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Till statsrådet och chefen för

Socialdepartementet

bemyndigade denRegeringen 25 september dåvarande statsrådet1997
Wallström tillkalla särskild utredare uppgiftMargot med göraatt atten

frågor socialtjänstlagenvissa 1980:620 och social-översynen av om
uppgifter dir.tjänstens 1997: 109. Utredaren skall analysera och lämna

förslag bl.a. berör lagens konstruktion och socialtjänstensstruktur,som
finansiering, socialtjänstens uppgift främst tillfälligabistå vidatt
sociala eller ekonomiska problem och formerna för tillsynen över
socialtjänsten.

Den 25 september 1997 förordnades jag särskild utredare.som
Utredningen har antagit Socialtjänstutredningen S 1997:16.namnet

delEn utredningens uppdrag analysera sambandet mellanär attav
Socialbidraget och trygghetssystemövriga utifrån de olika övergripande
förändringar skett i samhället under 1990-talet, särskilt detnärsom
gäller förändringar de statligai transfereringssystemen. utföraFör att
detta uppdrag har utredningen genomfört studie med hjälpen av
befintliga register inkomster och socialbidrag.över

Resultatet studien redovisas i detta delbetänkande. NilssonTomav
vid utredningens sekretariat har för studien. Tjänstemän vidansvarat

ÖrebroSCB i och Stockholm har genomfört de grundläggande
beräkningar. Råd och synpunkter vid genomförandet studien harav
lämnats chefsekonomen Karin Mossler, Socialstyrelsen, departe-av
mentsrådet Mårten Socialdepartementet,Lagergren, departementsrådet

Eriksson,Ingemar Finansdepartementet och organisationsdirektören
Leif Lundberg, Statskontoret.

diskussionDen och de slutsatser redovisas delbetänkandeti ärsom
inte mina slutliga ställningstaganden i de frågor studien berör. Isom
utredningens uppdrag dockingår hur bättre skallövervägaatt systemen
kunna samverka förhållandei till varandra arbetslinjen inomutan att
bidrags- och ersättningssystemen förslagEventuella skallöverges.

oförändratinom offentligt åtagande.ettrymmas
Mina överväganden och förslag i dessa frågor kommer redovisasatt
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utredningensi slutbetänkande.
Utredningen har tidigare, i samarbete med Demokratiutredningen,

överlämnat betänkandet På marginalen SOU 1998: 161.
ÖkadeUtredningen överlämnar delbetänkandet socialbidrag- Ennu

studie inkomster och socialbidrag åren till SOU1990 1996om
1999:46. skälen till studien redovisas delbetänkandeEtt iatt ettav nu

nyligen aktualiseratregeringen ytterligare studier dettainomär att om-
råde. Resultatet studien bör intressant i detta sammanhang. Väl-av vara
fárdsutvecklingen också allmänt intresse i den politiska ochär av sam-
hälleliga debatten. hoppasJag delbetänkandet kan stimule-att ettvara
rande bidrag till denna debatt.

Stockholm i april 1999

Inger Lundberg
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Läsanvisningar

fristående,kan läsasSammandrag och slutsatserkapitletförstaDet
kapitlenkoncentrat. övrigastudien i Dedet innehåller äreftersom

tillvändersärskilt sigbeskrivningardetaljeradeförhållandevis som
läsare.specialintresserade
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och slutsatserSammandrag1

resultat.grundläggandestudienssammandragavsnittdettaI görs ett av
slutsatser.redovisas vissaDärutöver

förkostnaderfördubbladeBakgrund1.1 -

socialbidragen

fördubblatspenningvärdefasthar isocialbidragenförKostnaderna un-
denmedutveckling hängerår.första sju Denna1990-taletsder samman

arbetslös-högaperiod.under denna Densamhällsekonominbesvärliga
bakomföreteelserunderskott två viktigaoffentligaheten och ärstora

utvecklingen.
trygghets-mellanska sambandenutredningentilldirektivenEnligt

skaUtredningensocialbidraget analyseras.ochvid meningisystemet
kanfamiljeomsorgenindivid- ochinnebärförslagläggaockså attsom

ekonomiskaellervid tillfälliga socialaenskildastödjatillåtergå att
delarhar formulerats med dessastudiedennaSyftena medproblem. av

ledstjäma:direktiven som

undersocialbidragenochinkomsternautvecklingenbeskrivaAtt av-
l990-talet.halvanförsta av

aktuella årendehushållbeskrivning deAtt närmare somavge en-
socialbidrag under lång tid.hade

trygghetssyste-kostnader försambanden mellanbelysaAtt statens-
för socialbidragen.kostnaderoch kommunernasmet

Tillvägagångssättl

datainsamladesedan tidigareallt väsentligt på överStudien bygger i
datatypettårsdata.datatyp Enhushållens inkomster. En annanavser

tiden.möjligt följa hushålldata det övergör attavser som
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Utöver ovanstående data har data från diverse källor ställts samman
för presentation s.k. typhushåll.av

Med dessa datauppgifter grund har följande bearbetningarsom
gjorts:

statistiska beskrivningar på hushållsnivå-
beskrivningar med hjälp typhushållav-
simuleringar för belysa de övergripande sambandenatt mellan sta--

och kommunernas kostnader för alternativatens för desystem en-
skildas försörjning.

1.3 Utvecklingen hushållens standardav

För förstå utvecklingen socialbidragenatt under 1990-talet behöverav
hur hushållens standard harveta utvecklats.man

1.3.1 Officiell och alternativ användsnorm

För det möjligt jämföraatt göra alla hushåll, oberoendeatt hushålls-av
storlek, har valtvi jämföra hushållens inkomsteratt påmot normer som
olika justerar för antaletsätt medlemmar och, deti fallet, förekom-ena
mande barns ålder. Valet använda två återspeglaratt det faktumnormer

det inte finns allaatt accepterad kan på in-sägasen av ettnorm som
vändningsfritt återspegla hur behovensätt påverkas hushålletsav sam-
mansättning. Egentligen talar detta förhållande för ytterligareatt nor-

borde varianternaprövas kan då bli många ochmer men utrymmet är
begränsat.

De två har vi valt benämna officiellatt respektive altema-normerna
tiv De skiljer sig endast vad hur hänsyn till antaletnonn. tasavser
hushållsmedlemmar hushållets behovnär bestäms. Den officiella nor-

innebär de eller vikter,att poäng, Socialstyrelsen fastställdemen som
1985 används. Den alternativa hänsyn till antalet hus-tarnormen
hållsmedlemmar helt enkelt kvadratroten detta antal be-attgenom ur
räknas. Skillnaden mellan den alternativaär att inne-nonnerna normen
bär att stordriftsfördelarstörreantar vid användningän denman av
officiella normen.
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inkomststandard harmed låghushållAndelen1.3.2

ökat

inkomststandard. Det ärtilldöptvibegreppdefinieratharVi ett som
normnivåhushålletsmeddivideratinkomstendisponiblahushållets

hyra.schabloniseradförtilläggmed
befolk-andelhurutvecklingenuppgift storärintressant avEn av

hadeofficielladenEnligtinkomststandard.har låg normenningen som
1990.årunderinkomststandardhushåll ettallaknappt 10 procent enav

jämfö-hushållen. OmÅr 17fördet procentgällde närmare1996 av
ande-ökadegrund,alternativamed deniställetrelsen görs normen som

Ande-1996.årtill 111990år procentöver7frånlen procentnärmare
underpåtagligtökatalltsåinkomststandard harlåghushåll medlen

1990-talet.
andellägreinnebäralternativadenframgårDet att ennormenovan

detbakgrund isinförhållande harInkomststandard. Dettamed låg
demeningeni storaattalternativa strängareden ärfaktum att normen

offi-denenligtenligt dennalägre änbehovhushållens antas nomivara
ciella normen.

allt störreutveckling ärdenna attdraskanslutsatsEn enavsom
betraktasfå kaninkomsterkommitbefolkningen attandel somav

otillräckliga.som

harinkomstertillräckligahushåll medAntalet1.3.3

minskat

inkomstförhållan-utvecklingenbilddetaljeradFör att avavmerge en
inkomststandardklasserantalhushållen idelat indena, har vi ett av

handenvidindelningdennaenligt attRedovisningenrespektive år. ger
perioden.underminskatinkomster hartillräckligamedhushållantalet

i såväl så-ingårhushålldennahar ökat.hushåll Ii Antalet övriga grupp
hushåll medrespektivenärhetenmed inkomster idana somnormav

redovis-gäller förResultatetolika nivåer.inkomster påotillräckliga
bådaenligtningar normerna.

helhet,dessför samhället iutvecklingenbelysaytterligareFör attl
förhållan-speciellamedhushållexkludera vissavalthar vi typeratt av|

kvarboendeexempelvisl handlarredovisningen. Detden från ung-om
sådanavidutvecklingenredovisningstudenter. Endomar och ex-av

redovisatsbild denannorlundanågotkluderingar än ovan.somger en
ökarmed låg inkomstantalet hushållhandenvidRedovisningen attger



14 Sammandrag och slutsatser SOU 1999:46

endast marginellt. Det ligger dock fast hushållen med högaatt inkoms-
har minskat.ter

En möjlig slutsats materialet är kvarboendeatt ungdomarav och
studenter för det ökningenmesta hushållsvarar med mycketav av
låg inkomststandard.

1.3.4 Inkomströrligheten har minskat

När övergår till betrakta inkomsternaatt flerårsperspektivman ettur
blir det möjligt inte bara studera fördelningenatt inkomsterna vid ettav
givet ögonblick, också studerautan rörlighetenatt i inkomsterna över
tiden. Detta intressant eftersomär det självklart skillnad för detär en-
skilda hushållet har låg inkomst under år eller underom man ett en
följd år.av

Ett sätt inkomströrlighetenatt mäta är använda s.k.att övergångs-
matriser. Med sådana exempelvis hur andel hushållenstor ianges av en
given klass inkomststandard ligger kvar iav klass frånsom ettsamma
år till ett annat.

Med hjälp övergångsmatris för åren 1990 ochav 1996 kanen det
konstateras inkomströrlighetenatt påtagligär under perioden. Dess-

den allmännautom är tendensen inkomsterna ökar.att
Bilden ökande inkomster måste dock modifierasav något för de

hushåll har lägst inkomst. Vid indelningsom hushållen i klas-en treav
inkomststandard och användningser denav officiella fram-av normen

kommer det att närmare tredjedel de hushåll befann sig i denen av som
lägsta inkomstklassen år 1990 återfanns i inkomstklass årsamma sex

Dessa hushåll befann sig med bredsenare. marginal under tillräcklig
inkomstnivå. Det sig drygtrör 40 000 hushåll på dettaom sätt ärsom
orörliga.

Vi har på framställtsätt övergångsmatiissamma för åren 1994en
och 1996. En betydligt högre andel hushållen i den lägsta inkomst-av
klassen utgångsåret, vid indelning i klasser, kvartre i denen lägstavar
klassen också det året. Så andelstor 80senare eller fyraprocent,som
femtedelar, hushållen orörliga Ävenpå det beskrivnaav förvar sättet.
andra inkomstklasser kan det konstateras utvecklingen haratt förbytts i

tendens till inkomsternaatt minskar.en
En förklaring till det olikartade resultatet för den andra perioden är

naturligtvis den andraatt perioden kortare.är Men med grund i jäm-en
förelse för kort tidsperiod i början 1990-taleten finns det skälav att tro

inkomströrlighetenatt verkligen har minskat eller tillt.o.m. vänts en
tendens till fallande inkomster under de åren.senare
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grundade ividuppehållit ärviövergångsmatñserDe ovanosssom
medskapatsharövergångsmatriserMotsvarandeofficielladen normen.

blir iutvecklingenBeskrivningenalternativadengrund i avnormen.
uppåtrörlighetendet konstateraskanDock attdensamma.dragstora

mellan årennedåtrörlighetenochstarkare1996och att1990 ärför åren
stark.såinteoch 19961994 är

finnsdetflerårsperspektivet är attutifrån enslutsatsmöjligEn
minskatharinkomströrligheteninkomströrlighet attpåtaglig men

uppåt minskat.rörlighetenharfallI1990-talet. vartunder

någraförstandardenUtvecklingen1.4 av

typhushåll
1990-underregelfcirändringarolikaeffekternarenodlasyfteI att av

frånutgåttdåhartyphushåll. Viför någraberäkningarvi gjorthartalet,
gällervadförhållandengrundläggandemed vissahushållantal ar-ett

hushålldessastandardvilkenhar viDärefter prövatbarnantalbete, etc.
studerats ärårtillämpas. Deårrespektiveforreglernagivethar somatt

och 1998.19961993,1990,
typhushåll:andeför följförhållandenaharVi prövat

studenthushållolika typer av-
arbetslöshetsersättninglever påindustriarbetarearbetslös somen-

med barnensamstående kvinnaen-
med två barnsammanboende arbetare-

inkomstförhållanden.olikamedbarnsammanboende med tre-

uppgifterstatistiskapåbyggerhyresnivåerochresekostnaderLöner,
respektive år.förobservationerdirektaoch på

regelförändringarpåverkatshushållenundersökt hursedanVi har av
bamomsorgsavgifter.transfereringarochskatter samtrörsom

tillframårtyphushåll och varje ettfor varjelederBerälcningama
under-alternativtöverskott,dvs.konsumtionsutrymme,återstående ett

grundkonsumtion ärnödvändigförkostnademaåterstårskott, närsom
betalda.
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1.4.1 Konsumtionsutrymmet har minskat

För samtliga typhushåll gäller det återstående konsumtionsutrymmetatt
har minskat under 1990-talet. För typhushåll med låga inkomster och
barn konsumtionsutrymmetär negativt, vilket kant.0.m. innebära deatt
behöver socialbidrag.

