 2 blir bidragsbeloppen, i exemplet desamma iovan som
nuvarande detta vilken beräkningsmetod används.system, oavsett som
Bidragstagaren inkommahär med sin andra ansökan i april årantas
inkomsten har då oförutsett stigit till 000 krmånad vilket innebär att
den uppskattde inkomsten för kalenderåret blir högre vad den i denän var
första ansökan.

Risken för ökat socialbidragsberoende

minskningDen kostnaden för bostadsbidragen det föreslagnaav som nya
inkomstprövningssystemet upphov till kan förmodas få endast be-ger en
gränsad effekt på kostnaderna för socialbidragen. Förändringar in-av
komstprövningssystemet berör endast dem har inkomster in-översom
komstprövningsgränsen. Eftersom socialbidrag inkluderas i bidrags-
grundande inkomst kommer huvuddelen socialbidragstagarna aldrigav

i dessa inkomstnivåer. Bland de bostadsbidragstagare år 1994upp som
fått socialbidrag, hade endast 22 % inkomsteräven den dåvarandeöver

inkomstgränsen 110 000 kr. dessa hushåll kanFör den summerade för-
ändringen bostadsbidragen, det utredningen föreslagna in-av som nu av
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miljonerupphov till, uppskattas till 50komstprövningssystemet cager
kronor.

inkomstpröv-övergången tillberörsDe hushåll ett nyttmest avsom
sina inkomster.underskattatningssystem i nuvarandedeär systemsom

mindre for detordesina inkomsterSannolikheten för underskattaatt vara
socialförvalt-granskadeinkomstförhållandenhushåll får sina avsom

ningens tjänstemän.
Å grundkalenderårsinkomstenövergång tillsidan innebärandra somen

likainkomstbortfall inte fångasplötsligaför inkomstprövningen att upp
socialbidrag därför,Behovet kansnabbt i nuvarande system. av somsom

övergångsperioder komma bli iunder kortare ännämnts, störreatt nu-
kraven på återbetalning skärpningLikaså innebärvarande system. en

tidvisvilket kan leda till behovjämfört nuvarandemed störresystem, av
socialbidrag närvarande.förän

Besparingseffekter förslagetav

for bostadsbidragenkostnadernaNågon exakt beräkning hur mycketav
inkomstpröv-förslagnakan komma utredningenförändras detatt om av

registeruppgifterdeningssystemet införs, går inte lgöra.att om
haft tillgång tillbidragstagare utredningenför kalenderåret 1994 som

saknas förhållanden före respektive efteruppgifter bidragshushållensom
går fastställadet de uppburit bostadsbidrag. innebär det inteDet att attatt

vilka bidragsberättigade hela året med det in-skulle ha varitsom nya
bland årkomstprövningssystemet dem uppbar bidrag endast1994som en

riktningarnadel året. antaganden i bådaGenom göraatt extremaav om
dockförhållandena perioden före och efter bidragsperioden kanunder

respektive kostnadsdifferensuppskattningar maximal minimalgöras av en
utredningen föreslagna inkomstpröv-mellan det nuvarande och det av

ningssystemet.
emellertid det inte finns någraproblem i sammanhangetEtt är ännuatt

definitiva från inkomsttaxeringen för de år under vilkauppgifter tillgåatt
tillämpats. Uppgifter för inkomståretnuvarande bostadsbidragssystem

finns först idvs. första år, tillgängliga1994, det nuvarande systemets
början preliminära beräkningar har ändå gjorts baseradeår 1996. Vissaav

något då erfarenhetenkontrolluppgifter för år dock osäkra1994. Dessa är
kontrolluppgiftema intevisar flera fel kan finnas ideatt upp-av som

deklarationen och taxeringen slutforts. Utred-märksammas förrän sänts
använda registerdata endastningen har dessutom tidsbrist tvingats somav

delvis Vidare inga kontrolluppgifter för inkomstkunnat kontrolleras. utges
bidragsdelen studiemedlen. in-näringsverksamhet och för Dessaavav

inkomst- för-utredningen i stället hämtat från SCB:s ochkomster har
1993.inkomståret innebär dettamögenhetsregister för Sammantaget att

preliminära beräkningarviss osäkerhet kännetecknar degrad somen av
dock bli mindre i de förnyade kal-genomförts. Osäkerheten kommer att

taxeringen för inkomståretkyler uppgifter frånbör genomföras närsom
år.finns någon gång i början1994 tillgängliga nästaav
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Enligt beräkningar för bamfarniljemade preliminära genomförtssom
kan kostnaderna för bostadsbidragen komma minska med mellan 1,1att

miljarder års förhållanden,och 1,3 kronor, räknat 1994 detom av
utredningen föreslagna inkomstprövningssystemet införs.

Besparingen förväntas bli ungefär storleksordningkan räknatav samma
utifrån års nivå. Vissa faktorer verkar för besparingen1996 år 1996att
kan komma bli nivå utifrån vilken besparingenDen beräknasstörre.att
höjs till följd antalet bostadsbidragstagare har fortsatt öka frånatt attav
år fram till november gjorts1994 1995. De för år 1996prognoser som
visar på fortsatt ökning antalet bidragstagare, bl.a. till följd deen av av
sänkta ersättningsnivåema i socialförsäkringssystemen. Vissa mindre

i den bostadsbidragsgrundande inkomsten, bamsposter t.ex. ränte-som
inkomster, har inte varit möjliga beakta viddessutom de kalkyleratt som
gjorts utifrån kontrolluppgiftema år vilket innebär den bidrags-1994, att
grundande inkomsten underskattats något.i det avseendet

Andra faktorer stället för besparingen kan kommaverkar i bliatt att
mindre. inkomsten årDen bidragsgrundande 1994 kan ha överskattats
något till följd avdrag för och andra kostnader kunnat be-att resorav
aktas. Detta eftersom uppgifterna inte finns tillgängliga förrän taxeringen
slutförts. beräknas de redan beslutade förändringarnaDessutom av
boendekostnads- för åroch inkomstgränsema 1996 upphov till vissge en
sänkning kostnadsnivån.av

inkomstprövningssystemet föreslåsDet träda i kraft först år 1997.nya
Tills dess kan förändringarytterligare har betydelse för storleken påsom
besparingarna ha inträffat.

De administrativa konsekvenserna utredningens förslag till in-nyttav
komstprövningssystem kommer helt naturligt inledningsvis bli påtag-att
liga. Det gäller uppbyggnad administrativa informationsystem,av nya om
dessa internt och inte minst ansökningarna kommer förnärsamtexternt,
den första prövningen i det det sedanNär gäller den fort-systemet.nya
löpande verksamheten kommer den mycket arbetskrävande kontrollennu
rörande inkomstförhållanden till delen automatiskastörsta ersättas av
avstämningar och enkla rutiner för återkravmed och utfyllnadsbetal-
ningar. vidare incitamentSystemets uppbyggnad till inte ändraattger
inkomstuppgifter så ofta de fall det gäller nedsättningarIsom nu. av
preliminära belopp kommer det kunna ske mycket enkelt sätt.att ett

detta bildenSammantaget inledningsvis ökar de administrativaattger av
konsekvenserna sedan torde dock det kostna-görasystemet attmen nya
derna blir lägre idag. Utredningen har inte haft möjlighetän göraatt

tillnågra beräkningar det totala resursbehovet med hänsyn dennärmare av
korta tid stått till utredningens förfogande.som
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besparingarYtterligare12

minskaåtgärder förtillFörslag12.1 att

bostadsbidragförkostnaderna

inkomstprövnings-föreslår förutomUtredningen nyttett-
uppfyllaförbesparingar övervägs attföljandeattsystem -

på kronor2,1 miljarderbesparingskraven
MEI

inkomstprävningenBreddad bas för
för egenföretagareinkomstberäkningFörändrad-

bidragsgrundandeRealisationsvinster inkl. i-
100inkomst

Återinförd 100förmögenhetsprövning-
eller motsvarandetaxeringsvärdet5,6 % av—

inkomsten 350bidragsgrundandeinkluderas i den
underhållsbidrag inkl.ochBidragsförskott-

300bidragsgrundande inkomsteni dentill viss del
övriga kostnaderochAvdragsreglema för resor—

20skattesystemetsamordnas med

bidragsberättigadekretsenFörändradeII. avgränsningar av
ungdomsbostadsbidraget; stöd tillSlopande av-

börför studenterbostadskostnader övervägas
studiestödssystemet 600särskilt inom förramen

bostadsutgiftenöverstigerBidragsbelopp som-
utbetalas

målutifrån detrafifcéikerhetgradIII. Högre sattssom uppav
400bidragsberättigad bostadsytaBegränsning av-

Övre med 500 krsänksboendekostnadsgränsen-
storstadsregionema 250utanförför hushåll boende

forinförsIndividuella inkomstgränser-
300giftasammanboende

till föräldrarbostadsbidragReducering av-
300med umgängesrätt

förhållanden.1996 årsbesparing i miljoner kronor,Beräknad
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Utredningen föreslår följande kompletterande tillfälligaatt
åtgärder för halvåretövervägs under andra 1996 uppnå i denatt
erforderliga påbesparingen miljarderl,l kronor

Sänkt inkomstgräns.—
Sänkning den respektive 50-procentiga75- ersättningsgraden.av-
Höjd nedre boendekostnadsgräns för giftasammanboende med-
bam.
Reducerat bidrag med belopp för alla. kvarvarandeDetsamma-—
bidraget måste dock uppgå till minst 100 krmån.

preliminära beräkningarDe i Föregående avsnitt tyderpresenteratssom
på de besparingar kan uppnås förändra det nuvarandeatt attsom genom

för inkomstprövning inte räcker till för uppnå den besparingsystemet att
miljarder2,1 kronor utredningen enligt direktiven skall lämnasom

Ävenförslag till. direkta förändringar i reglerna för beräkning bi-av
dragens förstorlek och vilka berättigade till bidrag måsteärgrupper som
därför vidtas den avsedda kostnadsminskningen skall uppnås. Somom
framgår redogörelsen i föregående kapitel finns inte någraännuav
sammanställningar taxeringsutfallet för de erhållitöver personer som
bostadsbidrag enligt de nuvarande förreglerna inkomstprövning. Det år
därför för tidigt definitivt hur omfattande de direkta regelför-att avgöra
ändringarna måste för uppnå den erforderliga kostnadsminsk-attvara
ningen. För närvarande kan endast uppskattning erhållas med hjälpen av
kontrolluppgifter avseende inkomståret 1994.

bedömningarNya behovet besparingar, vilka de redanutöverav av
beslutade miljarderna1,5 preliminärt beräknats till miljoner610 kronor,
kommer dessutom genomföras i början år 1996, baserade bl.a. påatt av

statistik utbetalningarna. Utredningen därför detöver förattny anser
närvarande inte meningsfullt föreslå enda paket åtgärderär att ett av som
enligt utredningens mening bör genomföras. stället listal presenteras en

åtgärder vilka upphov till besparing klartsammantagnaav ger en som
överstiger 2,1 miljarder kronor.

Åtgärdernas karaktär varierar. därför i fyra olikaDe presenteras grupper
den fjärde åtgärder enligt utredningensutgörsvarav gruppen av som

mening bör vidtas endast det krävs extraordinära åtgärder för attom
uppnå besparingar redan under andra halvåret 1996.

tabellenl möjliga besparingsåtgärder redovisas utredningensöver även
bedömning olika åtgärdemasde budgetmässiga effekter, räknade påav
helårsbasis. Utredningen har haft tillgång till olika databaser utifråntre
vilka beräkningar budget effekterna kunnat Till de två förstagöras.av av
dessa finns simuleringsmodeller kopplade med hjälp effekterna devars av
olika besparingsaltemativen kunnat beräknas för och de hushållvar en av

ingår i de båda databaserna. Den första de databasertresom av som
urvalsundersökningSCB:s inkomstförhållandena åranvänts är 1993av

93. Uppgifterna i denna harHINK skrivits fram till de förhållanden som
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totalundersök-andrajfr bilaga 3. Dengälla år 1996 utgörsantas av en
Inkomstuppgiftema ibostadsbidrag år 1994.hadening hushåll somav

kontrolluppgiftemahämtade frånhuvudsakundersökning idenna är
till de förhållandenfrarnskrivnauppgifter inteår. Dessa är somsamma

alla hushåll hadetredje databasengälla år 1996. Den utgörsantas somav
uppskattningUtredningens deårmaj månad 1995.bostadsbidrag under av

budgeteffekter baseras på samladolika besparingsaltemativens en
tillgängligt från och dessavaritmaterialbedömning det var en avsomav

slopandetsamtliga fall vad gälleridatabaser. Beräkningarna utomär, av
besparingefter det dengenomfördabostadsbidrag till ungdomar, att som

förväntasinkomstprövningssystemetförändringenden föreslagna geav
delvis varandra varföråtgärder överlappartill beaktats. Flertaletupphov

nettobudgetkalkyl för samtliga åtgärder iadditativa.värdena Enär
umgängesrättsföräldrarna ochförexkl. förändringarnaoch IIIIgrupp

indikerar den summerade bud-realisationsvinsterbeaktandet attav
miljoner kronor, vilketuppgå till 400geteffekten kan komma l äratt ca

bruttobesparingsbe-vad additionmiljoner kronor lägre300 än en avca
loppen ger.

b0stadsbidragsutbetalningarmånatlig statistikEfter hand översom ny
blir till-taxerad inkomst för år 1994och slutligdessutompresenteras

fler och delvis säkrare uppgifterår kommergänglig, i början 1996, attav
olikauppskattningama de åtgärdernaskunna läggas till grund för av

budgeteffekter.
utförligare beskrivning de olikaavsnittenl 12.2-12.4 avges en

kanbesparingsaltemativen. diskuteras vilkaDär även argument an-som
utredningens bedömning deföras för respektive åtgärdernamot samt av

olika alternativen.
olika. slopandeadministrativa konsekvenserna förslagen EttDe är avav

besparing.medför betydande administrativbidrag till hushåll bamutan en
regional differentieringSådana införande ochförslag ytnormsom av en

något ökad administration. Utredningen har intemed för å andra sidan en
gjort några beräkningar de samladetidsmässiga skäl närmare överav

administrativa konsekvenserna. Utredningen dock den bedömningengör
förslagen leda till minskat ökat resursbe-bör änatt sammantaget snarare

hov.

för inkomstprövningenBreddad bas12.2

Med ställts på kraftiga besparingar inom bostads-de kravstora som
bidragssystemet genomgång vilkadet rimligt görsär att aven noggrann
inkomster ligger till grund för inkomstprövningen. Enligt utred-som
ningens motiven för i bidragsgrundandemening det viktigtär att att
inkomst inkomsterinte inkludera vissa hushållens Detsammaöver.av ses
gäller förmögenhet inte explicit beaktas vid beräkningregeln att av
bidragets storlek.
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Bostadsbidragsgrundande inkomst för12.2.1
egenföretagare

på med andra bidragssystem samordnadI avvaktanFörslag: ut-en
näringsidkare börredning inkomstberäkningar för inkomster frånom

i bostadsbidragssammanhang beräknas utifrånnäringsverksamhet den
årets avsättning till periodiserings-taxerade inkomsten ökad med

minskat upplösning periodiserings-fonder respektive med årets av
pensionsförsäkringfonder ökad med den del avdrag församt av som

överstiger basbelopp.0,25
januariKan kraft: 1997.träda i l

Enligt utredningen det inte rimligtUtredningens bedömning: deär att
relativt möjligheterna till resultatreglering inkomsteromfattande frånav

bedömningen hushållnäringsverksamhet, skall påverka behöverettav om
stöd för klara sina boendekostnader eller Enligt utredningensatt
mening beräkning i princip beräkningssättbör vid BGIav samma
användas för näringsverksamhet förinkomst används beräkningav som

kapital. dessataxerad inkomst tjänst och inkomstslag finnsI inteav av
omfördela inkomsternamotsvarande möjligheter flera år.överatt

egenföretagare bör vid ansökan bostadsbidragLöntagare och i störstaom
möjliga likvärdigtbehandlasutsträckning Visserligenett sätt. är
variationema olika år naturliga skälmellan ofta inom in-störreav
komstslaget näringsverksamhet utredningen bedömer dagensattmen

där för näringsidkare fastställs utifrånBGI resultatet eftersystem
dispositioner i fall har nackdelarde flesta därstörre än ett system
variationema i inkomst olika år får slå igenom fulltöver ut.

bostadsbidragssystemetDet emellertid inte enbart inom reglernaär som
för beräkning inkomst från näringsverksamhet bör Liknandeöver.av ses

finnsproblem vid fastställande underhåll och bidragsförskott. Dett.ex. av
från flera synpunkter värdefullt enhetliga regler för olika bidrags-är om

i möjligaste mån kan skapas. Enligt vad utredningen erfaritsystem
planeras inkomstberäkningarsamordnad för bl.a. näringsid-översynen av
kare inom flera delar bidrags- och socialförsäkringssystemet. Enligtav
utredningens mening ligger det värde i den nödvändigaett stort att

reglerna för näringsinkomster inom bostadsbidragssystemetöversynen av
kan samordnas med motsvarande inom områden.andra iDetöversyn är
detta sammanhang väsentligt for bidragsgrundandereglerna hurävenatt
inkomster beräknas för till fåmansbolagägare över.ses

Vissa skattelagstiftningens möjligheter till resultatreglerande åtgärderav
innebär enligt utredningens mening näringsinkomster på mycketatt ett
uppenbart framför andra inkomstslag dessa tillämpas isätt närgynnas
bostadsbidragssammanhang. gäller avsättningar till periodise-Det t.ex.
ringsfonder. intebelopp direkt låsta dis-De kanavsätts är utansom

till konsumtion näringsidkaren. Enligt utredningens meningponeras av
bör avsättningar till periodiseringsfonder inte beaktas vid beräkning av
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genomförasförändring kan ytter-inkomst. Denna utanbidragsgrundande
övergårÄven pensionsforsäkringar,tillavsättningarutredning.ligare som

ibörför löntagare,avtalstörsälçringartillnormaltde belopp avsättssom
inkomst. Ibidragsgrundandeberäkningvidbeaktasfortsättningen av

näringsinkomsterberäkningsamordnadepå denavvaktan översynen avav
uppställningenenligtberäknasinkomsternautredningenföreslår därför att

i tabell 12.1.

flir näringsidkareinkomstbidragsgrundandeBeräkningTabell 12.1 av

X krTaxerad inkomst

periodiseringsfonder +Avsättning till
Återforing periodiseringsfondermedel frånav -basbeloppet%25 +pensionsförsälcringforUtgifter över av

Bostadsbidragsgrundandeinkomst

irealisationsvinsterInkludera12.2.2
inkomstbidragsgrundande

deninkluderas irealisationsvinsteruppkomnaUnder åretFörslag:
fårrealisationsvinstAvdrag görasinkomsten.bidragsgrundande mot
år. Ingauppkommit underrealisationstörlusterför sammasom

fastighetsforsäljning.till föjdrealisationsvinsterförundantag görs av
gälla.uppskovreglerskattelagstiftningensDock skall om

miljoner kronor.100på årsbasis:Besparing
januari 1997.kraft: liKan träda

och fördel-både principiellaviktigtbedömning: DetUtredningens är av
inkluderas i bidrags-fortsättningenireavinstemaskälningspolitiska att

kapitalin-olikareglerna därnuvarandegrundande inkomst. De typer av
bostadsbidragssammanhang enligtipå olika är ut-behandlaskomster sätt

räknasbanksparandevanligtAvkastningen påorimlig.meningredningens
sparformerpå andraavkastningenmedaninkomst,bidragsgrundandei

utfallervilkaförobligationerde räntanlikvida,lika t.ex.är nästansom
bidragsgrundandeiinkluderasin,eller lösessäljsobligationennär

vanligareblivit alltsparande harformensistnämndainkomst. Den av
tid.senare

for enbartmotivspeciellaingamening finns det attEnligt utredningens
beräkningenbeaktas vidsparande skallformerpå vissaavkastningen av

effektivitetsför-Snedvridningseffekter ochstorlek.bidragsbeloppetsav
andra.framförkapitalinkomstervissauppkommakanluster när gynnas

reali-inkluderainteorimligtdetfördelningssynpunktOckså från är att
i forminkomsterföljdtillökarBärkraftensationsvinster. även av rea-av

vinster.
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Vid definitiv avräkning finns inte längre de administrativa problemen
det viktigaste motivet till realisationsvinstema exkluderadesattsom var

i samband med de förändringar genomfördes den januari1 1994.som
Med den föreslagna möjligheten kunna begära det preliminära bi-att att
dragsbeloppet något beslut behöver reavinstemasätts utan att nytt tasner
inte heller leda återkrav.stora

2.2.3 Förmögenhetsprövning1

Förslag: 15 % den del hushålls nettoförrnögenhetettav av som
överstiger 200 000 kr vad makar och kr100 000 vadavser avser
ensamstående inkluderas i bidragsgrundande inkomst. Fönnögenhets-
värdet i den bostad för vilken bidragstagaren sökt bostadsbidrag ex-
kluderas. Likaså beaktas inte skulder på bostad nettofömiögen-när
heten skall fastställas.
Besparing på årsbasis: miljoner kronor.100
Kan i ljanuariträda kraft: 1997.

Utredningens bedömning: Utredningen bostadsbidragens administra-om
tion år föreslog1992 förmögenhetsprövningen skulle medatt ersättas en
generalklausul med innebörden försäkringskassan kan avslå ansökanatt en

bostadsbidrag den sökande uppenbarligen i behov bidrag.ärom som av
Det viktigaste motivet till denna förändring möjligheternaatt attvar
kontrollera de uppgifter de bidragssökande lämnade sina för-som om
mögenhetsinnehav drastiskt skulle minska i och med det beslut fattatssom

förmögenhetsskatten skulle komma avskaffas.att Hösten 1994 beslötatt
emellertid riksdagen inte slopa förmögenhetsskatten. Förutsättningarnaatt
för förmögenhetsprövning bostadsbidragen har därmed förändrats.en av

lncitamenten till sparande viktiga för ihushåll de inkomst-eget är även
lägen där bostadsbidrag utbetalas. vissAtt buffert finns oförutseddanären
utgifter dyker viktigt, inte minst för hushåll i låga inkomstlägen.ärupp

därförDet väsentligt förmögenhetsprövningär kombineras med fri-att en
belopp på rimlig nivå. fribeloppDe på 100 000 kr för ensamståendeen
och 200 000 kr för giftasammanboende utredningen föreslår, liggersom
i nivå demmed fram fanns inom1993 bostadsbidragssystemet.t.o.m.som

hushållFör med förmögenhet dessa nivåer det emellertid rimligtöver är
del förmögenheten tillanvänds betalning boendekostnadenatt en av av

innan samhället går in och del kostnaden. Eftersomersätter endasten av
förmögenheter 800 kr beskattas000 finns i skattesammanhangöver ingen

deklareraskyldighet förmögenhetsinnehav under denna Skatte-att gräns.
myndighetema registrerar visserligen uppgifter lämnasäven som om
förmögenhet under för förmögenhetsskatt, eftersomgränsen demen
kontrolleras och många aldrig dessa förmögenheter bör de iuppger
skatteregistret noterade fömiögenhetsuppgiftema i bostadsbidragssam-
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förmögen-uppgiftangivenansökanmed ikompletterasmanhang omen
skattskyldigadevärdefulltdetbostadsbidragssynpunktFrånhet. omvore

innehavredovisadem.fl.bankeroch andra uppgiftslämnare även avsom
Skattemyndighetemasförmögenhetsskatt.förförmögenhet under gränsen

kontrolleraanvändas föri så fall kunnaförmögenhetsuppgifter skulle att
kr.under 800 000 Ansvaretförmögenhetmedbostadsbidragstagareäven

liggaförmögenhetsuppgifter bör dockför kontrollen bidragstagamasav
bostadsbidragen.administrerarpå den myndighet som

före-förrnögenhetsgränserdeförmögenhethushåll medOm över som
skullebostadsbidrag,sökamöjlighetenfrånslås, helt skulle attutestängas

förmögenhetharför demmarginaleffekter uppkommaorimliga ensom
privatekonomisktskulle dethushålldessaFöröver gränsen. syn-strax ur

så dennettoförmögenhetsinminskalönsamtmycket attpunkt attvara
bostads-rimligt ihellerinteunderstiga Detprecis skulle är attgränsen.

ställs vid ansökankravställa högabidragssammanhang omsomsamma
realiseras innanskallförmögenhetallasocialbidrag, gränsenöveratt

inkluderasförmögenhetenendast delDärför börbidrag betalas ut. aven
för-%Utredningen 15inkomsten.bidragsgrundandei den att avanser

höga boendekost-med 3 bam,rimlig andel. Två makarmögenheten är en
berättigade till bostadsbidragkan dålåga inkomsternader uppvaramen

exkl. värdetmiljoner kronor,nettoförrnögenhet på 3till överstrax aven
blir deni bilaga 3fördelningsanalysEnligt denhem. presenteraseget som

förmögenhetsprövningvidbostadsbidragenförändringenrelativa enav
in-med färre 75 000kommunerStockhomsregionen och ii änstörst

hushållskategori berörspå dentyder ocksåvånare. Analysen mestatt som
med barn.giftasammanboende ldeär



effektivare inkomstprövning besparingarBostadsbidragen SOU 1995:133148 --

hem och bostadsrättFörmögenhet i12.2.4 eget

inkluderastaxeringsvärdet eller motsvarande i5,6 %Förslag: av
den bidragsgrundande inkomsten.

på årsbasis: miljoner kronor.Besparing 350
januari 1997.Kan träda i kraft: l

Utredningens Investeringar i bostäder avkastning påbedömning: ger
investeringar. skattesystemet beaktas dennaliknande andra Inomsätt som

avkastning schablonmässigt den fastighetsskatt på 1,7 procenten-genom
heter fastighetsägaren betalar. det nuvarande bostadsbidrags-Inomsom

beaktas avkastningen från bostadsinvesteringar inte alls.systemet
räntekostnaden inkluderas i bidragsgrundade boendekostnadEftersom

förmögenhetsupp-subventioneras, via bostadsbidragssystemet, privat
och bostadsrätter.byggnad i egnahem

förmögenhetsvärdetföreslår därför plusUtredningen 5,6 %att taxe-av
inkluderas i den bidragsgrundande in-ringsvärde för eventuell tomträtt

schablonmässigtkan beräknad avkastningkomsten. Förslaget ses som en
hushållet fastigheten.på det kapital investerat i Det denmotsvararsom

implicita schabloninkomst kan räknas fram utifrån fastighetsskatte-som
på och kapitalskattesatsen på 0,0l70,30,056.1,7 % 30 %satsen

räntekostnader kapital i egnahemGenom för det investeratsatt som
inkluderas i den bidragsgrundande inkomsten bidrar bostadsbidragen till

Ägaresubventioneringen förmögenhetsuppbyggnad i privatbostäder. tillav
privatbostäder får på marginalen hjälp med 75 % nettokostnaden förav
räntebetalningama i det nedre boendekostnadsintervallet och med 50 %
i det boendekostnadsintervallet. Skatteavdragens värde i kombinationövre
med ersättningsandelenden höga i bostadsbidragssystemets nedre boende-
kostnadsintervall innebär hushållen själva i vissa fall på marginalenatt
endast står för sjättedel kapitalkostnadema.drygt Om ränte-t.ex.en av

villalån uppgår kapitalkostnaden efter skatt till10 % 7 %.ärettsatsen
Efter bostadsbidrag uppgår den på marginalen endast till 1,75 %. Med en
inflationstakt innebär kapitalkostnaden realtpå detta2-3 % äratt sett
negativ. bostadsbidragstagare låg belåningsgrad innebärFör harsom en

bl.a. ytterligare belåningdetta incitamentet till outnyttjatäratt stort av
hypotek i privatbostaden.

Även för bidragstagare med högre kapitalkostnader kan den totala sub-
ventionen hushållet erhåller storleksordning innebärsom vara av en som

realräntan blir negativ noll. de fall räntebidrag utbetalas,eller latt nära
enligt de regler för räntebidrag gäller för bostäder där ellersom ny-
ombyggnationen påbörjats före årsskiftet uppgår hushållets1993-1994,
kapitalkostnad till nivåer ligger i intervallet till5 12 %. Om t.ex.som

efter räntebidrag uppgår till blirerhållet % efter7räntan nettoräntan
boendekostnaden marginalenerhållen skattereduktion %. Om5ca er-

blir hushålletsmed 50 via bostadsbidragssystemet nettokapital-%sätts
långsiktiga avkastningenkostnad endast 2,5 på det kapital%. Den som
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förmodas be-nominellaiprivatbostad kaninvesterats i termer varaen
tydligt högre.