Bamomsorgsavgiftema och boendekostnadema har ökat kraftigt och
också de viktigasteär förklaringarna till den negativa utvecklingen för

hushållen med de lägsta inkomsterna.
Särskilt kan enhetstaxomanämnas inom barnomsorgenatt lett till

höga marginaleffekter för hushåll med låga inkomster.

En slutsats ökningenär att kostnaderna för nödvändig kon-av
sumtion har minskat marginalerna för hushållen

1.5 Inkomstemas komponenter
harVi också valt studera hur hushållensatt standard utvecklats om man

enbart hänsyn till inkomstutvecklingen.tar Vi har då främst undersökt
hushåll vi bedömer intressanta socialbidragssynpunkt.som som ur

Förutom alla hushåll i yrkesaktiv ålder har vi också studerat unga
hushåll, ensamstående med barn och två olika invandrarhus-typer av
håll.

Vi har beräknat den genomsnittliga disponibla inkomsten för de
nämnda hushållstypema. Därutöver har beskrivit de komponenter

bygger den disponibla inkomsten. harVisom alltså beräknat deupp
genomsnittliga värdena för förvärvsinkomster, positiva transfereringar,
socialbidragen, bruttoinkomster och negativa transfereringar.

Det finns skäl för riskenatt det dras för långtgåendeatt slut-varna
presentationensatser i detta Eftersomavsnitt. åren jämförsav med ett-

årsdata grund, kan sammansättningen hushållen ha ändrats.som av
Andelen sammanboende kan exempelvis ha ökat.

1.5.1 Den disponibla inkomsten har sjunkit
Beräkningarna visar detatt genomsnittliga Socialbidraget har stigit för
lejonparten de hushåll studerats. Socialbidraget harav stigitsom sär-
skilt mycket for invandrarhushållen.

Den disponibla inkomsten har sjunkit för de flesta hushållen. Bilden
utvecklingen för de hushållen dockav är splittrad. Deunga mer unga
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disponibel in-sänktfickbarnensamstående utanhushåll är ensom
höjd sådan.fickhushållövrigamedankomst, enunga

hartransfereringamapositivatotaladeandelSocialbidragens av
ensamståendeochinvandrarhushållförsärskiltochgenerelltökat sett
riktning. Denverkar ifaktorertvåpåberorföräldrar. Detta sammasom

sänktaandraoch den ärsocialbidragenhöjdaallmäntdefaktorn ärena
del hus-förhushållentillbidragtransfereringarpositiva enövriga

hâllstyper.
generellt.fallitharbruttoinkomsteniförvärvsinkomsterAndelen

återspeglingsannolikttransfereringar ärberoendet avökandeDet enav
detta.

fått försäm-invandrarhushållen harsärskiltslutsats är attEn
1990-talet.underringar

socialbidragUtnyttjandet1.6 av

ökatharsocialbidragförkostnadernaställaskanfråga ärEn omsom
socialbidrag.sökabenägenhetökadresultat attett avsom

för någrautnyttjandegradenberäknatviharfråganbesvaraFör att
procentandelendefinierasUtnyttjandegradenhushåll. somtyper av

respek-undergånghushåll någonspecificeradhushåll i somgruppen
socialbidrag.fåttårtive

studerat:harVi

utbildningmed lågheltidsarbetande-
föräldrarensamstående-

eller flera barnmedfamiljer tre-
1980invandrat tidigareinvandrare änsom-

ellerinvandrat 1980invandrare senaresom-
år eller25arbetslösa är yngresom-

äldre.år eller25arbetslösa ärsom-

standard.ekonomisktvåhushållen iockså delat inharVi grupper av
begreppetdefinieradetidigaretill detansluterbegreppet näraDet

dockingårstandardekonomiskberäkningeninkomststandard. I av
socialbi-Eventuellakostnaderna för barnomsorgen.faktiskaockså de

beräkning.dennaingår inte idrag
tillnårintehushållstandard viekonomisklågMed uppsommenar
tillhaskullede rättkanförenklatnorrrmivån. Lite säga att ansesman
dethandläggningvidtillämpadesvaldadensocialbidrag avnormenom

biståndet.ekonomiska
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1.6.1 Utnyttjandet socialbidrag understegav
1990-talet

När vi på befolkningen i dess helhet utnyttjandegraden mellanser steg
åren 1990 och 1996 från 5,6 till 7,8procent procent.

Om vi begränsar till den del hushållen har låg ekono-oss av som
misk standard, kan konstateravi utnyttjandegraden haratt stigit kraf-

Årtigt. 1990 den 18 enligt den officiellaprocent hadeDenvar normen.
stigit till 30 år 1996. Alltså fickprocent tredjedelnärmare en av
hushållen med låg ekonomisk standard år 1996 socialbidrag någon
gång under det året.

Utvecklingen beskrivs likartat vid användning den alternativaav
Utnyttjandegraden enligt denna dock något högrenormen. denorm var

åren.senare
Sett hela periodenöver ökade utnyttjandegraden i samtliga stude-

rade hushållstyper.
Vi har beräknatäven utnyttjandegraden för övriga hushåll, dvs. de

hushåll hade tillräcklig inkomst. Utnyttjandet naturliga skälen är av
mindre i den Oavsett och år låg utnyttjandegraden i dennagrupp. norm
del befolkningen på under fem Utnyttjandegradenav föllprocent.
också tiden.över

Även för flertalet hushållstyper valts utnyttjandegradensom var
lägre och sjunkande.

finnsDet positivt samband mellanett utnyttjandegradema för
hushållstyper med olika inkomst. Exempelvissamma utnyttjande-är

graden för ensamstående med barn höga i båda inkomstgrupperna, re-
lativt genomsnittet befolkningeni för respektive grupp.

En slutsats är rimligen det finnsatt faktorer inkomstklassenutöver
förklarar graden utnyttjande.som av

1.7 Långvarigt beroende socialbidragav

Utredningens direktiv kan tolkas så det långvariga beroendetatt av so-
cialbidrag ska minskas så långt det möjligt. förstaär Ett deni rikt-steg
ningen kartläggaär de hushållatt under de aktuella åren på 1990-som
talet hade socialbidrag under lång tid.

harVi studerat långvarigt beroende socialbidrag såväl ettav ett-ur
årsperspektiv flerårsperspektiv.ett För ettårsperspektivetsom harur vi
valt betrakta hushållatt långvarigtett beroende det har haftsom om
socialbidrag under åtta månader eller under år. flerårspers-Förettmer
pektivet har vi valt betrakta hushålletatt långvarigt beroendesom om
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treårsperioden,undermånaderminst 24undersocialbidraghafthardet
perioden.året idet sistaundermånaderdock minst sex

hushållenaktuelladestuderaettårsperspektivetfrånvaltharVi att
arbetsmarknadsforhål-utbildning,födelseland,ålder,följande:enligt

bor.hushålletregionvilkenoch isocioekonomisklanden, grupp,

beroendelångvarigtmedhushållAntalet1.7.1 av
ökatharsocialbidrag

långvarigtmedhushållantaletdetkanettårsperspektivet sägas attFrån
ungefärtill1990hushåll år000drygt 32frånökadesocialbidrag

Ökningen femfaldig. Somalltså1996. närahushåll år000150 nogvar
till 3,2hushåll från 0,7ökade dessa procentbefolkningen3 andelar av

år.respektiveprocent,
social-ikronorungefär 000fick 60hushålletgenomsnittligaDet

hushållför dessautgjordeSocialbidragenstuderade år.samtligabidrag
transfe-Bland de övrigatransfereringarna.totaladehälftenungefär av

arbetsmarknadstransfere-ochsocialförsäkrings-dominerarreringama
år.samtligalågatransfereringarnautbildningsrelaterade ärDeringama.

där-sjönkochredan år 1990mycket lågaFörvärvsinkomstema var
nivån.lågaredanfrån dennaefter

kan detfamiljeförhållanden sägas atthushållensaktuelladeOm an-
andelensamtidigt mänperioden,underökadesamboendedelen som

ökadebarnmedhushållAndelenensamstående.defler blandblev
under perioden.

ökatberoende harhushållens mest1.7.2 De unga

ökat isocialbidragberoendetlångvarigadethargällerVad ålder av
Ökningen bland dedockhar varit yngstastörstsamtliga åldersgrupper.

årberoendemed långvarigthushållallafjärdedelhushållen. En varav
ÖverÅr de endast 10utgjorde1990 procent.under år.1996 25 sex

bero-långvarigtåldersgrupphushåll dennaisamtligaprocent varav
på 3,2totalbefolkningenandelenmed ijämförasandel kanende. Denna

långvarigtdubbelt så mångaalltsåhushållenBland deprocent. varunga
ibefolkningensocialbidrag iberoende stort.somav
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1.7.3 Invandrarhushållens beroende har ökat starkt

Vad gäller födelseland har vi valt betrakta föddaatt iärpersoner som
utomnordiskt landett invandrare. hushållsnivånFör har vi prövatsom

två olik definitioner invandrarhushåll. Utan gå in pånämnareattav
dessa definitioner kan det konstateras andelen invandrarhushållatt
ökade starkt bland hushållen med långvarigt socialbidrag. Det är exem-
pelvis så tredjedelnärmare samtligaatt invandrarhushåll, enligten av
den definitionen, hadesträngare långvarigt socialbidrag år 1996. De
nordiska hushållen dock flest bland hushållär med långvarigt beroende.

Även1.7.4 hushåll med högre utbildning
Vad gäller utbildningsnivå har vi delat in hushållen i där nå-en grupp

i hushållet har högst grundskoleutbildning och i där degon en grupp
i hushållet Århar högre utbildning grundskola.än 1990 tillhördevuxna

samtliga långvarigt Årberoende hushåll den första kategorin. 1996
hade 14 de aktuella hushållen högreprocent utbildning. Dock hadeav

andel 3,8större procent hushållen med högst grundskoleut-en av
bildning långvarigt socialbidrag hushållenän med högre utbildningav
1,6 procent.

1.7.5 Arbetslösheten slog igenom

Vad gäller arbetsmarknadsförhållanden har vi valt dela in de aktu-att
ella hushållen i kategori där någon i hushållet registreratsen som ar-
betslös under minst månader året. Den andra kategorin inne-sex av

Århåller övriga hushåll. 1990 tillhörde inga hushåll den förstnämnda
Årkategorin. 1996 fjärdedelnärmare hushållen arbetslösavar en av

Överenligt definitionen sju samtliga arbetslösa hus-procentovan. av
håll hade långvarigt socialbidrag.

1.7.6 bidragsberoendeDe inte etableradeär

Socioekonomisk grupperingär i den använda statistikengrupp en som
delar in hushållen socialt och ekonomiskt. Utan in påatt närmare
klassificeringen i sin helhet kan Övrigadet konstateras ochatt gruppen
Studerande särskilt mycket har ökat andel de aktuella hushållen.som av
Så andel 56stor samtliga hushållprocent med långvarigtsom av

Övrigaberoende tillhörde år 1996. Det innebär majoritetgruppen att en
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fore-tjänstemän,arbetare,placeras inkunnathushållen inte somav
18 samt-Nästan procentålderspensionärer.studerande eller avtagare,

aktuelladeÖvriga beroende. 18långvarigt procenthushållliga avvar
studerande-samtliga8studerande. Närmare procenthushållen avvar

tid.långundersocialbidrag1996hade århushåll

storstäderibidragsberoende finnsFlest1.7.7

långvarigtdetframgårregionindelningen attenligtredovisningenAv
städer.och istorstadsregionerna störrevanligt isärskiltsocialbidrag är

i ibosatta1996fanns århushållenaktuelladefjärdedelarHela tre av
regioner.dessal

beroendetÄven visarflerårsperspektivet att1.7.8

ökar

någotsocialbidragberoende ärlångvarigthävdaskan somDet att av
Videtta.ocksåhar valtViflerårsperspektiv. göraattstuderasska ettur

harurvalethushåll.urval Detrepresentativaför riketvalt tvåhar enaav
lika långadendet andra föroch1990-1992treårsperiodengällt för pe-

ochsammanhangdettahushåll har vi, iBland dessa1994-1996.rioden
beroendelångvarigthushålldefinierattidigare, so-avnämnts somsom

dockmånader,24undersocialbidraghaft ände harcialbidrag merom
perioden.året idet sistamånaderminst sex

hushåll medantaletvid handenflerårsperspektivetvalda attDet ger
tidigaredenhushåll000knappt 32ökade frånberoendelångvarigt pe-

befolkningeniAndelarnaperioden.dentill 00075rioden, över senare
till 1,5från 0,7ökade procent.procent

underhushålldessaSocialbidraget for straxgenomsnittligaDet var
ettårsperspek-enligtredovisningenvidhögrekronor. Det000 än70 är

tivet.
kon-dethushåll kanfor dessafamiljeförhâllandenagällerdetNär

ochperiodernasjönk mellanensamboende attandelen an-attstateras
ökade något.hushåll med barndelen

ålder-harettårsperspektivetenligtredovisningenfrånTill skillnad
perioderna.mellanmycketsärskiltpåverkatsbalansen inte

enligtredovisningenmellan ett-samstämmighetfinns detövrigtI en
flerårsperspektivet.ochårs-
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En slutsats hushållutöver antalet långvarigtatt med beroende av
socialbidrag har ökat hushållär andelenatt befinner sig isom
etableringsfasen, någoni mening, har ökat. Det sigrör om unga,
studenter och invandrare.