Även motsvarande subven-delvisfinnsi bostadsrätterhushållför en
Kapitalkostnaden för in-förmögenhetsuppbyggnad.privattionering av

förmögen-boendekostnad. Detbidragsgrundandeockså iinkluderassatsen
skattesammanhang ligger ianvänds ihetsvärde bostadsrätterför som

marknadsvärde.nivå bostadsrättensbetydligt lägreallmänhet på änen
skall ingå i denformögenhetsvärdebostadensFörslaget 5,6 %att av

normalt medföradärförinkomsten kommerbidragsgrundande störreatt
bidrags-bostadsrättsinnehavaresegnahemsägaresökningar än av enav en

marknadsvärde.bostäderna harbådainkomstgrundande även sammaom
fall bli för-därför i vissa kommakan detbostadsbidragstagareFör att

framförtsbostadsrätt. Förslag harhem tilldelaktigt flytta från attegetatt
skall in-beskattning småhusgäller förliknande ävensystemett avsom

taxerings- och för-för beräkningReglernaföras for bostadsrätter. av
anknyta till de reglerbörinom bostadsbidragssystemetmögenhetsvärden

behandling mellanlikvärdigOmgäller inom skattesystemet. en mersom
försvinner deninom skattesystemetoch hem skapasbostadsrätter egna

bostadsbidrags-bostadsrätter inombehandlingenförmånliga ävenavmer
systemet.

inte berättigadeegnahemsägareländer, Danmark,vissa andral ärt.ex.
sub-därför ingen motsvarandeländer finnstill bostadsbidrag. dessal

bostads-fönnögenhetsuppbyggnad. kanDäremotventionering privatav
andra länder indirekt bidraSverige och de flestabidragssystemet i både

till hyresfastigheter.förrnögenhetsuppbyggnad blandtill privat ägare
erhållerhushållen bostads-priskänsligheten blir mindreGenom näratt

hyresfastigheter höga hyror.för tillbidrag möjligheternaökas taägarna ut
förmodas följa den avkast-på lång sikthyresfastighetema kanVärdet

i defastigheten endasthyresöverskott Detning i form ärger.somav
i bostäderendast kan sökas hyresgästerbostadsbidragländer där somav

subventionering privat förmögenhets-eller kommunägs stat avsomav
uppbyggnad undviks helt.

förslaget de gifta-hand berörshushållskategori i första ärDen avsom
jfr bilaga 3.sammanboende med fler bamän ett

underhållsbidragBidragsförskott och12.2.5

bidragsförskottunderhållsbidrag ochellererhållerFörslag: De som
kronorför närvarande 173skall inkludera belopp 1ett som

delar underhålls-debidragsförskottet för barn,ett samtmotsvarar av
bidrags-grundan-bidragsförskottsnivån, i denöverstigerbidraget som

de inkomsten.
miljoner kronor.på årsbasis: 300Besparing

januari 1997.i kraft: 1Kan träda
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Bidragsförskottet exkluderades från bi-Utredningens bedömning: den
dragsgrundande inkomsten år förändring sågs då1994. Denna som en

särskilda bidraget för avskaffades.kompensation för det ensamståendeatt
i sin direkt ersättning för den särskilda skattereduktionDetta turvar en

i med skatterefonnen Ensamstående medbort och 1991. barntogssom
har sänkningen barnbidraget, relativt i allmänhet harsettgenom av som

för de ensamstående för giftasammanboende, frys-betydelse änstörreen
ningen bidragstörskotten till i nominella fastställd nivå ochtermerenav
tidigare förändringar bostadsbidragssystemet, fått vidkännas för-redanav
sämringar ekonomi. låta bidragsförskottunderhållsbidragsin Attav
påverka bostadsbidraget innebär ytterligare påfrestningar för de ensamstå-
endes ekonomi. Speciellt bland ensamstående med många finnsbarn,
många tvingas söka socialbidrag för klara sin försörjning jfrattsom
tabell 10.1.

Vissa underhållsbidrag högre bidragsförskottsnivån till-änärsom
kommer Försäkringskassan har intefrivilliga avtal. tillgång tillgenom
uppgifter sådana underhållsbidrag. utredningensfrivilliga Om förslagom

ensamståendegenomförs kommer därför i huvudsak endast med under-
hållsbidragbidragsförskott tillägg till sin bidragsgrundandefå ettatt
inkomst. bidragsförskottsnivånUnderhållsbidrag ligger kommeröversom
i praktiken bidragstagare redovisarenbart beaktas för de dennaatt som
inkomst i bostadsbidrag.sin ansökan om

regeringskansliet förnärvarande till förändringInom bereds förslag av
det nuvarande bidragsförskottssystemet. förslag läggs bör beaktasDe som
i den fortsatta de förslag iberedningen detta be-presenterassomav
tänkande.

ensamstående barn försörjningsbördan beaktats, in-De med har, när en
komst utifrån befolkningen, i genomsnitt lägre blandhela ärsett änsom,
giftasammanboende med bam. däremot begränsar sig tillOm attman en-
bart till hushåll emellertid förhållandetmed bostadsbidrag är omvänt.se
Enligt SCB:s inkomstfördelningsundersökning, år 1993 HINK 93, var
den genomsnittliga disponibla inkomsten konsumtionsenhet DIKEper

000 kronor för ensamstående bostadsbidragstagare75 med bam. Förca
giftasammanboende bostadsbidragstagare med bam DIKE 67 000var ca
kronor. Förklaringen till detta, till något märkliga förhållande, är attsynes

inkomstgräns tillämpas vid inkomstprövningen bostadsbidragensamma av
de bidragssökande ensamstående eller giftasammanboende.oavsett ärom

hushållsinkomsten skall till försörjningenDetta räcka tvåtrots att av
i det fallet. därför endast de giftasammanboendeDet ärvuxna senare som

har den allra lägsta inkomsten i förhållande till försörjningsbördan som
berättigade till bostadsbidrag. diagram i bilagaAv 3.1 framgår det3är att

framför allt ensamstående med barn har i förhållandel tillär som en
övriga bostadsbidragstagare DIKE.hög

förmån det innebär underhållsbidraget behöver inklude-Den attsom
i bidragsgrundande inkomst, kommer dessutom endast dem harras som

samlad inkomst från underhållsbidrag, förvärvs- och kapitalinkomsteren
inkomstgränsen 115 kr år 1995 till godo. Bidragsförskotten000över

g och underhållsbidragen skattefria för vilket innebärår även mottagaren att



effektivare inkomstprövning besparingarBostadsbidragen 151SOU 1995:133 - -

de beskattade inkomster ingårhögrevärdet dessa inkomster änär somav
inkomsten.i bostadsbidragsgrundandeden

viss del bidragsförskottet iinräknamotiveratDet är även att aven
ochför föräldrar uppbär bidragsförskottbidragsgrundande inkomst de som

ñyttar medsedan gifter sig eller partner.samman en ny
innebär inci-bidragsförskott åtgärdinkluderaAtt är även attett en som

minskar något.genomföra s.k. skenseparationertamentet att
ställs kraftigaanförts och med de kravUtifrån de motiv somsom

utredningensdet enligtbesparingar inom bostadsbidragssystemet bör upp-
avseende barnbidragsförskottfattning inkluderaövervägas ett samtatt

bidragsförskottsnivån vid beräkningunderhållsbidrag överstiger avsom
inte allamed tankebidragsgrundande inkomst. Detta även att ensam-

bidragsförskott ochunderhållsbidrag ellerstående med barn erhåller att
underhållsbidragets storlek kan variera.

i bilaga framgår3den fördelningsanalysAv attpresenteras ensam-som
lägre DIKEallmänhet harstående med två eller ñer barn i än ensam-en

Även social-bidragsberoendet3.2.stående med barn jfr diagram ärett
därförbarn jfr tabell 10.1.högre bland dem med två eller ñer Det är

bidragsförskott i bidragsgrundandedenlämpligt inkludera endast ettatt
inkomsten.

Övriga breddningar inkomstbasen12.2.6 av

för avdrag för och övriga kostnader skallReglernaFörslag: resor
bostadsbidragssytemet inom inkomst-desamma inom somvara

skattesystemet.

i bostadsbidragssammanhang avdragden januari gällerFr.0.m. 1 1994 att
får för kostnader överstigerför till från arbetet endastoch göras somresor

motsvarande vid dennaskattelagstiftningen5 000 kr. Inom gränsenvar
i skattelagstiftningen höjts tilltidpunkt Därefter har4 000 kr. gränsen

fortfarandei bostadsbidragssammanhang 0006 000 kr, medan den 5är
föreslagna inkomstprövningssystemet det frånkr. det utredningenl ärav

klar fördel regler kan tillämpas iadministrativ synpunkt om sammaen
bostadsbidragssammanhang in skattesammanhang.som

Åtgärden till besparing på miljoner kro-beräknas upphov 20cage en
nor.

för inkomstprövning bör tillbreddning basenEn övervägas att om-av
fatta Speciellt barn kan ha inkomster till vissbarns inkomster. större som

bostadsbidragen inkomsterna inkluderade i dendel kan tänkas påverka om
bidragsgrundande Eftersom bidrag utgår för dessa bamsinkomsten. även
del barnens inkomst beaktas.bostaden det rimligtär ävenattav
Åtgärden de vinster kan förainnebär dessutom göras attatt som genom

då försvinnerinkomster på barnenöver .



1995:133inkomstprövning besparingar SOUeflektivareBostadsbidragen152 --

tillgång till datauppgifter utifrån vilkahafiUtredningen intehar
beräknas.kandettabesparingseffekten av

kretsenFörändrad avgränsning12.3 av
bidragsberättigade

varierattill bostadsbidrag harberättigadehushåll överKretsen ärsomav
berättigad ansöka bostadsbidragvarittiden. endaDen att omgrupp som

bidraget funnits hushåll medpå århela den tidsperiod 60under ärsomca
budgetsaneringsprogram beslöt riksdagendel regeringensbam. Som en av

därbostadsbidrag till hushåll bamtidigare i medår utanatt systemet
januariäldre, skall upphöra fr.o.m. dennågon år eller lde 29ärav vuxna

på besparingar ställsytterligare kravMed tanke på1996. de som nu anser
i högre grad foku-bostadsbidragenrimligtutredningen det änär attatt

på hushåll med bam.seras

till ungdomar under 29 årBostadsbidrag12.3.1

ungdomar bam slopas. studer-till FörBostadsbidragetFörslag: utan
utifrån samlad bedömning beaktaande bam bör övervägas attutan en

studiemedelssystemet.bostadskostnaden i
miljoner kronor.på årsbasis: 600Besparing

januariikraft: 1997.Kan träda l

samhällets synpunkt det rimligtUtredningens bedömning: Ur är att
i förstahushåll med barn prioriteras hand. Alla barnboendestandarden för

uppväxtvillkor. Bostaden harbör i möjligaste mån goda storgaranteras
sinaför möjlighet erbjuda barn brabetydelse föräldrarna skall attatt ges

uppväxtvillkor.
Även bam har låga inkomster utredning-många ungdomar görutanom

viktigare rimlig bostadssituation förbedömningen detden är attatt enen
hushåll säkerställas. Hushåll bam har normaltmed barn kan störreutan en
flexibilitet anpassningsförmåga barnhushåll. Konsekvensernaoch än attav

därför förmodasfor ungdomar barn kanslopa bostadsbidraget utan vara
minskning bidraget skulle genomföras förmindre generellän avom en

barnfamiljer.
bostadsbidragssystemet för ungdomar i uppbyggtnuvarandeDet är en-

ligt principer gäller för hushåll med bam. Bidrag församma som ges
i nedre intervall och boendekost-% boendekostnaden 50 %75 ett avav

i intervall. Boendekostnadsgränsema likväl inkomst-naden övreett som
nivå. vilkenligger dock lägre medDengränsen procentsats avtrapp-en

ningen inkomster inkomstgränsen sker högre för ungdomaröver ärmot
jämförd bamfamiljema %.33 % med 20
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inkomstensdisponiblaoch denbidragsbeloppensillustreras12.2tabelll
Boende-förvärvsinkomster.olikavidungdomensamståendeförstorlek en

andraoch imånadkr600uppgå till 2falletikostnaden perantas ena
bidragsgrundandemaximaltmed denlikavilket600 kr,till ärfallet 3

boendekostnaden.

ensamstående 29underfördisponibel inkomstochBidragsbelopp enTabell 12.2
årår 1996; kronorår barn,utan per

Disp. inkomstSkattBostads-Förvärvs-Boende-
boendeefterbidraginkomstkostnad

4 490510ll200740 000200 kr31 10 21059018000060
2302457024080 000

-15105102001300040kr43 200
080518 590870600060
2301224 570080 000

månad.utbetalasbeloppminstaförunderstiger perBidragsbeloppet gränsen som

utgifterefterdisponibla inkomstenblir dentabell 12.2framgårSom av
berättigade tillkanungdomardelåg formycketför boende varasom

socialbidrag börförsocialstyrelsensEnligtbostadsbidrag. ensam-ennorm
förutgiftefter betaldlevakr kvarha 40 000 attbamstående utan ca

klartinkomstenunderstigerfalletåtergivnadesamtligaboende. l ovanav
studeradealltframfördet ärtroligtdärför ung-nivå. Det attdenna är

ellerföräldrarhåll,frånunderstöd t.ex.med annatungdomarellerdomar
bostadsbidrag.tillberättigadsocialbidrag, ärsom

ungdomarför demarginaleffektemaframgårtabell 12.1 även attAv
törvärvsaktivitet be-öka sin ärhar chansenbostadsbidrag attmed som

for-månad ochkrtill 600uppgår 2boendekostnadentydande. Om per
disponibladenökarkr,000till 60krfrån 40 000ökarvärvsinkomsten

marginaleffekteninnebär ärvilketkr,000 attendast 6medinkomsten ca
å andrauppgårsocialbidragbostadsbidragtillalternativet ärOm70 %.ca

till 100 %.förvänsaktivitetvid ökadmarginaleffektensidan
detockså tilllederungdomartill attbostadsbidragetslopandeEtt av

sambandibostadsbidragetskefall kunnati vissautnyttjande avnusom
försvinner.värnpliktstjänstgöringmed

ochtrygghetarbetepolitik förEn199596:25iharRegeringen prop.
väsentligthögskolan. Det är attutbyggnadföreslagit enutveckling aven

studiervidare tillväljerungdomskullama attandelbetydligt större av
tillfler ungdomarstimulera atthögskolenivå. Föroch attuniversitets-

bostads-acceptabelharstudenternaväsentligtdetläsa vidare attär en
intekostnad kanrimligtillstudentbostäderpåBristsituation. annars,en

pådämpandeverkahögskoleortema,medelstoraochmindreminst i de
deharutredningartidigarelhögskolorna.ochuniversitetenexpansion av

förbetydelseharbostadssituationen storstudenternasframkommit att
högskolorochuniversitettillrekryteringförbredda basenmöjligheten att

mångahemorten. FörfrånflyttarstudenterMånga1993:85. somSOU
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kanske tidigare bott kvar i föräldrahemmet uppkommer då behovett av
skaffa sig bostad.att en egen

Även utredningen det nuvarande välatt systemet ärom generöstanser
kan det denna bakgrund finnas särskilda motiv förmot studenteratt utan
barn bör få ekonomiskt stöd till del boendekostnaden. Enligten ut-av
redningens mening det fördel, bl.a. från administrativär synpunkt,en om
stödet till studenternas boendekostnader kan samordnas med studiemedels-

skulleDet dessutom innebära den någotsystemet. godtyckligt valdaatt
åldersgränsen vid år29 i nuvarande ungdomsbostadsbidrag skulle för-
svinna. En samlad bedömning studenternas ekonomiska situation ochav
bostadskostnadens betydelse bör inom Förgöras översynenramen av
studiemedelssystemet. Utredningen har i denna fråga haft samråd med
kommittén för studiestödssystemetöversyn U 1994:13. Om medelav
från bostadsbidragssystemet föranvänds finansiera sådant stöd bliratt ett
besparingen mindre miljoner.600än

Enligt de generella tilläggsdirektiven Dir. 1994:23 skall kommittéema
åtaganden i vissapröva fall kan slopas helt. Utredningen kan konsta-om
de förslag utredningen for fram, fallertera att slopande bostads-ettav av

bidragen till hushåll barn i dennautan ram.
Med hänsyn till förslagets karaktär och särskild utredning behöveratt

för de studerande föreslårgöras utredningen slopandet sker först vidatt
årsskiftet 1996-1997.

12.3.2 Hushåll boendekostnadutan

Förslag: Bidragsbelopp överstiger boendekostnaden utbetalassom
De inte har någon boendekostnad blir därmed hellersom

berättigad till det särskilda bidraget för hemmavarande bam.

Utredningen utifrån bostadspolitiskagör utgångspunkter bedömningen
det särskilda bidraget integreradatt delär och viktig sådan ien en

bostadsbidragssystemet. ökarDet möjligheterna För barnfamiljer olikaav
storlek efterfråga goda bostäder. Utredningenatt denna funktionattanser
bör stärkas det skall krävas den fåratt det särskildagenom att som
bidraget också måste ha bostadskostnad. Det särskilda bidraget skallen
inte överstiga denna kostnad.
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utifrånträffsäkerhet degrad12.4 Högre av
mål sattssom upp

bidragsgrundandedenBegränsningar12.4.1 av
bostadsytan

enligtbidragsgrundande bostadsytan begränsasFörslag: Den
följande:

kvm90hushåll med bam1För max
kvm110hushåll med 2 barnFör max
kvm130hushåll med barn3För max
kvm150hushåll med barn4För max
kvm170hushåll eller fler barnmed 5För max

fastställs denbostadsyta dessahushåll medFör gränseröveren
fulla boendekost-boendekostnaden denbidragsgrundande attgenom

maximala bidrags-mellan dennaden multipliceras med kvoten
in. hushållBiytor räknas inte Förgrundande och bostadens yta.ytan

forumgängesrättsbam användsmed enbart ytgränsett somsamma
umgängesrättsbamvarje tillkommandehemmavarande bam. Förett

ökas med kvm.10ytgränsen
miljoner kronor.på årsbasis: 400Besparing

ljulikraft: 1996.Kan träda i

Bostadsbidragen syftar till underlätta förUtredningens bedömning: att
rimlig boendestandard. Vad gäller ytstandardenbarnfamiljer uppnåatt en

preciserats i form olika standardnormer.bostadspolitiska målenhar de av
innebär varje bam skalldessa 3Den ärgenerösa attmest norm somav
ligger också till grund förkomma erbjudas Dennaett eget normrum.

boendekostnadsgränsen beroende på antaletdifferentieringen den övreav
mening inga övertygande motiv tillbarn. finns enligt utredningensDet en

i betydande grad överstigerfortsatt subventionering bostadytorav som
utifrån inkomstfördel-denna Enligt uppskattningar gjorda SCB:snorm.

giftasammanboendeningsundersökning hade deför år 1993 %15 avca
kvm.bostadsbidragstagama med barn bostadsyta 150 Föröverstegsomen

begränsningde ensamstående motsvarande andel %. de5 Envar ca av
till viss del bidra tillsubventioner går till bostadsytor kan ävenstorasom

utnyttjas effektivt.bostadsbeståndetatt mer
bidragsberättigade bostadsytan be-flertalet våra grannländer denl ärav

förenk-jfr Sverige har hittills ytstandardengränsad tabell 8.1. I av
differentiering finnslingsskäl indirekt via denendast begränsats som av

uppgifterden boendekostnadsgränsen. inhämta bostadensAttövre ytaom
relativt okomplicerat. hem, vilka iemellertid administrativt Förär egna

beröras begränsningen, finnsförsta hand kan förmodas komma att av upp-
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gifter tillgå via fastighetstaxeringsregistret. För bostads- och hyresrätteratt
kan eventuell reducering den bidragsgrundande bostadskostnadenen av
beräknas utifrån uppgifterde bostadens bidragstagama fort-ytaom som
sättningsvis bör åläggas i sambandlämna med ansökan bostads-att om
bidrag.

Bidragstagare i mindre kommuner bor ofta i hem. Flera dessaegna av
har jämförelsevis bostadsytor i förhållande till bamantalet. dessaFörstora
innebär förslaget bidragsbeloppen jämfört med för-sänks nuvarandeatt
hållanden. hushållskategori får den relativa förändringenDen störstasom

giftasammanboende med bam.lär
Mot denna bakgrund utredningen den bidragsgrundandeattanser

bostadsytan bör begränsas. Utredningen bör fastställasatt ytnonnenanser
utifrån tolkning till3 bostadsyta. någonOmgenerös omsatten av norm
form bostadsbidrag fortsättningsvis kommer utbetalas tilläven attav
hushåll barn föreslår utredningen den bidragsberättigade bostads-utan att

för dessa begränsas till kvm.70ytan

differentiering12.4.2 Regional den övreav
boendekostnadsgränsen

Förslag: boendekostnadsgränsen sänks med krDen 500 för allaövre
utanför Stor-Stockholm och Stor-Göteborg.
Besparing på årsbasis: miljoner kronor.250
Kan juliträda i kraft: 1996.1

Utredningens Motivet till differentieringbedömning: den den övreav
boendekostnadsgränsen beroende på finnsbamantalet i bostads-som
bidragssystemet, förbättra hushållen möjlighet efterfrågaär att att en
bostad tillanpassad hushållets storlek. riktlinjerDe liggerärsom som
bakom differentieringen baseras på den s.k. 3 innebär hus-ytnonn attsom
hållen bör beredas möjlighet erbjuda varje barn Somatt ett eget rum.
framgår diagram finns emellertid12.1 regionala variationer vadstoraav
gäller de hyror betalas för lägenhet viss storlek. För nonnal-som en av en

trerumslägenhet byggd efter år 1950 och med genomsnittlig hyresnivåstor
för regionen i fråga, uppgår variationen mellan, å sidan Storstockholmena
och Stor-Göteborg, å andra sidan övriga riket, till mellan 400-800 kr per
månad beroende på årgång.
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årshyra i olika regioner,kvadratmeterDiagram Genomsnittlig12.1 per
3 kökochrum

Kronor kvadratmeterpor
850

800-

700

650

600-

550-

5°°I IIIIII I
1986-19931981-19851971-19751976-19801961-19701951-19601941-1950-1940

Färdigstållandeár
ÖvrÖvr kommunerkomm.Stor-Göteborg störreStor-Stockholm

Källa: Statistiska centralbyrån.

lägrehyresnivån inom varje åldersgrupp 10 %och medI är utan-att ca
bidragstagama i dessa regioner möjlighetför Göteborg och Stockholm har

hushåll i storstadsregionema. Tiofå bidrag för bostadsytor änstörreatt
månadskostnad på ungefär kr.500procent motsvarar en

boendekostnadema utanför storstadsregionema reflekteraslägreDe även
finns bostadsbidragstagamas boendekostnader.i den statistik översom

bostadsbidragstagare med boende-framgår tabell andelenSom 12.3 ärav
ochboendekostnadsgränsen högre i Stockholmkostnader denöver övre

övriga riket.Göteborg jämfört med
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bostadsbidragstagam med boendekostnader denTabell 12.3 Andel över övre
1995majboendekostnadsgränsen

ProcentRegion

27Stor-Stockholm
37§tor-Göteborg

invånareOvriga 75 000 17kommuner, över
20under 000 invånareKommuner 75

från bostadsbidragsregisterbearbetad utredningen.Källa: Statistik RFVzs av

i olika delar landet skall ha likvärdiga möjlig-hushållFör att av mer
bostad avpassad efter hushållets storlekheter efterfråga är äratt somen

differentieras. många lön-det rimligt boendekostnadsgränsema Föratt
offentliganställda, löneläget ungefär detsamma i storstads-ärtagare, t.ex.

någon kompensation viaregionerna i övriga riket. får därmed inteDesom
lönerna för det i storstadsregionema.högre kostnadsläget

regional differentiering kan till viss del motverka de övrigaEn sägas
delregionalpolitiska minskar de komparati-satsningar Degörs. en avsom

fördelar kostnadsläge regionerna utanföri form lägre stor-ett somva av
mening emellertid intestäderna har. Enligt utredningens syftet medär

bostadsbidragssystemet fungera regionalpolitiskt instrument. Denatt som
kostnaderna för bostadsbidragen ställerbeslutade sänkningen krav påav

olika roller tänktstarkare renodling de fylla.systemet är attsomen av
därför träffsäkerheten utifrån de målDet väsentligtär att sattssom upp

förbättras.

12.4.3 Individuella inkomstgränser

nuvarande inkomstgränsen, för barnfamiljerFörslag: Den som
fr.o.m. år uppgå till kr,kommer 117 000 mednästa ersättsatt
individuella inkomstgränser för ochden sökande den medsökande. På
hushållsnivå tillbör inkomstgränsema beloppsummera samma som
i giftasammanboendenuvarande För blir därmed desystem.
individuella 58 500 kr. För ensamstående blirgränserna gränsen

kr, densamma i nuvarande117 000 dvs. gifta-Försystem.som
sammanboende fördelas barnens inkomster lika mellan makarna.

på årsbasis: miljoner kronor.Besparing 300
Kan juliträda i kraft: 1 1996.

Syftet med bostadsbidragssystemet fungera bostads- ochär att som
övrigt konsumtionsstöd bärkraft i förhållandetill hushåll med låg tillegen
försörjningsbördan inkl. bostadskostnaden. Så reglerna i dag är ut-som
formade fungerar bostadsbidraget dock subvention till demäven som en

väljer minska arbetstid. Till viss del ligger detta linjesin väl iattsom
med den familjepolitik bedrivs i övrigt. småbarnsföräldrar har t.ex.som
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lagstadgad minska sin arbetstid till timmar i30 veckan. Genomrätt att
den subventioneringen minskad arbetstid, bostadsbidragssystemetav som

upphov till, ökar föräldrarnas möjligheter utnyttja denna rättighet.attger
Enligt utredningens mening intedet dock, minst bakgrund deär mot av
kraftiga neddragningar måste inom bostadsbidragssystemet,görassom nu
inte rimligt via bostadsbidragen subventionera minskningarävenatt av
arbetstiden till nivåer,mycket låga under halvtid. de fall någonlt.ex. av
föräldrarna har valt hemma med barnen heltid, hushålletsäratt vara
totala omkostnader oftast de skulle hadessutom lägre varit bådaän om
föräldrarna i stället förvärvsarbeta. Samtidigt fårvalt de betydligtatt ett
högre bostadsbidrag likvärdigt hushåll där makarnaän ett t.ex. en av ar-
betar heltid och den andre halvtid. hushållskategoriDen relativt settsom
kommer beröras införande individuella inkomstgränsenatt ettmesta av av

giftasammanboende med barn jfr fördelnings-analysemal i bila-är
3.ga

subventioneringenDen nuvarande låg förvärvsaktivitet har ocksåav
jämställdhetsaspekter. många föräldrarFör kan i nuvarande system en
direkt privatekonomisk förlust uppkomma de vill frånövergåt.ex.om
hemarbete till förvärvsarbete halvtid se tabell 12.4. Med individuella
inkomstgränser blir reduktionen bostadsbidraget betydligt mindre, jäm-av
fört med nuvarande för de föräldrar söker sig på arbets-system, utsom
marknaden. Bostadsbidragssystemets bidrag till de höga tröskeleffekter

de föräldrar vill börja förvärvsarbeta minskar betydligt.möter,som som

Tabell 12.4 Privatekonomiskt utbyte halvtids förvärvsarbete år:krav perförälder med 3 barn den föräldernsandre inkomst 240 000är kr-

Med nuvarande Med individuella
fribeloppsystem

Inkomst 65 000 65 000
Skatt inkl. egenavgifter -20 200 -20 200
Bamomsorgskostnader -30 000 -30 000
Resekostnader -3 900 900-3
Minskat bostadsbidrag -13 000 300

Nettoinkomst från
förvärvsarbete 100-2 9 600

Inom flera delar socialförsäkringssystemen har förändringarav genom-
förts eller på genomföras innebär den s.k. arbetslinjenär väg att attsom
förstärks. Det då rimligt bostadsbidragssystemet förändras iär ävenatt en
riktning innebär de samlade tröskeleffektema för de villattsom som
börja förvärvsarbeta minskas.

Mot denna bakgrund föreslår utredningen individuella inkomst-att
införs.gränser

För den ensamstående blir idet praktiken inte blir någon förändring
jämfört med nuvarande gifiasammanboendeFör där årsinkomstensystem.
för någon understiger storleken på den individuella inkomst-av vuxna

blir58 500 kr däremot bidragsbeloppetgränsen lägre vad detän är
i dag. I gengäld blir det privatekonomiska utbytet inkomstökningarav upp
till denna nivå, vad i dag.större än är
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medföräldrarförBostadsbidrag umgängesrätt12.4.4

umgängesrättsbambostadsbidrag forfårenbartDeFörslag: gessom
boendekostnads-det nedre.boendekostnaden imed %bidrag 50 av

deersättning.utgår ingen Förintervalletdetintervallet. I övre som
umgängesrättsbarnhemmavarande ochbådeförbostadsbidragfår
umgängesrättsbamfor varjeboendekostnadsgränsenhöjs den övre

för varjehöjningenhälften såbeloppmed är stortett somsom
hemmavarande barn.ytterligare

utgåbostadsbidragskallenbartmedTill föräldrar umgängesrätt en-
minststorlek 40kök ochochpå minstbostäder 2bart för enrum

kvm.
kronor.miljoner300på årsbasis:Besparing

juli 1996.kraft: 1träda iKan

rimligtmening detutredningensEnligt är attbedömning:Utredningens
förlägreersättningsnivåemaoch sättsboendekostnadsgränsema um-

tillfälligtvisendast vistasbarnetbostäder därdegängesrättsbarn. I
inivåhögapåstandardennödvändigtvisintebehöver somsammavara

utgå för barnkanstödetsamladebostad.huvudsakliga Detbarnets som
stödet begränsatsefter detblirpå åtskildaföräldrar bor attävenvars
bor tillsammans.föräldrarutgå för bamkandet stödstörre än varssom

maji42 500enbartbostadsbidragstagare med umgängesrättAntalet var
med både hemmavaran-bidragstagare000Till detta kommer 32år 1995.

bostadsbidragen tillförKostnadernaumgängesrättsbam.de och um-
barnetdet kravetdrastiskt efterökatgängesrättsföräldrar har attatt

dagarminst 60medföräldernvistas hos umgängesrätt togsskulle per
standard.bostadens Enpånågra kravställs inte längrebort. Dessutom
bostadsstan-bidragsberättigadkrav på minstaochersättningsgradlägre ett

kostnadsutvecklingen. Dessutomför bromsamotiveraddard även attär
skenseparationematill s.k.incitamentenförändringardessainnebär att

minskar något.
till kravetkommit frambakgrunddennaUtredningen har attmot
ersättningsnivånliksomåterinförasmåstelägenhetenminsta storlek på att

vistelsetidbarnskravutredningenbehöver sänkas. Däremot attanser
finns.kontrollsvårighetergrund delämpligt påmindreär somav

umgängesrättsföräldrarna stimu-skäl viktigtmångadockDet attär av
och barnets behovJämställdhetsskälsina bam.till kontakt medleras av

umgängesrättsföräldramatalar förbåda föräldrarnafå umgås med attatt
ökar riskenbostadsbidrag.till Dessutomfortsättningen bör hai rättäven
bostadsbi-tillsocialbidragenkostnaden påför övervältring rättenomav

umgängesföräldrar hardeförBostadsbidragendrag helt bort.tas som
utred-miljoner kronortotalt 50minska medberäknassocialbidrag omca

genomförs.förslagningens
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åtgärderTillfälliga kostnadssänkande under12.5
halvåretandra 1996

framhålla tillgälliga åtgärder inte baraUtredningen vill inledningsvis att
administrativa hanteringen ocksåmedför i själva den kansvårigheter utan

leda till kan skadas den ryckighetförtroendet för systemetatt genom som
inte funnit några andra inomuppstår. Utredningen har dock sätt att ramen

för regeringens krav hälften be-bostadsbidragen uppfylla att av
halvåretsparingen skall andra 1996.avse

inkomstprövningssystemoch i kraftträdandet för kanl med ett nyttatt
övriga besparingsförslagenske först januari och flertalet deden 1997l av

inte behöver särskilda åtgärder vidtas förheller får full effekt under 1996
förklara besparingsbetingen under 1996. bostadsbidrags-Inomatt ramen

tillfälliga åtgärder utredningenblir det då frågansystemet somom anser
Lösningar borde sålundakommer besvärliga och förklara. i förstaatt vara

Utredningen förhand sökas utanför bostadsbidragssystemet. emellertid
fram några allt visar sig nödvändigt tillfälligtförslag det trots attom
åstadkomma besparingar.