1.8 Sambanden mellan socialbidragen och
några alternativ

För något belysa sambanden mellanatt kostnaderna för statliga altema-
tiva välfärdslösningar och kommunernas kostnader för socialbidrag,
har vi genomfört antal simuleringsexperiment.ett

Vi har då införa olikaprövat statliga försörjningsaltemativatt som
höjer hushållets disponibla inkomst. Därefter jämför vi den ökade dis-
ponibla inkomsten med hushållets nivå på socialbidraget. Slutligen
minskas Socialbidraget med ökningen den disponibla inkomsten. Påav
detta blir det möjligtsätt på samhällsnivå observeraatt bl.a. hur mycket
socialbidragen minskar med olika lösningar. Beräkningama dockär
statiska i meningen altemativens verkanatt på hushållens beteende inte
beräknas. Exempelvis beräknas inte hur valet antalet arbetade tim-av

påverkas höjda bostadsbidrag.mar av
harVi valt beräkna antal alternativatt förekommitett i den all-som

debatten.männa Därutöver, och delvis sammanhängande med det
förstnämnda, har vi valt alternativprövaatt vi bedömt bety-som ger
dande minskningar socialbidragen.av

Vi har följande alternativ:prövat

avdrag för försötjningsbörda i inkomstskatten-
högre barnbidrag till ensamstående föräldrar-
höjning bamdelen i bostadsbidragetav-
högre studiemedel-
aktivitetsersättning till arbetslösa ungdomar-

statligt beskattatett introduktionsbidrag till flyktingar.mottagna-

1.8.1 Alternativen ökade kostnader för denger
offentliga sektorn

Resultatet på den övergripandemest nivån samtligaär alternativatt
innebär höjda nettokostnader för den offentliga sektorn i sin helhet.
Detta beror rimligen på socialbidragenatt individuelltprövas och även
på att varit berättigade till socialbidragpersoner inte sökt sådant.som
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och vidreglergenerellaiställetberäknatsalternativDe styrs avsom
det.delockså fåtill alternativetharallaberäkningama rättantas avsom

måttviktigtsocialbidraghushåll medträffar ärväl alternativ ettHur ett
reduktions-därför infört begreppetVi haralternativhur brapå är.ett

socialbidragenminskademellan dekvotendefinieraskvot. Måttet som
altemati-saldomeningenbruttokostnader, ioch samhällets statens av

denmycketminska likaskullesocialbidragenexempelvisOmvet. som
reduktionskvotenöka, skullebruttokostnader skulleoffentliga sektorns

etthundrabli procent.

bästflyktingartillIntroduktionsbidrag1.8.2 ger
effekt

valts.alternativmellan dekraftigtvarierarReduktionskvotema som
beskattatstatligtmedhar alternativetreduktionskvoten etthögstaDen
påReduktionskvoten ligger övertill flyktingarna.introduktionsbidrag

ökadetredjedelartvåinnebär statensvilket nästan60 attprocent, av
reduktions-socialbidragskostnader. minstaDenbortväxlarkostnader

Reduk-försörjningsbörda.för högavdragmedalternativetharkvoten
tiondelknappinnebär baraDet10knappt atttionskvoten procent.är en

socialbidragen.minskatillkostnader går attstatensav
alter-resultatetblirreduktionskvoterhögakanAllmänt sägas att om

harutgångslägetibefolkningenivälnativet avgränsar somgrupper
socialbidrag.höga

beräknas ialternativendär fyragjortsharsamlingsberälmingEn av
bo-höjningläggsalternativ ärsammanhang. De avett sammansom

aktivitetser-studiemedlen med 10höjning procent,stadsbidraget, av
flyk-ochdagmed kronor250 ettungdomararbetslösatillsättning per

månad.kronormed 000tingbidrag 5 per
sektornoffentligadengjortsberäkningarde ärResultatet attsomav

be-socialbidragförkostnaderminskadedvsnettokostnad,fär nären
reduktions-ochkronormiljarderpå drygt 3,2 attintäkt,traktas ensom

SocialbidragetförkostnadernasamladeDeblir 43kvoten procent.
femtedel.med drygtminskar en

denförnettokostnaderalternativ medförstatligaEn slutsats är att
offentliga sektorn.samlade
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syfteBakgrund och2

1990-talet.underökat kraftigtsocialbidragen harkäntallmäntDet är att
utveckling.dennafigur redovisas1.1I

åren 1990-1997socialbidrag underUtbetaldaFigur 1.1
penningvärdeMiljarder kronor i 1997 års

12-

10

19971994 1995 19961991 1992 19931990

realakostnaderna för socialbidrag ifiguren framgår detAv tenneratt
miljardermiljarder kronor till drygt 12har ökat från knappt 6 1990,

aktu-under dehar alltså fördubblatskronor Kostnaderna1997. änmer
ella åren.

arbets-offentliga ochkraftiga försämringama den ekonominDe av
för hus-under l990-talet förändrat förutsättningarnamarknaden har

deibudgetsaneringen sänktes nivåernahållen. led i den statligaSom ett
ökade. Högatransfereringama och beskattningen hushållenstatliga av

arbetstillfällen harkombination med för fåkrav på arbetskraften i mar-
utanförbefolkningen eller ställt demginaliserat vissa t.o.m.grupper av
utbudetökatarbetslivet. flyktinginvandringen har dessutomhögaDen
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s.k. svårplacerad arbetskraft. Sammantaget ledde dessa förändringarav
dessutom till de disponibla inkomsterna minskade och kostna-att att
derna för socialbidrag ökade.

Denna utveckling berörs direktiveni till utredningen. Där sägs
exempelvis utredningen ska analysera sambanden mellan social-att
bidragen och delarövriga trygghetssystemet utifrån de olika över-av
gripande förändringar skett i samhället under l990-talet. Där sägssom
också utredningen ska lämna förslag till hur verksamhetenatt inom in-
divid- och familjeomsorgen kan förändras så den bättreatt överens-

den avsedda funktionenstämmer stödja enskilda med individuelltatt ett
bistånd föranlett tillfälliga socialaär eller ekonomiska problem.som av

Det syftet med denna studie har därför varit klargöra hur in-attena
komstförhållandena för olika hushåll har utvecklats undertyper av
l990-talet. Särskilt har det fästs vikt vid hur de samlade förändringarna
påverkat nivån på de utbetalda socialbidragen.

Ett syfte har varit identifiera och påannat olika beskrivaatt sätt
i befolkningen har långvarigt beroende socialbidrag.ettgrupper som av

Detta bör kunna bra underlag förutgöra formuleringen förslagett av
minskar det långvariga beoendet socialbidrag.som av

Ett tredje syfte har varit belysa sambanden mellan kost-att statens
nader för trygghetssystemet och kommunernas kostnader för social-
bidragen. Närmast har syftet varit belysa vilka merkostnader för denatt
samlade offentliga sektom olika statliga alternativ till socialbidrag
skulle kunna leda till.
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gjortshur studien harNågot3 om

gifterl Dataupp

bearbetningartillgängliga för statistiskadatauppgifter vi har våraDe
höjdaallra utveckling medsträcker sig till år 1996. årensDe senaste

där-arbetsmarknad kantransfereringar till hushållen och ljusning påen
simuleringar. Simuleringama innebär viför endast behandlas attgenom

föranvänder såväl faktiska inkomstervid beräkningama antagnasom
för beräkningama.de hushåll föremålgörssom

har årligastatistiska beräkningarna gjorts med hjälp SCBsDe av
Longitudinellundersökning Hushållens Inkomster HINK och med en

registerbaserad också den ska-Individ Databas LINDA, ochärsom
underhållen vidpad och SCB.
första databasen HINK har för avläsa inkomstför-Den använts att

olika hushåll dehållandena för aktuella åren. Databasen ärtyper av av
tvärsnittskaraktär, vilket innebär förhållandena årunder givetatt ett
redovisas. med andra ord inte möjligt avseende följaDet i någotär att
enskilda hushålls utveckling tiden.över

urval används för studien förhållandenågot begränsat iDet ärsom
till det ursprungliga urvalet. Syftet bättre bild inkomst-fåär att aven
förhållandena helårsperspektiv. exempelvisinnebärDetett att manur
försökt utesluta individer och hushåll endast delarvistats i Sverigesom

det aktuella året.av
Den andra databasen LINDA däremot möjligt observeradetgör att

förhållanden sträcker flerasig år. Exempelvis har viöver använtsom
databasen för följa de hushåll har beroende socialbidragatt ettsom av

sträcker sig flera år.översom
Vi har datauppgifter från åren före och efter den skatte-använt stora

reforrn genomfördes åren jämför-1991 och 1992. medförDetta attsom
barheten åren inte fullständig.över är
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3.2 Metoder

En metod statistisk beskrivning. Tillär väsentlig del består dennaren
redovisningar samband mellan olikarapport inkomstslag ochav av so-

cialbidrag för olika hushåll. dataDetyper nämnts ärav som ovan orga-
niserade så det möjligt föra olika inkomstslagatt är till specifikaatt
hushåll. innebärDetta det möjligt på hushållsnivå fastställa huräratt att
olika inkomster förhåller sig till varandra. Det exempelvis möjligtär att
observera hur omfattningen socialbidrag förhåller tillsig arbetsin-av
komster eller inkomster från statliga transfereringar, uppgifter ärsom

särskilt intresse för Socialtjänstutredningen.av
En metod Typhushåll. De detär möjligt särskiltgör attannan stu-

dera effekterna regeländringar.av
En tredje metod simuleringar på milcronivå.är Vi har simule-använt

ringar för få uppfattning sambandenatt mellan olika statliga för-en om
sörjningsaltemativ och socialbidragen.
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hushållensUtvecklingen4 av

standard

1990-taletutvecklats underför hushåll allmänhet harinkomsterna iHur
analysenbakgrundsinfonnation vid den vidareintressantär av or-som

för socialbidrag.ökade kostnadernasakerna till de
med hjälpinkomsternautvecklingenredovisar viI detta avsnitt av

för-Med det skaettårsperspektivet.olika perspektiv. Dettvå ärenaav
kopp-förhållandena för och årenbetraktarstås vi utanettvartatt av

hushållantalet ikonstateraremellan. vi exempelvislingar dem Om att
hushålldessavilkainkomstklass har ökat, vi ingentingviss säger omen

olikadenna de åren. Dethelt olika hushåll ikanDetär. gruppvara
heltinnebärkalla flerårsperspektivet.perspektivet kan vi Detandra

utvecklatsför hushållenkelt följer hur inkomsterna givnavi överatt
tiden.

jämförelserTvå grund för4.1 normer som

till tvâförhållandehar valt redovisa inkomstutvecklingen iVi här att
beskrivasådana blir det möjligtolika Med hjälp attav nonnernormer.

harlevnadsstandard.hushållens inkomster i Dentermer ena normenav
och den andra har kallat för alternativkallat officiell vivi norm.norm

och harbygger hushållsekonomiska studierofficiella påDen normen
grund hus-har ibl.a. SCB. alternativa ingenDenanvänts normenav

har bl.a.hållsekonomiska studier OECD.använtsmen av
politisklopp det förts vetenskaplig ochUnder har intensivårens en

ska användas för studier utvecklingendebatt vilken avnorm som avom
uppfattning den debattenhushållens standard. Enligt vår resultatetär av

grund kandet möjligt bestämma objektivinte äratt att en norm som
för exempelvis ska betraktasanvändas viss inkomstavgöraatt om en

innehållertillräcklig eller otillräcklig. det här slagetVarjesom norm av
för återspeglasubjektiva värderingar. Vi använder de två attnormerna

denna brist entydighet.