12.5. för inkomstprövningl Gränsen

Förslag: för inkomstprövning tillfälligt.Gränsen sänks
Besparing halvår: Sänkning från tillll7 000 110 000 ger
150 miljoner kronor.

sänkningUtredningens inkomstgränsenbedömning: En med 7 000av
kr innebär med inkomsterendast hushåll kr110 000 berörsöveratt av

Åtgärdenden tillfälliga bidragsminskningen. kan därför förmodas ha en
fördelaktig fördelningsproñl. Bidragsminskningen för hushåll med in-
komster blirinkomstprövningsgränsen emellertid densamma för alla.över

Från administrativ vissa problem uppstå.synpunkt kan De hushåll som
har uppgivit deras inkomster ligger under för inkomstpröv-gränsenatt
ningen har inte haft anledning exakt inkomstuppskatt-göraattsamma en
ning hushåll inkomster ligger inkomstprövningsgränsen. Deöversom vars
bör därför erbjudas möjlighet inkomma med inkomstuppgift. Detatt en ny
innebär bl.a. storleken tillfälliga kostnadsminskningenden blir svåratt

beräkna. också tveksamt det frånDet administrativ synpunktäratt ärom
möjligt genomföra denna förändring redan fr.o.m. den julil 1996.att

Risken för övervältring socialbidragenpå förefaller emellertid att vara
begränsad jfr bilaga 3.

6 15-1307
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bidragsberättigad boendekostnadAndel12.5.2 av
ersättssom

andel bidragsgrundande boendekostnadFörslag: Den ersättssomav
respektive tilltill 50 %sänks tillfälligt från % 70 % 45 %75t.ex.

för besparingen skallantal procentenheter krävseller med det attsom
erfordras.uppgå till det belopp som

miljonerprocentenheter 300 kronor.halvår:Besparing 5 ger

begränsning ersättningsandelarna ibedömning: EnUtredningens av
till minskning bidragsbeloppenupphovbostadsbidragssystemet en avger

bland de bidragsberättigade hushållen jfrfördelar sig relativt jämntsom
administrativ synpunkt relativt enkel åtgärd.bilaga från3. Det är även en

in. Eftersom inte förändrassamlasuppgifter behöverInga gränsernanya
förutsättningar legat till grunddesker i princip ingen förändring somav

innebär också den totala kost-uppgiftslämnande.för hushållens Det att
erforderligaförhållandevis lätt säkerställa.nadsminskningen Denär att

utifrån besparingsbehovkan beräknas densänkningen procentsatsenav
ñnnas.kommer attsom

boendekostnasintervallenVarje båda med procentenhetersänkning i 5
halvårsbasis beräknad besparingupphov till på uppgår tillsom cager en

miljoner kronor.600

boendekostnadsgränsenNedre12.5

höjs för giftasamman-boendekostnadsgränsennedreFörslag: Den
boende med bam.

miljoner kronor vid höjninghalvår: 200Besparing l25 en
kronor.

nedre boendekostnadsgräns i likhetHöjdbedömning:Utredningens är,
ersättningsandelen från administrativ synpunkt enkelsänkningenmed av

det rimligt möjlig-hushåll med tvååtgärd. I störreär att anta attvuxna
boendeutgiflen till viss nivå.hand stå förfinnsheter att upp enegen

Åtgärden boendekostnader-hushåll med de lägstainnebär också det äratt
bidragsminskningen. analyserrelativt Defår den störstasett avna som

socialbidragen genomförts indikerarför övervältring pårisken som
uppnås påtaglig förbesparing riskemellertid i förhållande till den somen

jfr bilagasocialbidragsberoende 3.tillfälligtökat
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12.5.4 Beloppsmässigt lika sänkning för allastor

Förslag: bidrag utbetalasDet sänks tillfälligt med be-som samma
lopp för alla bidragstagare. Alla bidragstagare bör dock få behålla
minst 100 kr.
Besparing halvår: kronor i månaden100 300 miljoner kronor.ger

Utredningens Tillfälliga sänkningarbedömning: bidragsbeloppet iav
syfte minska utgifter för statskassan kan komma upplevasatt att som
orättvisa. beloppsmässig sänkningEn lika för alla kan möjligenstor
komma upplevas mindre orättvis andra tillfälliga åtgärder.änatt som
Detta eftersom alla i absoluta tal räknat berörs i utsträckning. Settsamma
i relation till de olika bidragstagamas inkomster kommer dock effekterna

bli olikaatt stor.
Åtgärden emellertid mycket enkel administrativ synpunkt.är Dess-ur

innebär den inga hushåll faller enbart på grundutom även att systemetur
den tillfälliga åtgärden.av

12.6 Alternativ befunnits mindre lämpligasom

Ett exempel på besparing befunnitsövervägts mindreen som men som
lämplig genomföra reducera det särskilda bidragetatt är för hem-att
mavarande bam. bidrag harDetta karraktären inkomstprövat barn-ettav
bidrag. Det bakgrund den sänkningär, barnbidraget och denmot av av
successiva avtrappningen flerbamstillägget, genomförs fr.o.m. årav som
1996, enligt utredningens mening lämpligt reducera denna kompo-att

i bostadsbidragssystemet.nent
Ett alternativ höja avtrappningen bidragstagamasannat är att mot

inkomster. Motiven till utredningen avvisat alternativ har utvecklatsatt
i kapitel under rubriken lncitamentsaspekter.närmare 10

Nyblivna föräldrar har föräldrapenning underrätt sammanlagtatt ta ut
månader.15 Därav ersättningen under månader12 densammaär försom

sjukpenningen och för de resterande månaderna3 60 kr dagen, denom
s.k. garantinivån. Vissa familjer hela sin föräldrapenning i direkttar ut
anslutning till barnets födsel, eller adoption. Andra väljer för-att ta ut
äldrapenning på deltid, exempelvis fjärdedels, halva eller fjärdedelstre
dagar, 5 dagar i veckan,7 vecka, månad Iblandav etc.varannan varannan
kan syftet med deltidsuttaget kunna behålla sin anknytning tillattvara
arbetsmarknaden, ibland minska inkomstbortfallet till följdatt attav
föräldrapenningen lägre lönen medan syftet iär andra fallän är att,

sprida ersättningen, förlänga den tid föräldrarnaatt kanutgenom som
hemma med barnen.vara
Deltidsuttagen påverkar den bostadsbidragsgrundande inkomsten. För

hushåll arbetar under den tid föräldrapenning inte blirtassom utsom
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hushållbostadsbidragen lägre. Förföljaktligenochhögreinkomsten som
hemmadeltid for kunnapåföräldrapenningväljer att stannaatt ta ut

fallfyller i många 30 %ochhögreblir bostadsbidragenlängre ut ca av
inkomstforlusten.

deltid ändrarföräldrapenning påhushålldel deEn uttarsomav
förnyad ansökanfalldå i mångaofta ochrelativt ävensina göruttag om

Blandförsäkringskassan.merarbete förvisstorsakarbostadsbidrag. Detta
bo-beräkningen denviddiskuteratsskäl har detdetta attannat avav

från föråldra-schablonmässigt utgåstadsbidragsgrundande inkomsten att
för sådanhela dagar. Ettmedpenningen alltid argumentannattas ut en

subventioneraskallbostadsbidragen intehar varitFörändring att en
hemma mednyblivna föräldrarvilkenperiod underförlängning den ärav

sina barn.
föräldrarnade fallbara sikteschablonregel när tar utEn tarsom

verkningslös,bliriskerarföräldrapenningkvartshalv ellerkvarts, tre
för-på såsubventioneringenminska sättåtminstone avsikten är att avom

naturligtvisinföras skulleregelsådanföräldraledigheter. Skullelängda en
dag, ellertillövergåföräldrapenninghalvde utatt tatog ut varannansom

fall utformas så deti såregel börmotsvarandevecka attEnetc.varannan
IZ-måna-underföräldrapenningenhelaschablonmässigt tas utantas att

följande diskussionenförlossningenadoptionen. Dendersperioden efter
föräldrapenningprincipigällerutgår från detta fall, även uttag avmen

under del dag.av
försäkringskassansminskaschablonregelförArgumenten är atten

förlängningar för-subventioneraundvikaadministration och attatt av
genomföraocksåemellertidäldraledigheten. finns attDet argument mot

för-finns det,det förstaden föreslagna förändringen. För nämnts,som
föräldraförsäk-inte utnyttjardedagararbetar under deäldrar somsom

den bo-vid beräkningenorimligtringen. dem skulle detFör att avvara
schablonmässigt påföra för-dessutomstadsbidragsgrundande inkomsten

skulle den före-det andraarbetat.för då de Föräldrapenning de dagar
bostadsbidraget skall beräknasprincipenregeln innebäraslagna attatt

frångicks.ekonomiska situationaktuellafamiljensutgångspunkt frånmed
någon be-nödvändigtvis medförahellerintedet tredje skulle denFör

för familjer väljerinkomstenbostadsbidragsgrundandesparing. Den som
den faktiskanämligen bli lägreskulleföräldraledighetsin änförlängaatt

föräldrapenning schablon-månaderefter deför tiden 12inkomsten som
väljer förlängaföräldrarResultatet förskulle påföras.mässigt attsom

bli bostadsbidragskulle lägrehjälp deltidsuttagföräldraledigheten med av
bostadsbidragunder månader och högre12nuvarandeenligtän system

därefter.
kommermånga ansökningarmedadministrativa besvärenDe att

bostadsbidrag medpreliminäraförslag införautredningensminska attom
tillfällig sänkningDärigenom kommergenomförs.slutlig avräkning aven

bostads-definitiv förlustmedföraanmäls inteinteinkomster att avsom
incitamentenminskari efterhand.slutregleras Deteftersom debidrag, att

preliminä-betala deFörslagetansökningar.förnyadein med utkomma att
ytterligare minskahundratal kronor skullei jämnabostadsbidragenra
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motiven ansökningar vid små inkomstföränd-komma in med förnyadeatt
ringar.

bakgrund utredningen inte funnit det lämpligtnämnda harMot ovan
föreslå bostadsbidragsgrundande inkomstdet vid beräkningenatt att av

föräldrapenningschablonmässigt skall sker med helaatt uttagantas av
dagar eller direkt anslutning till födseln, eêler adoptionen.i
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13 ÖrfattningskommentarF

Förslaget till lag ändring i lagen 1993:737om
bostadsbidragom

Såsom har framhållits vid författningsförslaget dettaär en samman-
ställning lagtexter avseende möjliga förändringar och inte i sigav ett
förslag från utredningen vilken kombination förändringar börom av som
väljas. denFör frågan den jämförande bedömningen olika alternativav-
med hänsyn till ekonomiskt utfall och andra faktorer hänvisas i stället-
till betänkandets huvudtext.

Lagförslagen redovisas förslag till ändringar i den gällandesom
bostadsbidragslagen. Utredningens förslag till för inkomst-nytt system
prövning innebär emellertid så genomgripande förändring regelver-en av
ket det i synnerhet också fleraatt de övriga förslagenom av- genom-
förs kan behöva behovetövervägas överskådlighet och tydlighetom av-
motiverar bestämmelserna sammanställsatt i helt lag.en ny

l§

Bostadsbidraget föreslås fortsättningsvisäven bestå dels bidrag tillettav
bostadskostnad, dels särskilt bidrag för hemmavarandeett bam. Be-
träffande den sistnämnda delen föreslås dock, såsom framgår den13av
ändringen det särskildaäven bidragetatt för hemmavarande barn skall
knytas till bostaden och kostnaderna för denna. Kravet på bosättning,an
beträffande vilket utredningen inte föreslår någon ändring, har kommente-

i avsnitt 7.2.rats

1a§

Den föreslagna paragrafens första stycke innehåller helt kortnya en
presentation vilka huvudfaktorer till bostadsbidragavgör rättenav som
och bidragets storlek. andra stycketl den principen bidragetanges attnya
fastställs först inkomst och andra bidragsgrundandenär faktorer kändaär
definitiva, och det bidrag betalas dessförinnanatt ut preliminärt.ärsom
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2§

änd-övriga föreslagnamedochi1-3punkterna ärunderDeñnitionema
definitionensärskildadentordehelleraktuella. Inte avinte längreringar
preciseringbehövsställetsyfte. Inågottjänapunkten 5 avmakar i en

§§.och 16infört i lOföreslåsbostadsytabegreppet som
Standard.SvenskiboareadefinitionenvaltsharHär

4§

harinkomstbidragsgrundandeingå iskallVadstycket:Första som
till dentilläggavseendepunkteroch 12. Dekapitlen llikommenterats

överförtsharsådanabehandlas därinte ärtaxerade inkomsten somsom
inkomsttill denAnknytningenlagen.gällandefrån den somoförändrade

ochavstämningeninnebärinkomsttaxeringsförfarandet attfastställs i
beskattningsår,alltidbidragetslutliga görsdet somfastställandet perav

formitilläggsakensiliggafår attnaturkalenderår. Detnormalt är anses
skulle ha skettsåperiodiserasskallintäkterskattepliktiga omicke somav

fingeradl-i formtilläggskattepliktiga, ochvarit atthadeintäkterna av
paragrafenföljandeenligt denförmögenhetsavkastningschabloniserad

föimögenhetstaxeringen,gäller förbeskattningsårdetbelöpa somanses
förbeskattningstidpunktenutgångkalenderår utgördetdvs. vars

fönnögenheten.
nivå förvissavdragåterläggning överRegelnstycket:Andra enavom

närstående-medkompletteraspensionsförsäkringnärståendeseller enegen
kommunalskatte-ifåmansföretagsreglemafrånhämtatsvilkendefinition,

lagen.

5§

kapiteli 12.kommenteratsharförmögenhetsinnehavBeaktandet av
förmögenhetstaxeringen,vidreglernagällertidpunktrelevantfrågal om

dvs.beskattningsåretutgångenvidinnehavetinnebär detvilket åratt av
avgörande.kalenderåret ärsom

6§

tolv-till 4 §. DenöverfördaföreslåsförvärvsinkomsttillTilläggen
beviljas kommernormaltbidragpreliminärtvilkenmånadersperiod för

ochavstämningenbeskattningsåret,avvika frånregelmässigt menatt
beskattningsår. Vidalltidbidragetslutligafastställandet det görs perav

emellertidkanbostadsbidrag ävenupphörandeochnybeviljning av
samtligabeskattningsåret. Iavvika frånslutliga bidragetför detperioden
slutligavid denochinkomstuppskattningenpreliminäravid denfall både

beskattnings-fördeladlika överinkomstenskallavstämningen varaanses
skullesituationeruppkommandeEventuellt säregnamånader. somårets
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med avseenderesultat materiellt fåroskäligttill uppenbartkunna leda ett
hjälpinkomstberäkningen lösas medandra reglerpå denna liksom avom

undantagsregeln i 9den generella

7§

den föreslagnagrundstycket behövsFördelningsregeln i tredje av
och §§.se 8 13för makaruppdelningen inkomstgränsenav

8§

individuellt for makar.beräknasföreslåsBidragsgrundande inkomst även

9§

i före-i förslaget §. Denbetydelse regleras 5Förmögenhetsinnehavs
generell möjlighetinkomstberäkningenslagna undantagsregeln för ger en

beräkningsbestämmelser.frångå lagensi mycket speciella situationeratt

10§

storleksbegränsningstycket innehållerföreslagna femteDet en somnya
umgängesbam.s.k. Begreppetgäller till bostadsbidrag förrätten

bostadsyta definieras i 2

13§

iför makar har kommenteratsFörslaget individuella inkomstgränserom
formför det första bostadsbidrag ikapitel innebärl2. Sista meningen att

hemmavarande bam inte längre skalldet särskilda bidraget för utgesav
andra hand kan regelntill bostad. Iinte har någon attegenpersoner som

för sammanlagda bostads-detbostadskostnadema den gränsenutgör övre
låga bostadskostnader fårbidraget har mycketleda till den ettatt som

hemmavarande bam.reducerat särskilt bidrag för
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§14

0‘rsta—tredje styckena: de bostadskostnadsgränsemaF sänks med 500övre
för belägna i kommunerkr bostäder inom Stor-Stockholm och Stor-utom

Göteborg, avsnitt 12.4.2.se

15§

Andra stycket innehåller begränsning i tillförslaget till bostads-rätten
bidrag till den del begränsningengrundas på s.k. umgängesbam, hän-som
för sig till bestämmelserna bostadskostnader. har kommenteratsDettaom
i avsnitt l2.3.2.

16§

Begränsningen bådeden bidragsgrundande bostadsytan, den generellaav
regeln i första stycket och den skärpta begränsningen med avseende på
s.k. umgängesbam i andra stycket, har kommenterats avsnitti 12.4.3.

21§

ansökan bifalls betyder det preliminärt bostadsbidragNär kommeratten
utgå under därefter krävshögst tolv månader, ansökan. Beslutatt en ny
slutligt bostadsbidrag då ofta inte hunnit fattashar för någon delom av

perioden från den förra ansökningen, därför taxering inte haratt ännu ägt
sökande själv kan däremot normalt känna till, eller iDen antas vartrum.

fall ha relativt hur utfallet i fråga inkomstergod bild blir ien omav,
förhållande till den tidigare gjorda uppskattningen. i föreningDetta ——
med det för varje bidragsperiod obligatoriskt följer avstämningatt moten
verklig inkomst bör förbättra precisionen i inkomstupps-ägnat attvara-
kattningen i den ansökningen.nya

Huvudregeln för retroaktivitet föreslås ändrad så någon tillrättatt
bostadsbidrag för tid före ansökningsmånaden inte skall ñnnas.

21 aoch 21 b§§

Paragrafemas innehåll har kommenterats i kapitel ll.
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21c§

dessförinnan i sinbostadsbidrag haruppburit preliminärtDen harsom
bostaden, bostadskostnadema ochhushållet,uppgifteransökan lämnat om

tid det preliminära bidraget hardenoch har underuppskattad inkomst,
ändringar. slutligt bostadsbidraganmäla Närutbetalats haft skyldighet att

sökanden lämnardetta krävasskall bestämmas bör det nyttatttrots
för bidragsberäkningen,betydelseeller bestyrker de uppgifter ärsom av

skriftväxling härvid måste ske tjänar delsfor förfluten tid. Den somnu
definitiv försäkranskall positiv,det syftet lämnabidragsmottagarenatt en
inte går rutin-uppgifter, sådanatäcker alla relevanta även attsomsom

samtidigt den handling sändsmässigt register,inhämta från är sommen
återsänds bidrags-undertecknas ochfrån försäkringskassan ochut avsom

vilka uppgifter kassan harnödvändig underrättelsemottagaren omen
inhämtat avstämningen.från håll förannat

bostadsbidraget betalatsEftersom redan haravstämningen sker när ut,
på dettapreliminärt bidragsmottagarens medverkanbidrag, är sta-som

dium så enkelt förut-inte garanterad på densätt när utgörett som en
sökt ersättning. behövs därförsättning för utbetalningen Det enav en

i eller avseende bristerregel for det fall bidragsmottagaren ett annatatt
fråga uppgifter för inkomstavstämningeni skyldighet lämnasin attom

bostadsbidraget.och bestämmandet slutligadetav
bostadsbidrag har beviljats detta efterpreliminärtDen har uppburitsom

inkomst,i uppgifter, bl.a. uppskattad dåansökan lämnathaatt om som
naturligtvis presumtion for sådanhar godtagits. därförfinnsDet atten en

bostadsbidrag. hindrar inteockså berättigad till slutligt Dettaär attperson
uppskattning föreskrivsdet kan situationer där den iförekomma som

bostadsbidraginget slutligt skall utgå.paragrafen leder till beslutett att
inte avhörsvanligaste bli bidragsmottagaren och detDet fallet torde attatt

taxeringsuppgifter,slutliga bidraget utifrån under antagandebestäms att
inga vad uppgivits i den ursprungligarespektive inga utöver som-

tillägg därutöver finns.ansökan inkomster eller-

21d§

Paragrafen i kapitelhar kommenterats 11.

22§

frånBestämmelsen kvittning Överförd 28ärom
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24§

anmäla ändrade förhållanden föreslås fåskyldighetBestämmelsen attom
omfattar.omständigheter den Vilkagenerell lydelse i fråga vilkaomen

måste klart för bidragsmot-omständigheter har betydelsede görasär som
framför allt via de blanketterredan vid ansökningen,tagaren som

uppfyllas,Anmälningsskyldigheten kunnaanvänds. utöver genomavses
det förenkladeleder till beslut,formlig anmälan sättnyttetten som

redovisas i kapitel ll.som

2s§

gällai tillämpliga delar reglerBeträffande avgift och skallränta samma
iöverskjutande skatt uppbördslagen.i fråga kvarstående ochomsom

29§

beslutsförhetsregel, kopplad till detAndra styckets särskilda ärsom nu
utgår.i vilket återkrav exceptionell åtgärd,gällande ärsystemet en

29a§

till taxeringeninkomstberäkningens direkta knytning behövsPå grund av
omprövning vid taxeringsändring. möjlighetmöjlighet till Dennaen

bidragsmottagaren, inteförfogande endast for detföreslås stå till
särskild framställning inom frånberoendeallmänna, och ettav envara

taxeringsändring laga kraft.beslutetdet att vannom
olika delarna har behandlats iIkraftträdandetidpunkterna i de

betänkandets huvudtext.
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Verkställighetsföreskrifter

1993:739bostadsbidragsförordningenRiksförsäkringsverket är genom
verkställighetsföreskriftermeddelabemyndigat att om

ansökningsförfarandet,
inkomst,bidragsgrundande

storlek,bidragetsberäkning av
storlek,bostadskostnadensberäkning av

bostad,upplåtarensdelbostadengäller utgörvad när avsom
hushåll,fleraförellerandra handihyrs ärut genensam

anmälningsskyldighet,
bidrag.utbetalning av
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Direktiv m.m.

Dir. 1995:65Kommittédirektiv

Översyn bostadsbidragssystemetinominkomstprövningen m.m.av

aprilregeringssammanträde den 18 1995Beslut vid

Sammanfattning uppdragetav

inkomstpröv-forsärskild utredare tillkallasEn göra översynatt aven
from. deni syftebostadsbidragssystemetningsreglema inom attm.m.

utgittsökningen medbegränsning 500ljuli 1996 åstadkommal aven
miljoner kronor.

Bakgrund

mycket markant under debostadsbidrag har ökatKostnaderna for senaste
miljoner kronor.totala utgifterna 752åren. Budgetåret 198990 de 2var

kostnaderna till miljonerbudgetår beräknas 9 000innevarandeFör ca
kronor.

högamed arbetslöshet, medekonomiska situationen högDen räntor
självfallet bidragit tillbostadskostnader hardärav föranledda högre m.m.

kompensatoriska förändringarhar ökat. Vissakostnadernaatt av
kostnadsökningar gjordes också i samband medlett tillregelsystemen som

årskattereforrnen 1991.
överförandetkostnadsökning skett efter detkraftig harYtterligare aven

januari samband därmedtill den 1994. Ikostnadsansvaret 1totala staten
beräknad aktuell inkomstmed prövninginfördes motett system en

med inkomstprövningtidigare tillämpadei stället för det systemet mot en
inkomst.taxerad

Uppdraget

nödvändigt kraftiga utgifts-statsñnansiell det denUr synpunkt är att
bryts. Regeringen har i komplette-ökningen inom bostadsbidragssystemet

förringspropositionen särskild utredare tillkallas snabbtangivit attatt en
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förändringar nödvändiga föråstadkomma de minska utgifternaär attsom
inom bostadsbidragsområdet med 500 miljoner kronor för helt1 år. Ut-
giftsbegränsningama fr.o.m. juli Utredningenskall gälla den 1996. skalll

innefatta inkomst vid prövningbland beräkna tillsättet rättannat att av
fram tillbostadsbidrag. Skulle inte komma systemförändringaröversynen

regeringen vidtaden avsedda besparingen andra åtgärderattsom ger avser
så besparingen uppnås. Möjliga förändringar därvid ändrade in-äratt

bidragsbeloppkomst- och bostadskostnadsgränser, borttagandesamt ett av
bostadsbidrag för ungdomar bam.utan

Resultatet utredningsarbetet skall redovisas den l oktobersenastav
1995.

regeringens direktivutredningsarbetet gäller till samtligaFör kommit-
redovisningtéer och särskilda utredare regionalpolitiska konse-avom

prövning offentligakvenser dir. 1992:50, åtaganden dir.om av
avjämställdhetspolitiska1994:23, och redovisning konsekvenser dir.om

Utredningsmannen skall samråda med Studiestödsutredningen1994: 124.
U 1994:13 och Utredningen för bostadspolitiken dir.med översyn av
1995:20.

Socialdepartementet

Kommittédirektiv Dir. 1995:146

Tilläggsdirektiv till Utredningen inkomstprövningenöversynom av m.m.
inom bostadsbidragssystemet S 1995:04

Beslut vid regeringssammanträde den november9 1995

Sammanfattning uppdragetav

Utredningen inkomstprövningen inom bostadsbi-översynom av m.m.
dragssystemet skall föreslå ytterligare besparingar motsvarande 610
miljoner kronor helår.per

Bakgrund

Kostnaderna för bostadsbidrag har ökat kraftigt de åren. Regering-senaste
bemyndigade därför den april 1995 dir 1995:65 chefen för Social-18en

departementet tillkalla särskild utredare med uppgiftatt göraatten en
inkomstprövningen inom bostadsbidragssystemet i syfteöversyn av m.m.

snabbt åstadkomma förändringar inom bostadsbidragsomrâdet föratt att
fr.o.m. den juli minska utgifterna med miljonerl 1996 1 500 kronor för
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be-bostadsbidragförutgiñemaberäkningaraktuellaår. Enligthelt av
förkompletteringspropositionenivadöverskrida angavsräknas dessa som

helår.kronormiljoner610med199596budgetåret perca

Uppdraget

överskridandetillväxtpropositionen att ettangettiharRegeringen
Utredningenfinansieras.skallbudgetårinnevarandeunderbostadsbidragen

bostadsbidragssystemetinominkomstprövningen m.m.översyn avom
utgiftsökningenkraftiga samtfortsattdentillorsakernaanalyseraskall

for bostadsbi-situationenekonomiskadendärvid granska sammantagna
motsvarandebesparingarytterligareskallUtredningen prövadragstagama.

miljoner kronor500de löverskridandet utöver somprognosticeradedet
direktivennuvarandede anger.

denarbetesamladesitt senastresultatetredovisaskallUtredningen av
1995.december15

Socialdepartementet

1994952150propositionUtdrag ur

följanderegeringen23-24bil. 5kompletteringspropositionenl angavs.
Bostadsbidragen:röranderiktlinjer

till följdbostadsbidrag skall,förKostnadernaförslag: avRegeringens
miljoner kro-med l 500minska1996,juliden 1regler fr.o.m.ändrade

innebäraFörändringarnaskall att199596budgetårethelår. Förnor
kronor.miljonermed 750minskarkostnaderna

harbostadsbidragförKostnadernaförslag:regeringensSkälen för
totalade198990Budgetåretåren.kraftigt demycketökat senaste var

budgetårinnevarandeoch beräknaskronormiljoner752utgifterna 2
miljoner kronor.000omkring 9tilluppgå

medhögaarbetslöshet,hög räntormedsituationenekonomiskaDen
kost-bidragit tillharboendekostnader atthögreföranleddadärav m.m.
medÄven sambandiregelförändringarökat.harbidragenfornaderna

kostnaderna.påverkatharår 1991skattereforrnen
från kommunernajanuari 1994 ansvaretden l övertogSedan staten
budgetpropositio-fortsatt. Ikostnadsökningenharbostadsbidragenför

januarifrån den 1åtgärdervissadärförregeringenföreslår1995nen
för lägstabl.a.kostnadsutvecklingen, gränsenattbegränsaför1996 att
till 0002100 kronormedskall höjasbostadskostnadbidragsgrundande

förmånadkronor800barnfamiljer och lmånad för ung-kronor perper övrigatillbidragenföreslåsVidarefir.och 29 attmellan 18domar
slopas.barnhushåll utan

förkostnadernaaktuellaenligtbedömsåtgärderdessaTrots prognoser
bakgrund det stats-stiga. Detta ärfortsätta motbostadsbidragen avatt



Bilaga4 1 SOU 1995:133

finansiella läget inte acceptabelt. Regeringen har därför denna dag be-
slutat tillkalla särskild utredningsmanatt med uppgift föreslåen att
sådana regelförändringar i bostadsbidragssystemet fr.0.m. den juli1
1996 utgifterna helårsbasisgör minskar medatt l 500 miljonersom
kronor och kostnadsutvecklingen kan kontrolleras.att Utredningen skall
bland innefatta beräkna inkomst vidannat sättet prövningatt tillrättav
bostadsbidrag. Skulle inte komma fram tillöversynen systemförändring-

den avsedda besparingen regeringen vidta andra åt-ar som ger attavser
gärder så besparingen uppnås. Möjliga förändringaratt därvid ändra-är
de inkomst- och bostadskostnadsgränser, ändrade bidragsbelopp samt ett
borttagande bostadsbidrag för ungdomar bam.utanav

Anslagsberäkning

Med hänvisning till vad anförts med hänsyn tillsamt tagensom ovan
förändrad vad kostnaderna för bostadsbidrag beräknarprognos avser
belastningen under anslaget Bostadsbidrag för budgetåret 199596 till
ll 320 kronor, dvs. miljoner910 kronor lägre vad föreslagitsän som
i 1994952100 bil. 6.prop.

Utdrag proposition 199596:25ur

l propositionen politikEn för arbete, trygghet och utveckling s. 52
respektive 57 aviserades tilläggsdirektiv för utredningen:s.

... På två områden, bostadsbidragen och arbetslöshetsersättningen,
föreligger risk för betydande anslagsöverskridanden. Enligt aktuella
beräkningar utgifterna för bostadsbidrag beräknas dessa överskridaav
vad i statsbudgeten för budgetåret 199596 med 610 mil-som angavs ca
joner kronor, beräknat helår. Mot bakgrund endast fyraper attav
månader har förflutit deännu 18 månader anslaget beräknatärav som
för, kan beloppet komma justeras efterhandatt utfallet blir säkrare.som
Under alla omständigheter regeringen finansiera eventuelltatt ettavser
ytterligare överskridande bostadsbidragen och lämna förslag till riks-
dagen så beslut kan fattas under vårenatt 1996. Bakgrunden till den
fortsatt kraftiga utgiftsökningen bör analyseras Bostadsbidragsut-av
redningen. Det nödvändigtär granska denatt noggrant sammantagna
ekonomiska situationen för bostadsbidragstagama. Bostadsbidragsut-
redningen kommer med anledning detta tilläggsdirektivattav attges

ytterligare besparingarpröva motsvarande det prognosticerade över-
skridandet. Prövningen det 1 500 miljoner kronor de nuvarandeav som
direktiven kvarstår.anger

Vad gäller bostadsbidragen utreds reformer skall förbättrasom
möjligheterna förutse utnyttjandet och därmed förbättraatt utgiftskon-
trollen. Bostadsbidragen inkomstprövade ochär upphov tillger
betydande marginaleffekter för barnfamiljer, speciellt för ensamför-
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ochinkomstersamladehushållensbidragenEftersomäldrar. prövas mot
sammanboendemotiv forekonomiskaskapadessutomkan dettillgångar

kompletteringspropositionenåtskilda. lbofiktivtfaktiskt elleratt
beloppårligtmedbostadsbidragenpåbesparingar ettaviserades

Bostadsbidrag-redovisats kommertidigaremiljoner kronor. Som500l
ytterliga-innebördenmedtilläggsdirektiv prövaattsutredningen att ges

denbetänkandesittframläggakommerUtredningenbesparingar. attre
juli 1996.kraft denträda i lskallBesparingen1995.december15





Bilaga 121995:133SOU

funktion,bostadsbidragensAnalys av

ochtill skatte-relationisärskilt

transfereringssystemÖvriga

SchubertGöranav

Inledningl

analyserautgångspunkterekonomiskafrånbilagadennamed ärSyftet att
inriktad på isärskiltFramställningen ärfungerar.bostadsbidragenhur
kompletterarbostadsbidragenvilkautsträckning och sättvilken som

på s.k.främstbyggerBilagantransfereringssystem.övriochbeskattning ga
ochtransfereringarskatter,effekternasamladedetypfallskalkyler över av

avgifter.vissa
deAnledningen ärbidragsform. att styrskomplexBostadsbidragen är en

hushållets in-umgängesbam,inkl. s.k.Antal barnflera parametrar:av
samvariation medstarkocksåinnebärboendekostnad. Dettaochkomst

parametrar:andra styrssystem sammaavsom

antal bam.socialbidragbidragsforskott,Barnbidrag,-
inkomst.skattersocialbidrag,studiemedel,Socialforsäkringar,-

bostadskostnad.fastighetsskattsocialbidrag,Räntebidrag,-

vissafråninkomstervarandrapåverkar attsystemenDessutom genom
i andrainkomstenbidragsgrundandepåverkar deneller skatter,system,

följer.samband kandessabild utEn somsesystem. avgrov

skatterochmellan bidragSambandetFigur 1.1

Fastighetsskatt
V

Bostadskostnad bam--~---------.-.—————...............Arbetsinkomster Antal
V

arbetslöshets-Social-och
sjuklönférsékriggar,

Inkomst tjänstav
Ränteinkomsterbrutto,+
SVUXetc
bostadsbidragsgrundandeJ inkomst

+Reavinstermm.
ränteutgifterm.m.- Besk.bar

Inkomst 1 VrrV
1 BidragsförskottBarnbidragSkatt Bostadsbidrag

V V
—--Disponibelinkomst~-

BarnomsorgsavgiftF559e&quot;he1
i11r V7 VV

---------------------------SociaIbidrag sistaskyddsnätet
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Genom sin konstruktion fyller bostadsbidragen viktiga funktioner som
komplement till flera andra system:

De korrigerar skattesystemet inte hänsyn till försörjningsbördaatt tar—
och levnadskostnader, i detta fall boendekostnader.

inkomstprövatDe tillägg till barnbidragär och bidragsförskott.ett—
tillskottDe sannolikt relativt ofta medför familjerettger attsom-

slipper söka socialbidrag.
De fungerar sistanäst skyddsnät för vissaett fårsom grupper som-
försämrad ekonomi till följd sjukdom eller arbetslöshet.av
De komplement till studiemedlenär för studerandeett med höga-
bostadskostnader och låga inkomster.
De bostadspolitikens medel förär allaett möjligheter tillattav ge- en
god boendestandard.

dennaI bilaga analyseras dessa bostadsbidragens roller. Därutöversex
diskuteras slutligen tillgodogör sig bostadsbidragen. Absorberasvem som
de hyresvärdar eller byggföretag högre hyror eller byggkostna-av genom

Ärder de till del överföring från till kommun,stor destaten attgenom
reducerar behoven socialbidrag Bilagan avslutas med diskussionav en

vilka avvägningar bör och hur nedskärningar skullegöras kunnaav som
utformas för utgifterna för bostadsbidrag skall kunnaatt sänkas.

2 Bostadsbidragen och skattesystemet

En grundprincip för beskattningen den s.k. skatteförmågeprincipen.är
Bedömningen skatteförmågan avsåg under lång tid hushållet. Utgångs-av
punkten eftersom den ekonomiskaatt standarden utjämnas mellanvar

i hushåll så beskattningenett hänsyn tilltar individenspersonerna störst
skatteförmåga den dels hushållets samlade inkomster och för-om avser
mögenhet, dels hänsyn till hushållets storlek.tar konsekvensEn av en
sådan beskattning hushåll med mångaär medlemmaratt saknar in-som
komst barn betalar låg skatt. Ent.ex. konsekvens för-är attannan- -
delningen inkomst mellan makarsarnmanboende inte spelar någon roll.av

SverigeI har skattesystemet de decennierna förändrats till blisenaste att
i tashelt individbaserat. Vidstort beräkningsett inkomstskattav numera
inte någon hänsyn till hushållets storlek antalet barn eller andrat.ex.- -
hushållsmedlemmars inkomster. Förmögenhetsskatten beräknas dock fort-
farande på hushållets familjens samlade förmögenhet, förslag att tamen
bort denna sista sambeskattning har aviserats.rest av

viktigtEtt motiv för avskaffa sambeskattningen arbetsinkomsteratt av
kvinnor tidigare varit i hemmetatt och gick arbets-var som utsom

marknaden träffades hög marginalskatt. Den kunde betydandeav en vara
med de höga marginalskattesatser fanns under första hälften 1970-som av
talet. Sambeskattningen inkomster avskaffades fr.o.m. inkomståretav
1976. Med individuell beskattning blev marginaleffektema desamma för



Bilaga 32SOU 1995:133

marginaleffekter-praktikenOfta blev ibåda vid given inkomst.makarna,
lägreföljd kvinnornasför tillkvinnorför arbetande lägre mänän avna

inkomster.
funnitsfamiljesituationentillhänsynavskaffades andraSenare även som

skattereformen 1990och itörvärvsavdrageti skattesystemet, senastex.
år.hemmavarande barn under 18förskattereduktionensärskildaden

biståndetsocialpolitiken,delarandraBostadsbidragen och t.ex.av-
grund-fortfarande hushålletdockgrundasfrån socialtjänsten som-

beräknasoch socialbidragbostadsbidragBådeläggande ekonomisk enhet.
ochBambidragen,hushållsstorlek.ochtill hushållsinkomstermed hänsyn

fungerarbarnomsorgen,subventionema tilli grad ersätt-högreännu som
erhålla subventio-med barn.för hushåll Förningar for reducerad skatt att

arbetar eller studerar.normaltvillkoretdocknerad barnomsorg attär man
tillskattesystemet har lett framframför alltolika reforrnemaDe enav

socialpolitik. Inkomstbeskatt-beskattning ochrollfördelning mellanny
princip utformad för givetindividbaserad och iningen helt attär numera

erforderliga skatter tillindividnivå dra inpåfördelningspolitiska målvissa
möjligt. sist-samhällsekonomisk kostnad Detdet allmänna till så låg som

exempelvis negativ in-snedvridningseffekternämnda innebär att som
minimeras.skallverkan på arbetsutbudet

komplettera de fördelnings-tillförenklat delssyftarSocialpolitiken att
andra måltill uppnå antaldelsi beskattningen,politiska inslagen att ett

folkhälsa, god boendestandardgodkönen,jämställdhet mellan m.m.som
harfiskaliseringen inkomstbeskattningenochIndividualiseringen av

tydligt förökat. uttryck dettasocialpolitiken Ettpåmedfört kravenatt var
bostadsbidragen höjdes höjningenochskattereformen då bam-1990 av-

oberoende bostadskostnaddeldenbostadsbidragen avsåg främst är avsom
under årför hemmavarande barn 18skattereduktionenoch den extra—

sistnämnda i sin 1993bidrag. Deavlöstes lika ersattes turett stort avav
bostadsbidragsgrundande in-från denbortbidragsförskottetatt togs

år fördagarspå minst 60komsten kravetoch umgänge attatt per
slopades.umgängesbambostadsbidrag för

användning tillgängligaeffektivareSamtidigt påhar kraven resurser,av
samordning mellanökat behovenbättre kontroll och rättvisa systemen.av

denövergick från baseras påbostadsbidragenexempelEtt att taxe-är när
Dåaktuell inkomst.till grundas påtvå år tidigareinkomstenrade att

bostadsbidragsgrundandesökandesjämföra denuppkom behov attav
sjukpenninggrundande inkomst SGI. Genominkomst med dennesBGI

med försäkringeni sambanduppdaterasfrämstSGI att ut-att numera
aktuellamått individensrelativt dåligtemellertidnyttjas den ettär

hushållet.medanindividen BGIinkomst. vidareSGI avseravser
tvingades försäkrings-aktuell inkomstövergick tillBGINär att avse

söker bostadsbidraghuruvida deställning tillockså börjakassan ta som
utgifter föroch andratill och från arbetetförhar till avdragrätt resor
normaltställningstagandenförvärvande. Sådanainkomstemas görs av

skatt,preliminär för-jämkninginför beslutskattemyndighetema avom
slutliga taxeringen.med deni sambandnaturligtvisutom
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Slutsatsen renodlingen inkomstskatten har medförtår att att:av

kraven på omfördelning via socialpolitiken har förstärkts,-—
behoven hos försäkringskassoma hänsyn till Skattereglert.ex. att ta-
ökat vilket sannolikt leder till dubbelarbete och inkonsistenta be-
dömningar,
många administrativa svårigheterna medde sambeskattningenav-
flyttats på andra myndigheter.över

Skattemyndighetema uppgifterna individemashar de bästa beskatt-om
ningsbara inkomster via folkbokföringen, handhassamt som numera av
skattemyndighetema, bosättningsort, eventuella familjemedlemmarom

har uppbyggt för uppbörd,De också väl kontroll ochsystemettm.m.
återbetalningar. därför för bättreMycket talar samordning mellanen
social- och skattepolitik skattemyndighetemas utnyttjasdär bättreresurser

hittills. fråga behandlas i avsnitt denna bilaga.Denna 9än närmare av
Vilka då de effekterna skatter och bostadsbidragär sammantagna av
diagramI 2.1 visas skatt, bidrag och nettoskatt dvs. skatt minus bi--

drag for familjetyper.8 Typfallskalkylema grundas på de högsta bostads-
kostnader täcks bostadsbidrag och års regler. beräk-1995 lsom av avser
ningarna har hänsyn tagits till skatt och egenavgifter, barnbidrag, bo-
stadsbidrag och bidragsförskott. Bidragsdelen i bidragsforskotten det—
s.k. utfyllnadsbidraget har beräknats två tredjedelar bidragsfor-som av—
skottet. Denna andel grundas på Riksförsäkringsverkets statistik visarsom

underhållsbidragen i genomsnitt tredjedel bidrags-att motsvarar ca en av
förskottet. giftasammanboendeFör de hushållsmed-antas att vuxna
lemmarna har lika arbetsinkomster.stora

Diagrammet illustrerar tydligt samspelet mellan skatte- och bidrags-
tolkning resultaten den samladeEn effekten de härsystemen. är attav av

medtagna bidragen visaroch skatterna samhällets krav på nettobidrag från
respektive hushållstyp vid olika inkomster. framgårDet då den hus-att
hållstyp .på vilken det ställs högst krav ensamstående 28är över utan
bam. betalar bidragDe till den offentliga verksamheten vidnetto ett en
bruttolön på kr år krmånad.30 000 2 500 ensamståendeEn medca per
2 barn behöver däremot inte betala skatt förrän vid inkomst pånetto en

190 kr år krmånad.000 16 000ca per
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bruttolön,olikavidnettoskattochskattBidrag,2.1aDiagram
år barn18-28ensamstående utanårs regler;1995

skattföreLön

bruttolön,olikavidnettoskattochskattBidrag,2.lbDiagram
år barn28 utanensamstående överårs regler;1995
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skattföreLön
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Diagram 2.lc Bidrag, skatt och nettoskatt vid olika bruttolön,
års1995 regler; ensamstående med barnett

200000

i

Lönförsskatt

Diagram 2.ld Bidrag, skatt och nettoskatt vid olika bruttolön,1995 års regler; ensamstående tvåmed barn
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1 2
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bruttolön,olikavidnettoskattochBidrag, skattDiagram 2.le
barngiftasammanboende utanårs regler;1995
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bruttolön,olikavidoch nettoskattBidrag, skatt2.lfDiagram
med barngiftasammanboendeårs ettregler;1995
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Diagram 2.1g Bidrag, skatt och nettoskatt vid olika bruttolön,
års1995 regler; giftasammanboende tvåmed barn
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120000

100000

Nettoskattflow
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Diagram 2.11 Bidrag, skatt och nettoskatt vid olika bruttolön,
års1995 regler; giftasammanboende med barntre
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beräkningsresultaten. DärsammanfattningtabellI 2.1 avenges
umgängesbarn.med s.k.föräldraravseendeuppgifterinkluderas även

bruttolön vidochhushåll andra inkomsterförBidragsbeloppTabell 2.1 utan
års1995 reglerkronor,hushållet nettoskatt;betalavilken börjar

bostads-EnbartBostadsbidrag+Bam-l-lushållstyp
bidrabidrag+Bidragsforskott

BruttolönBidragBruttolönTotalt
vid vilkenvidvilkenvidbidrag

nollvid noll netto-netto-
skatteni lönskatteni lön

nollnoll ärär

Ensamstående
00014 100 450004514 10029 barnår utan
000307 20030 000200barn 728 år utan

105 00030 300000l4548 700med barnl
125 00038 40000019075 200med 2 barn

medEnsamstående
umgängesbarn

00080000 23 100100 8023med 1 bam
95 000000 27 600600 9527med 2 barn

110 00032 700110 00032 700med 3 bam

Giftasammanboende
200 40 000000 7200 40barn 728 år utan

00030 300 10500039 300 125med barnl
125 000000 38 400400 16056med 2 barn
140 00047 100205 00076 500med barn3

giñabostadskostnad Förberäknadevid den högsta ersätts.BostadsbidragAnm.: som
hushållsmed-deantagandetberäkningarna påsammanboende grundas att vuxna

inkomst före skatt.Iemmama har samma

bidragen kantabell 2.1såväl diagram 2.1Slutsatsen är att sessomav
till be-komplementbetydelsefullaekonomiskt mycketi många fallsom

paralleller i skatte-ocksåkonstruktion harbidragensskattningen. olikaDe
utfyll-den delbidragsforskotten dvsoch ärBambidragensystemet. som

in-grundavdraget. Deochoberoende inkomstnadsbidrag motsvararär av
deleninkomstberoendedenbostadsbidragenkomstberoende motsvarar av

skattebefrielse, medanbaraavdragenSkillnadengrundavdraget. är att ger
negativ in-motsvarande s.k.utbetalningbidragen innebär pengar,av

komstskatt.
bådabostadsbidragbeskattning ochsamband mellan är attEtt annat

då hushålletsmarginaleffektmarginaleffekter. Medskapar attmenas
ökar ochskattenskattlönen forenettoinkomst ökar mindre attän genom

bidragen minskar.
heltidarbetarbam 75ensamstående med 1Antag procentatt avsomen

heltid.i stället arbeta Lönenbeslutari bruttolönoch tjänar kr000 att
stiger bara mednettoinkomstenmånadökar då med 750 kr2 menper

vidlöneökningen37Marginalskattenkr.l 722 procentmotsvarar av
kronor,hushållet 550Därtill förlorardebitering.kommunal31,5 procent

bostadsbi-bruttolöneökningen i minskadeeller ytterligare 20 procent, av
kr i ökadåterstår 172löneökningen 1ursprungligadrag. den netto-Av

l022+5502750.marginaleffekten 57inkomst. totalaDen är procent
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mångal kommuner tilllämpas dessutom inkomstberoende daghemstaxor.
Om barnet går på daghem i Stockholm stiger avgiften enligt års1995
regler med 458 kr vid den aktuella inkomstökningen. Marginaleffekten
ökar då till 74 och kvar blir inkomstökning påprocent 720 kr viden en
höjning arbetstiden från till75 100 Till detta kan kommaav procent.
marginaleffekter från andra inkomstberoende avgifter återbetalningsom

studielån 4 bruttolönen och vissa fackföreningsavgiñerprocent caav av
2 bruttolönen.procent av

Slutsatsen skatte- och bidragsreglerär måste utformasatt så deatt
sammanlagda marginaleffektema blir acceptabla. Detta skapar ytterligare
kopplingar mellan bostadsbidrag och skatter.

Bostadsbidragen skattefria förär Detta logiskt bi-mottagaren. är om
dragen betraktas skattereduktion vilken korrigerar den individuali-som en
serade beskattningen. Bostadsbidragen kan med detta alternativtsynsätt
betecknas skatteformån.som en

Bostadsbidraget brukar dock normalt inte skatteförmån utanses som en
bidrag. metod för jämföraEn offentligaett sektornsatt ellersom statens

kostnader för olika bidrag beräkna hurär alla bidragatt skullestora
behöva de beskattade För diskussionnärmare betänk-vara om var en se
andet Förmåner och sanktioner samlad redovisning, SOU 1995:36.en-
Ett skattefritt bostadsbidrag på l 000 kr betalas till medutsom en person
37 marginalskatt beskattat bidrag påprocents motsvarar 1 587 kr.ett Med
denna jämförelsenonn kan bostadsbidraget i exemplet beståsägas ettav
obeskattat bidrag på l 000 kr och skattetörmån 587 kr. Med tankeen
på bostadsbidragets roll korrigering skatteuttaget det dock inteärsom av
aktuellt föreslå bostadsbidraget faktiskt beskattas.att att Beräkningar av
den skatteförrnån förknippad med bostadsbidragetär fårsom närmast ses

metod jämförelser mellangöra bidragatt i olika utsträckningsom en som
beskattade.är

3 Bostadsbidragen och familjepolitiken

Familjepolitiken syftar bl.a. till bam god materiellatt standard ochge en
främja jämställdhet mellan könen. Den har åtminstone tidigare dessutom
syftat till öka födelsetalen. sedanEtt längeatt medel föranvänt uppnåatt
dessa mål bambidragen. Bambidragenär kan, framgått föregåendesom av
avsnitt, del skattesystemet. Till skillnad från skatte-ses som en av en
reduktion utgår till båda föräldrarna barnbidraget dockär specialdes-som
tinerat till modern och därmed kanske i högre grad öronmärkt för
barnens konsumtion. Barnbidrag utgår också till familjer saknarsom
inkomst och därför inte skulle ha någon fördel skattereduktion.som av en

Bambidraget för närvarandeär 9 000 kr barn och år och inte in-per
komstprövat, innehåller s.k. flerbamstillägg. Enligt riksdagsbeslutmen
våren 1995 sänks barnbidraget till 7 680 kr barn och år fr.o.m. denper

januari1 1996. Flerbarnstilläggen upphör också för barn födda 1996 eller
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enligt de olika regel-följande beloppuppgår tillBambidragensenare.
systemen:

års1996 reglerBarnbidrag enligt 1995 ochTabell 3.1

reglerregler 1996 årsHushåll 1995 årsmed
föddaföddaBam Barn

före 1996 senare

6807 680 79 000l bam
360l5 360 1518 0002 barn

25 440 23 04027 4003 barn
320 30 720600 404 barn 45
000 38 400600 575 barn 63

73 680 46 080barn 81 6006

betydande redan i nomi-barnbidragenminskningenSom framgår är av
ñerbamsfamiljer. Därtill kommer den realanella framför allt förtermer,

bidragen inte räknas medsänkning uppkommer att uppgenomsom
penningvärdesförsämringen.

till följd barnbidrageninkomstprövade,Bostadsbidragen attär avmen
inkomsten så uppkommer intebostadsbidragsgrundandeinte ingår i den

barnbidragen.kompensation for de sänkta sådannågon automatisk En
hushållsocialbidragen, så berättigadeautomatik ñnns däremot i äratt som

till socialbidrag i princip kompenseras.
förhindra barn harsocial- politikens målfamilje- ochEtt är att attav

under sin Socialbidragen kanalltför ekonomisk standardlåg uppväxt.en
detta mål uppfylls.sista skyddsnät for Denatt garantera attettses som

politiken har samtidigt varit söka uppfyllaallmänna inriktningen hos att
målen möjligt exempelvis bam- ochmed så generella medel som -

föräldraförsäkring ochdaghemssubventioner, därmedbostadsbidrag, -
socialbidrag. Med dessaundvika barnfamiljer tillhänvisa bl.a. ut-att
medföra behov höjagångspunkter bambidragssänkningamakan attett av

låga inkomster; speciellt för familjerbostadsbidragen för barnfamiljer med
barnbidragen höjningmed många barn. sådan sänkning ochEn av av

inkomstprövningbostadsbidragen likvärdig medkan sägas vara en av en
del barnbidragen.av

arbetslöshetsförsäk-Till skillnad vad gäller för social- ochfrån som
någotringama socialbidragen finns det inte krav på stå tillattsamt

berättigad till bostadsbidrag.arbetsmarknadens förfogande för Detatt vara
subvention lågtinnebär bostadsbidragen i vissa fall kanatt avses som en

marginaleffekterså högaarbetsutbud, exempelvis deltidsarbete. Med som
visades föregående avsnitt inkomstbortfallet vidi räkneexemplet i är

heller så Bostadsbidragendeltids- i stället för heltidsarbete inte stort.
minskar beskattningen och de inkomst-därmed tillsammans med bl.a.-

för hemma medberoende daghemsavgiftema kostnaden att egnavara-
för familjepolitiken.barn. tidvis också varit målhar åtminstoneDetta ett

beskattningen och daghems-På liknande bostadsbidraget,fungerarsätt
föräldrapenningen. exempelvistillsammans med Genom att ta uttaxoma

ersättningstidenföräldrapenning i veckan så förlängsbara dagar5 7av
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med lnkomstbortfallet jämfört med40 arbeta under den för-procent. att
föräldraledigheten utgårlängda begränsas det högre bostadsbidrag,attav

lägre skatt slipper betala daghemsavgift.och att man
familjepolitikenbetydelsefullt inslag i bidragsförskottenEtt ärannat

utgår till ensamstående föräldrar. Bidragsforskott betalas tillsom ensam-
stående vårdnadshavare och antyder förskottär namnet ettsom— ——

underhållsskyldige,det underhållsbidrag den andre, föräldern skallsom
betala. Endast tredjedel bidragsförskotten kommer dock tillbakaavca en
till i form underhållsbidrag. överskjutandeDen delen det s.k.staten av -
utfyllnadsbeloppet därmed statligt bidrag till ensamstående medär ett-
barn.

Om föräldrarna i barnhushåll vårdnadshavaren berättigadärett separerar
till bostadsbidrag för Eftersom hushållets vanligen sjunkerbarnen. BGI
efter separation har bara förvärvsinkomst och bidragsför-en man en-
skottunderhållsbidrag fårräknas i BGI den ensamstående vård-—

familjennadshavaren nomialt högre bostadsbidrag vad hade tidigare.än
den andre föräldern tidvis har boende hemma kan hanOm barnen även

eller hon få bostadsbidrag för barn s.k. umgängesbamsamma men- -
dock inte det särskilda bidraget för hemmavarande bam.

Två sammanboende två barn,med lön 12 500 kr varderavuxna en
och bostadskostnader på kr får inte något bostadsbidrag de5 000 bornär
tillsammans. Om de får vårdnadshavaren kr och26 600 denseparerar
andre föräldern i bostadsbidrag,15 500 kr år båda föräldrarnasper om
bostadskostnad 000 kr månad. Bidragsökningen således5 42 100är ärper
kr år, bostadskostnadema ökar med kr. Därtill kommer60 000per men
utfyllnadsdelen i bidragsförskottet, underhållsbidraget motsvararsom om

tredjedel bidragsförskottet uppgår till Sammanlagt kompen-18 800.en av
således bidragsökningen exakt ökningen boendekostnader-nästanserar av

på kr i månaden. inkomstberoende5 000 Dessutom kan daghemsav-na
gifter minska vid separation.en

såledesBostadsbidragen betydelse för ekonomin i familjer därär storav
föräldrarna problem de relativt kraftiga bidragsökning-Ett medseparerat.

vid separationer det lönsamt skenseparera. Eftersomär äratt attarna
det svårt kontrollera föräldrar, eller andra bor till-är att om vuxna,

förfinns risk för höga bidrag betalas tillatt utsammans personer som
oriktigt de bor med eller barn.att utanuppger ensamma,

Slutsatsen avsnittet bostadsbidragen fyller betydelsefullaär attav
uppgifter inom familjepolitiken och nedskärningar inom andra områ-att
den, såsom barnbidragen, ökar deras betydelse.

Bostadsbidragen och4 socialbidragen

Förenklat kan socialbidragen välfärdspolitikens sistauttryckt sägas vara
innebäroch bostadsbidragen dess sista skyddsnät. Det förändring-näst att

i bostadsbidragen i många får direkta återverkningar pâ social-fallar
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sistainte fångas dethushållbidragen. individer eller nästDe upp avsom
i sista skyddsnätet.de hamnar detfalla så långtkan kommanätet attatt

disponiblaför denbostadsbidragens betydelsediagram visasl 4.1
hushållstyper. diagrammenför olikainkomstlägen och Iinkomsten olikai

socialbidragsgränseninritad. Medfinns socialbidragsgränsenockså
rekommendatio-enligt Socialstyrelsensde poster sommenas avsumman

rekommen-levnadsnivå och enligt dessaskäligingå i somenner anses
bostadskostnader,socialbidrag.med Postemadationer skall ärersättas

fördaghemsavgift och övriga utgifterfackföreningsavgift,lokala resor,
socialbidragsnonnen.i form Förschablonbeloppvilka det beräknats ett av

socialbidrags-i tabellstorlek visas 4.1uppfattning beloppensatt omge en
krhushållet lön 100 000hushållstyper harför olika närgränsen en

fall fackföreningsav-och i vissadaghemstaxorfore skatt. På grund attav
föremed lönensocialbidragsgränseninkomstberoende stigergifter är

fore skattvid vilken inkomstdärför nödvändigtskatt. Det är att somange
daghemsavgifternainkomstberoendeberäknas.socialbidragsgränsen De

hushåll medi diagrammeni socialbidragsgränsenskapar hack avsersom
bam.

hushållstyper hushålletför olika harSocialbidragsgräns närTabell 4.1
100 000 i lön före skattkr

månad Kronor årHushållstyp Kronor perper TotaltÖvrigt TotaltBostad

Ensamstående
500 90 300600 3 900 729 år barn 3utan
600 91 500700 3 900 728 år barn 3utan
600 138 700200 6 40028 år med 1 barn 5

1688 200 14 000 00028 med barn 800år 2 5

Giftasammanboende 28 år
10 200 122 1006 500barn 3 700utan
14 100 169 400med barn 200 8 900l 5

800 16 600 198 700med 800 102 barn 5
000 19 500 234 400med barn 6 500 133

7 15-1307
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socialbidragsgräns4.1a Disponibel inkomst, bidrag och vid olika lönDiagram
ensamstående år18-28 barnföre skatt; utan

2§GX0

200000

Disponibelinkomst
ISGIJO

SocialbidragsgIooooo an

ø
Lönefterskatt’,

WHO

B stadsbidrag

°°’§§3§§§§§§§.§§§§§§§§§§§§§§E§§§§§§§§§§§§§
lönLön ska

Diagram 4.lb Disponibel inkomst, bidrag och socialbidragsgräns vid olika lön
ensamstående år28före skatt; över

25%

Disponibelinkomst

n ragsgrana

Bostadsbidrag

äååsmmäêäååmåâêååásêå
n--.. lön:kanLön
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socialbidragsgräns vid olikaDiagram Disponibel inkomst, bidra och lön4.lc
årensamståendeföre med barn 5skatt; ett p

300000

Disponibelinkomst

Socialbidragsgrfins150000

DOW

Barnbidn-bidragsförsk.

E3§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

och socialbidragsgräns vid olika lönDiagram 4.ld Disponibel inkomst, bidrag
två på årensamstående 3 respektiveföre skatt; med barn 5

300000

250000

BarnbidrBidragsförsk+

Lönlönskatt
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sociialbidragsgräns löninkomst, bidrag och vid olika4.le DisponibelDiagram
giftasammanboende barnföre skatt; utan

Disponibelinkomst

mm
‘idragsgrans

13::
skattp

°°¥§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

LönlönSkill

vid olikaDiagram Disponibel och socialbidragsgräns lön4.lf inkomst, bidrag
på årfiire giftasammanboende barn 5skatt; med ett

300000

ZSOOM

2001130
Socialbidragsgräns

I50000

100000

Barnbidrag

å å § ä å

Lön[öre:kan
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Diagram 4.1g bidrag socialbidragsgräns olikaDisponibel inkomst, och vid lön
två årföre skatt; giftasnmmanboende med barn 3 respektive 5

mono

....zsoooa r....tSocialbidragsgrans v4
zooooo

150000 Disponibelinkomst

100000

..°..Pfi&#39;r%9..os.....___.
...................