30 Utvecklingen hushållens standard SOU 1999:46av

Normema har byggts på två grundelement. Det grundele-upp ena
funktion för omräkningarmentet är antalet medlemmar i respek-en av

tive hushåll till s.k. konsumtionsenheter. Omräkningen leder alltså fram
till det antal konsumtionsenheter hushållet bestå handlarDetanses av.

fördelarna flera bor i hushåll.att ettom av samman
Det andra grundelementet nivån för tillräckligär inkomst kon-per

sumtionsenhet. När Socialstyrelsen utformade1985 sin avsågs denorm
framräknade knytas till det gällande basbeloppet.poängen Vi har valt

använda denna teknik för bådaatt våra Detta innebär exempel-normer.
vis de båda identiska föratt ensamståendeär bam.utannormerna

De två vi valt skiljer sig alltså endast vad vilkennonner avser om-
räkningsfunktion används.som

Omräkningsfunktionen deni officiella bygger på Socialsty-normen
relsens norrnkonstruktion från 1985. Den innebär hushållets med-att
lemmar vissa "poäng".ansätts De efter antal och varjepoängvuxna ges
barn efter åldersintervall. nedanståendeIett tablå redovisas po-

Vi har valtängsystemet. här döpa tablån till Socialstyrelsensatt omräk-
ningsfunktion

Tablå

Socialstyrelsens omräkningsfunktion
Vuxenpersonl 1,161,15
Vuxen 2 0,76 0,75person
Barn 0-1 år 0,56 0,55
Barn 4-10 år 0,66 0,65
Barn 11-17 år 0,76 0,75
Barn 18-år 0,96 0,95

Det värde i tablån inom den användesärparentes poängsom anges som
innan den skattereforrnen 1992.stora

Tablån visar två leveratt billigare tillsammansattman anser vuxna
forän sig. framgårDet också små barn medför lägre kostnaderattvar

äldre bam.än
Ornrälcningsfunktionen deni alternativa mycket enkel tillärnormen

sin konstruktion. Den innebär helt enkelt antalet medlemmar i hus-att
hållet omräknas till konsumtionsenheter den matematiskaattgenom
funktionen kvadratroten antalet medlemmar i hushållet beräknas.ur
Därmed fördelarantas stora hushåll och detett differentierasstortav
inte heller mellan hushållsmedlemmama vad ålder.avser

De två omräkningsfunktionema kan båda sägas So-extremer.vara
cialstyrelsens ornräkningsfunktion från 1985 stordriftsförde-antar att
larna små medan denär andra deantar att är stora.
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föraslutligenför hushåll fårNormnivån varje att sam-man genom
tillräcklig in-konsumtionsenheter med förtill nivånomräkningenman

för denExempelvis får nommivånkonsumtionsenhet.komst manper
konsumtionsenhetmultiplikationensamstående genom av envuxne

konsumtionsenhet.för tillräcklig inkomstmed nivån per
till vissinkomster förhållandekonstruerats iDe avsernormer som
utanföralltsågrundläggande konsumtion. Boendekostnaderna ligger

standardkunna följa hushållens ekonomiskarespektive För ärattnorm.
förockså med de kostnader uppstårdet emellertid rimligt att ta som

viktigt eftersom boendekostnadema har ökatboendet. minst detInte är
antal politiska beslut under 1990-talet.drastiskt resultat ettett avsom

Boendekostnaderna kan ingå på i princip två olika Det sät-sätt. ena
enkelt faktiska kostnadernainnebär helt använder sig deatttet avman

scha-för boendet. andra innebär använder sigDet sättet att enman av
börhur bostad hushåll storlekblon. sådan kan vissEn stor ettange av
år.ha. Därefter kan föra relevanta hyreskostnader för respektiveinman

Båda har för- och nackdelar.sätten
denhar efter jämförbarhet mellan samtliga år underVi strävat en

första halvan l990-talet. vi hade faktiska boendekostna-Om använtav
ha på-der skulle också hushållens anpassningar boendestandardenav

verkat beräkningama. har för boendekostna-Vi schablonanvänt en
dema för sådana anpassningar inte ska påverka resultatet.att

Vid beräkning hushållens ekonomiska därför valtstandard har viav
till lägga kostnadema för boendet enligt schablonatt normen en som av

betecknasSCB trångboddhetsnorrn 2.som
Samanfattningsvis föl-beräknas hushålls inkomststandard enligtett

formel:jande

Inkomststandard Disponibel inkomst/Hushållets nominivå+Boende-
kostnader.

sponibel inkomstMed den inkomst hushållet disponerar fördi avses
konsumtion och sparande. Eventuella socialbidrag ingår dettai sam-
manhang den disponibla inkomsten.i

värde inkomststandardunderEtt på indikerar hushållet harett att en
otillräcklig inkomst i mening inkomsten för täckainte räcker tillatt
kostnader enligt och schabloniserade boendekostnader.norm
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Ettårsperspektivet4.2

inkomsterna kan redovisas på flera olikaallmänna utvecklingenDen av
enligt definitionen måttet underredovisa OmEtt ärsätt. sätt är att ovan.

det hushållet någon har inkomst kanindikerar i meningett att somen
betraktas för låg.som

4.2.1 Under och över norm

förhållandet hushåll riketförsta redovisning för samtliga iSom aven
har valt helt enkelt dela hushållen de ligger undervi in iatt som
respektive de båda de olika åren.över normerna

tabell redovisas såväl det totala riketI 4.1 antalet hushåll i som an-
talet under och respektive redovisasDessutomöver procentan-norm.
delen hushåll under den aktuella normen.

Tabell hushåll4.1 Antal totalt respektive och underöver norm

Oficiell Alternativnorm norm
1990 1993 1996 1993 19961990

Totalt antal 4 554 000 4 685 000 4 681 000000 4 554 000 4 685 000 4 681
Antal 1 452 695000 000 780 000 295 000 489 000 535 000
Antal 1 4 100 990005 3 000 3 902 000 4 260 196 000 000000 4 4 146
% l 9,9% 14,8% 16,7% 6,5% 10,4% 11,4%

tabellAv 4.1 framgår det totala antalet hushåll har ökat under 1990-att
talet.

framgårDet också andelen hushåll med inkomst underävenatt
har ökat påtagligt under de aktuella åren. liggerDäremot väsent-norm

ligt färre hushåll under den alternativa den relativa ök-Mennormen.
ningen antalet hushåll likartad enligt bådaärav normerna.

4.2.2 Inkomststandard i fem klasser

Vi har valt i det följ ande redovisa antalet hushåll också i fem klasseratt
ekonomisk standard.av
Nedan redovisas ekonomisk standard i riket figurer.i två Den ena

figuren ekonomisk standard där den officiella haravser normen an-
andraDen den alternativavänts. avser nonnen.
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hushåll enligtFigur 4.1 fem klasser ekonomisk standardAntal i av
1990, 1993 1996officiell definition under ochi
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figuren framgårAv det antalet hushåll med den högsta ekonomiskaatt
standarden har minskat under 1990-talet. Antalet hushåll i de övriga
klasserna ekonomisk standard har ökat under period.av samma

figuren framgår det också antaletAv hushåll i den lägsta in-att
komstklassen har ungefär fördubblats.

Ökadesocialbidrag19-07142
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enligthushåll inkomststandardfem klasserFigur 4.2 iAntal av
alternativ norm

man
Ilü
Blå

1,5-0.5 L503 094.1 1,1-1,5

hushållen högsta inkomstklassenfigur framgår det i denAv 4.2 äratt
inkomststan-fler. Utvecklingen antalet hushåll i respektive klass avav

dard likartad utvecklingen enligt den officiellaär normen.
otillräcklig in-Sammanfattningsvis kan det medsägas att om man

medhushållkomst inomststandard under så har antaletett,menar en
medotillräckliga ökat påtagligt under l990-talet.inkomster Om man

inkomst-och väl tillräcklig inkomst" hushåll har"gott menar ensom
standard halv gånger vad har antaletoch såöver säger,en en normen
hushåll l990-talet.med och väl tillräcklig inkomst minskat undergott

Rensningar och särredovisningar4.2.3

Hittills har valt redovisa samtliga hushålls standard. det följandevi Iatt
ska för sådanavi redovisningar samtliga hushåll exklusivegöra men
hushåll för vilka förhållandena kan speciella.sägas vara

hushåll har speciella förhållanden de kvarboende.En Ityp ärav som
det datamaterial vi använder betraktas kvarboendeen person som men

hushåll från års ålder. speciella hushållstyp18 Det med dennaegetsom
dessa fulltinte tagit till boende i våraär att ut steget egetpersoner men

beräkningar betraktas hushåll. ekonomiska fördel detDensom egna
innebär bo kvar det inte någon hänsyn till vid beräkningama.att tas
Exempelvis beräknas boendekostnadema efter schablon somsamma
används för ensamboende i bostad.egen
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hushåll med speciella förhållanden de vämplik-En typ ärannan av
tiga. inkomster avspeglar inte deras egentliga standard.Deras

hushållYtterligare med speciella förhållanden närings-typ ären av
idkama. inkomster varierar ofta kraftigt tiden och den redo-Deras över
visade inkomsten avspeglar ofta dåligt den egentliga standarden.

fjärde hushåll förhållanden stude-En med speciella deärtyp av
rande. kan själva ha valt låga inkomster under studieåren förDe sägas

få högre inkomster i livet. låga inkomsternaDeatt ärsenare avspeg-en
ling denna investering.av

Nedan redovisas standarden för samtliga hushåll rensningarnär
förgjorts några hushållstypema kvarboendeStandarden förav ovan.

och studenter redovisas därefter.
Inkomststandard fem klasser efteri exklusion hushålls-någraav

typer.
Följ ande hushåll har exkluderats från datamaterialet:typer av

värnpliktiga socialbidragutan-
näringsidkare finansiella tillgångarutan-
studenter.-

tabell redovisas hurI 4.2 många hushåll har exkluderats respektivesom
år.

Tabell hushåll4.2 Antal uteslutna

1990 35 8 000
1993 408 000
1996 455 000

figurI 4.3 redovisas inkomststandarden efter gjorda exkluderingar.
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Figur 4.3 Inkomststandard femi klasser vid officiell och därnorm
hushåll frånvissa har uteslutits redovisningentyper av
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figur framgårAv 4.3 det antalet hushåll deni lägsta inkomstklassenatt
inte ökar mellan och1990 1996. Antalet hushåll ökar i de mel-tre
lanklassema. Antalet hushåll den högstai klassen minskar.

En likartad bild framkommer utvecklingen beskrivs hjälpmednär
den alternativa Vi därföravstår ifrån redovisa denna. Enattav nonnen.

skillnad dock samtliga år kan väsentligt flerär hushåll betraktas haatt
tillräckliga inkomster.

De kvarboende

Antalet kvarboende har ökat kraftigt under 1990-talet. tabell 4.4 redo-I
visas antalet sådan hushåll respektive år.

Tabell 4.3 Antal kvarboende

1990 278 000
1993 336 000
1996 448 000

Av tabell framgår4.3 det antalet kvarboende har ökat från knapptatt
280 hushåll000 år 1990 till 450 000 hushåll år 1996.nämnare
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hushåll enligt ovanstå-figur nedan redovisas antalet kvarboendeI 4.4
definition.ende

Inkomststandard vid officiell för KvarboendeFigur 4.4 norm
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031,1-O,5 050,9 1,1-1,5 1,5

figur framgår det ökningen4.4 antalet kvarboende tillAv över-att av
vägande del har den lägsta inkomstklassen.iägt rum

alternativa också i detta fall upphov till likartadDen normen ger en
bild den officiellasom normen.

Studenterna

Även studenterna har blivit fler under 1990-talet

Tabell studenthushåll4.4 Antal

1990 158 000
1993 298 000
1996 337 000

Av tabell framgår4.4 det antalet studenthushåll har ökat ifrånatt när-
160 000 år till1990 340 år Studenthushållens000 1996.närmaremare

antal har alltså fördubblats under tidsperioden.änmer
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Figur 4.5 Inkomststandard femi klasser vid officiell för stu-norm
denthushållen

Av figur framgår4.5 det ökningen utspridd flera inkomstklasser.iatt är
Dock det påtagligt ökning i den lägstaär inkomstklassen. Likvälstoren
kan det konstateras ökningama också i inkomstklassemaatt är stora
O,9-1,1 och i 1,1-1,5. Dessa kan betraktas ha till-senare grupper
räckliga, eller åtminstone deti tillräckliga, inkomster.närmaste

Även den alternativa användsnär grund, ökningennormen som var
i den lägsta inkomstklassen. Antalet ökadestor dock också de hög-i tre

inkomstklassema.sta
Sammanfattningsvis kan det konstateras de uteslutningaratt som

gjorts innebär den redovisade utvecklingen för samtliga hushållatt får
utseende uteslutningar.ett Särredovisningarannat än har gjorts forutan

två hushåll: kvarboende ochtyper studenter. Båda antal hartypemasav
Ökningenökat påtagligt under 1990-talet. för de kvarboende sker i stort

Ökningenhelt inom den lägsta inkomstklassen.sett för studenterna sker
också med tyngdpunkt dei lägsta inkomsterna. Studenthushållenen
ökar dock också i de högre inkomsterna.
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4.3 Flerårsperspektivet

ettårsuppgiftema bör det få bild, ellerUtöver intresse attvara av en
flera bilder, inkomströrligheten för givna hushåll under 1990-talet.av

redovisningar inkomströrligheten användaEtt sätt göra äratt attav
s.k. övergångsmatriser. sådana redovisas de förflyttningar mellan in-I
komstklasser hushåll detgivna mellan åren. Exempelvisgör ärsom
möjligt hur andel hushållen lägsta inkomstklassi vissatt storse av en

kvar i inkomstklass det året.ärsom samma senare
tidigare har valt redovisaSom vi enligt de bådaatt normerna.

Officiell norm

ÖvergångsmatrisTabell åren4.5 hushållför 1990 och 1993 för som
årfinns under samtliga 1990 1996t.0.m.

-0, år 199375 75-1,25 år 1993 år 19931,25-
år-0,75 1990 37 % 30 % 33 % 100 %

år0,75-1,25 1990 7 % 61% 31% 100 %
år1,25- 1990 4% 18% 78% 100%

tabell framgårAv 4.5 det det finns rörlighet inkomststandardiatt en
mellan åren och1990 1993. Tendensen också hushållen sigär röratt
från lägre till högre klass. Dock så andel 37storen en var en som

de med lägst inkomst 1990 kvar i den lägsta klassen ocksåprocent av
1993. lågMen så andel 4 gick från den högsta till denprocenten som
lägsta klassen.

tabellI 4.6 redovisas övergångama för hushållsamma som ovan
för åren och1990 1996.men

ÖvergångsmatrisTabell 4.6 årenför hushåll1990 och 1996 för som
årfinns under samtliga 1990 1996t.0.m.