°åååååäåååååååååååååêååêåêêå

Diagram 4.1h Disponibel inkomst, bidrag och socialbidragsgräns vid olika lön
på årfore skatt; giftasammanboende med barn respektive 125tre

350000

INOM
.aSocialbidragsgräns .250000 i....a..‘200000 u..i‘Disponibelinkomst .,Lönefterskattsom .i..,..r100000 ,..

I. Bostadsbidrag4som Barnbidrag

I0H-u°åååååååååååååååååêåêååååååå-o-ø-+›
w..-nuLöntaroskatt
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vilkaberoendestarktsocialbidragsgränsenframhållas ärskallDet att av
grundas på denDiagrammenbostadskostnadema.antaganden görs omsom

eventuelltvilkenbostadsbidragmedbostadskostnadhögsta ersättssom -
särskiltkanbostadskostnadema. Dettagenomsnittligadeligger högre än

giftasammanboendeensamstående ochdåmed barnensamståendegälla
bostads-dockSocialbidrag kanbostadskostnadsgräns. ersättahar samma

för be-grund dessaligger tilldemhögrekostnader änär somsom
räkningar.

första kan detdettolkningar. Förför mångaDiagram 4.l utrymmeger
förhållandevisvidsocialbidragsgränsentillnårhushållenattnoteras upp

Sociali Enlönenivå kallas ESO-rapportenföre skatt. Dennahöga löner
meningi striktsig dock intereservationslön.för DetFörsäkring rör om

arbetaavstår frånfinnsdärför detreservation, dels attatt personer somen
utgår tillsocialbidrag intedärförlönenivåer, delsvid högre att personer

finnsdärför detoch delsfrån arbetafrivilligt avstår attatt personersom
socialbidrags-frånunderstiger dende har lönarbetar trots att somensom

social-gäller regelndetreservationslönen. Närhärledda attgränsen
från arbetaavstårfrivilligttillutgåinte skall attbidrag personer som

kontrollproblem.betydandefinns dock
tillnårhushålletvid vilkenlönenivåtill denAnledningen att upp

medforreservationslönförkalladessocialbidragsgränsen att personervar
exakt likalönhöjdsocialbidragfår storlägre lön motsvaras av enensom

marginaleffek-såledesdessasocialbidragen. Förminskning ärgrupperav
Strikt tolkatförsvagade.till arbeteoch incitamenten100 procentterna

frånindividerna avstårdockreservationslönebegreppet attinnebär att
nivå och det behöver,vissunderstiger nämnts,arbeta lönen somenom

på kortde åtminstonesocialbidragstagarefallet medinte trots attvara -
dessa förbehållarbetet. Medvinstekonomiskinte någonsikt gör-

diagramföljande belopp från 4.l.tillberäknasreservationslönenkan

Ensamstående
l0 400barn29 år utan
l0 700barn28 år utan

700med l barn28 år
700med 2 bam28 år

Giftasammanboende
familjemedlemmamaoch deavser vuxnavar en av 3007barn28 år utan

10 600med barn28 år l
1250028årmed2bam

0001428 med 3 bamår

incitamentenviktig forsjälvfalletreservationslönen attNivån på är
lönen forelleroroväckandeligger överBeloppen näraarbeta. ovan --

handel.ochinom kommunerexempelvisför mångaheltidsarbete grupper,
sänkerde reserva-rollviktighärBostadsbidragen har attgenomen

framgårdiagrammenhushållstyper. Avvissafor åtminstonetionslönen
skullebortskullemed barnensamståendeforbostadsbidragen tasatt om

medensamståendeexempelvisväsentligt.höjas Förreservationslönen en
månad.till 700 krkr 16från 700stiga 11så skulle denbarn perett
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Bostadsbidragen ökar således åtminstone för vissa hushåll incitamenten
i till arbete jämfört med dessa hushåll i stället skulle fått socialbidrag,om

de byter 100-procentig marginaleffekt 60-pr0-att utgenom moten en ca
centig den exakta marginaleffekten beror på utformningen de inkomst-av
beroende daghemstaxoma. lägre marginaleffektemaDe innebär dock
också avtrappningen bostadsbidragen måste sträcka sigatt tillav upp
relativt höga inkomster, vilket medför fier hushåll omfattas. Vadatt
bostadsbidragen således sänka marginaleffektema frångör är 100att pro-

till för relativt få50-70 hushållcent med inkomster föreprocentca -
bostadsbidrag socialbidragsgränsenunder och höja marginaleffektema-
från kanske i genomsnitt till55 för75 ganskaprocent storen grupp
hushåll med inkomster socialbidragsgränsen. Den samlade effektenöver

arbetsutbudet detta byte svår bedöma.är attav
Allmänt medför bostadsbidragen också färre behöver vändaatt personer

sig till socialtjänsten för sin försörjning, vilket innebär de slipper denatt
eventuella stigmatisering sådant beroende kan medföra. Det kanettsom
också innebära andra fördelar administrativa vinster och social-attsom
byråerna kan specialisera sig på har andra problem lågänpersoner som
lön och forsörjningsbörda.stor

För hushåll bestående giftasammanboende med fiera barn påverkarav
dock bostadsbidragen reservationslönen i mycket mindre omfattning.
Diagram 4.1 visar bostadsbidragen i avtrappadeatt vid deär stort sett
inkomster socialbidragsgränsen. formellaDen orsakenmotsvarar ärsom

bostadsbidragen utgår med belopp för giftasammanboendeatt samma som
för ensamstående, medan socialbidragsgränsen högre för de förstnämn-är
da. Vid lägre bostadskostnader de ligger till grund för kalkylemaän som
ökar dock bostadsbidragens betydelse för giflasammanboendes reserva-
tionslöner.

Det faktum bostadsbidrag till del utgår till hushållatt medstor
inkomster under socialbidragsgränsen kan innebära effekten bara bliratt

omfördelning kostnaden från kommun till medan hushålletsstat,en av
påverkas.ekonomi inte Vid besök på socialbyråer framhålls också att en

standardåtgärd till hushåll söker socialbidrag förstär att sökerattse som
bostadsbidrag.

Frågan dock komplicerad. Mångaär hushåll ligger undermer som
socialbidragsgränsen inte berättigade till socialbidrag därförär deatt
frivilligt avstår från arbeta heltid eller därför de har tillgångaratt att som
de först måste realisera. Andra hushåll berättigade avstår frånär attmen
söka socialbidrag därför de det stigmatiserande eller besvärligtatt anser
eller därför de då blir ingåendeför undersökningar kanatt utsatta som
upplevas integritetskränkande. Om de sistnämnda hushållens ekono-som
miska situation blir alltför pressad till följd sänkta bidrag ellert.ex. av-
försäkringsersättningar så det dock sannolikt de ändå kommerär att att-
söka socialbidrag. Förutom de ökade offentliga utgifterna så leder detta

Denna fråga behandlas i avsnitt 8 bilagan.av
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socialbidragensträffasdå kommerhushållentillfall atti sådana att av
marginaleffekter.100-procentiga

tillsubstitutviktigtbostadsbidragensåledesSammanfattningsvis ettär
attrak-avseenden hari fleraochsituationeri mångasocialbidrag som-

socialbidragen.egenskapertivare än

ochsocialforsäkringarnaBostadsbidragen,5

arbetslöshetsersättningama

individbaserade.helti SverigearbetslöshetsförsäkringarnaSocial- och är
inkomstfördelninglevnadsstandard ochförvissa målgivetkanDetta -

hän-bidrag vilkakompletterandebehov tarprincip skapai avsamma-
förgällerviförsörjningsbördahushållsstorlek och setttill somsyn

skattesystemet.
förkonstruerade ersättaarbetslöshetsförsäkringama attärSocial- och

Skulle kompensa-arbetslöshet.ocharbetsoförmågavidinkomstbortfall
inteuppkommeruppgå till 100försäkringartionsgraden i dessa procent

för försäk-specifikamotsvarandebostadsbidrag eller ärbehov somav
försörj-for klararäcker tillinteinkomsterna attProblemetringarna. att

arbetslös ellersjuk,då detsamma ärningsbördan oavsettär personenom
i arbete.

för-ersättningama frånemellertidolikaskäl ocholika sätt ärAv
offent-Kompensationsgraden i deinkomstbortfallet.säkringarna lägre än

uppgå till Det751996fr.o.m.kommer procent.försäkringarnaliga att
ersättningarkollektivavtaladetillägg frånmed dekan förväntas att som
högstersättningen 85blirsjukdomfinnas vid procentkan komma att som

marginaleffekter blirgrundPâbruttoinkomsten.förloradeden avav
inte mycket lägrenågotdock vanligeninkomstförlusten netto men --

vissa takinkomsterinte bortfall överDessutom ersätts15än procent. av
tak basbeloppdetta 5,5arbetslöshetsföräkringenförsäkringarna. ärli

kr.basbeloppet 750267sjukförsäkringen 7,5och iår 1995kr196 350
kvaliñceringstid 12arbetslöshetsförsäkringenfinns iDärtill en

arbete innanoch månaders5i arbetslöshetskassamedlemskapmånaders
sjukför-diskuteras ikvaliñceringstiderLiknandeutgå.ersättning kan

säkringen.
behovskapaarbetslöshet kanochlnkomstbortfall vid sjukdom extra av

ensamstående medexempel kan ettbidrag. Somkompletterande tasett en
kr000 t.ex.och lön 15krbostadskostnad på 2005bam, enenen

för sådantReservationslöneni år.arbetat 15 ettmellanstadielärare som
han blirhon ellerkr. Omavsnitt till 700visats i 4 11uppgårhushåll som

arbetslöshetsersätt-vidmånadsinkomsten 75arbetslös sjunker procents-
frånökar l 440bostadsbidragetföre skatt. Trotstill 250 krning 11 att-

från tillminskar 800daghemsavgiften 1månaden ochkr ikr till 2 190
Socialstyrelsenunder denliggainkomsternakommer900 kr att av

arbetslösedensocialbidragsnivån. Om sägerrekommenderade upp
behålla sinaarbetslösa intefåri vissa kommunerdaghemsplatsen -
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mycket densåsocialbidragsgränsen attdocksjunkerdaghemsplatser -
inkomster.hushålletsunderstiger

mellanförstadetFör utrymmettvå fenomen. attillustrerarExemplet
högskoleutbildade medforså litetsocialbidragsnivâer ävenlön och är

arbetslöshetexempelvisvidinkomstbortfalletarbetslivserfarenhetlång att
socialbidragsnivån. Förfallerhushålls inkomster motmångagör att ner

vidkomplementbetydelsefullabostadsbidragen ettandra ärdet somatt
inkomstbortfall.sådana

arbetslöshetsför-social- ochiersättningamalägre ärSlutsatsen är att
viktigaredestoförsörjningsbördahushållets är,ochsäkringarna större

fallerhushållens inkomsterundvikavillbostadsbidragen attblir manom
arbetslöshet.ellerarbetsoförmågavidsocialbidragsnivånunder

studiemedlenochBostadsbidragen6

delvisåroch kanmellan 18 28 etttillBostadsbidragen somsespersoner
Hushållviss nivå.bostadskostnadermedstuderande övertillstöd riktat en

bostadsbidragfåålderstudiemedel har rätt attden sökande har oavsettdär
bostadsbidragsgrundandedenl8-28-åringar. Iforenligt reglerna

visas6.1diagramstudiemedlen. Ibidragsdelendåinräknasinkomsten av
studerandeensamståendeforsocialbidragsgränsochdisponibel inkomst en

Någranettoskatt.ochbidragskatt,6.1bdiagramibarn samtutan
tabelli 6.1.studerarinteensamstående görsmedjämförelser som

undermånaderheltid 9studerarBeräkningarna sompersonenavser
1995.

ensamståendestuderandestuderande ochmellan6.1 JämförelseTabell
krmån; kronor3 600bostadskostnadbarn,utan

studerandeStuderande
18-28 år

10 40010 000Reservationslön
14 10050031noll i lönvidbostadsbidragStudie- och

1001476 500noll i lönvidBidrag+studielån
2808895 460noll i lönvidSocialbidragsgräns

nollz 0004500075nettoskattenBruttolön vid vilken är

studielånminskningMmginaleflekter inkl. av
årsinkomst:vid

34 %%3400020
67 %%4750 000

%2786 %75 000
29 %88 %000100

månadersarbete.3
2 bidragsdel.studiemedlensEndast

studerandeförsocialbidragsgränsenrättvisandeharjämförelsenFörAnm.: göraatt mer harstuderandetexminsavgifier. Deochstudielitteraturavseende200 krökats med 7
fackfdreningsavgifi.antagits inte betala någon
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Diagram 6.la Disponibel studielån,inkomst inkl. bidrag och socialbidragsgräns
ensamståendelör studerandeen

25W

ZOOND

Disponibelinkomst

..i albidragsgransa.
..’ Lönefterskatt,.

Studiemedel

. Bostadsbidrag

°°§§§§§i§§&quot;§å
2 g å s 2 2 å å s 2 E å å å ä ii

LönIbra:kan

Diagram 6.1b Skatt, bidrag ensamståendeoch nettoskatt för studerandeen

200000

0 -e§§§1 , . .
Lönföreskatt
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utformade förstudiemedlenvisar är atttabellenDiagrammet och att ge
levnads-årkroch 000000 50mellan 30tjänarstuderande per ensom

socialbidragsgrånsen. För attmotsvarande 100-110standard procent enav
standard krävsskall uppnåår barn28ensamstående enöver utan samma
marginaleffekterstarkamycketmånaden. Genomkr i300på 11lön ca

inkomstermarginaleffekter förkrår och höga50 000inkomsterför över
såinte arbetastuderandedekroch 000 attkr 50mellan 40 000 styrs

negativt.studiernapåverkaberäknaskanmycket detatt
ekonomistuderandesför debostadsbidragendåbetydelse harVilken

bostads-respektivemeddisponibla inkomstenvisas den utantabell 6.2l
boendekostnaderbostadskostnad. Vid höga ärocholika lönbidrag vid

bostadskost-och vidbostadsbidragbetydelsefullt. Utanbostadsbidraget en
löneinkomsterbehöva hastuderandeskullemånadeninad på 600 kr3 en

inkomsterna,sammanlagda disponibladeföråretpå 000 kr46 attomca
nuvarandesocialbidragsnivån. Medunderstigaskallinkl. studielån, inte

året.krtjänar 000hanhon 27deträckerbostadsbidragsregler att omca
bostadsbidragetÄr månadenkr i000så låg 2 ärbostadskostnaden som

Även utgårbostadsbidragnågotintekrår.marginell 2 700ganska om
årsinkomst påredan vidsocialbidragsnivånistudentenkommer caenupp

kr.00017

studerandeförsocialbidragsgränsochDisponibel inkomst6.2Tabell

inkomstDisponibelforeLön
Social-MedUtanskatt
bidragsgränsbostadsbidragbostadsbidrag

Bostadskostnad 0002
76 30065 l0062 4000

3007670077000000 7515
76 3004009140040 000 91
76 30097 90097 90050 000
76 300104 400000 104 40075

30076110 300110 300l00 000

Bostadskostnad3 600
5009576 50062 4000

95 500l008900015 000 75
95 5007009991 40040 000
95 50080010497 90050 000
95 500110 600104 40075 000
95 500400114110 300100 000

kr avseendemed 7 200har ökasför studerandeSocialbidragsgränsenAnm.:
antagits inte betalahar någonstuderandeterminsavgiñer. Destudielitteratur och

fackforeningsavgiñ.

utjämna levnadsstan-medel FörstuderandeBostadsbidragen till attär ett
Studiemedlenbostadskostnader.med olikastudenterdarden mellan

arbetsinkomsterstuderande vidtillstödetgenerell delfungerar avsom en
behovsprövad del. Ombostadsbidragenochkrunder 53 000 ensomca

levnadsstandardungefärsäkerställautgångspunkten är att somsamma
skulle såledesbostadskostnadermed höga etti dag för studenter

generella delendenpå ökaställa kravbostadsbidragenborttagande attav
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dvs. studiemedlen. förändring skullesådan sannolikt öka deEn-
statsñnansiella kostnaderna eftersom den skulle innebära selektivtatt ett
stöd byttes generellt.ut mot ett

kan dock påminna den disponibla inkomsten forDet värt att attvara om
student kr i bostadskostnad uppgår till imed 3 600 8 lOO kr månadenen

år pågår.under de 9 månader studierna lön föreDettaett motsvararav en
skatt i000 kr månaden.12ca

Bostadsbidragen dock inte utformade forkonsekvent kompenseraär att
studenter med höga boendekostnader eftersom kostnader for inackorde-
ringsrum och inteliknande ersätts.

Sammanfattningsvis bostadsbidragen inte oväsentligt tillskott tillettger
studenter med höga bostadskostnader. Därmed minskar kraven på denna

tjäna extrainkomster något i vissa fall tordeattgrupp som vara-
för studieresultaten. emellertid svårtDet för mångaärgynnsamt numera

studerande huvud få arbeten kan extrainkomster.överatt taget som ge

Bostadsbidragen och bostadspolitiken7

betydligt svårare utifrånDet typfallskalkyler dra slutsatserär att om
bostadspolitiska effekter de fördelnings- inkomstpolitiskaochän om
effekter vilka diskuteras i avsnitten inte heller2-6. Det möjligt härär att

empirisknågon utvärdering bostadsbidragens bostadspolitiskagöra av
effekter. Vi får därför nöja med generell diskussion.oss en mer

Bostadspolitiken har mål alla tillgång till god boendestan-attsom ge en
dard. målsättning döljsBakom denna ñera grundläggande frågeställningar

Förstaoch det bostadspolitiken fordelnings-För delsynsätt. är en av
politiken det kan hävdas också det omvända gäller. Detäven ärattom-
inte osannolikt omfördelning till förmån för låginkomsttagare haratt en
lättare få den sker i form subventionerat boende änatt acceptans om av

den har formen kontanta bidrag. kanDet således enklare attom av vara
för alla måste ha dräglig boendestandard föränargumentera att atten ge

låginkomsttagare kontantstöd de kan slösa bort vad helst.som som
effekter påKontantstöd kan också ha negativa arbetsutbudet stödstörre än

in bostadsbidragen har dock inte denna egenskap eftersomnatura. Just
de kontanta låt de utgår för täcka hushålletsmedel,utgörs attattav vara
bostadskostnader. emellertid föreslagits bostadsbidragenhar skallDet att
utbetalas direkt till i så fall skullehyresvärden, vilket omvandla dem till
naturafonnåner.

För det andra kan god boendestandard betydelse fören vara av
individers eller utveckling och sociala anpassning. Personergruppers som
har boendestandard kan få svårtalltför låg socialt ochatt atten avancera
höja sina inkomster tillräckligt för flytta till bättre bostäder. Särskiltatt
allvarligt kan problemet drabbardet bam växeranses vara om som upp
i dåliga bostäder.

det tredje kan boendestandarden ha betydelse för undvikaFör att
segregering bl.a. kan skapa motsättningar mellan folkgrupper. Genomsom
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åtminstoneeliminerasbostadsstandardgodhamöjlighetalla attatt enge
segregeringen.forbetydelseinkomstskillnademasdel aven

med flerafortfarandearbetarocharbetatharBostadspolitiken —--
i bostäder,investeringartillstödräntebidrag,dessamedel. Några ärav

kommunägdadeplanmonopolet,kommunaladethyreslagsrtiftning,
medeldessaAllabostadsbidragen.ochbostadsföretagenallmännyttiga

behovenminskarinom allmännyttanlägre hyrorförståssamverkar av-
bostadsbidragbehovenökar etc.räntebidragbostadsbidrag, lägre av

ettbostadsbidragenkanverktygenbostadspolitiskaBland de ses som
det inomsocialbidragen ärmotsvarandepå sättskyddsnätsista som-

höjerräntebidragexempelvisNeddragningarsocialpolitiken. somav
be-bostadsbidragensautomatikmedsåledesökarbostadskostnadema

helafall kompenserarnågotinte ibostadsbidragenEftersomtydelse.
in-relativt högamedhushålloch förbostadskostnademaökningen av -
delnågonboendekostnader inteutgångsläget högaredan iellerkomster

automatisktochräntebidragsänktanettoresultatetblirökningen avav -
hushållen harden inkomstsänkningalltidbostadsbidraghöjda somaven

bostadskostnaderbetalaändamålandradisponibel for än att
Kritikenbostadspolitiken.kritiktid funnitslång mothar sedanDet en

deuppnågällerdetineffektivvaritpolitiken när attpågrundatshar att
tilllettregleringar harochsubventionerallamålen. l settstortuppsatta

gjortRäntebidragen harsubventioner.forebyggkostnaderhöjda
harregleringaroch andrakostnadsokänsliga, byggnormerbyggherrarna

boende, Enför demotsvarande etc.kostnader nyttamedfört höga utan
hakanräntebidragenfrämstsubventionema antasbetydande del av --
förökade lönerbyggmaterielindustrin,i bygg- ochvinsterökademedfört

till följdförstärktssannolikthareffekterDessabyggarbetare avm.m.
Förmodligen harled.byggindustrins flestainomkonkurrensbristande

kunnatbyggherramaeffekterhaft sådanabostadsbidragen attäven genom
betalningsformåga.lägstavisshaftmed hyresgästernaräkna att en

förellerbetala 25, 50baradebehöverhushållengällerdetNär -
bostadskost-bam 70år28 procentensamstående över utan av en-

bostadsbidragen. Dettaintervalldenadsökning inom ersätts geravsom
boendedyrare änkonsumeraincitamentnaturligtvis ett annarsatt man

avsikten medbostadspolitiskadentill deldetskulle gjort, är stormen
bostadsbidragen.

de 10-15underförtsbostadspolitik senastedenSlutsatsen är att som
delbetydandeharförstadetnackdelar. Förviktigahaft tvååren aven

avsedda fördem deandrahoshamnat änsubventionema envar -
ocksåfinnsm.fl. Detmarkägarebyggherrar,byggindustri,ineffektiv

kommakunnatförmögenhetsöverforingar ävenvilkastudier över som

FinansdepartementetFördelningspolitiska på2 gjordesberäkningEn gruppenavsom vidbostadsbidragkostnadernaförökningenautomatiskadenvisade1993 enår att av 100-150uppgick tillmiljarder kronormedräntebidragen 3neddragningaktuelldå av
miljoner kronor.



26 Bilaga 2 SOU 1995:133

del.enskilda bostadsägare till För det andra har subventionema blivit
statsñnansiellt alltför dyra särskilt i förhållande till vilka mål desom-
lyckats uppfylla. Samtidigt kan förmoda de bostadspolitiskaattman
målsättningarna betydelse både frånär fördelningsperspektiv ochettav
för stimulera önskvärd socialatt utveckling bland befolkningen. Deten
blir i så fall fråga effektivisera helt slopaatt än bostads-snarare attom
politiken.

Sammanfattningsvis innebär de neddragningar räntebidragen och höj-av
ningar fastighetsskatten vidtagits och beslutats bostads-av som att
bidragens betydelse för bostadspolitiken ökar. Det kan del ises som en

ganska allmän tendens övergå från brett verkande subventioneratten och
bidrag till selektiva och träffsäkra medel tendens bl.a. följtmer en som-

kraven få den offentliga sektorns finanseratt i balans.av

8 fårVern egentligen bostadsbidragen

Det inte säkertär hushåll erhåller bidragatt ett ellerettsom annan
förmån därigenom får förbättring sin ekonomi likaären storav som som
förmånen. Vem slutligen får del bidraget beror hur detta på-som av
verkar dels storleken på hushållets övriga inkomster, dels priserna på de
produkter hushållet konsumerar.

Hushållets övriga inkomster kan påverkas flera bostads-sätt av
bidragen. För det första avräknas bostadsbidraget vid beräkning av even-
tuella socialbidrag. innebärDet hushåll uppbär socialbidragatt ettom som
får högre bostadsbidrag så medför det ingen förbättring hushålletsav
ekonomiska situation, eftersom Socialbidraget minskar lika mycket som
bostadsbidraget ökar.

Beräkningar visar år 1994 betaladesatt 1,2 miljarder kronor ica
bostadsbidrag till hushåll med barn samtidigt hade socialbidrag. Detsom
kan detta belopp gått tillantas att förbättra kommunernas,att änsnarare
de bidragsmottagande hushållens, ekonomi. Därtill skall läggas beloppett
för bostadsbidragstagare inte fått socialbidrag, skulle fåttsom men som
det de inte erhållit bostadsbidrag. Den sammanlagda minskningenom av
kommunernas utgifter till följd betalar bostadsbidragatt staten utav är
därför sannolikt högre 1,2 miljarderän kronor. Bostadsbidragen till
hushåll med bam månad fått socialbidrag fördelade sig påsom samma
hushållstyper enligt följande.

Miljoner kronor, år 1994

lbam 2bam 3barn 4bam Sbam

Ensamstående 259 204 90 29 13
Giñasammanboende 148 206 138 75 62

3Se till ESO:BostadskarriärenLex. rapporten förmögenhetsmaskinDs 1990:29.som



Bilaga 2 27SOU 1995:133

kostnadsför-hur dennadiskuterashuvudtextbetänkandets närmarel
de föreslagnatill följdförändrasoch kommundelning mellan stat av

besparingarna.
därmed arbetsinkomsterocharbetsutbudhushålletsdet andra kanFör

påmarginaleffekter. Påverkanochinkomst-bidragenssjunka till följd av
inte här.behandlas dockarbetsutbudet

bostadsbidragenpåverkas ärhand kani förstapriserDe antas avsom
diskuteradesavsnittbostadskostnader. 7Ioch andrasjälvfallet hyror

dennabelägga hursvårtdär detframgårdenna fråga. storDet är attatt
bostadsbidragens betydelsepåindikationeffekt i verkligheten Enär. ges

betalningsviljan för hyres-uppgivnavisar dendock i diagram 8.1. Det
visarheldragna kurvani Borås.bostadsområden Denolikalägenheter i

faktiskavisar dehushåll och staplarnasamtligabetalningsviljan hos
hyrorna.

faktiska hyrorna lägredediagrammet är änEn slutsats är attav
bostadsområdena, medan hyrornaattraktivabetalningsviljan i de mest

minst attraktivabetalningsviljan för degenomsnittligaöverstiger den
betalningsviljan hos hushållpådäremotområdena. Ser mottarsomman

bilden någotstreckade kurvan, blirdenvilken visasbostadsbidrag, av
annorlunda.

betalningsviljaungefärharBostadsbidragstagama som genom-samma
betydligt högreområden,attraktivabostäder isnittshushållen för men

attraktiva områdena. Oavsettmindregenomsnittet för debetalningsvilja än
på bostadsbi-indikationdentolkasskallhur denna skillnad attenger

hyresnivå iupprätthålla högbostadsföretagendragen hjälper att en
åtminstone delvisså falliBostadsbidragenoattraktiva områden. gynnar

hyresnivåmöjligt hålla högredetdebostadsföretagen eftersom gör att en
bostadsbidragenEventuelltmöjligt.skulle varitvadän gynnarsom annas

fårområden både demi attraktivaindirekt bordemäven somsom -
eftersomfår det. Anledningenintebostadsbidrag och dem är attsom

sänkabostadsföretagennödvändigt fördet mindrebostadsbidragen attgör
höja hyrornaockså behovenminskaroattraktiva områdenhyrorna i attav

attraktiva områden.i
behäftadebetalningsviljanundersökningarskall betonas ärDet att av

försiktighet.skall tolkas meddärföroch resultatenmed osäkerhet
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Diagram 8.1 Betalningsvilja bland samtliga hushåll hushålloch med bostadsbi-
drag hyror flir pålägenhet 70 kvm i olika bostadsområdensamt

kronormånad
5000

Bostadsbidragstagare

.

. .
. .

E
Z

Källa: Temaplan AB:s utredning åt AB Bostäder i Borås.
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besparingsförslaginförAvvägningar9 ett

sistarollerbostadsbidragens nästvisarGenomgången att somovan
bostadspolitikeninom görskyddsnätoch sistasocialpolitikeniskyddsnät

de negativasåbesparingsförslagenutforma attsärskilt angelägetdet att
kan delsbostadsbidragenNedskämingarminimeras.konsekvenserna av

fleravilketsocialbidragsökatvingasvissamedföra syn-uratt grupper -
bostadsbidragde uppbäralternativ än attkanpunkter sämreettvaraanses

ibostadssubventionemagenerellademinskningentilldels leda att av-
låginkomsthushållensgenomslagfårräntebidragform främst störreav

därförprincipiellt myckettalarinkomstfördelningssynpunktekonomi. Från
generellaminskninguppnåsbörsparmålgivetfor avgenomatt ett snarare
stödinkomstprövadeselektiva ochneddragningarstöd somän avgenom

bostadsbidragen.
selektivaskall omfattabesparingarmotiv för ävenfinns dockDet att
negativamindreallt kan hanedskärningarvissa trotsstöd. Ett är att

besparingsåtgärder,alternativaeffekterandraoch änfördelnings- exem-
utformade. Ettändamålsenligt ärannatintebidragsreglemapelvis ärom

medförmarginaleffekternegativa attstödensinkomstprövadede manatt
för-kan krävasmotiv dettredjedem. Ettmed äråterhållsam attbör vara

Sådanaoch fusk.felutbetalningaråtgärderandrakontroll ochbättrad mot
besparingar.statsñnansiellainnebäraocksååtgärder kan

minskningtillförslagutforma ut-uppdragUtredningens är att aven
bakgrundmiljarder kronor. Motmed 2,1bostadsbidraggifterna för avca

inriktningvilken allmännedandiskuterasavsnitten 2-8igenomgången
ha.besparingsåtgärdema bör

socialbidragsgränsenjämförelservidharHushåll barn motutan --
förhållandemed bam. Dettahushållekonomigenomsnitt bättrei än

bambidragen. Detneddragningarnabeslutadedeaccentueras avgenom
prioriteringssituation skall läggaisamhälletockså skäl förfinns att en

skäl ekono-sådantEttstödja barn är rentpå änatt vuxna.resursermer
socialautveckling ochpersonligabarnsmedproblemmiskt, nämligen att

kriminalitet,framtidai formkostnaderorsakaanpassning kan stora av
möjlighetermindrebarn harskäl attmissbrukarvård Ett är attannatm.m.

därförsamhället harochsituationsinförsjälva än att enta vuxnaansvar
Slutsatsenminimistandard för dem.säkerställaskyldighetsärskild att en

med barn.hushållskall ännedskärningarna utanär att avsesnarare
nödvändigtblirbesparingarpåkravdirektivensuppnåfördetOm att

medskebör dettahushåll med bamtillbostadsbidragenneddraävenatt
detStatistik visarsituation.ekonomiska atthushållensbl.a.hänsyn till

ochmed barnensamståendebeståendehushållfrämst samman-är av
försörj-tillförhållandeiinkomsterlågaharbarnmed mångaboende som

följandeiillustrerasDettasocialbidragsgränsen.ningsbördan mätt som-
tablå.
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Tabell 9.1 hushållProcentandel med inkomster under socialbidragsgränsen
år 1992

Ensamstående Giftasammanboende
1 barn 2 eller barnl 2 bam 3 eller

fler barn Her bam

17 26 7 7 19

Mot den bakgrunden talar mycket för eventuella neddragningar iatt
första hand bör giftasammanboende med få bam. Det skall dockavse
tilläggas socialbidragsnormen inte hänsyn till de stordriftsfördelaratt tar

kan finns i hushåll. Socialbidragsgränsen kan därför de factostorasom
något högre ekonomisk förstandard hushåll med många barnmotsvara en

3 eller ñer för mindre hushåll.än
Vissa inskränkningar bostadsbidragen för ensamstående med barnav

kan dock behöva En orsak giflasammanboendeövervägas. är att som
skenseparerar kan betydande vinster i form högre bostadsbidraggöra av

dels för vårdnadshavarens hushåll, dels för umgängesbam och- —
bidragsförskott. För motverka detta behövs bättre kontroll, detatt men
kan också befogat med ändringar regelsystemet. Sådana ändringarvara av
kan inräkna åtminstone del bidragsförskotten iatt denvara en av
bostadsbidragsgrundande inkomsten och minska bostadsbidragen föratt
umgängesbam.

För besparings- och rättviseskäl öka bidragens träffsäkerhetatt börav
ñer inkomster imed beräkningen den bostadsbidragsgrundandetas av
inkomsten BGI. Det gäller reavinster kan motiveraäven attmen
underhållsbidragbidragsförskott inräknas i BGI. Beräkningen av egna
företagares måsteBGI också förändras så den bättre speglar dennaatt

ekonomiska standard. bör förmögenheterDessutom vissövergrupps en
nivå påverka bostadsbidragen.

Genomgången i avsnitt 8 tyder på del bostadsbidragenatt en av
absorberas bostads-byggföretag och kommuner. Till den delenav ger
bostadsbidragen således inte någon standardförbâttring för de bidragsmot-
tagande hushållen, eftersom ökade bostadsbidrag högremotsvaras av
hyror eller lägre socialbidrag. syftetOm med bostadsbidragen är att
förbättra hushållens bostadsföretagens ekonomi finns det därföränsnarare
skäl för minska den bostadskostnadsberoende i stället för denatt
inkomstberoende delen bostadsbidragen.av

detNär gäller kommunernas absorbtion bostadsbidragen lägetärav
något annorlunda. För det första talar mycket, förnämnts attsom ovan,
undvika ñer hushåll behöver söka socialbidrag. detFör andra innebäratt

övervältring på kommunerna i och för sig sänkningen statens ut-en av
gifter, den medför inte någon besparing för den samlade offentligamen
sektorn.

Ett samtidigt öka bostadsbidragens träffsäkerhetsätt och sänkaatt
kostnader skulle kunna införa kraftigare avtrappningstatens attvara en av

bidragsbeloppen bidragsmottagarens inkomst. Enligt 1995 års reglermot
minskar bostadsbidraget med 20 den inkomst för hushållprocent av som,
med bam, överstiger kr. innebär115 000 Det bostadsbidragstagare kanatt
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bostads-minskningbeskattning,marginaleffekter frånsammanlagdaha av
uppgår tilliblanddaghemstaxorinkomstberoendebidrag, m.m. som

ytterligare höjningarbakgrund bördennabetydligt Mot80över procent.
genomföras.inkomst inteavtrappningen motav

felutbetalningar ochochminska fuskforförbättrasKontrollen bör att
admini-Vidare börlegitimitet.rättvisa ochdärigenom öka systemets

administrationskostnadema.minskaforstrationen förenklas att
besparingdetalj hurnågotdiskuteras iavsnittdetta störrel resten enav

underåstadkommas. Detskulle kunnamiljarder kronor görsdrygt 2
prövningadministration,kontroll ochEffektivarerubriker: mottre nya

ersättningsnivåer.sänktainkomstbegrepp samtm.m.

administrationkontroll ochEffektivare

besparingaruppnåförsökasjälvklarteller mindre är attEtt sätt attmer
effektiva-fall kanadministrationen. vissaIkontrollen ocheffektivisera en

administrationenadministrationskostnader,ökadekrävakontroll menre
givetvinst totaltinnebärså länge detprincip ökas baraskall sett,ensom

service.rättvisa och godrättssäkerhet,pågenerella krav
bostadsbidragenkontrollmöjlighetema börradikalt förbättraFör att

används för inkomstskat-denmetod liknarenligtberäknas somsomen
ten. skall i sinbidragssökande hushålletföljande.innebärFörslaget Det

Påansökningsperioden.förväntade inkomst undersinansökan uppge
slutligabostadsbidragpreliminärt Detgrundval betalasdenna ut.ett

taxeringen förslutligasamband med denfastställs sedan ibidragsbeloppet
denna. Uppgifteruppgifterna ihjälpoch medinkomstskatt omav

den definitivahushållssammansättning förbostadskostnader och av-
alternativt begärsbostadsbidrag,från ansökanräkningen hämtas nyaom

bostadsbidragpreliminärtmycket utbetalati efterhand.uppgifter För
efterhand.utbetalas iåterkrävs och för lågt bidrag

kalenderårsvisbara beräknasbostadsbidraget kandefinitivaDet
kalenderår. föreslagnafinns Dettaxeringsuppgiftereftersom endast

fortsättningenbostadsbidrag iinförablir därför lättast attsystemet om
bostadsbidrag skulle då kunnakalenderårsvis. Ansökanbeviljas om

behandlas för-ochoktober-decemberperiodenlämnas under av
sökande, vid ändringarjanuari. Försäkringskassoma fram till störrenya

familjeför-förändradeeller vidbostadskostnaderochinkomsterav
ansöka under löpande år.möjligtdockhållanden skulle det attvara

bostadsbidragkalenderårsvisatillnackdel med återgå ärEn attatt
året. Sådanablir ojämnförsäkringskassomaarbetsbelastningen för över

verksamheter ochinom mångadocksäsongsvariationer förekommer när
bostadsbidrag utgj ordesför utbetalningarnakommunerna hade ansvaret av

möjligt fördärförkalenderår. börbidragsperioden också Det ävenvaraav
kalenderår.bostadsbidragadministreraförsäkringskassoma att

‘ studiemedelssystemet.används inomliknande metodEn även
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Även behåller det nuvarande med bostadsbidrag undersystemetom man
rullande perioder, på eller månader, kan dock regelverket så12 15 ändras

det blir möjligt efterkontroll kalenderårsvis. definitivaDengöraatt att
bostadsbidragsgrundande inkomsten fastställs då kalenderår med hjälpper

inkomsttaxeringen. BGI för varje månad under året blir då tolftedelav en
den hjälpBGI med taxeringsuppgiftema kan beräknas förav som av

kalenderåret. Vid beräkningen preliminära, bostadsbidragetdet tasav,
tillhänsyn detta för minimera återkrav respektive efterhandsbetalningaratt

bostadsbidrag.av
Återkrav respektive efterhandsutbetalning skall ske med enligtränta

Återbetalningförregler restskatt och skatteåterbäring. församma som av
mycket erhållet bidrag skall obligatorisk och bl.a. skevara genom
regelmässig kvittning utbetalningar frånandra försäkringskassan,mot t.ex.
barnbidrag, sjukpenning, föräldrapenning överskjutandesamt motm.m.
skatt.

Administrationen bostadsbidragen fördyras de många ändringarav av
initieras bidragstagarna varje år. genomsnitt lämnar varjeIsom av

bidragstagare uppgifter2,3 ansökningar år, enligt för budgetåretca per
199495. ändring innebär uppgift i likaEn enligt mycket arbetestort sett
för försäkringskassan nyansökan och kostnaden för varje ansökansom en
har beräknats till 300 kr.ca

uppenbartDet minskning antalet ändringar skulle sänkaär att en av
administrationskostnadema och sannolikt bidragsbeloppen. Detäven
föreslagna med preliminära bostadsbidrag och efterkontrollsystemet
kommer sannolikt minska eftersomantalet ändringar, den sökande inteatt
går definitivt miste bidragsökning han eller hon avstår från attom en om
skicka in ändringsanmälan. ytterligare minska incitamentenFör att atten
sända ändringsanmälan kan dessutom preliminäradet bostadsbidraget
utbetalas med utgångspunkt från tabell med exempelvis månadsin-en
komster i 500-kronorsintervall och bostadskostnader i 200-kronorsinter-

Vid förändringar inomvall. dessa intervall blir det då meningslöst att
skicka ändringsanmälan eftersom bostadsbidraget ändå blir detsamma.

minskningEn det genomsnittliga antalet ansökningar från 2,3 till 1,5av
bidragsmottagare och år skulle potentiellt medföra besparing påper en

0,8500 00O300 kr, dvs. miljoner120 kronor. Kalkylen bygger dockca
minskadeantagandet den arbetsbelastningen för kassoma ocksåatt

medför sänkta kostnader och frigjord personal kan arbete med andraatt
uppgifter, inom eller försäkringskassan.utom

Den nuvarande regeln beslut bostadsbidrag gäller tills vidareatt om -
och försäkringskassan skall kontrollera varje bidragstagare efter 15att
månader bör med regel bostadsbidraget tidsbegränsat,ersättas äratten-
förslagsvis till månader.12 få förlängt bidrag skall bidragstagarenFör att
inkomma med ansökan. sådanFördelarna med regelförändringen ny en

dels bidragstagaren inte hör sig så presumtionenär bidragatt är attom av
skall sluta utgå i stället bidrag skall fortsätta utgå delsatt att att- -
bevisbördan kravet visa berättigad till bidragäratt att mottagaren- -
ñyttas från kassan till den bidragssökande.
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efterkontrollbostadsbidrag ochpreliminäramedinteOm ett system
kontrollen erhållasförbättringstället vissgenomförs kan i genomaven

signaler tillautomatiskadatasystemlåta försäkringskassansatt ge
sjukpenninggrundan-sinändrarnågonbostadsbidraghandläggarna omav

ñnnas skältrubbig då det kandockkontrollmetodde inkomst. ärDenna
studerarförexempelvisavvika från BGI,skallfor SGI personer somatt

så ofta enligtinteändras SGIsjukdom. Dessutomdrabbas längreeller av
för-utnyttjandesamband medihuvudsakligenregler,nuvarande avutan

kortaresjukfallvidinte hellerutnyttjas ärFörsäkringensäkringen. som
tid.utgår under dennanormaltdå sjuklöndagar14än

hushålls-bostadskostnader ochmåsteinkomsterbidragstagamasUtöver
bostadskost-kontrolleras. det gällerNärbostadsadressdvs.storlek --

baraoch bostadsrätternärvarande, för hyres-förnader torde dessa, som
sökandehyresavier från deinbegärkassankontrolleraskunna attgenom

ochbostadsutgiften för villoringår iRänteutgiftereller hyresvärden. som
taxeringsuppgifter,kontrollerasutsträckningi viss motbostadsrätter kan

bostad.ränteutgifter försärredovisardock intesom
bidragsmottagarenfrämst ärhushållstorlekenKontrollen omav -
för försäkringskassan.svår genomföramed någonsammanboende är att-

för delönsamtbarnfamilj kan det, attnämnts,För vuxnavarasomen
bostadsbidragfamiljen både högreskenseparera då det sammantaget ger

andraoch kanskebidragsforskotten,i ävenoch utfyllnadsbeloppet
sigdettvåbamsfamilj kandaghemsavgift. För rörasänktförmåner ensom

sänktinkomst ellerskattefriimånadeniflera kronor extratusenom
kostnad.

kon-bättreangripasskensepareringar kan delsProblemen med genom
kon-bättreekonomiska lönsamheten. Enminska dentroll, dels attgenom
före-i andra sammanhangdetuppnåskunnaskulle sannolikttroll om

bostadsräkningamafolk- ochlägenhetsregistret förslagna ersättaatt-
ochRegisterbaserad folk-199596:90,inrättas. Prop.med registeruttag -

också blirdock detFörutsättningenm.m.bostadsräkning år 2000, är att
Åtgärder förbidragsmottagare.kontrollregistret förutnyttjatillåtet att av

behandlas i detskensepareraekonomiskt lönsamtmindredet attgöraatt
avsnittet.avslutande

förmögenhetochinkomstbegreppPrövning mot nya

bibehållahuvudsakibilagai dennapå förslagenInriktningen är att
tillkopplingenrelativtdärmed denochinkomstbegrepp näranuvarande -

avseendetförändringar i detgenomgripandetaxerade inkomsten. Merden
huvudtext.betänkandetsi stället idiskuteras

i denbidragsförskottbarnbidrag ochinkluderamöjlighetEn är att
uppbärmed bamalla hushållDåbostadsbidragsgrundande inkomsten.

träffsäkerhetbostadsbidragensintedock attbarnbidrag ökar genom
inkomstbegreppetändringsådaninkluderas i BGI. Enbambidragen av

sänkningbesparingannorlundatill någon änsåledes inte ledaskulle aven



34 Bilaga 2 SOU 1995:133

inkomstgränsema vid bibehållen BGI. föreslåsHär därför inte någon
sådan ändring BGI.av

När det gäller bidragsförskotten och underhållsbidragen situationenär
något annorlunda. Alla ensamstående föräldrar har inte bidragsförskott, år
1993 andelen 80 Väntade reformer underhållsskyldighetprocent.var ca av
och bidragsförskott kan vidare komma skillnadernaöka mellan olikaatt
kategorier ensamstående föräldrar. kanDet den bakgrundenmot över-av

åter inräkna bidragsförskott ochvägas underhållsbidrag i denatt
bostadsbidragsgrundande inkomsten.

Den nuvarande uppdelningen kapitalinkomster där ochränte-av -
utdelningsinkomster inte reavinster räknas med i den bostadsbidrags-men
grundande inkomsten finnsbör ändras. godaDet möjligheter på-att-
verka fördelningen placerings avkastning på och reavinst.räntaav en
Detta också huvudskäl bakom införandet den enhetligaett kapital-var av
beskattningen i samband skatterefonnen.med För motverka manipula-att
tion och för öka den fördelningspolitiska rättvisan bör alla beskatt-att
ningsbara kapitalinkomster inkl. reavinster räknas i den bostads-- -
bidragsgrundande inkomsten. Eventuella reaförluster bör dock fåendast
kvittas reavinster inteoch i övrigt få reducera BGI. När det gällermot
reavinster på bostäder det rimligt i BGI endast medräkna denär att
beskattningsbara delen, dvs den del på vilken säljaren inte får uppskov
med beskattningen på grund köp ersättningsbostad.av av

Självfallet det ofta svårt i förväg beräkna storlekenär på inkomsteratt
från reavinster. Om de skall medräknas i därförBGI bör det före-ovan
slagna med deñnitiv slutavräkning bostadsbidragetsystemet med hjälpav

deklarationsuppgifter införas.av
prövningEn bostadsbidraget hushållets förmögenhet kan delasmotav

i två delar: prövning förmögenhet i den bostad för vilkenmotupp
bostadsbidrag erhålles och prövning övrig förmögenhet. Redanmot pröv-
ning övri förmögenhet väcker vikti principfrågamot rörande bostads-g en g
bidragens syfte. Skall bidragsreglema följa socialbidragsmodellen där
i princip alla realiserbara tillgångar skall användas innan samhället skjuter
till i form socialbidrag eller skall de tillåta bidragstagarnaattpengar av
har viss förmögenhet Mycket talar för socialbidragsmodellenatt ären
alltför restriktiv för använda för bostadsbidragen. Hushållatt tvingassom

sig med allt sittgöra sparande kan komma medatt tappaav sugen
Åminskad arbetsvilja och ökat bidragsberoende följd. andra sidan ärsom

det obefogat betala bostadsbidrag till hushåll med betydandeatt ut
förmögenheter små redovisade kontantinkomster.men

En medelväg enligt tidigare bostadsbidragsreglerär räknaatt som- -
viss förslagsvis 15 den övriga förmögenhetenprocent, procent,en av som

inkomst. praktiskaAv skäl bör dock inte förrnögenheter under visstett
lägsta belopp ingå. övrigaDen förmögenheten bör beräknas till-som
gångar minus skulder tillgångar i den bostad för vilken bostads-utom-
bidrag erhålls och de skulder denna bostad, beräknade medsom avser
utgångspunkt från de ingår i den bostadskostnadräntor ersättssom som
med bidrag. Negativa nettoförmögenheter skall inte tillåtas sänka den
bostadsbidragsgrundande inkomsten.
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med utgångs-bostadsrätter beräknasochegnahemBostadsbidragen för
ränteutgifter. delinkluderar Enboendekostnadpunkt från avsomen

i realaamorteringinñationskompensation innebärräntan utgör ensom
subventioneringsåledes delvisinnebärBostadsbidragen avtermer. en

fonnögenhetsuppbyggnad.
boende-avkastning i formbostad vidareFörmögenhet i avger en

till dettatidigare hänsynbeskattningentjänster. Vid atttog genomman
kapital.inkomstbeskattades Nu-schablonintäktberäkna avsomsomen

Fastighetsskattenfastighetsskatt.medbeskattninghar denna ersattsmera
schablonintäkt påantagandet 5,7påimplicit byggadockkan sägas enom

ifastighetsskattdärl,70,3 1,7taxeringsvärdet är procentprocent avav
kapitalskattesatsen.taxeringsvärdet och 0,3 är

förförmögenhetsuppbyggnad,subventioneringenmotverkaFör att av
rättviseskäloch böravkastningboendekapitaletstillhänsynatt ta enav

förmögenhetsvärdebostadens över-andel, förslagsvis 5,7 procent, av
bör tillämpasmed i Regelnräknas BGI.minsta beloppstigande visstett

både och bostadsrätter.på egnahem
betydligtoftaför bostadsrätterformögenhetsvärdenNuvarande utgör en
andeltaxeringsvärdetsverkliga värdebostadsrättenslägre andel än avav

såledesnämnda förslaget innebäregnahem.marknadsvärdet for Det nyss
for bostadsrätt-för egnahemsägarehöjningnormalt BGI änstörre aven
marknadsvärde.bostäder medsigsinnehavare, det röräven sammaomom

därför detboendeforrnema krävsuppnå mellanneutralitetFör attatt
frågabostadsrättertaxeringsvärden förinförs individuella en som-

diskuterats tidigare.ochutretts
beräkna och kon-gånger svårmångaEgenföretagamas BGI är att att

skattesystemet talarbetraktas delbostadsbidragentrollera. Om som en av
utgå från be-bidrag skall denbeskattningmycket för såvälatt som

erhålla Påjusteringar, för BGI.med vissaskattningsbara inkomsten, att
efter-svåra förutsägainkomstergrund egenföretagarnas ärär attattav

beträffandesärskilt betydelse dennaslutavräkningkontroll och storav
grupp

till fondavsättningar ochvissa möjligheterskattesystemet ñnns därtilll
överavskrivningar ochexempelvis skattemässigakonsolidering, av-genom

dock mindreperiodiseringsfond. Generellt finns detsättning till numera
reforrneringenobeskattade föremöjligheter bygga anatt avreserverupp

företagsbeskattningen.
till möjlighet till viss konsolide-syftarReserveringsmöjlighetema att ge

väljaåren. Egenforetagaren kan dockmellanring och resultatutjämning
innebär denmedelvissa de Detkonsumera attävenatt som reserveras.av

rättvisande mått påheltinte behöverbeskattningsbara inkomsten ettvara
beräknas på såstandard. BGI bör därförekonomiskaegenföretagarens sätt

periodiseringsfond, eventuellt andelavsättningar tillåtminstoneatt en av

5 for egenförtagama finns ocksåLiknande rättvise- och kontrollproblem som
inte varit möjligthar dockbeträffande och enmansaktiebolagen.Detfåmans- att

för bilaga.behandla dem inom dennaramen
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de skattemässiga avskrivningama exempelvis tredjedel ochen av-— -
till pensionsförsäkringar överstiger löntagaresättningar vad erhållersom

i form kollektivavtalade förmåner läggas till den taxerade inkomstenav
vid beräkning BGI.av

ofta många egenföretagare kan erhålla förmånerDet hävdas utöveratt
Förmånligavad diskuterats. kan gälla schabloner förDetsom nyss egna

rörelsen, goda möjligheter till avdrag för kostnader för arbetsrumuttag ur
förmåneri den fastigheten Sådana skulle kunna motivera ettegna m.m.

schablontillägg till för företagare. Då detBGI saknas grund för att
fastställa föreslåsstorleken på sådan schablon dock inte något sådanten
tillägg.

Sänkta ersättningsnivåer

redan beslutade reglerna för innebär hushåll bamDe 1996 däratt utan
någon de sökande år eller äldre inte längre kommer kunna få29är attav
bostadsbidrag. Hushåll barn de sökande år kommerdär 18-28ärutan

fortfarandedock kunna få bostadsbidrag.att
situation med krav besparingar inom bostadsbidragssystemetI ären

det rimligt så långt möjligt bibehålla till hushållstödet med försörj-att
ningsansvar för bam. innebär besparing i förstaDet hand böratt en avse

bostadsbidragkvarvarande för hushåll barn. kan dock finnasDetutan
särskilda skäl stödja studerande barn har höga boendekost-att utan som
nader med differentierat bidrag bostadsbidraget. Stödet bör dockett som
inte finnas bostadsbidragssysteminom nuvarande överñyttas tillutan
studiemedelssystemet. kan sådan differentieringOm så önskas finan-en
sieras nuvarande anslaget fördel det bostadsbidrag tillattgenom en av
studerande förs till studiemedlen.över

Bostadskostnadema varierar regionalt, med skillnader förstörre egna-
hem och bostadsrätter för innebärhyresrätter. Det för riketän att en
enhetlig högsta för bostadskostnadden till bostads-gräns rättsom ger
bidrag möjlighet till högre bostadsstandard i vissa regioner iänger en
andra. rimligEn besparingsmöjlighet den bakgrunden bibehållaär mot att
de nuvarande för bostadskostnader i högkostnadsregionerövre gränserna

främst storstadsområdena föroch sänka de bostads-övre gränserna- -
kostnad i övriga svårigheternalandet. administrativa med sådanDe en
differentiering torde små.vara

Skulle denna besparing inte tillräcklig kan övervägavara man en gene-
rell sänkning de boendekostnadsgränsema. sådan sänkningEn harövreav
fördelen den minskar möjligheterna för fastighetsägare och byggherraratt

höga boendekostnader, framför allt i mindre attraktiva områden.att utta
Med tanke på barnfamiljemas ekonomi i förhållande till socialbidrags-

vilken dock inte hänsyn till stordriftsfördelar vid mångatarnormen -
barn och med tanke de nedskärningar bl.a. barnbidragenav som-
redan beslutats så olämpligtverkar det föreslå några neddragningaratt av
det särskilda bidraget.
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slutligendetskenseparationer börförincitamentenminskabl.a.För att
kanumgängesföräldrar. Dessas.k.förbostadsbidragensänkaövervägas att

särskildadetinteboendekostnader,förbidragerhållanärvarande menför
för bam.bidraget
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budgeteffekterochFördelnings- av

bostadsbidrageninombesparingar

bostadsbidragsutredningeninomSparförslagl

deeffekternaekonomiskadeanalyserredovisasbilagadenna avl av
varjekapitel 12. Föribesparingartillalternativ presneterassom

hushållantaletbudgeteffekt,åtgärdsrespektiveanalyserassparförslag som
förriskenhushåll,berördablandinkomstförändringenåtgärden,berörs av

inkomstfördelningen.påinverkansocialbidragenpåövervältringar samt
förslagdelsbesparingsförslagen;uppdelninganalyserna soml görs aven

dels förslagenbarnfamiljer,bostadsbidragstagandeförendastutvärderas
Utformningenbostadsbidragstagare.samtligaFörutvärderas avsom

förslagmed deexaktinte alltid presenterasförslag överensstämmer som
Följandeförslagen.beskrivningkapitel 3bilaganskapiteli 12. I avges en

analyserats.sparförslag har

bostadsbidragstagandeförendastutvärderasSparförslag som
barnfamiljer

egenföretagare.förskärpsInkomstprövningen
införs.hem,taxeringsvärdet förexkl.Fönnögenhetsprövning, eget

deninkluderas i5,6 %för hemtaxeringsvärdetdel egetEn av --
inkomsten.bidragsgrundande

förbidragsgrundande inkomsteni deninkluderasbidragsförskottEtt
underhållsbidrag.erhållerhushåll som

bostadsytan begränsas.bidragsberättigandeDen
storstadsregionernaÖvre utanförhushållförboendekostnadsgränsen

kr.med 500sänks
inkomstgränserindividuellamedNuvarande inkomstgränser ersätts

giftasammanboende.för
boendekostnadenbidragsgrundandeför denErsättningsandelama

intervallen.i bådaprocentenhetermedsänks 5
höjs medgifiasammanboendeförboendekostnadsgränsennedreDen

kr.200
sänks med 000 kr.7Inkomstgränsen10.
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Sparförslag utvärderas för samtliga bostadsbidragstagaresom

Bostadsbidrag11. till studerande ungdomar slopas samtidigt som
ersättningsreglema förändras för studerande ungdomar se exempel i
kapitel 3.

12. Bostadsbidrag till ungdomar slopas.

2 Metod

Modell

Budget- och fördelningseffekter respektive sparforslag har analyseratsav
med hjälp mikrosimuleringsmodell Statistiska centralbyrånav en som
SCB utarbetat i samarbete med regeringskansliet. dennaI modell
efterbildas gällande skatte- och bidragsregler. För varje individ och
hushåll i databasen individuella beräkningar skattgörs och bidrag såav

disponibel inkomst för och hushållen kanatt beräknas.vart ett Manen av
kan omfattande bokföringsschema utförssäga för varjeatt ett individ och
hushåll ingår i Resultatenurvalet. räknas därefter försom attupp avse
hela befolkningen. ändra iGenom modellens regler för skatte-att och
bidragssystemen kan såväl fordelningseffekter påverkan densom
offentliga budgeten olika regeländringar beräknas. beräkningarnaIav
beaktas inte de eventuella förändringar i individemas beteende, vadt.ex.
gäller arbete och sparande besparingsförslagen kan upphov till.som ge
Detta beror på det råder osäkerhet vilka beteendeförändringaratt om som
kan uppträda för olika hur omfattande dessa förändringar kan bligrupper,

i tiden de kan uppkomma.närsamt som

Data

Den offentliga inkomststatistiken redovisas med års eftersläpning,ett par
eftersom den grundas bl.a. självdeklarationer och kontrolluppgifter.
Beräkningarna därför baserade på statistiska uppgifterär intervjueroch
för år 1993 för de 13 000 hushåll ingår i SCB:s årliga inkomstför-ca som
delningsundersökning HINK 93. databasEn med 1996 års demografiska
sammansättning och ekonomiska villkor har erhållits års1993attgenom
datamaterial skrivits fram på schablonmässigt Detta innebärett sätt. att
det blir möjligt approximativa bedömningargöraatt 1996 årsav
förhållanden. Alla beräkningar således utförda för inkomståretär 1996
och jämförelser gjorda utifrån års1996 regelsystem.är
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Definitioner

Redovisningsgrupper

iinkomsterhushåll med lägretillbetalas främstBostadsbidragen
i denbefinner sighushålldvs.försörjningsbördan,förhållande till som

för-åtgärdernasanalysinkomstfördelningen. Ennedre delen avav
därför endasti landet skullehushållomfattar alladelningseffekter som

lägreför hushåll medjustuppkommerhuvudsakligeneffekternavisa att
diagram 2.1.fördelningen sedeleni den nedreinkomster av

hushåll i dccilgrup-lör samtligadisponibel inkomstFörändringDiagram 2.1 av 1-7 procentsparlörslagkombinationdisponibel inkomst;efter avenper

Decilgrupper

-1,20 .-

dendelats efterdecilgrupperiredovisningenHushållen har i
försörjningsbörda.korrigerad fördisponibla inkomsten

slår inomåtgärderhur olikagranskamöjligt bättredetFör göra attatt
fördelningseffektemaredovisasbostadsbidragharde grupper som nu

deFördelningseffektemahushåll i fortsättningen.endast för berörda av
de barn-endast förredovisas såledesbarnfamiljeråtgärder berörsom

visarAnalysengenomförs.förslagenbostadsbidrag innanfårfamiljer som
bostads-barnfamiljer medträffar inomsåledes åtgärdernahur gruppen

effekternabarnfamiljer eller hurträffar inombidrag, inte hur de gruppen
hushåll i landet.fördelas på samtliga

Åtgärderna hushållför samtligaredovisas däremotungdomarberörsom
bostadsbidrag.med

jämförbarafåbeaktats förhushållsamtligatabell har däremot attI 3.1
tillbostadsbidragbarnfamiljer harförförslagenfördelningsmått. I

ungdomar slopats.
inkomst-huvudförslag byggerBostadsbidragsutredningens ett nytt

därför detbilaga förutsätts ärdenna systemetprövningssystem. I att nya
definitivafastställs detinkomstprövningssystemetinfört. detI nya
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bostadsbidraget utifrån i huvudsak registeruppgifter. I avvaktan på
taxeringen utbetalas preliminärt belopp i efterhand reglerasett motsom
det definitiva bidragsbeloppet. Det betyder myndigheterna kan kommaatt

kräva tillbaka utbetalat bostadsbidrag inkomstuppgiftema iatt ansökanom
inte med registeruppgiftema.överensstämmer

l analyserna faktiskaanvänds inkomster på motsvarande i detsätt som
inkomstprövningssystemet. Bidragsgrundande inkomst fastställsnya som

den taxerade årsinkomsten, studiebidrag, kapitalinkomstersumman av
inkl. reavinster och vissa skattefria transfereringar såsom dagersättning
och utryckningsbidrag vid vämplikt.