-0, år75 1996 75-1,25 år 1996 1,25- år 1996
år-0,75 1990 31% 31% 39 % 100 %

år0,75-l,25 1990 10 % 57 % 33 % 100 %
år1,25- 1990 3% 14% 83% 100%

Av tabell framgår4.6 det sannolikheten kvar inkomst-iatt att vara en
klass högre högre inkomstklassär tillhör från början. Hela 83man
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hushållen den högstai inkomstklassen kvar i den1990procent av var
1996.

Av tabellen framgår det också hushållentredjedelnärmareatt en av
i den lägsta inkomstklassen år kvar1990 där år1996,är sex senare.
Enligt det underliggande materialet det sig drygt hushåll40 000rör om

dettapå orörliga.sätt ärsom
Under åren och tlyktinginvandringen1993 1994 redovis-Istor.var

ningen har vi ställt kravet de ingående hushållen finnasskaattovan
samtliga år under perioden 1990 det1996. Det innebär intet.0.m. att
kan finnas några hushåll detdär ingår invandrare.nya

få bildFör inkomströrligheten från delen perio-att en av senare av
den har valtvi övergångsmatriser för finnshushållatt presentera som
åren 1994 1996.t.0.m.

ÖvergångsmatrisTabell åren4.7 hushållfor 1994 och 1996 för som
finns årunder samtliga 1994 1996.t.0.m.

år-0, 75 1996 år75-1,25 1996 1,25- år 1996
år-0,75 1994 82% 10 % 8 % 100 %

O,75-l,25 år 19940 79% 14 % 7 % 100 %
årl,25- 1994 7% 23 % 70 % 100 %

Av tabell framgår det4.7 andel hushållen med denstörreatt en av
lägsta inkomsten kvar i den klassen enligt jämförelsemaär än ovan.
Hela 82 dem med den lägsta inkomstklassen kvar1994 iprocent ärav
den lägsta inkomstklassen år 1996.

framgårDet också endast 70 hushållen i den högstaatt procent av
inkomstklassen kvar den.iär

Alternativ Norm

harVi skapat övergångsmatriser också med den alternativa normen
grund. Vi har valt inte redovisa dessa detalj resultateni då iattsom
drag desamma för redovisningen officiellastora är enligt densom

Några skillnader kan det dock finnas anledning kort beröra.attnormen.
skillnadEn rörligheten uppåt för övergångama mellanär 1990att

och 1993 1990 och 1996 påtagliga enligt den officiellasamt är änmer
skillnadEn rörligheten nedåt mellan årenär 1994attnormen. annan

och 1996 inte så stark.är
Sammanfattningsvis kan det konstateras det finns inkomströr-att en

lighet under 1990-talet. Med utgångspunkt från rörligheten1990 var
uppåt påtaglig. kan dockDet samtidigt konstateras tredjedelatt en av
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1996,denkvar i1990inkomstklassen ården lägsta sexhushållen i var
ka-ändrade1996och1994årenmellanInkomströrlighetenår senare.

dåblevInkomströrlighetenåren.tidigaredetillförhållandeiraktär
mindre.

avsnittetSammanfattning4.4 av

underpåtagligtökatstandard harekonomiskmed låghushållAntalet
här.de använtsför bådagällerslutsats1990-talet. Denna somnormer

ekonomisklågmedandelenharanvändsofficielladenOm normen
år20till knappt procentår 199010knapptfrånstandard ökat procent

ökatandelenanvänds haralternativadendäremot1996. Om normen
till drygt 14 procent.knapptfrån 7 procent

officielladenbetydligt änsträngarealternativa ärDen normen
stordrifts-antagandeinnebär störredenmeningen etti att omnormen

ekono-med lågÅr hushåll000780detfanns1996 nämnarefördelar.
enligtantalMotsvarandeofficielladenenligtstandardmisk normen.

Skillnaden000. ärdrygt 535åralternativaden sammanormen var
hushåll.miljonkvartsnärmare en

Ekonomiskmed höghushållantaletdetframgårettårsdata attAv
fler.blevStandardEkonomiskmed lågHushållminskade.Standard

ökadestandard avsevärt.mycket lågmedhushållAntalet
studen-uteslutits,förhållanden harspeciellamedhushållNär som
Antaletutvecklingen.bildannorlundadelvisframkommerter, aven

Bildendå inte.standard ökar ettekonomisklågmed myckethushåll av
dock.kvarstårstandardekonomiskhöghushåll medminskande antal

ob-tvåkanstudenterochkvarboendesärredovisningVid aven
myckethar ökathushållsådanantaletDenservationer är attgöras. ena

medhushållityngdpunkt liggerökningensandrakraftigt. Den är att
bar-kvarboendededetta förSärskilt gällerstandarden.allra lägstaden

inkomstklassema.utspridd iökningenstudenternaFör är mernen.
1990-talet.underminskathatycksInkomströrligheten
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typhushållnågra

medinkomststandardhushållensredovisadesavsnittetföregåendedetI
sådanVidinkomster.derasdatauppgifterfaktiskabl.a. överhjälp enav

utveck-tillorsakerolikaskiljamöjligtdet interedovisning utattär
ändradeeffekterskiljamöjligtdet inteExempelvis utattlingen. är av

förändradfrån effektertransfereringarochför skatterregler ar-av en
betsmarknad.

vilkabildmöjligtdet docktyphushållhjälpMed är att avge enav
formulerahushållen. Genomfår för typ-regelförändringar atteffekter

antalarbetstider,levnadsförhållandenspecifikamed vissahushåll som
1990-taletfall,i dettamöjligtblir det överboendeformoch att,barn
ochskatterreglerna förförändraslevnadsstandarden trans-närhurfölja

förändras.och hyresnivåerlöne-exempelvisochfereringar

typhushålleningåendeDe5.1

statistikmed ledningtyphushåll vivalt konstrueraharVi att omavsom
särskilt int-bedömerviinformation ärsocialbidragen och somannan

socialbidragssynpunkt:ressanta ur

studenthushållolika typer av-
A-kassalever påbarnindustriarbetarearbetslös utan somen-

äldreomsor-heltid iarbetarbarnmedensamstående kvinna somen-
äldreomsorgenefter arbete ipå A-kassaarbetslöseller ärgen

fråninkomstharbarn, där denmed tvåsammanboende arbetare ene-
äldreomsor-ihalvtidsarbeteden andreheltid ochindustriarbete på

gen
inkomstförhållanden.med olikasammanboende med barntre-
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Övriga5.2 ingångsvärden
Nedan redovisas vilka övriga ingångsvärden har vid be-använtssom
räkningama.

Lön och A-kassa

De genomsnittliga faktiska lönerna respektive år för industriarbetare,
vårdbiträde vid ålderdomshem och butikspersonal har använts.

deFör typhushåll har A-kassa används reglerna for densom re-
spektive år med antagandet full ersättning från heltidsarbete.om

Skatter och transfereringar

Vid beräkningarna använder vi vid varje år gällande skatte- ochoss av
transfereringsregler.

För beskattning handlar det allmänna egenavgifter, gmndavdragom
och den genomsnittliga skattesatsen för varje nivå på den beskattnings-
bara inkomsten gäller respektive år.som

För transfereringama handlar det studiemedel, barnbidrag, bo-om
stadsbidrag och bidragsforskott.

Resekostnader

Resekostnaderna kostnadernaantas motsvara respektive år för må-ett
nadskort vid Stockholms Lokaltrañk.

Hyror

Samtliga typhushåll bo i hyresrätt.antas Vi har därutöver antagit att
hushållen har bostäder motsvarande det antal skäligtrum som anses
enligt den kallas trångboddhetsnormnorm som

Vi använder de hyresnivåer respektiveoss uppmätts årav isom
SCBs Bostads- och hyresundersökning BHU. Vi skiljer i vissa fall
också på genomsnittliga hyror för hela beståndet och för hyror i nypro-
ducerade bostäder.

När det gäller hyror i studentbostäder har vi tillmötesgåendegenom
från Stockholms Studentbostäder fått tillgång till de faktiska hyrorna i
dessa studentbostäder respektive år.
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Barnomsorgsavgifter

detillämpatviharbarnomsorgkommunalhahushållde antasFör som
ochStockholmkommuner:tvåigällandeårrespektive taxomaför

beräk-harbåda kommunernadeiTillmötesgående tjänstemänNacka.
hushållen.tänktaför debamomsorgsavgiftemanat

Återstående konsumtionsutrymme

totaladenberäknas attkonsumtionsutrymmeåterstående genomEtt
nöd-vissförkostnadernaställsefter skatt motinkomsten avsumman

förSocialstyrelsensbestårDenna nonnkonsumtion.vändig avsumma
kostnaderboendet,kostnad förberäknad antagnabaskonsumtion,viss

förkostnaderochfackföreningsavgiftförkostnaderför antagnaresor,
barnomsorgen.

tillräknatskonsumtionsutrymmetåterståendedethar omSlutligen
penningvärde.samma

beräkningarnaResultaten5.3 av

beräknats. Förharoch 1998l993,19961990,för årenFörhållandena
beräknats.1990har intestudenthushållen

typhushål-ingåendeför deresultatenöversiktligtredovisasNedan
len.

Studenter

harochstudentkorridorbor iheltidsstudentensamståendeEn som
konsumtions-återståendesänktnågotfår inteheltidslönmånaderstvå

till 1998.1993under årenutrymme
harintehan/honförutomförhållandenmed attstudentEn samma

återstående konsum-negativtredan 1993hadearbetsinkomst ettnågon
konsumtion.nödvändigtillräckte intedvs.tionsutrymme, pengarna

åren.ökadeUnderskottet över
kommunaladenimed barnheltidsstudentensamstående ettEn

detutvecklingolikaheltidslön fårmånadersoch tvåbarnomsorgen av
honkommunvilken ärberoende påkonsumtionsutrymmetåterstående
mellanunderskottpåtagligttillöverskottvändsNacka ettbosatt I ett

Nacka 1993.iöverskottet högreStockholm änoch 1998. I är1993åren
det1993 ärÖverskottet 1998väsentligt lägreStockholm äni är men

överskott.fortfarande ett
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harVi också gjort beräkningar det återstående konsumtionsut-av
för typhushållrymmet det ovanståendesamma med skillna-som men

den det inte finns någraatt arbetsinkomster. I Nacka ligger det återstå-
ende konsumtionsutrymmet på i stort nivå för detett arbetandesamma
hushållet för hushållet arbetsinkomst.utan Medsom andra 0rd detär
inte ekonomiskt rationellt för detta hushåll ha de arbetsinkomsteratt vi
antagit. I Stockholm däremot lönade det sig för hushållet arbeta.att
Skillnaderna mellan kommunerna beror på utformningen bamom-av
sorgstaxoma.

Bamomsorgstaxoma i Nacka kommun enhetstaxor.är Det innebär
inte hänsynatt till hushålletstar inkomstman vid fastställande barn-av

omsorgsavgiften. Nominellt innebär detta avgiften för barnomsor-att
inte bidrar till högre marginaleffekter.gen Förutsättningen dockär att

hushållet har inkomst på tillräcklig nivå i meningenen det kom-en att
över för socialbidrag. Bamomsorgsavgiftenmer normen justeras nedåt

hushållet har otillräcklig inkomst.om Detta innebär marginaleffek-att
blir hundraprocentigten för hushåll med otillräckliga inkomster.

Bamomsorgstaxoma i Stockholms kommun innehåller hänsyns-ett
tagande till hushållets inkomster. Konstruktionen innebär dock foratt
vårt ensamstående studenthushåll med barn det lönsamtär komplet-att

studiemedlentera med motsvarande två månaders heltidsarbete.
Slutligen har vi gjort beräkningar för sammanboende heltidsstuden-
med bamter i barnomsorgen.ett Resultatet hushållär med tvåatt må-

naders heltidslön har positivt återståendeett konsumtionsutrymme i
båda kommunerna. Det iär stabiltstort i Stockholmsett mellan åren
1993 och 1998, sjunker i Nacka.men

Sammanfattningsvis kan det konstateras avgiften för bamomsor-att
spelar roll förstor nivån detgen återstående konsumtionsutrymmet.