Utifrån den bostadsbidragsgrundande inkomsten beräknas bostads-ett
bidrag. Eftersom alla bidragsberättigade inte ansöker bostadsbidragom
måste bedömning hur del verkligen får bostadsbi-göras storen av som
drag. I analysen har alla hade bostadsbidrag 1993 antagits fåsom
bostadsbidrag vid den beräkningen de enligt modellen ärnya om
berättigade till bostadsbidrag. Dessutom har statistik faktiskt utbetalatöver
bostadsbidrag för antagande hur många ytterligareanvänts om som
kommer erhålla bostadsbidrag.att

Disponibel inkomst och konsumtionsenhet

Fördelningsanalyser påverkas mycket hur inkomsterna definieras ochav
hur justerar inkomster med hänsyn till hushållens olika försörjnings-man
börda. dennal analys används den officiella inkomststatistiken som
bygger på taxeringen och de definitioner gäller denna. Disponibelsom
inkomst definieras den inkomst hushåll har kvar efterett attsom som
hänsyn tagits till skatter och bidrag. kunna jämförelserFör mellanatt göra
hushåll olika storlek har for varje hushåll den disponibla inkomstenav
dividerats med antalet konsumtionsenheter. En konsumtionsenhet är en
vikt för varje individs konsumtion. viktsystemDet används baserassom
på Socialstyrelsens vägledande socialbidragsnonn. Vikten förl,l6är
ensamstående, för giftasammanboende,1,92 för0,56 barn 0-3 0,66
för barn 4-10 år och for äldre barn vikten 0,76. Disponibel inkomstär
efter boendekostnad har tagits fram speciellt för dessa beräkningar och
definieras disponibel inkomst minus det minsta värdet faktisksom av
bostadskostnad och skälig bostadskostnad. Bedömningen skäligav
bostadskostnad baseras Socialstyrelsens och Riksförsäkringsverkets
normer for bostadskostnader 1995 vid beräkning underhållsbidrag.av

Budgeteffekt

Budgeteffektema det årsvisa utfallet innan hänsyn har tagits tillavser
eventuella effekter socialbidragen. beräkningarDessa kan något avvika
från de redovisats tidigare i betänkandet på grundval Riksför-som av
säkringsverkets kalkyler, bl.a. följd statistisk osäkerhet. Vidsom av
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beaktas givna budgeteffekterjämförelser med historiska data bör att
inkomstprövningssystemet.från detberäknats med utgångspunkt nya

på socialbidragRisk för övervältring

inverkar på utbetalatBesparingsförslag inom bostadsbidragssystemet
socialbidrag först eftereftersom hushåll kan fåsocialbidrag, bl.a. attett

finnsde berättigade till.de de generella bidrag Detansökt ärsomom
socialbidragen kan kommametoder för beräkna huringa färdigaännu att

sådanainom andra transfereringar ochpåverkas ändrade regleratt av
mycket osäkra.beräkningar kommer alltid Kommunernasatt vara

varierar många tillämpar lägresocialbidragsnormer och är ännormer som
Socialbidrag lämnas endast efterde Socialstyrelsen rekommenderar.som

förhållanden vidgrundlig individuell behovsprövning familjensaven
olika skäl intebehovstillfallet. Många har låga inkomster ärsom av

låg till följdberättigade till kontantstöd, inkomsten ärt.ex. avom
bostadsbidrag utfyllnadfrivilligt deltidsarbete de kan ändå fåmen som-

och jordbrukare denden låga inkomsten. bl.a. egenföretagareFör ärav
inkomsten på den ekonomiska standard,taxerade dålig mätare somen

socialbidrag. Socialbidrag beviljas endastbedöms bl.a. vid prövning av
med förmögenhet, bilundantagsvis eller inte till familjer dyrt boende,alls

inte Beräkningar baseras på årsinkomsterbehövs för arbetet etc. somsom
fångar inte hjälpbehov kortvarigt kan uppkomma under året vidde som
inkomstminskningar följd utgifier.eller till oväntat storaavsom

följer beräkningstekniska skäl till-denna osäkerhetUtöver avsom
familjemaskommer också den osäkerhet beror benägenhet attsom

ansökningsbenägenhetsöka socialbidrag. torde variera tidenDenna över
hjälp från anhöriga, tilloch påverkas tillgången tillbl.a. annanav

stigma förknippat medkreditkort, allmänna attityder och det som anses
socialbidrag. empirisk forskning till grund försaknas i heltDet stort sett
bedömningar ansökningsbenägenhet förändras.hur dennaav

familjer social-Bostadsbidragen till betydande del till harutges som
berättigade tillbidrag bostadsbidrag skulle kunna blieller med sänktasom

möjligtsocialbidrag. nödvändigt så långt bedömadärförDet är att som
riskerna socialbidragen.besparingar i bostadsbidragen övervältrasatt

indikatorer förstaTre har ledning för denna bedömning. Denanvänts som
indikatom bostadsbidragstagande hushåll under social-visar andelen
bidragsnormen efter de olika besparingsåtgärdema. andra indikatomDen

mellan socialbidragsnivånden summerade skillnaden och denmäter
disponibla hushåll har inkomster social-inkomsten för de undersom

indikatombidragsnivån tredje minimimått detresursgap. Den ettger
ökade socialbidragsbehovet. nämligen det ökade socialbidrags-Den mäter

förbehovet till följd bostadsbidragssänkningen, de hushåll1996, av som
enligt Redan i utgångs-den databas hade socialbidrag 1993.använtssom

bostadsbidragshushåll inkomsterläget finns det därför antalett stort vars
understiger socialbidragsnormen.
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definieras enligt Socialstyrelsens socialbidrags-Socialbidragsgränsen
faktisk bostadskostnad dock högst för skäligplus normennorm

resekostnader, fackföreningsavgift krmånadbostadskostnad, faktiska 200
faktisk bamomsorgskostnad.samt

följer beräkningarna skall tolkasde skälAv nämnts attsom som
övervältringar, inte utfalletindikatorer på risker för som en prognos av

vidtagits.efter det åtgärderatt

Fördelningsmått

förekommande måttenGini-koefficienten de vanligast på gradenär ett av
inkomstfördelning. Koefficienten kan värden mellanojämnhet i antaav en

koefñcienten desto in-noll högre värdenoch Ju större ärantarett.
komstspridningen.

inkomstskillnaden mellan höginkomsthushållDecilkvoten mått påär ett
decilkvoten destolåginkomsthushåll. högre värde påoch Ju större är

först rangordningskillnaden. mätningen decilkvotenVid görs enav av
inkomst konsumtionsenhet.storleken på disponibelhushållen efter per

olika deciler. förstahushållen i tio denDärefter delas lgrupper,
de hushållen har de lägsta disponibladecilgruppen finns 10 % av som

andra decilgruppen finnsinkomsterna konsumtionsenhet. den deIper
har disponibla inkomsternahushållen de lägsta10 % nästav som per

Själva decilkvoten beräknas dividerakonsumtionsenhet attosv. genom
medelinkomsten för decil nio med medelinkomsten för decil två.

Gini-koefficienten måttSåväl decilkvoten med endaärsom som en
övergripande inkomstfördelningen.koefficent beskrivning helager en av

Måtten trögrörliga. Därför kan små förändringar dessaär även av
koefficienter tyda betydande reella förändringar fördelningensav
utseende.

Resultat3

Följande punkter bör således beaktas vid granskningen resultaten:av

förutsättningar.Referensen års ekonomiska1996utgörs av-
beteendeforändringarEndast statiska effekter redovisas, dvs. inga till-

följd sparâtgärdema beaktas.av
kortsiktiga effekter.Resultaten avser—

Effekter inte vidare adderas.enskilda åtgärder kan utanav-
socialbidragenlndikatorema på risken för övervältring bedöms ha-

mindre beräkningar.grad säkerhet övrigaänen av
Beräkningarna urvalsundersökning varför resultatenbaseras på en-

statistiskomgärdas med osäkerhet.en
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sparförslag vad gäller budgeteffekt,Tabell beskriver respektive antal3
hushåll, i genomsnittlig disponibel inkomst, Gini-berörda förändring

koefficient och decilkvot. högre värde fördelningsmåtten Gini-Ju
koefñcient inkomstfördelningen.och decilkvot har desto ojämnare är

Tabell 3.1 fdrdelningseffekter olika sparfiirslag inomBudget- och avbostadsbidragsutredningen

Sparförslag Minskning Hushåll Fördelnings-Budget- somav
för- disp. inkomst berörs mått avseendeav
stärk- bland berörda åtgärden hushåll i be-
ning hushåll tolkningen

Kr’ %‘ GiniMkr % Antal Decil 9
decil 2

Referens 0,2650 2,4434

Ungdomar
Slopat till icke
studenter 11 450 400 61 000 l,2 0,2656 2,45047 ll,3
Slopat för alla
ungdomar 500 8 400 000 1,2 0,265712 13,0 61 2,4504

Barnfamiljer:
Näringsin-
komst 1 100 5 500 3,5 22 000 0,4 0,265l 2,4486

Förmögenhets-
prövning 2 100 5 000 3,2 21 000 0,4 0,265l 2,4452

Taxeringsvärde
350hem 3 4 300 2,2 86 000 0,26521,7 2,4453eget

Bidragsför-
skott 4 350 2 600 136 0001,5 2,7 0,265l 2,4432

Begränsning av
bostadsytan5 450 5 400 843,2 000 1,7 0,2653 2,4485

Regional diffe-
rentiering 200 2 3006 1,3 95 000 1,9 0,265l 2,4428

Individuella
inkomstgränser 350 6 1007 3,6 60 000 1,2 0,2652 2,4487

Ersättnings-
andel 8 600 1 800 1,0 335 000 6,7 O,2653 2,4468

Höjd boende-
kostn.gräns 9 250 1 800 1,0 139 000 2,8 0,265l 2,4470

Inkomst-
10 400350 1 0,8 248 000 O,2652gräns 5,0 2,4420

Kombination
1 7 700 6 000 3,5 2791 000 5,6 0,2660 2,4626t.o.m.

Effekter enskilda förslag inte vidarekan adderas.utanav1Givet bostadsbidraget förslopats alla ungdomar,dvs. förslag redaninförts.12att att
l Medelvärde.
‘ samtligaAv hushåll.

l tabell förutsätts, enligt betänkandet,3.1 bostadsbidraget slopatäratt
för ungdomar vid regelberälmingarna för barnfamiljer.

Slopandet bostadsbidrag till ungdomar har betydande inverkan påav en
inkomstfördelningen eftersom många ungdomar befinner sig i de lägsta
decilgruppema. Gini-koefficienten och decilkvoten ökar kraftigt.
Sparförslagen för barnfamiljer förutsätter bostadsbidragen tillattsom
ungdomar slopas kommer därför ha utjämnande effekt på denatt en nya
inkomstfördelningen. eftersomDetta de bidragstagande inkomst sänksvars
till följd spartörslagen återfinns högre i inkomstskalan änav upp

8 15-1307
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samlademinska igen. DenkommerFördelningsmâttenungdomarna. att
införatill ungdomarbostadsbidrageffekten slopa attsamtattav

både positiv och negativdärför blibarnfamiljer kansparförslag för
förändringar referensen. Endastdessaförhållandema förejämfört med

inkomstspridningensig Ökabarnfamilj visadeförkombinationsförslaget er
ytterligare.

för övervältringolika mått riskenredovisas med hjälptabellI 3.2 treav
ånyo betonasbörsparförslag. Detrespektivepå socialbidragen att omav

det intebehöversocialbidragsnormenunderstigerhushålls inkomstett
lågMånga hushåll medtill socialbidrag.berättigadbetyda familjen äratt

eller harunderhåll från hållförmögenhet,förväwsfrekvens, annat som
inkomster underpå institution kan haeller borföretag, studerareget

till socialbidrag.berättigade Dessutomsocialbidragsnivån attutan vara
socialbidrag.socialbidragsberättigadeinte allasöker

bostadsbidragsberättigadepå försocialbidragenTabell 3.2 Risk övervältringför
barnfamiljer

Förändringbostadsbidrags- Minskat bostads-Sparförslag AndelBudget- av
inkomstsumman bidrag till hus-berättigadebarn-förstärk-
under social- håll med social-underfamiljerning
bidragsnormen bidrag 1993socialbidragsnormen

Milj kr Milj krFöränd-Milj kr %
ring

Referens 32,7

Närings-
70 00,2inkomst 100 32,9

Förmögenhets-
0100,0prövning2 100 32,7

Taxeringsvärde
120 101,9hem3 350 34,6eget

Bidragsför-
20301,8skott4 350 34,5

Begränsning av 180 301,834,5bostadsytan5 450
Regional diffe-

2070200 33,8 1,1rentiering6
Individuella in-

4021033,2 0,5komstgränser7 350
Ersättnings-

200 803,7600 36,4andel8
Höjd boende-

4011033,3 0,6kostnadsgräns9 250
201,6 8034,31nkomstgräns10 350

vidare adderas.förslag kan inteEffekter enskilda utanav2 Procentenheter.

försiktighettolkas med särskildtabell böri ovanståendeResultaten
defå hushåll. 13 000skattningar för ganska Avpåeftersom de bygger ca

ochbostadsbidragstagare 1996hushålli urvalet 121hushållen 1är av
socialbidragsnormenunderdisponibla inkomsterhushållhardessa 446

1993.hushåll socialbidragstagare1996 och 330 var
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Fördelningsanalyser4

följandeI diagram och kommentarer redovisas fördelningsa-närmare
nalyser Till skillnad frånrespektive åtgärd. resultaten i tabell har3.1av
dessa beräknats olika redovisningsgrupperför se Deñnitioner. varjeFör
sparförslag har förändringen i disponibel inkomst konsumtionsenhetper
respektive disponibel inkomst efter boendekostnad konsumtionsenhetper
beräknats. gjorts för olika indelningar. grupperingarDetta har De som

hushållskategori, boendeforrndecilgrupp, och boenderegion.använts är
Hushållskategoriema betecknas E2, E3+, GSl, GS2E1, ochanväntssom
GS3+. betyder ensamstående eller giftasamman-Dessa beteckningar
boende Observera diagrammenmed eller flera bam. delvis3 haratt
olika skalor skall kunnaför profilen effekterna observeras.att av

De olika förslagen till besparingar inom bostadsbidragen uppvisar stora
skillnader fordelningseffekterdet gäller och risker för övervältringarnär
på socialbidragen. ekonomiskaFörslagens konsekvenser varierar kraftigt
för berörda hushåll. genomsnitt medför åtgärderna minskningarl denav
disponibla inkomsten på mellan 2 000 kr och kr8 000 vilketca ca per

minskning med 1-13 Bakom%. dessa genomsnittmotsvarar ären ca
naturligtvis spridningen betydande, där vissa familjer får minskningar med

10 000 kr och andra endast med någraöver hundra kronor.
De flesta sparforslagen har regressiv karaktär, dvs. bostadsbidragsbe-en

rättigade barnfamilj med lägre ekonomisk standard träffas något hårdareer
familjer med högre standard. visas både i decildiagrammenän Deten

fördelningsmåtten Gini-koefficienten och decilkvoten för helasamt
Ökningenbefolkningen. i flera fall betydande med hänsyn till deär

måttliga besparingar åstadkoms. sammanhängerDet med attsom
bostadsbidragen generellt har hög fördelningspolitisk träffsäkerhet.sett en

disponiblaDen inkomsten efter kostnaden för boendet får definitionper
relativ effekt, fördelningsproñlen för de flestastörre förslagenärmen

densamma.
För underlätta analysen alternativen har följande frekvensdiagramatt av

tagits fram. Diagram 3.1 visar med den använda metoden föratt att
korrigera för familjernas försörjningsbörda så hamnar ensamstående med
barn oftare högre i inkomstfördelningen.upp
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på hushållskatcgoriersammansättning olika3.1 DecilgruppernasDiagram

100%

G33+E80%
G$2I

60% GS1E

E3U40%

E2H
20% E1E51

0%
73 4 5 6 8 9 101 2

Decilgrupper

sammansättning i socioekonomiskaolika3.2Diagram Decilgruppernas grupper

ÖvrigaEJ

TjänstemänI

ArbetareIB

FöretagareEl
Jordbrukare

7 8 9 103 4 5 61 2
Decilgrupper

egenföretagareskärps förlnkomstprövningenl

skrivs med %näringsinkomster 25innebär företagaresFörslaget att upp
dock lägst till 50 000bidragsgrundande inkomst,vid beräkningen av

barnfa-endast 22 000beröraberäknas kommaåtgärdkronor. Denna att ca
minskning derasgenomsnittligrelativtmedförmiljer, den stor avenmen
visar åtgärdenDecilfördelningeninkomster, 3,5 %.disponibla attca

ochinkomstfördelningendelenhushåll i den nedreträffar främst av
dettaVid bedömningenbarnfamiljer.giftasammanboendefrämst av

taxerade inkomstendensärskilt beaktasresultat skall ettatt varaanses
bland egenföretagare.standardenekonomiskamått på denbristfälligt

ÖvrigaÅtgärden hem och ifamiljer medgradberör i högre egna
ochandelslägenheterjordbruksfastigheter,inräknasboendeformer, där

inneboende.tjänstebostad ellerfamiljer med
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statiskaDen beräkningen risken för övervältring indikerar medav en,
hänsyn till besparingen, ganska risk. fårDenna betraktas kraftigtstor som
överskattad hänsyn till socialbidrag endast undantagsvistar attom man
beviljas hushåll har låga inkomster i företag.som egna

2 Förmögenhetsprövning, exkl. taxeringsvärdet för hem, införseget

Till bidragsgrundande inkomst läggs den15 % del förmögenhetenav av
överstiger kronor100 000 respektive 200 000 kronor för ensamstå-som

Ävenende respektive giftasammanboende. denna åtgärd berör mindreett
antal hushåll, 21 000 barnfamiljer och den medför också genomsnittligtca

ganska minskning hushållens disponibla inkomst, 3,2 %.storen av ca
Med tanke på inför förmögenhetsprövning kan detatt man en synas
märkligt inkomstspridningen ökar, åtgärden i högre gradatt attgenom
förefaller träffa hushåll i den nedre delen inkomstfördelningen.att av
Detta visar hur missvisande mätningen inkomster kan särskilt förav vara,
jordbrukare och företagare. dessaFör speglar taxerad inkomst inteegna

Åtgärdenväl den ekonomiska standarden. berör i endast hushållstort sett
Övrigai boendefonner, främst barnfamiljer lever i jordbruksfastig-som

heter och andelslägenheter.
Risken for övervältring på socialbidragen enligt indikationema ringa.är

3 En del taxeringsvärdet för hem 5,6 inkluderas% deneget iav - -
bidragsgrundande inkomsten

Åtgärden kan beröra betydligt fler barnfamiljer,väntas 86 000, och denca
något lägre minskning den disponibla inkomsten i genomsnittger en av

Ävenföregående alternativ.än denna åtgärd ökar inkomstspridningen,
eftersom effekterna i högre grad berör familjer med lägre inkomster.
Ökningen dock måttlig i förhållande till besparingensär storlek. Till
skillnad övri förslag träffar denna särskilt giftasammanboendemot medga
två eller flera barn och i enbart de bor i hem. Det kanstort sett som egna
förmodas åtgärden i särskild grad kommer beröra egenföretagareatt att
och jordbrukare.

Enligt indikatorema kan betydande del besparingen komma atten av
vältras på socialbidragen,över både andelen hushåll under ochnormen

ökar relativt mycket.resursgapet

4 bidragsförskottEtt inkluderas den bidragsgrundandei inkomsten för
hushåll erhåller underhållsbidragsom

åtgärdDenna berör jämförelsevis många barnfamiljer, 136 000. Denca
medför dock relativt liten sänkning dessa familjers genomsnittligaen av

Åtgärdendisponibla inkomster, 1,5 träffar i%. högre grad hushåll i deca
decilgruppema, främstövre ensamstående och hushåll bor i hyres-som
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enligtmärkligtkanskeförefallerbostadsrätt.eller Dettalägenhet men
decilgrup-i demed barnensamstående övresig debefinnerdiagram 3.1

bostadsbidrag.medbarnfamiljerblandperna
ganskaindikatoremaenligtsocialbidragenövervältring påför ärRisken

storlek.besparingenstanke påliten med

begränsasbidragsberättigande bostadsytan5 Den

antal barnberoendeboendeytanbegränsningdifferentieradEn av
hafår högstbarnbarnfamiljer medExempelvisinförs. ett ensom

boendekostnadenbidragsgrundandejusteras90 kvm,boendeyta annars
Åtgärden och derasbarnfamiljer000beröra 84beräknas genom-caner.

Jämförtmed 3,2 %.minskaförväntasdisponibla inkomstersnittliga ca
inkomstsprid-ökadåtgärddennamedförsparförslagovanståendemed en

decilgruppema. Främstde lägrehuvudsak beröridenning eftersom
familjer boende iochtvå barnmed ellergiftasammanboendeträffas ett

Övriga huvudsak jordbrukare.iboendefonnerellerhemeget -
hushåll bor iträffagradåtgärd i högredennaförefallerDessutom som

små kommuner.
övervältraskommabesparingen kanförhållandevis andel attEn stor av

enligt indikatorema.socialbidragen

storstadsregionernaÖvre hushåll utanförboendekostnadsgränsen för6
krsänks med 500

bamfamil-hushåll, 000många 95relativtåtgärd beröraDenna väntas ca
vilketmedminska 1,9 %inkomster beräknas ärdisponiblajer. Deras ca

i föregåendeinkomstminskninggenomsnittlig änbetydligt lägreen
Åtgärden något hårdare.decilgruppematräffar familjer i de lägreförslag.

Övrigaochhemfamiljer boende i bostadsrätter,främstDet är egna
gradträffas i högreGifiasammanboende änpåverkas.boendefonner som
familjerpåverkastvåoch barnFamiljer med änensamstående. ett mer

bostadsbidragssystemetsmedsammanhängervilketbarn,med tre
utformning.

besparingen kommaandelrelativtindikatorema kanEnligt stor aven
hushåll under social-andelenBådesocialbidragen.påövervältrasatt

mycket.relativtökarochbidragsnorrnen resursgapet

förindividuella inkomstgränsermedNuvarande inkomstgränser7 ersätts
giftasammanboende

bidragsgrundandebostadsbidraget påberäknasgiftasammanboendeFör en
lägst till 58 500inkomstmakansrespektivedär makens sättsinkomst som

Även decilgrupper-i de lägrebostadsbidragstagareåtgärd träffardennakr.
disponiblagenomsnittligaoch derasbarnfamiljer berörsCirka 60 000na.
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Åtgärdeninkomster beräknas minska med 3,6 %. träffar såledesca en
jämförelsevis liten hushåll hårt.ganska Det viktigt betonaär attgrupp att

del dessa hushåll kan ha valt låg forvärvsñekvens och fåren av en
därmed lägre ekonomisk standard. Främst det giftasammanboendeären

Övrigamed barn och hushåll boende i hem och boendeformerett egna
berörs.som

Resursgapet ökar relativt mycket vilket indikerar betydande delatt en
besparingen kan komma övervältras på socialbidragen.attav

8 Ersdttningsandelarna för den bidragsgrundande boendekostnaden
sänks med 5 procentenheter båda intervalleni

Ersättningsandelen helt bestämmande för den del bostadsbidragetär av
beroende boendekostnaden.är sänkningen denna drabbarsom av av

därför så alla bostadsbidragstagande barnfamiljer, vilketgott ärsom ca
6,7 % samtliga hushåll i Sverige. Disponibel inkomst minskar dockav
endast omkring forl % samtliga indelningsgrupper ersättningsandelennär
sänks i de båda intervallen. Eftersom åtgärden påverkar samtliga bostads-
bidragstagande barnfamiljer kan den direkta övervältringseffekten på
socialbidrag bli betydande.

9 Den nedre boendekostnadsgränsen för giftasammanboende höjs med
kr200

denNär nedre boendekostnadsgränsen höjs för gifta och sammanboende
barnfamiljer påverkar det alla bostadsbidragstagare i den gruppen.
Åtgärden berör barnfamiljer med lägre inkomster eftersom dessa ofiamer
också har lägre boendekostnader. Minskning for hushåll berörs kansom
jämföras med tidigare förslag sänkt ersättningsandel. Gifta ochom sam-
manboende har med denna decilindelning hamnat i de lägre decilgrupper-

samtliga bostadsbidragstagande barnfamiljer, vilket förklararna av
effekterna i de lägre decilema och ökar också risken för övervältring på
socialbidrag. Dessa bor också oftare i hem.egna

l0 Inkomstgränsen sänks med 7 000 kr

bostadsbidragstagandeDe barnfamiljer har högst inkomster påverkassom
sparförslaget, omkring 250 000 hushåll, dvs. åtgärden harav en pro-

gressiv profil till skillnad från de flesta andra förslagen. Däremot minskar
inte den disponibla Åtgärdeninkomsten i genomsnitt 0,5-1,0än %.mer
verkar slå hårdare på barnfamiljer med barn med fler barn vilketett än
kan bero fler barn har, destoatt mindre betydelse harman
inkomsten för beräkningen bostadsbidraget.av
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inte habör detinkomstermed högredempåverkarförslagetEftersom
också deindikerarsocialbidragen. Detövervältringseffekt påså stor

socialbidragsmåtten.framtagnatidigare

samtidigtslopasungdomarstuderandetillBostadsbidrag11 som
ungdomarstuderandeförförändrasersättningsreglerna

1996bostadsbidraghaberäknasungdomshushållCirka 60 000 varav ca
bostadsbidragsutredningeniHuvudförslagethushåll.studerande00013 är

utredningenungdomshushåll,tillslopa bidragetskainnebär menatt man
börför studerandebostadsstöd övervägas.specielltdock ettattanser

sådantutformningtillförslagnågotinte fram ettUtredningen lägger av
påräknaintressantdetbedömt ettändåvi har attbostadsstöd. Men som

utredningen.medsamrådiutarbetatsexempel som
differenti-hyresgränsemainnebärungdomarstuderande attExemplet för

i hushållet.två Dessutomellerdetberoende är personerenomeras
boendekost-enpersonhushåll 40 %ersättsersättningsgraden. Försänks av

tvåpersonhushållkr.till 000 För3krfrån 800intervall linaden ett upp
tillkrintervall från 3 000boendekostnaden i40 % ett uppersätts av

sänks från 33 %inkomsterstuderandesdeAvtrappningen500 kr.4 mot
till 20 %.

bostadsbidragstagaretillhör deungdomarnaBostadsbidragstagande som
Därför kommerförsörjningsbörda.efterdisponibel inkomsthar lägsta

decileni den lägstaslåbostadsbidragdessaslopandeoch attförändring av
förmodligen ökalnkomstspridningen kommer attbostadsbidragstagare.av

fördelningsmåtttrögrörligapå deocksåvilketrelativt mycket somsyns
redovisas.

förloraungdomshushållenförslagi dettagenomsnitt beräknas cal
mycketSparförslaget harinkomsten. stordisponibladen11,3 % av

övervältring pårisken förekonomi ochungdomshushållenspåinverkan
förefallersocialbidragen stor.

slopasungdomartillBostadsbidrag12

studerande ungdomar. Denförbostadsbidragetslopas genom-Här även
ochtillökar 13,0 %inkomstendisponibladenminskningensnittliga av

miljonerblir endast 50Besparingenytterligare.ökarGini-koefficienten
studerandehushåll.förhelt slopatsintebostadsbidragetkr närstörre än

studerandetillbetalasbostadsbidragdet uthälftenDetta sommotsvarar av
inkomstprövningssystemet.med detungdomar nya

förförslagenreferensandra närbetraktaskanförslagDetta som en
bostadsbidragetdå förutsättsdeteftersom attbamfamiljema analyseras,

ungdomshushåll.samtligaförslopatär
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cgoniiinugan.förskärpsInkomstprövnlngonSpar-förslag1:
kt.‘mil]Budgeteffekt: 100

disponibelinkomstförändringiRelativ
boendekostnaderI efterinkomstförändringi disponibelRelativ

-0,1
-0,2
-0,3
-0,4

°v-0,5
-0,6
-0,7
-0.8
-0.9

GS3+GS2GS1E3+E1 E2
Hushållstyp

ÖvrigahemEgetBostadsrättHyreslägenhet
Boendeform

ÖvrigaÖvriga inv75000S1or—GoteborgStor-Stockholm
Region

barnfamiljer.bostadsbidragstagandeDiagrammenavser
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Sparförslag 2: Fönnögcnhoaprövnlng, exkl taxorlngsvördct fiir hem,egot
Inflirs. Budgotoflbkt: 100mIIj kr.

E Relativförändringi disponibelinkomst
. Relativforandringi disponibelinkomstefterboendekostnader

-0.4
%-O6
-0,8

E1 E2 E3+ GS1 GIS2 GS3+
Hushållstyp

ÖvrigaHyreslagenhet Bostadsrätt Egethem
Boendeform

Övriga75 ÖvrigaStor-Stockholm Stor-Goteborg 000inv
Region

Diagrammen bostadsbidragstagandebarnfamiljer.avser
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inkluderas i denhem 6 %taxerlngsvärdet förSparförslag En del3: egetav - -
350mil] kr.Budgeteffekt:bidragsgrundande inkomsten.

disponibelinkomstRelativförändringi
i efterdisponibelinkomst boendekostnaderRelativförändringi

GIS1 GIS2 G83+E2 E3+E1
Hushéllstyp

-.ol5. . -.1. .°;§::::‘:::‘&quot;‘:::::
.25 . -. . . .-3

ÖvrigaEgethemBostadsrättHyreslagenhel
Boendeform

ÖvrigaÖvriga75000invStor-GoteborgStor-Stockholm
Region

barnfamiljer.Diagrammen bostadsbidragstagandeavser
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blifragsgrundandeSparförslag 4: Ett bidragsförskott inkluderas i den
hushåll erhåller underhållsbidrag.inkomsten för Budgeteffekt: 350milj kr.som

Relativförändringdisponibeli inkomst
u Relativförändringi disponibelinkomstefterboendekostnader

-0,2
-0,4

E3+
Hushállstyp

ÖvrigaHyreslagenhet Bostadsrätt Egethem
Boendeform

Övriga75 ÖvrigaStor-Stockholm Stor-Goteborg inv000
Region

Diagrammen bostadsbidragstagandebarnfamiljer,avser
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begränsas.bostadsytanbldragsberåttlgande5: DenSpar-förslag
450milj kt.‘Budgeteffekt:

disponibelinkomstförändringiRelativ
I boendekostnaderefterdisponibelinkomstförändringiRelativ

G83+GIS2GIS1E3+E2E1
Hushållstyp

ÖvrigaEgethemBostadsrättHyreslagenhet
Boendefonn

ÖvrigaOvriga75000invStor-GoteborgStor-Stockholm
Region

barnfamiljer.bostadsbidragstagandeDiagrammenavser
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ÖvreSparförslag 6: boendekostnadsgränsen hushållför utanför storstad.:-
regionema sänks med 500kr. Budgeteffekt: 200milj kr.