Avgiften för dessa typhushåll har ökat mycket i Nacka och den innebär
också hundraprocentiganärmast marginaleffekter för hushåll med låga
inkomster. Det kan också konstateras ensamståendeatt studenten utan
barn måste har inkomst från arbete för kommaatt i positivt åter-ettupp
stående konsumtionsutrymme. Detta gäller för samtliga år stude-som

nämligenrats, 1993, 1996 och 1998. Detta möjligenär avsedd effekten
studiemedletatt försörjningav under nio åretsavser månader.av

En arbetslös industriarbetare pålever arbetslöshetskassasom

Det återstående konsumtionsutrymmet för dettaär hushåll och välgott
positivt samtliga studerade år. Dock sjunker det återstående konsum-
tionsutrymmet så hushållet fåttatt vidkännas betydande standard-en
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tillförklaringenviktigastedenÖkande boendekostnader ärsänkning.
standardsänkningen.

med barnkvinnorEnsamstående

ensamståendemedtyphushållversionerolikakonstrueratharVi av
arbetefrånheltidsinkomsthar somkvinnandärmed barnkvinnor

så-frånarbetslöshetsersättningharelleräldreomsorgenvårdbiträde i
arbete.dant

konsumtionsutrym-återståendedetgällerversioner attsamtligaFör
minskade.met

ibarntvåmedkvinnaensamståendetyphushålletgällerdetNär
konsta-detkanäldreomsorgen,heltid iarbetarochbarnomsorgen som

kommu-bådaisjunkerkonsumtionsutrymmetåterståendedetattteras
hyreshöj-kraftigafrämstförklarassänkningenberäknats. avsomner

ochbostadsbidraghöjdafullt avkompenseras utinteningar avsom
barnomsorgen.föravgifterhöjda

specifikationmedtyphushållförlikartadUtvecklingen sammaär
hushållet.ibarnfinnsdetskillnaden tremed attovansom

intebarnenekonominförbättrasarbetslösensamstående omdenBlir
konsumtions-återståendedetsåfortfarandedock attdagis. Detpå ärär

arbetslöshetsersätt-hushållet hargivetåren attsjunker överutrymmet
samtliga år.ning

två barnmedSammanboende

medtyphushållförberäkningar samman-ettvaltockså göraVi har att
ochindustrinheltid iarbetarmakendendärbarn,tvåmedboende ene

återstå-detminskarGenerellt settäldreomsorgen.halvtid iandraden
minsk-deltyphushåll. Enför detta avkonsumtionsutrymmetende

Bostads-bostadsbidrag.förreglernautformningenpåberorningen av
inkomsternafördelningjämnaremedhögreblivitskulle avbidraget en

sammanboende.mellan de

barnmedSammanboende tre

sammanboendemedtyphushållförförhållandena ettberäknatharVi
in-olikamedhushållversionerolikaharVibam. prövatmed avtre

komstförhållanden.
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En version typhushållet har inga inkomster alls.av Naturligtvis upp-
står underskott.ett Underskottet ökar dessutom tiden. Behovetöver av
socialbidrag ökar med andra 0rd tiden.över i

En version beräknats därannan är arbetar heltidsom ien vuxen
industrin. Denna version har Ävenockså underskott.ett dettai fall ökar
underskottet. Därmed också behovet socialbidrag tiden.överav
Sammanfattningsvis finns det underskott ökar tiden.översom

5.4 Sammanfattning avsnittetav

Det återstående konsumtionsutrymmet har sjunkit för samtliga typhus-
håll det gjorts beräkningar för. Flera förändringarsom under 1990-talet
har varit negativa för hushållen. För hushåll med låga inkomster kan
särskilt höjdanämnas avgifter för barnomsorgen och höjda boende-
kostnader.

När det gäller avgifterna för barnomsorgen kan det vid övergri-en
pande bedömning sägas gradenatt avgiftsfinansiering har ökat.av
Detta stöds också statistik på området.av

Om avgifterna för banomsorgen kan det också några observa-göras
tioner med anledning konstruktion.taxornas Oberoendeav taxanav om

konstrueradär enhetstaxa eller inkomstrelateradsom leder den tilltaxa
marginaleffekter. Detta under förutsättning vid lågaatt inkomsterman
sätter enhetstaxan i förhållande tillner exempelvis socialbidragsnivå.
För hushåll med låga inkomster blir därför marginaleffektema i princip
hundraprocentiga. Avgiften ökas med lika beloppett denstort dis-som
ponibla inkomsten. Vid enhetstaxa och för hushåll med god inkomsten
medför inte bamomsorgstaxan ökande marginaleffekter. Vid in-enkomstrelaterad marginaleffektemataxa är utspridda i inkomstför-mer
delningen.

Boendekostnadema denär andra viktiga faktorn förklarar detsom
minskade återstående konsumtionsutrymmet. Hyresnivåema har ökat
kraftigt under l990-talet. Samtidigt har reglerna för bostadsbidragen
varit så konstruerade hushållatt med låga inkomster fått ökade netto-
kostnader för boendet.
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Inkomstemas komponenter6

och utveckling itidigare avsnitt har vi studerat inkomstemas nivåI ett
delförhållande till två olika Resultatet blir då till mycket stornormer.

beroende hur konstruerats. har viDessutom använt enav normerna
bil-schablon för boendekostnadema. Båda dessa förhållanden gör att

derna hushållens standard starkt påverkas andra faktorer självaänav av
inkomsterna. finns därför skäl försöka beskriva standardens ni-Det att

och förändringar också med andra tillvägagångssätt.våer
utredningen studeradessutom så enligt direktiven skaDet är att

sambanden mellan socialbidragen och trygghetssyste-övriga delar av
tolkas olika möjligkan på tolkning in-Detta Ensätt. ärärmet. att man

tresserad hur sammansättningen hushållens inkomster har föränd-av av
l990-talet. finns därför skäl inkomsterna påunder Det delarats att upp

sådant sätt.ett
ovanstående har gjort det naturligt redovisa in-Det i detta avsnittatt

komstemas förändringar förnivåer och några hushållstyper. faktumDet
har ettårsdata medvi sammansättning hushåll för varje år, göratt ny av

ändock finns betydandedet risker med det tillvägagångssättatt som
beskrivits. exempelvis inkomsternaOm i sjunker för vissgenomsnitt en
hushållstyp, kan det bero ökat denpå andelen ensamstående har iatt

varken de ensamståendes eller sammanboendes in-utan attgruppen
komster har sjunkit. Idealet naturligtvis redovisa förhållandenaattvore
for hushållsstorlekvarje det skulle, för första, bli väldigtdetmen en
omfattande redovisning och skulle, för smådet andra, leda till så ur-
valsstorlekar den statistiska harosäkerheten skulle bli för Viatt stor.
valt kontrollera för den här förändringar dockatt typen utan attav re-
dovisa dem i detalj.

En begränsning med här alls hänsynvi inteäransatsen att tarannan
till kostnadsutvecklingen för viss nödvändig konsumtion.
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hushåll6.1 och inkomstbegreppTyper av

har valt jämföra inkomstförhållandena för hushållVi någraatt typer av
mellan åren och 1996. hushåll har valts med1990, 1993 Typema av
tanke på vilka hushåll olika sammanhang identifieras hushållisom som

har haft besvärlig inkomstsituation under 1990-talet.som en
Vi har valt redovisa inkomstförhållandena för följandeatt typer av

hushåll:

Alla hushåll 20-64 år
Hushåll där någon under år25ärvuxen
Hushåll med ensamstående föräldrar med barn
Hushåll med invandrare
Hushåll med ålderspensionär invandrare.ärsom

Följande begrepp används i detta avsnitt.
Förvärvsinkomsten inkomster tjänst och näringsverksamhet.är av

Huvudsakligen handlar det alltså inkomster från arbete anställdom som
eller i företag.eget

Positiva transfereringar överföringar till hushållen olika slag.är av
gällerDet såväl skattepliktiga sådana skattefria. Exempel på skat-som

tepliktiga transfereringar sjukpenning och föräldraförsäkring. Exem-är
pel på skattefria transfereringar barnbidrag och bostadsbidrag.är

Socialbidraget också skattefri transferering. ingår därförär Deten
komponent i de positiva transfereringama.som en

Vi använder också begreppet bruttoinkomst. allaDen är summan av
inkomster hushållet får. ingår alltså förvärvsinkomstHär och posi-som
tiva transfereringar.

Negativa transfereringar överföringar från hushållen till, huvud-är
sakligen, samhället. Inkomstskatter och egenavgifter utgör merparten

dessa.av
Disponibel inkomst, slutligen, den inkomst hushållet disponerarär

för konsumtion eller sparande. Disponibel inkomst definieras iegen
detta sammanhang bruttoinkomst minus de negativa transfere-som
ringarna.

I redovisningen har vi de genomsnittliga värdena deutöver av ovan
definierade begreppen valt också redovisa relationen,att procentan-
delen, mellan värdena enligt några begrepp.

förstaDen procentandelen förvärvsinkomstens andel brutto-är av
inkomsten. Den kan betraktas mått på graden egenförsörj-ettsom av
ning, åtminstone begränsarvi till hushåll yrkesaktivi ålder.om oss

Den andra procentandelen socialbidragens andel de positivaär av
transfereringama. kan betraktasDen mått, på iett än grovt,som om
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vilken form, generellt eller individuell behovsprövning,genom sam-
hället stöder hushållen.

tredjeDen procentandelen relationen mellan de negativa trans-avser
fereringama bruttoinkomstema.och kan betraktasDen mått påettsom
samhällets ekonomiska anspråk på hushållen.

6.2 Genomsnitt och procentandelar for

hushållstypema

det följandeI således genomsnittliga och de tidigarevärdenpresenteras
definierade procentandlama för och hushållstypema.vart ett av

redaktionellaAv skäl figurgenomsnitten i ochpresenters pro-en
centandelama i Efter de båda figurerna följer korta kommen-en annan.
tarer.
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6.2.1 Alla hushåll 20-64 år

Figur 6.1 Genomsnittliga års prisnivåi 1996värden
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Av figur 6.1 framgår det den genomsnittliga disponibla inkoms-att
har sjunkit. framgårDetten också socialbidragen har stigit stadigt.att
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bruttoin-andelframgår det förvärvsinkomstensfigurAv 6.2 att av
transfe-andel de positivaSocialbidragenskomsten har sjunkit något. av

transfere-kan det de negativaSlutligenhar stigit.reringama sägas att
nedefter ha gåttnivå 1996 1990,påringarna attstannar samma som

1993.
ocksåframgår dethushållsstorlekarkontroll olikaVid attmoten

försjunkerdisponibla inkomsternadetendensenden allmänna är att
samtliga hus-ökarhushållsstorlekama. Socialbidragen ilejonparten av

hållsstorlekar.
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Hushåll någon under år6.2.2 där 25ärvuxen

års prisnivåFigur 6.3 Genomsnittliga värden i 1996
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disponibla inkomstenfigur framgår det den genomsnittligaAv 6.3 att
stigandeutveckling liggerför denna hushåll. Bakom dennastiger typ av

hög grad också stigande förvärvs-positiva transfereringar imen
inkomster. Socialbidragen ökar.

andelfigur framgår det förvärvsinkomsten sjunkerAv 6.4 att som
debruttoinkomsten och Socialbidragen ökar andel posi-att avav som

transfereringama.tiva
hushållsstorlek genomsnitt-Vid kontroll visar det sig denmot atten

förliga disponibla inkomsten stigit för alla hushållsstorlekar utom en-
disponiblasamstående bam. dessa har den genomsnittliga in-Förutan

komsten sjunkit påtagligt. Socialbidragen har för samtliga hus-stigit
hållsstorlekar.
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6.2.3 Hushåll med ensamstående föräldrar med barn

Figur års prisnivå6.5 Genomsnittliga i 1996värden
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inkoms-disponiblagenomsnittligadendetframgårfigur 6.5 attAv
socialbidrag.ökandehållssjunker Densvagt.ten uppe av

brut-andelförvärvsinkomstenfigur 6.6framgårDet att avsomav
social-Andelenredovisadefor tidigarelägre typer.toinkomsten änär

ochmellan 1990fördubbladestransfereringamapositivadebidrag av
1996.

ensamstå-denbarnhur mångahushållsstorlek, dvskontrollEn mot
resultat.har, iende föräldern stort sett sammager
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6.2.4 Hushåll med invandrare

Figur års6.7 Genomsnittliga prisnivåvärden i 1996
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för denna hushåll har denfigur framgår detAv 6.7 att typ ge-av
fallit har främstanomsnittliga disponibla inkomsten påtagligt. sinDetta

har fallit kraftigt. Socialbidragen harorsak förvärvsinkomstemai att
ökat.

framgår det socialbidragets andel de positivafigur 6.8Av att av
transfercringama har ökat dramatiskt.

hushållsstorlekar framkommer iVid kontroll stortmot sammaen
bild.
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6.2.5 Hushåll med ålderspensionärer ärsom
invandrare

års prisnivåFigur 6.9 Genomsnittliga värden i 1996
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Figur 6.10 Procentandelar
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disponibla inkoms-genomsnittligadet denfigur framgår6.9Av att
kom-förklaras främsttidsperioden.hela Detsjunkit något överten av

och intetransfereringamafall de positivakraftigt i ettbinationen ettav
ha varit itransfereringama. Frånfall de negativakraftigt ifullt så att

social-ökarkronorgenomsnittligt 84obefintliga 1990det närmaste
kronor.genomsnittligt 286lpåtaglig nivå 1996bidragen till en

hatidigarefrånsocialbidragen,framgår detfigur 6.10Av attatt va-
positivaprocentandelar deobefintliga, någrai detrit tarnärmaste av

transfereringama år 1996.