Relativförändringi disponibelinkomst
E Relativförändringi disponibelinkomstetterboendekostnader

.Q1.

.Q2——

.Q3.
%.Q4.,

.Q5

-0.7. — , . . . ——————4 4 4— —————
0 s

E1 E2 E3+ GS1 GS2 G83+

Hyreslagenhet ÖvrigaBostadsrätt Egethem
Boendeform

ÖvrigaStor-Stockholm ÖvrigaStor-Göteborg 75000inv
Region

Diagrammen bostadsbidragstagandebarnfamiljeravser
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Individuella Inkomst-modersättsInkomstgrinsorNuvarande7:Sparflirslng
350mil] kr.Budgotcfiokt:glftasammanboonde.gränser för

E inkomstförändringi disponibelRelativ
I efterboendekostnaderförändringi disponibelinkomstRelativ

GS1
Hushållstyp

ÖvrigaEgethemBostadsrättHyreslágenhet
Boendeform

ÖvrigaÖvriga75000invStor-GoteborgStor-Stockholm
Region

bostadsbidragstagandebarnfamiljer.Diagrammenavser
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Sparförslag 8: Ersätmlngssndøluna för den bldragsgrundsndo boondo-
sänks bådakostnaden med 5 plocontonhotor I Intervallon. Budgotofhkt: 000mIIj kr.

Relativfoundingidsponibeiinkomst
I Relativförändringi disponibelinkomstefterboendekostnader

9‘ -2
-2,5

0

-0,5

% -1

~2
E1 E2 E3+ GIS1 GS2 GS3+

Hushållstyp

ÖvrigaHyreslagenhet Bostadsrätt Egethem
Boendeform

Övriga ÖvrigaStor-Stockholm Stor-Göteborg 75000inv
Region

Diagrammen bostadsbidragstagandebarnfamiljer.avser
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giftasammanboendeföradsgränsenboendek-Sparförslag 9: Den nedre ‘
250mil] kr.Budgeteffekt:höjs med 200kr.

i disponibelinkomstRelativförändring
E boendekostnaderefteri disponibelinkomstRelativförändring

-0,44
.Os..gig

%
.12 .-1,4-6
-1‘3

GS1
Hushállstyp

ÖvrigaEgethemBostadsrättHyreslagenhet
Boendeform

ÖvrigaÖvriga75000invStor-GoteborgStar-Stockholm
Region

barnfamiljer.bostadsbidragstagandeDiagrammenavser
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Sparförslag 10: Inkomstgränsen sänks med 7 000kronor.
Budgeteffekt: 350 mllj kr.

Relativförändringi disponibelinkomst
E Relativforandringi disponibelinkomstefterboendekostnader

E3+ GIS1
Hushållstyp

ÖvrigaHyreslagenhel Bostadsrätt Egethem
Boendeform

Övriga75 ÖvrigaStor-Stockholm Stor-Goteborg 000inv
Region

Diagrammen bostadsbidragstagandebarnfamiljer.avser
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slopas samtidigtstuderande ungdomartillBostadsbidrag11: somSparfiirslag
milj kr.Budgeteffekt: 450ungdomar.studerandeförförändrasersättnlngsreglema

disponibe|inkomstFörändringi
I efterboendekostnaderdisponibelinkomstFörändringi

-5
0

t,-15
-20
-25
-30 ,

-12.
.15.
-20

år30GIS3+GS2GIS1E2 E3+E1
Hushållsryp

BostadsrättHyreslägenhet
Boendeform

0

-2
A3

-4
-5

Övriga75O0O ÖvrigainvStor-GoteborgStorstockholm
Region

bostadsbidragslagare.Diagrammenavser
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Sparförslay 12:Bostadsbidrag till ungdomar slopas.
Budgeteflekt: 500milj kr.

Förändringi disponibelinkomst
. Förändringi disponibelinkomstefterboendekostnader

E1 E2 E3-I GS1 GlS2 GlS3+ år30
Hushållstyp

Hyreslägenhet Bostadsrätt ÖvrigaEgethem
Boendeform

Stor-Stockholm Övriga75Stor-Göteborg Övriga000inv
Region

Diagrammen bostadsbidragstagare.avser
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några förslagen.tidigaredekombinationEn7:Sparförslag 1 t.o.m. av
mllj kn7001Budgetofhkt:

disponibelinkomstforandringiRelativ
boendekostnader. efterdisponibelinkomstförändringiRelativ

GIS3+GIS2GIS1E3+E2E1
Husháustyp

ÖvrigaEgethemBostadsrättHyreslágenhet
Boendeform

ÖvrigaÖvriga75 inv000Stor-GöteborgStor-Stockholm
Region

barnfamiljer.bostadsbidragstagandeDiagrammenavser
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i denstorlekbidragsbeloppensRäkneexempel -
förmodellerföreslagnaoch dennuvarande

inkomstprövning

jämförelseräkneexempel därfyra görsbilagaföljande avI presenteras en
ochinkomstprövningssystemetnuvarandeibidragsbeloppenmånatligade

inkomstprövningssystemdetIföreslagnautredningen systemet.i det av
kalenderårsin-grundas påbostadsbidragetdärföreslagit,utredningensom

snabbtlikainkomstförändringarplötsligaintefångaskomsten, somupp
på löpandebaserasdagenseftersom systemDettai dagens system.

dem12-månadersperioden. Förför deninkomstenskattningar närmasteav
dede beloppfördelade kanojämntanledningnågon ärinkomster avvars

jämfört med vadbli något lägreperioderunder kortareberättigade tillär
kannuvarandejämfört medSkillnaden systemde i dagensär system.

bidragsåret.förstaunderspecielltblikomma storatt
nuvaranderäkneexempel där detolikatabellerna 1-3l trepresenteras

samtligajämförs. Iföreslagna treutredningen systemetoch det av
ochbamensamstående med attbidragstagaren ettexempel ärantas att

in sinlämnaBidragstagarenmånad.kruppgår till 2 700 antashyran per
sökandefallen har denförstadeåri april Iförsta ansökan tre en

skallbostadsbidragförför högåretunder början attinkomst ärsomav
tillberättigadbidragstagarenfalletutgå. det fjärdekunna I antas vara

inte bidragändåansökeråretbörjanibostadsbidrag även ommenav
i det sistdet endastnedanstående tabellerframgår ärförän i april. Som av

underbidragsbelopperhållerbidragstagarennämnda fallet ett somsom
erhålls i dagensdet beloppmed system.första året överenstämmer som

uppkommerfallet deti tredjedet endast detUnder år däremot2 är som
blir dåinkomstprövningssystemetdeti årsbelopp. Iskillnad nyaen

fallnuvarandeiårsbeloppet änstörre
nuvarandebidragsbeloppen imedöverensstämmelse systemEn större

familje- ochde utifrångivetbidragstagama,erhållsunder år l attom
skullealltidtill bidrag för hela året,berättigadevaritboendeförhållanden

beräknadekalenderårsinkomstenutifråntill hela detberättigadevara
blirberäkningsmetod kolumn 5alternativaMed dennabidragsbeloppet.

i nuvarandemånad likabidragsbeloppetdetta exempeli stort somper
system.

ingen efter-dvs.alltidansökani rätt,Inkomstprognosen antas vara
bidraget.preliminärajustering sker detav
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månadTabell 1 Bidragsbelopp, kronor per

Utrednings-Månads inkomst Bidrag Alt. beräknings-
metodförslagAnsökning Ansökning 2 enl.1 nuvar-

april april 2 andeär 1 år system

År l
jan 15 583 0 0 0
feb 15 583 0 0 0

15 583 0 0 0mars
april 9009 583 l 200 1 200
maj 200 9009 583 l l 200
juni 200 9009 583 l l 200
juli 200 9009 583 l 1 200

9 583 1 200 900 1 200aug
9 583 1 200 900 l 200sept

okt 9 583 1 200 900 1 200
9 583 l 200 900 1 200nov

dec 9 583 1 200 900 1 200
Års-

800 800belopp 132 996 10 8 100 10

År 2
jan 583 12009 583 9 988 988
feb 9 583 12009 583 988 988

9 583 12009 583 988 988mars
april 9 583 000 917 988 988
maj 9 583 000 917 988 988
juni 9 583 ll 000 917 988 988
juli 000 9179 583 988 988

000 9179 583 11 988 988aug
9179 583 000 988 988sept

okt 9 583 000 917 988 988
9 583 000 917 988 988nov

583dec 9 000 917 988 988
Års-
belopp 114 996 749 853 ll 853127 11 85311

Månadsbeloppen denår l beräknas det beloppet bidragssökandeärattgenom
berättigad till förpå helårsbasisdivideras med antalet månader vilket bidrag sökts.



3Bilaga 41331995:SOU

månadkronorBidragsbelopp,Tabell 2 per

beräknings-AILUtrednings-BidragMånads inkomst
metodFörslagenl.2AnsökningAnsökning 1 nuvar-

ande2april är systemapril 1år

År l
00000020jan . 00000020feb
00000020mars 905680200l5839april

905680200l5839maj
905680200l5839juni
905680200l5839juli
90568020015839aug 905680200l5839sept
90568020015839okt
90568020015839nov 90568020015839dec

Års-
1458120680010247146total

År 2
988988120058399 583jan
98898812009 5835839feb
988988120058399 583mars 9889889170005839april
9889889170005839maj
9889889170005839juni
988988917000583juli 9
988988917000ll9 583aug 9889889170005839sept
9889889170005839okt
988988917000115839nov 9889889170009 583dec

Års-
856118561185311749127114 996total



4 Bilaga 4 SOU 1995:133

Tabell 3

Månads inkomst Bidrag Utrednings Alt. beräkning-
Ansökning l Ansökning 2 enl. metodförslagnuvar-
april år 1 april år 2 ande system

År 1
jan 15 583 0 0 0
feb 15 583 0 0 0

15 583 0 0mars O
april 8 500 2001 1 063 1 417
maj 8 500 1 200 1 063 1 417
juni 8 500 1 200 l 063 1 417
juli 8 500 1 200 1 063 1 4l7

8 500 1 200 063aug 1 1 417
8 500sept 1 200 1 063 1 4l7

okt 8 500 1 200 1 063 1 417
8 500 1 200 1 063nov 1 417

dec 8 500 1 200 l 063 1 417
Års-
total 123 249 10 800 9 567 12 753

År 2
jan 8 500 8 500 1 200 1 042 0421
feb 8 500 8 500 1 200 1 042 1 042

8 500 8 500 1 200mars 1 042 1 042
april 8 500 000 917 0421 1 042
maj 8 500 000 917 1 042 1 042
juni 8 500 000 917 1 042 1 042
juli 8 500 000 917 0421 1 042

8 500 000 917aug 042l 1 042
8 500sept 000 917 1 042 1 042

okt 8 500 000 917 0421 1 042
8 500 11 000nov 917 1 042 l 042

dec 8 500 000 917 1 042 1 042
Års-
total 102 000 124 500 85311 12 504 12 504
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Tabell 4

beräknings-AILUtredningsBidraginkomstMånads
metodförslagenl.Ansökning 2Ansökning 1 nuvar-

ande2april år systemapril år l

År l
0005839jan
0O05839feb
0005839mars

6001200200 11583april 9
6001200200 1l583maj 9
6001200120019 583juni
6001200200 I1583juli 9
600200 1120015839aug
6001200200 l19 583sept
600120011 2009 583okt
6001200200 119 583nov
6001200120019 583dec

Års-
400800 141080010996114total

År 2
98898820019 583jan 9 583
988988200l9 583feb 9 583
9889881 20058399 583mars
988988917000583april 9
988988917000583 11maj 9
988988917000583 lljuni 9
988988917000juli 9 583
9889889170009 583aug
988988917000583 119sept
988988917000okt 9 583
9889889170009 583nov
988988917000dec 9 583

Års-
8561185685311749996 127114total
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Älvsäkerhet.Ett renodlatnäringsförbud.N. 40. K.. Arbetsföretag En möjlighetför arbetslösa.A. 41. Allmän behörighetför högskolestudier.ny U.-. Grön diesel miljö- ochhälsorisker.Fi. 42. FramtidsanpassadGotlandstrafik.K.-. Lángtidsutredningen1995.Fi. 43. SambandetRedovisning Beskattning.Ju.. -Vårdenssvåraval. Aktiebolagets44. organisation.Ju.. slutbetänkande Prioriteringsutredningen.S. Grundvattenskydd.45av M..Muskövarvetsframtid. Fö. 46. Effektivarestyrningoch rättssäkerhet. Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.A. i asylprocessen.A.. Pensionsrättigheteroch bodelning.Ju. 47.Tvängsmedelenligt 27 och28 kap. RB. Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.Fi. polislagen.Ju.samt..Översyn skattebrottslagen.Fi. 48. EG-anpassadekörkortsregler.av K.
.Nya konsumentregler.Ju. 49.Prognoseröver inkomsteroch utgifter. Fi.statens

12.Mervärdesskatt Nya tidpunkterför 50.Kunskapsläget kärnavfallsomrádet1995.M.-
redovisningoch betalning.Fi. Elförsörjning51. i ofred. N.

13.Analys Försvarsmaktensekonomi.Fö. 52.Godtrosförvärvav stöldgods Ju.av
14.Ny Elmarknad Bilagedel.N.+ 53.Samverkanför fred. Den rättsligaregleringen.Fö.
15.Könshandeln.S. 54. Fastighetsbildning uppgift för staten gemensam-16.Socialtarbete prostitutioneni Sverige.S. ochkommun.mot M.
17 Homosexuellprostitution. S. 55 Ett samlatverksamhetsansvarför asylärenden.A.. .18.Konst i offentlig miljö. Ku. 56.Förmåneroch sanktioner
19.Ett säkraresamhälle.Fö. utgifter för administration.Fi.-20.Utan Sverige.Fö.stannar 57. Förslag internationelltflygsäkerhets-ettom
21 Staden Fö.vatten universitetutanvatten. i Norrköping-Linköping.U..22.Radioaktiva slår jordbrukämnen i Skåne.Fö. 58.Kompetensut och kunskapsutveckling yrkes-om-23.Brist pá elektronikkomponenter.Fö. roller ocharbetsfältinom socialtjänsten.S.
24.GasmolnlamslärUppsala.Fö. 59.Ohälsoförsäkringoch samhällsekonomi
25.Samordnadoch integreradtågtrafikpâ olika aspekter modeller, finansiering-Arlandabananoch i Mälardalsregionen.K. och incitament.
26. Underhállsbidragoch bidragsförskott, 60.Kvinnofrid. Del A+B. S.

Del A och Del B. S. 61.Myndighetsutövningvid medborgarkontor.C.27.Regionalframtid bilagor. C.+ 62 Ett Skåne.M.renat.Översyn28. Lagen vissainternationellasanktioner 63. skattereglernaförom stiftelseroch ideellaav
översyn.UD. föreningar.en Fi.-

29.Civilt bruk försvarets .Klimatförändringar i trafikpolitiken.av resurser K.-regelverken,erfarenheter,helikoptrar. Fö. 65 Näringslivetstvistlösning.Ju..30.Alkylat och Miljöklassning bensin.M. 66. Polisensanvändning övervakningskamerorvidav av
31.Ett vidareutvecklatmiljöklassystemi EU. M. förundersökning.Ju.
32. IT och verksamhetsförnyelseinom rättsväsendet. 67.Naturgrusskatt, Fi.m.m.

Förslagtill samverkansformer.Ju. .IT-kommissionensarbetsprogram1995-96.nya SB.
33.Ersättning för ideell skadavid personskada.Ju. 69. Betaltjänster.Fi.
34.Kompetensför strukturomvandling.A. 70.Allmännakommunikationer för alla K.-35. Avgifter inom handikappomrâdet.S. 71.Behörighetoch Urval. Förslagtill regler förnya
36. Förmåneroch sanktioner samladredovisning. antagningtill Universitetoch högskolor.U.en-Fi. 72.Svenskainsatserför internationellkatastrof-och
37. Várt dagligablad stödtill svenskdagspress.Ku. flyktinghjälp. Kartläggning,analysoch förslag.-
38. Yrkeshögskolan Kvalificeradeftergymnasial Fö.-

yrkesutbildning.U. 73. Ett aktiebolagför servicetill universitetoch
39.Somereflections SwedishLabourMarket högskolor U.on m.m.

Policy. A. 74. Lägenhetsdata.Fi.
Någrautländskaforskares svensk 75.Svenskflyktingpolitik i globalt perspektiv.syn A.
arbetsmarknadspolitik.A. 76. Arbetetill invandrare.A.
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ellag. N.108.NyregeringskonferensEU:s77.Rösterom
lika villkor. U.Likvärdig utbildning109.organisationsföreträdare,medhearing- förståoch viljanViljan110.UD. attoch forskare. att vetadebattörer -

kvinnovetenskapligamakt och denKön,rymdverksamheten.N.svenska78.Den
utbildning. U.utmaningeni högreoch JU.Vårdnad,boende umgänge.79.
försvar.säkerhet,Omvärld,lll.regeringskonferensen199680.EU om

inför regerings-pelareandraFrågor EU:sinstitutionemas omrapporter- 1996.UD.konferensenmedlemsländer.UD.i övrigasynpunkter- för framtiden.sjöfart näringSvensk112.andrabestämmelserrättshjälpslagoch8 Ny om -. Bilagor. K.bistånd.Ju. +rättsligt
gymnasieskolor.U.Fristående113.för Göteborgs-och.Finansieringslösningar

tobaksreklam.S.Indirekt114.Dennisöverenskommelsema.K.
företagsräd.europeiska A.lagl15. Nybli EUzsländer kan.EU-kandidater 12 omsom- utvecklingssamarbetet.UD.mål iJämställdhet116.medlemmar.UD. ettnya

ställning ijordbruketskonkurrensJordbrukoch117.inriktning. Ku..Kulturpolitikens -
konkurrensrätt.Jo.svenskoch europeiski korthet. Ku..Kulturpolitikens inriktning - deutvärderingTotalförsvarspliktiga 95. En118.1974-1994.Ku.kulturpolitik.Tjugo års avm

derasmedintlytandeochtotalförsvarspliktigassocialtjänstregister.S..Dokumentationoch av
undersituationoch ekonomiskasocialaförändring Fi.i.Försäkringsrörelse

grundutbildningen.Fö.mångfalden.Del l+2. Jo.brukadeDen. Ändringar hyresförhandlingslagen.i119.Fi..Svenskari EU-tjänst.
Ju.ombyggnadHyresgästinflytandevidMiljö. M..Kämavfall och m.m.

ochutbildning. U.120.TVstraffsystem.Del I-III. Ju.reformeratEtt. forskningen.U.regeringenoch.Riksdagen,121förarbetstidsdirektivoch desskonsekvenserEG:s. Reform S.122.A. recept.svenskaregelsystemet.det
i EU. UD.Subsidiaritetsprincipen123.åtaganden.Fi.statliga.Omprövningav

hovrättsförfarande.Ju.reformerat124.Ettbeskattning.utbildningoch.Personalavveckling,
kris ochkrig. Fi.Finansiellverksamheti125.Fi.

assistansersättningen.S.statligaKostnaderför den126.Várdregister.S.Hälsodataregister95. - Europainformation.UD.Framtidacentral127.hotbildanalys96.Jordensklimat förändras.En av
kulturföremål.KU.ochKulturegendomar128.átgärdsstrategier.M.och globala

medOm avsikternakrigsorganisation.styrande129.Ensnöskotrar.M.97.Miljöklassning av FÖ.LEMO-reformen.bostadsmarknad98. 1990-talets
öppenhet,kontroll.Sverigei EU makt,130.förstautvärdering.N.en -- i septemberseminariumSammanfattningverksarnhetsformK. ett99.SMHI:s av

1995.UD.fjällområden.M.Hållbarutveckling i landets100.
komplexiteteffektivare. EU:sEnklareoch Om131.möjligheterochproblem.EU101.Ett utvidgat - maktbalanser.UD.ochhearingi augusti1995.Sammanfattningav en

EU:s östintegrationoch samspel.132.UtvidgningUD. ur
Förhållandetperspektiv.ekonomiskthistoriskt ochsäkerhetfrihet och102.MedborgarnasEU - identitetsbyte.UD.stormakt svensktsmästatinför regerings-tredjepelareFrågor unionens :om -

Bostadsbidragen133.konferensen1996.UD.
inkomstprövningeffektivaresjâlvförvaltandeskolor. U.103.Föräldrar i -

besparingar.S.utvärdering.Fi.1990-1991.EnSkattereformen104. -Åtgärderför ökadi105.Konkurrens balans.
prissättningkonkurrensneutralitetvid offentlig

N.m.m.
finansiellaför revisoreriRapporteringsskyldighet106.

företag.Fi.
organisationoch107.Avbytarverksamhetens

finansiering.Jo.
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Statsrådsberedningen Enklareocheffektivare. Om EU:s komplexitet
och maktbalanser.[131]IT-kommissionensarbetsprogram1995-96.[68] Utvidgningoch samspel.EU:s östintegrationur
historisktoch ekonomisktperspektiv. FörhållandetJustitiedepartementet
smästat stormakt svensktidentitetsbyte.[132]:-Pensionsrättigheteroch bodelning.[8]

Nya konsumentregler.[11] Försvarsdepartementet
IT och verksamhetsförnyelseinom rättsväsendet. Muskövarvetsframtid. [6]Förslagtill samverkansformer.[32]nya Analys Försvarsmaktensekonomi. [13]avErsättningför ideell skadavid personskada.[33]

Ett säkraresamhälle.[19]SambandetRedovisning Beskattning.[43]- Utan Sverige. [20]stannarAktiebolagetsorganisation.[44]
Staden [21]vatten vatten.utanTvângsmedelenligt 27 och 28 kap. RB Radioaktiva slår jordbruk Skåne.ämnen i [22]utpolislagen.[47]samt Brist elektronikkomponenter.[23]Godtrosförvärv stöldgods [52]av GasmolnlamslärUppsala.[24]Näringslivetstvistlösning. [65]
Civilt bruk försvaretsav resurserPolisensanvändning övervakningskamerorvid -av regelverken,erfarenheter,helikoptrar. [29]förundersökning.[66]
Samverkanför fred. Den rättsliga regleringen.[53]Vårdnad,boendeoch umgänge.[79] Svenskainsatserför internationellkatastrof-ochNy rättshjälpslagoch andrabestämmelserom flyktinghjälp. Kartläggning, analysoch förslag. [72]rättsligt bistånd.[81]
Totalförsvarspliktiga 95. En utvärdering dem avreformeratEtt straffsystem.Del I-III. [91] totalförsvarspliktigasmedinflytandeoch derasÄndringar avi hyresförhandlingslagen.
socialaoch ekonomiskasituationunderHyresgästinflytandevid ombyggnad [119]m.m. grundutbildningen. 18]Ett reformerathovrättsförfarande.[124] En styrandekrigsorganisation.Om avsikternamed
LEMO-reformen. [129]Utrikesdepartementet

Lagen vissainternationellasanktionerom Socialdepartementet
[28]översyn.en- Vårdenssväraval.Röster EU:s regeringskonferensom slutbetänkande Prioriteringsutredningen.[5]avhearingmedorganisationsföreträdare,debattörer- Könshandeln.[15]och forskare. [77]

Socialtarbete prostitutioneni Sverige. [16]motEU regeringskonferensen1996om Homosexuellprostitution. [17]institutionernasrapporter- Underhällsbidragoch bidragsförskott,synpunkteri övriga medlemsländer.[80]- Del och DelA B. [26]EU-kandidater 12länder kanbli EU:ssom- Avgifter inom handikappomrädet.[35]medlemmar.[83]nya Kompetensoch kunskapsutveckling yrkes-omEtt utvidgatEU möjligheter problem. -och- roller och arbetsfältinom socialtjänsten.[58]Sammanfattning hearingi augusti1995.[101]av en Ohälsoförsäkringoch samhällsekonomiMedborgarnasEU frihet ochsäkerhet- olika aspekter modeller, finansieringFrågor unionenstredje -pelareinför regerings-om och incitament.[59]konferensen1996. [102]
Kvinnofrid. Del A+B. [60]försvar.Omvärld, säkerhet,
Dokumentationoch socialtjänstregister.[86]Frågor EU:s andrapelareinför regerings-om Hälsodataregister Várdregister. [95]konferensen1996. [111] -
Indirekt tobaksreklam. 14]Jämställdhet mål i utvecklingssamarbetet.[116]ett Reformpâ [122]recept.Subsidiaritetsprincipeni EU. [123]
Kostnaderför denstatligaassistansersättningen.[126]FramtidacentralEuropainformation.[127] BostadsbidragenSverigei EU makt, öppenhet,kontroll.- effektivare inkomstprövningSammanfattning -seminariumi 1995.septemberettav besparingar.[133][130] -
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lika villkor. [109]Likvärdig utbildningKommunikationsdepartementet
förståViljan viljanoch attatt veta -integreradtågtrafikSamordnadoch kvinnovetenskapligaKön, maktoch denMälardalsregionen.Arlandabananoch i [25] utbildning.utmaningeni högre [110]Ãlvsäkerhet.[40] Friståendegymnasieskolor.[113]Gotlandstrafik.[42]Framtidsanpassad TV utbildning. [120]ochkörkortsregler.[48]EG-anpassade Riksdagen,regeringenoch forskningen.[121]trafikpolitiken.Klimatförändringari [64]

för alla [70]Allmännakommunikationer Jordbruksdepartementet-
för Göteborgs-ochFinansieringslösningar

mångfalden.Del 1+2. [88]DenbrukadeDennisöverenskommelserna.[82]
organisationochAvbytarverksamhetensverksamhetsform[99]SMHI:s

finansiering.[107]för framtiden.Svensksjöfart näring- Jordbruk konkurrens jordbruketsställningiochBilagor. [112] -+ svensk europeiskkonkurrensrätt.[117]och
Finansdepartementet

Arbetsmarknadsdepartementet
Grön diesel miljö- ochhälsorisker.[3]~ möjlighet förArbetsföretag En arbetslösa.[2]ny1995.Lángtidsutredningen [4] -

Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.[7]Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.[9]
för strukturomvandling.[34]KompetensÖversyn skattebrottslagen.[10]av Somereflections SwedishLabourMarketontidpunkterförMervärdesskatt Nya- Policy. [39]redovisningochbetalning.[12]

Någrautländskaforskares svensksynredovisning.Förmånerochsanktioner samlad [36]en- arbetsmarknadspolitik.[39]inkomster utgifter. [49]Prognoser ochöver statens Effektivare rättssäkerhetstyrningochFörmåneroch sanktioner
i asylprocessen.[46]utgifter för administration.[56]- förEtt samlatverksamhetsansvar asylärenden.[55]Översyn skattereglernaför stiftelseroch ideellaav Svenskflyktingpolitik i globalt perspektiv. [75]föreningar. [63]
Arbete till invandrare.[76][67]Naturgrusskatt,m.m. arbetstidsdirektiv förEG:s och desskonsekvenserBetaltjänster.[69]
det svenskaregelsystemet.[92]Lägenhetsdata.[74]
Ny lag europeiskaföretagsrád.[115]omi förändringFörsäkringsrörelse 3. [87]

EU-tjänst.[89]Svenskari KulturdepartementetOmprövning statligaåtaganden.[93]av
i offentligKonst miljö. [18]Personalavveckling,utbildningoch beskattning.[94]

Vårt svenskdagligablad Pstödtill dagspress.[37]Skattereformen1990-1991.En utvärdering. [104] -
Kulturpolitikensinriktning. [84]förRapporteringsskyldighet revisoreri finansiella

inriktning i [84]Kulturpolitikens korthet.företag. [l06] -
års kulturpolitik [85]Tjugo 1974-1994.Finansiellverksamhet kris och krig.i [125]

Kulturegendomaroch kulturföremál. [128]
Utbildningsdepartementet

NäringsdepartementetYrkeshögskolan Kvalificeradeftergymnasial- Ett renodlatnäringsförbud.[l]yrkesutbildning. [38]
Elmarknad Bilagedel.Ny [14]+Allmän behörighetför högskolestudier.[41]

ofred.Elförsörjning i [51]Förslag internationelltflygsäkerhets-ettom
Den svenskaRymdverksarriheten.[78]universitet Norrköping-Linköping.i [57]
1990-taletsbostadsmarknadBehörighetoch Urval. Förslagtill regler förnya

förstautvärdering.[98]antagningtill Universitetochhögskolor. [71] en- ÅtgärderKonkurrensi balans. för ökadEtt aktiebolagför till universitetservice och
konkurrensneutralitetvid offentlig prissättninghögskolor m. m.[73]m.m.
[105]Föräldrar självförvaltandei skolor. [103]

[108]Ny ellag.
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Civildepartementet
Regionalframtid bilagor. [27]+
Myndighetsutövningvid medborgarkontor.[61]

Miljödepartementet
Alkylat och Miljöklassning bensin.[30]av
Ett vidareutvecklatmiljöklassystemi EU. [31]
Grundvattenskydd.[45]
Kunskapsläget kämavfallsomrâdet1995. [50]
Fastighetsbildning uppgift för staten gemensam-
och kommun. [54]
Ett Skåne.[62]renat
Kärnavfall och Miljö. [90]
Jordensklimat förändras.En analys hotbildav
och globalaâtgärdsstrategier.[96]
Miljöklassning snöskotrar.[97]av
Hållbar utvecklingi landetsfjällområden.[100]