Sammanfattning avsnittet6.3 av

genomsnittligaredovisningen depåtagliga iDet är attmest so-ovan
har deSärskilt mycketflertalet hushållstyper.cialbidragen har ökat i

invandrareålderspensionärerför invandrarhushållen. Förökat ärsom
kraftig.ökning varit mycketsocialbidragens relativahar

1990-taletunderdisponibla inkomsten sjunkergenomsnittligaDen
minsthelhet. gäller intebefolkningen i dessför den yrkesaktiva Detta

disponiblagenomsnittligaUtvecklingen deninvandrarhushållen. av
för de hushållen.splittrad Deinkomsten ärär en-unga somungamer

disponibel inkomst.genomsnittligt sänktbarn fårsamstående utan en
Övriga fårmed barnhöjd sådan. Ensamståendehushåll få dock enen

den genomsnittliga disponibla inkomsten.marginell sänkning av
transfere-fall andelen socialbidrag de positivasamtliga ökarI av

socialbidragenutveckling de ökadeAllmänt beror denna påringama.
transfereringarockså andraför del hushållstyper på positivaattmen en

Återigen invandrarhus-fördenna utveckling särskilt tydligminskar. är
Även barn harmed ensamstående föräldrar medhållen. för hushåll so-

transfereringama.cialbidragen påtagligt förhöjd andel de positivaaven
generelltfallerförvärvsinkomst bruttoinkomstenProcentandelen av

transfereringarrimligen ökat beroendeåterspeglarDetta ettsett. un-av
starkare viSannolikt hade den effekten blivitder 1990-talet. ännu om

arbetsmark-betraktat löneinkomster från del formerinte, avsom nu, en
förvärvsinkomst.nadspolitiska åtgärder som

andelarnegativa transfereringama, både absolut ochDe avsom
bruttoinkomsten, ned förhållande till ökar igengår 1993 i 1990 men

utvecklingenåterspeglar väl den skattepolitiska1996. Detta mönster
dennaInvandrarhushållen avviker dock frånunder 1990-talet. något

transfereringama för dessa hushåll.utveckling. negativa har minskatDe
Särskilt de äldre invandrarhushållen har fått minskningar.
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socialbidragUtnyttjande7 av

social-fårandel befolkningenhurfrågaintressantEn är stor somav
social-fårbefolkningenökande andelexempelvisbidrag. Om aven
ökandetillförklaringdet möjligunder åretbidrag någon gång är en

socialbidraget.kostnader för
någonbefolkningenandel helaredovisas hurtabell 7.1I stor somav

respektive år.får socialbidragunder åretgång

någonhushåll befolkningeni helaTabell Procentandel7.1 som
årfåttåret respektivegång socialbidragunder

19961990 1993
7,1% 7,8%5,6%

nå-befolkningen fått socialbidragökande andelframgårDet att en av
undergång åretgon

vivalt definiera begreppdel studien har vidennaFör att ett somav
skiljer från det tidigare in-standard. sigkallar ekonomisk Begreppet

socialbidrag inte ingår iinkomststandard på såförda begreppet sätt att
kommunal barnomsorgoch kostnader förden disponibla inkomsten att

konsumtion.kostnad för viss nödvändigingår som
uteslutande.hushållstyper valts inte ömsesidigt Exem-De ärsom

hushållstypenensamstående föräldrar också förekomma ipelvis kan
med eller flera.familjer barntre

Låg inkomst och socialbibdrag7.1

social-naturligtvis särskilt intressant studera utnyttjandetDet är att av
förhållande hushållets inkomst. Därför väljer härbidrag i till vi att re-

ha låggraden utnyttjande för de hushåll kandovisa anses enav som
definierad ekonomisk standard lägreinkomst, änsom en



64 Utnyttjande socialbidrag SOU 1999:46av

7.1.1 Utnyttjande bland hushåll med låg ekonomisk
standard

tabellI 7.2 redovisas procentandelen hushåll med låg ekonomisk stan-
dard någon gång under året fått socialbidrag.som

Tabell 7.2 Utnyttjandegrad årrespektive hushåll lågför med eko-
nomisk standard enligt officiell och alternativnorm norm

Ojiciell Norm Alternativ Norm
1990 1993 1996 1990 1993 1996

Hela befolkningen 18% 25% 30% 18% 27% 34%
Heltidsarbetande 8% 6% 15% 4% 2% 16%
med låg
utbildning
Ensamstående 58% 49% 61% 53% 60% 73%
föräldrar
Familjer med 3 51% 41% 56% 63% 60% 69%
eller flera barn
Invandrare 37% 41% 44% 33% 45% 55%som
invandrat tidigare

1980än
Invandrare 61% 56% 66% 56% 54% 68%som
invandrat 1980
eller senare
Arbetslös minst 6 36% 50% 38% 60%- -
mån, 25 eller

Yngre
Arbetslös minst 6 55% 61% 58% 66%- -
mån, äldre 25än
år

Det framgår tabellen graden utnyttjande helaatt i befolkningenav av
med låg inkomst har ökat. Utvecklingen för de hushållstyper valtssom

dock splittrad.är mer
Det kan generellt gradernasägas utnyttjandeatt blir högre närav

den alternativa används, vilket rimligen beror på den al-normen att
ternativa är I övrigtsträngare. likartat.är mönstretnormen



65socialbidragUtnyttjande1999:46SOU av

hushållövrigaUtnyttjandegrad för7.1.2

meningnågonmed ihushållutnyttjasrimligenskaSocialbidragen av
med,hushålldock ettförekommer attinkomster. Detotillräckliga ur

möj-socialbidrag. Ettfårändåinkomstertillräckligahelårsperspektiv,
problemtillfälligamyckethafthushåll hardessatill dettaskälligt är att

påförsörjningsproblemet sätt.annatlösamöjligheterhaftinte attmen
deldensocialbidrag imedhushållandelamaredovisastabell 7.3I

standardekonomisk överharbefolkningen ensomav

hushåll enligtår övrigaförrespektiveUtnyttjandegradTabell 7.3
alternativochofficiell normnorm

AlternativOfficiell normnorm
996119939901996 119939901
4,5%4,8%4,8%3,4%4,0%4,3%befolkningenHela
1,6%2,9%4,3%1,2%2,7%3,8%Heltidsarbetande

utbildninglågmed
18,5%20,1%21,2%12,6%17,2%17,7%Ensamstående

föräldrar
12,1%11,0%12,4%4,9%7,3%8,7%med 3Familjer

eller flera barn
5,8%4,5%8,0%4,9%3,3%6,7%Invandrare som

tidigareinvandrat
1980än

20,3%23,2%28,1%14,3%15,3%21,2%Invandrare som
1980invandrat

eller senare
20,3%15,0%11,2%13,2% 15,0%11,2%minst 6Arbetslös

år ellermån, 25

yngre
22,7%19,7%17,5% 19,9%17,5%18,0%Arbetslös minst 6

mån, äldre 25än
år

detdetkraftigtutnyttjande varierar attvärt noteraGraden är attmenav
utnyttjande igradersamband mellan typerfinns positivtett sammaav

högtharhushållstypstandard.ekonomisk Omhushåll med olika enav
gradenallmänhetekonomisk standard i ut-utnyttjande vid låg är av

ekonomiskvid höghushåll ocksåandraförnyttjande högre än typer av
standard.

Ökadesocialbidrag3 19-0714
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7.1.3 Förändringar i befolkningens sammansättning

frågaEn kan ställa sig förskjutningar befolkningensär iman om sam-
mansättning kan förklara det ökade utnyttjandet socialbidrag. Omav
hushållstyper med högt utnyttjande ökar det i förklaringett sig tillär en
ökat utnyttjande i befolkningen dessi helhet.

tabellI 7.4 redovisas antalet hushåll enligt indelningen hushåll-av
i tabell 7.3.styper

Tabell 7.4 hushållAntal i respektive hushållstyp åren 1990, 1993
och 1996

1990 1993 1996
Hela befolkningen 4 554 388 4 685 165 4 681 258
Heltidsarbetande med låg utbildning 758 737 394 376 330 548
Ensamstående föräldrar 200 691 259 705 223 552
Familjer med eller3 flera barn 175 938 182 540 207 172
Invandrare invandrat tidigare 369än 043 345 703 327 249som
1980
Invandrare invandrat eller1980 138 655 191 695 266 200som
senare
Arbetslös minst 6 mån, år eller25 8 823 84 093 07877
yngre
Arbetslös minst mån,6 äldre år25än 29 780 180 245 249 970

tabellAv 7.4 framgår det de hushållstyper enligtatt den tidigaresom
redovisningen har högre utnyttjandegrad har ökat antal.ien

7.2 Sammanfattning avsnittetav

Under 1990-talet har ökande andel befolkningen i dess helhet fåtten av
socialbidrag någon gång under året. Denna utveckling särskilt påtag-är
lig för hushåll med låg ekonomisk standard. För andra hushåll, med
tillräcklig ekonomisk standard, utvecklingenär den någotmotsatta; en
lägre andel hushållen får socialbidrag.av

Om betraktar utvecklingen utnyttjandegraden för olika hus-man av
hållstyper framkommer splittrad bild, förändringarnaen mer utnytt-av
jandegraden går i olika riktningar. Detta förklaras rimligen såvälav
rörligheten in och respektive hushållstyput rörlighet in ochur som av

socialbidragstagande.ut ur



socialbidrag 67UtnyttjandeSOU 1999:46 av

församvarierarutnyttjandegradenobservationintressantEn är att
Exempelvisstandard.ekonomiskamed olikahushållstyp mensamma

eko-utnyttjandegrad vid låghushållstyp med höginnebär detta att en
ekonomiskutnyttjandegrad vid höghar högnomisk standard också

samband skulle kunnadettaförsiktig tolkningstandard. attEn varaav
utnyttjandetbestämmerinkomstfler faktorerdet finns än so-avsom

cialbidrag.
standard,ekonomiskhushållstyper,bland deAntalet hushåll oavsett

utnyttjandegrad harhög1990-talet ligger påunder hela gene-ensom
sammansättningenpåverkat1990-talet. harunder Dettarellt ökatsett

i sigbefolkningen ochhushållstypema ivaldade utgör enav av oss
befolkningen.utnyttjande helagrad iförklaring till högre av
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beroendeLångvarigt8 av

socialbidrag

socialbidrag.beroendeberör frågan långvarigtdetta avsnitt viI avom
innebär verk-direktiven ska utredningen lämna förslagEnligt attsom

familjeomsorgen till stödjasamheten individ- och kan återgåinom att
föranlett tillfälligaenskilda med individuellt bistånd ärett som av

problem.sociala eller ekonomiska
hushållolika beskriva deSyftet med detta avsnitt påär sättatt som

beroende Beskrivningamakan ha långvarigt socialbidrag.ett avanses
kunna grund for utredningens förslag.bör utgöra en

Ettårsperspektiv och flerårsperspektiv8.1

talar långvarigt beroende socialbidrag kanNär man menaman om av
flera olika frågan betraktassaker. skiljelinje problemet skaEn är om
med hjälp data för eller data för flera valt be-år år. Vi harett attav
skriva problemet båda perspektiven.ur

ettårsperspektivet har vi valt definiera långvarigt beroendeFör att av
socialbidragsocialbidrag hushåll under det aktuella året fåttsom som

under finns accepterad defini-åtta månader eller ingen allaDetmer. av
tion och andra definitioner används andra studier.i

flerårsperspektivet beroendeFör har vi valt definiera långvarigtatt
hushåll under treårsperiod haft socialbidrag må-minst 24som som en

Återigennader, dock detminst månader året. kan det konstate-sistasex
definitionen självklar.inte ärattras

8.2 Mått användssom

antalsuppgifterFörutom används under framställningen ytterligarerena
mått.tre
Med måttet kategoriandel hur andel samtliga hushållmäts stor av

med långvarigt beroende socialbidrag tillhör kategori.vissav som en
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Exempelvis vid kategoriseringmåttet enligt ålder hur andelstoranger
samtliga hushåll långvarigt beroende socialbidrag harärav som av som

ålder.vissen
Med måttet totalandel hur andel samtliga hushåll imäts stor av en

kategori långvarigt beroende socialbidrag. Exempelvisärsom av anger
måttet, det gäller arbetslösa hushåll, hur arbetslösadel denär stor av
hushållen långvarigt beroende socialbidrag.ärsom av

Med måttet andelskvot kvoten mellan andelar i kategorin ochmäts
andelama befolkningen i kategorin. Exempelvis måttet deav anger om
långvarigt beroende i viss region landeti innebär elleröver-en en un-
derrepresentation förhållandei till regionens andel det totala antaletav
hushåll. Vid tal föreligger överrepresentation.överett ett en

8.3 Beskrivningar med hjälp av

ettårsperspektivet

8.3. l Totalt

Figur hushåll fått8.1 Antal socialbidrag åtta månaderundersom
åreller respektivemer

1990 1993 1996

Av figuren framgår det antalet hushåll med åtta månaders socialbi-att
drag har ökat kraftigt under 1990-talets första hälft. Antalet hushåll är

fem gångernästan 1996 1990.större än
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relativa ökningen har lika stark eftersom det totalaDen inte varit
antalet hushåll har ökat under perioden.

hushåll långvarigtTabell 8.1 Procentandelar samtliga bero-medav
ende socialbidragav

%-hushåll
1990 0,7
1993 1,9
1996 3,2

framgårAv tabellen det andelen hushåll social-med åtta månadersatt
bidrag frånökat drygt år till0,7 1990 drygt år 1996.3procent procent

figurI 8.2 redovisas genomsnittliga värden för hushåll med långva-
rigt beroende socialbidrag utifrån begrepp tidigareianväntsav som
avsnitt.

InkomstförhållandenFigur 8.2 hushåll årför respektive harsom
fått månadersocialbidrag under 8 eller genomsnittliga värdenmer,

års prisnivåi 1996

200000
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Av figur 8.2 framgår det genomsnittliga Socialbidraget i detatt är när-
stabilt på under kronor60 000 åren.maste Den genomsnitt-strax över

liga disponibla inkomsten sjunker därför övriga inkomster sjunker.att
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sjunkergenomsnittliga förvärvsinkomstenframgår också denDet att
forvärvsinkomstengenomsnittligakraftigt från redan låg nivå. Denen

deninnebärlåga förvärvsinkomsten000 kronor år 1996. Den20 attvar
marginellt högre de positivainkomsten endastdisponibla änär trans-

fereringarna.
hälftentillframgår det socialbidragen uppgårDessutom uppemotatt

det härtill dessa hushåll.transfereringarna Avde samlade positivaav
också bland de övriga posi-redovisade grundmaterialet framgår det att

socialforsäkiings- och arbetsmark-dominerartransfereringarnativa
transfere-Utbildningsrelaterade positivanadsrelaterade transfereringar.

låg nivå.ringar ligger samtliga år på en

Familj

redovisningar kan det finnas anledningovanståendeFörutom att ytter-
Nedan be-ligare beskriva aktuella hushållens familjeförhållanden.de
för deskrivs balansen mellan samboende och ensamboende, kön en-

förekomstensamboende bam.samt av

Tabell 8.2 Samboende, ensamboendeensamboende och kön for de
långvarigthushållbland med beroende socialbidragav

%-kvotTotalt %-kvotEnsam- Ensam- Ensam-
boende boende boende kvinnor

kvinnor män
1990 28 800 800 4532 88 13 000 15 800
1993 49 200 90 300 55 19 800 29 500 40
1996 73 100 150 500 49 27 800 45 300 38

tabell framgårAv 8.2 det andelen ensamboende minskat.har Avatt
tabellen framgår det också andelen kvinnor bland de ensambo-ävenatt
ende har minskat.

tabell redovisasI 8.3 i vilken mån det finns barn de aktuella hus-i
hållen eller inte.

Tabell hushåll8.3 Antal respektive givetmed barnutan att
hushållet långvarigtär beroende socialbidragav

Antal hushåll barn Antal hushåll med barn %-andel med barnutan
1990 - -
1993 59 000 31 300 35
1996 88 400 62 000 41
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till-förredovisa förhållandena 1990. Detabell inteVi har valt i 8.3att
beror detta påmycket osäkra. Sannoliktuppgifterna förefallergängliga

urvalet litet.äratt
ökademed barndock andelen hushållframgår dettabell 8.3Av att

ochmellan 1993 1996.

hushållenbeskrivningar8.3.2 Närmare av

hus-hur den växandeuppfattningsyfte fåI närmareatt gruppenomen
beskriva hus-socialbidrag har valtfått långvarigt vihåll ut attsersom

arbetsmarknadsför-födelseland, utbildningsnivå,utifrån ålder,hållen
och region.hållanden, socioekonomisk grupp

för-framställningen till devalt begränsautrymmesskäl har viAv att
under åren och 1996.hållanden rådde 1990som

Ålder

långvarigtHushållsforeståndarens ålder hushållTabell i med8.4
socialbidragberoende av

ndelskvotAntal Kategoriandel otalandelT A
% %

19961996 1990 1996 1990 1996 1990I 990
2,0600 39 200 ll 26 0,5 6,3 0,7-24 3

28 29 1,6 1,725-34 9200 44100 1,2 5,4
1,335-44 8200 33 800 25 22 1,0 4,6 1,4

1,1 0,745-54 5 500 17 300 17 11 0,8 2,1
0,455-64 300 700 4 0,2 1,3 0,31 7 5
0,265- 200 8 500 16 6 0,5 0,8 0,75

framgår tabellen antalet hushåll med långvarigt beroende harDet attav
ökat i samtliga ålderskategorier. har den ökat den katego-Mest i yngsta

Årrin. 1990 3571 hushåll långvarigt beroende, medan antaletvar var
Också ålderskategorin39178 år 1996. i 55-64 år ökningen större än

genomsnittet.
framgår också andel hushåll med långvarigtDet att som av gruppen

beroende kategoriandel har den ökat från llyngsta procentgruppen
till hushåll26 kan också utläsas hälften samtligaDetprocent. att ca av
med långvarigt beroende har hushållsföreståndare änären som yngre

år.35

Ökade4 19-0714 socialbidrag
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harAndelen hushållen given ålderskategori totalandeli somav en
Totalan-haft långvarigt socialbidrag har ökat samtliga åldersgrupper.i
Årdelen mycket kraftigt den ålderskategorin. 1996har ökat i yngsta

hade hushållen den kategorin långvarigt6 iöver procent yngstaav
Ävensocialbidrag. i åldersgruppen 25-34 år hade år 1996 ettman

för helalångvarigt beroende 5,4% det genomsnittligaöverstegsom
befolkningen 3,2%.

Slutligen framgår det tabellen den åldersgruppen åratt yngstaav
hade andelskvot har1996 på Det innebär denna åldersgruppatten

dubbel förhål-representation långvarigt beroende socialbidrag iav av
lande till andel befolkningen.sin av

har blivitSammanfattningsvis kan det konstateras alltfleratt unga
långvarigt beorende socialbidrag.av

Födelseland

Födelseland intressant klassificering med lång-hushållär en annan av
varigt beroende socialbidrag. Vi har funnit det lämpligt användaattav
indelningen nordiska och utonmordiska hushåll. begrepp dockDessa är
inte entydiga. Exempelvis andra invandrare föddagenerationens iär

ellerSverige nordiskt land. Vi har fördenskull med tvåannat prövat
olika definitioner. definitionen nordiskaDen innebär viattena som
hushåll betraktar hushåll där samtliga fråni hushållet kommervuxna

Övriganorden. hushåll betraktar vi utomnordiska. andraDensom
definitionen innebär vi nordiska hushåll betraktar hushåll däratt som
någon i hushållet född nordiskti land.är ettvuxen

Tabell 8.5 hushåll långvarigtFödelseland i med beroende social-av
bidrag

Antal Kategoriandel otalandel AndelskvotT
% %

1990 1996 1990 1996 I 990 1996 1990 1996
Norden I 21 700 72 500 66 57 0,5 2 0,7 0,5
Utom Norden I ll 200 78 000 34 43 18 5,04 5,7
Norden II 31 400 107 300 96 78 l 2 1,0 0,7
Utom Norden II 1 500 43 100 4 22 2 32 2,8 9,9

tabell framgårAv 8.5 det år betraktas1990 hushållll 155att som
utomnordiska enligtI. Enligt II betraktas år hushåll1 462samma

utomnordiska. Detta beror på II innebär krav påatt strängareettsom
hushållet för det ska betraktas utonmordiskt.att som



socialbidragberoende 75LångvarigtSOU 1999:46 av

antaletdefinition hardet ocksåtabellen framgårAv att oavsett
antaletsocialbidrag ökatmed långvarigtutomnordiska hushåll änmer

Naturligen betraktasberoende.nordiska hushåll med långvarigt en
endastutomordiska vi kräverhushållenandel när attstörre enav som

dockNorden. blirska född Dethushållsmedlem utom envaravuxen
beroendeantalet hushåll med långvarigtökningpåtagligt närstörre av

födda Norden.båda skaställer kravetvi utomatt vuxna vara
utomnordiskaandelen hushållTabellen visar också äratt avsom

följdriktigt ökarberoende kategoriandelenhushåll med långvarigtalla
Ökningen andra de-dramatisk enligt denbåda definitionerna.enligt är

År beroendehushållen med långvarigtfinitionen. 1990 4 procent avvar
År utgjorde hela Kategori-utomnordiska hushåll. 1996 de 22 procent.

Docklika mycket.andelen enligt den första definitionen har inte ökat
från nivå.har denna mindre ökning skett i utgångsläget högre Unge-en

får tredjedel hushållen med långvarigt beroende år 1990 var en-en av
ligt denna definition utomnordiska. utgjorde år 1996.De 43 procent

utorrmordiska hus-tabellen andel devisarDessutom att storen av
socialbi-oberoende definition hade långvarigthållen totalandelen av

hushållen och enligtdrag Enligt I gällde detår 1996. 18 procent av
för samtliga hushållII hushållen. Totalandelen ökade32 procent av

Århushållen.ökningen föll till väsentlig del på de utomnordiskamen
långvarigt1996 hade väsentligt lägre andel de nordiska hushållenaven

socialbidrag jämförelse de utomnordiskai med hushållen.
Tabellen andelskvoten mycket bland devisar högäratt utomnor-

diska hushållen. Andelen hushåll med långvarigt socialbidrag blandär
dessa hushåll högreenligt I, och gånger, enligt II,5,7, 10närmare

den skulle gälla det socialbi-andel långvariga beroendetän som om av
drag fördelat hushåll.jämnt mellan nordiska och utomnordiskavore

deSammanfattningsvis kan det konstateras ökande andelatt aven
tiondelångvarigt bidragsbeoende hushållen utomnordiska. Vartär

utomnordiskt hushåll hade långvarigt socialbidrag kanår 1996. Det
dock samtidigt andelde nordiska hushållen dominerarnoteras att som

alla med långvarigt socialbidrag, särskilt betraktar "blandhus-viav om
håll" nordiska. Enligt den definitionen alla hus-78 procentsom var av
håll med långvarigt socialbidrag nordiska.

Utbildning

aktuella hushållensDe utbildningsnivå uppgift.intressantär en annan
har valtVi dela in hushållen i två vad utbildningsnivå.att grupper avser

denI finns hushåll där någon har högst grundskole-ena gruppen vuxen

I
I
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hushålldvs.finns andra hushåll,alladen andrautbildning. I gruppen
grundskoleutbildning.där de har änmervuxna

utbildnings-Långvarigt efterberoende socialbidragTabell 8.6 av
nivå

AndelskvotKategoriandel TotalandelAntal
% %

1990 19961990 1996 1990 19961990 1996
1,2 1,286 0,9 3,8Någon 130 100 100med 32 800

grundskola
Övriga 0,51,6 0,0300 O 14 Ohögre 0 20
utbildning

Övriga etable-med högre utbildning harkategorinTabell 8.6 visar att
År fanns detsocialbidrag.bland hushållen med långvarigt 1990rats

långvarigt be-utbildning bland hushållen medhushåll med högreinga
År andelde drygt Så 14roende. 1996 20 000. procentstor avsomvar

1996.socialbidrag hade högre utbildning århushållen med långvarigt
därbland hushållandelen bidragsbeoende hushållframgårDet att

1996. Dethade högst grundskola 4 årnågon ärnärmare procent cavar
medBland de hushållenfyra andel år 1990. övrigagånger änstörre

andelen århögre utbildning 1,6 1996.procentvar
utbildninghushållen med högreSlutligen framgår det de övrigaatt

förhållande till fördelningen långvarigtunderrepresenterade iär so-av
Följaktligenfördelatcialbidrag det hade varit jämnt i befolkningen.om

överrepresenterade.hushållen med högst grundskolavar
det konstateras mycket majoritetSammanfattningsvis kan storatt en

Dock harhushållen har låg utbildningsnivå.de bidragsberoende un-av
der ökande andel högre utbildning.l990-talet en

Arbetsmarknadsförhållanden

de hushållArbete främsta för försörjning. vilken månden grunden Iär
ellerhar långvarigt beroende socialbidrag har arbete ärett avsom

aktuella hus-därför uppgift. har valt klassificera deintressant Vi atten
må-hållen arbetslös under minsti där någon varit sexen grupp vuxen

nader och övrigen grupp.
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långvarigthushållArbetsmarknadsförhållanden medförTabell 8.7
socialbidragberoende av

AndelskvotTotalandelKategoriandelAntal
%%

19961990199619901990 199619961990
2,30,07,323 0034 600Arbetslös 0
0,91,02,80,7100 7790032 800 115

arbetslös

långvarigthadearbetslösaantaletdettabell framgår8.7Av att so-som
År sådanadet ingafanns1996. 1990000 år35cialbidrag nämnarevar

be-långvarigthushåll bland depåfallande mångahushåll. ändåDet är
år115 000Antalet drygtår 1996.arbetslösainteroende varvarsom

hushåll medsamtligafjärdedelaroch de utgjorde1996 över tre av
socialbidrag.långvarigt

årarbetslösadedet också 7tabellen framgårAv över procentatt av
fördetta gällde 3socialbidrag, medanhade långvarigt procent1996 av

arbetslösa.dem intesom var
arbetslösahushålldeframgår också är överrepresen-ärDet att som

flerharinnebär den2,3, vilketandelskvot påterade en att gruppen
långvarigadetde skulle hasocialbidragmed långvarigthushåll än om

arbetslösa.arbetslösa ochfördelat mellanSocialbidraget jämntvar
andelkraftigt ökandedet konstaterasSammanfattningsvis kan att en

hushållsmedlemmar. Detarbetslösahushållen har ärde aktuellaav
betraktasfjärdedelar intefaktumdock intressant över treattett som

socialbi-arbetslösa har långvarigtandel deökandearbetslösa. En av
försörj-allmänhet harde arbetslösa idock klartdrag. stårDet att annan

socialbidrag.långvarigtning än

Socioekonomisk grupp

vidare infonna-socioekonomiskenligt grupperingredovisningEn ger
hushållhurhar valt redovisahushållens livsförhållanden. Vition attom

följande socio-socialbidrag fördelar påmed långvarigt beroende sigav
ekonomiska grupper:

facklärda arbetare-
Facklärda arbetare-

tjänstemänLägre-
tjänstemänHögre-

anställdaklassificerade-
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Företagare/lantbrukare
Studerande
Ålderspensionärer
Övriga.

hushåll långvarigt bero-Tabell 8.8 Socioekonomisk for medgrupp
ende socialbidragav

Kategoriandel otalandel KategoriandelntalA T
%%

1990 19961996 1990 1996 1990 19961990
facklärda 1,6 0,5 0,52 300 7 700 7 5 0,3

arbetare
0,2Facklärda 0,3 0,5 0,4l 600 2 000 5 l

arbetare
0,1 0,2Lägre 700 3 600 2 2 0,1 0,5

tjänstemän
Högre 300 600 0 0,2 1 0,11 0,1
tjänstemän

klassiñ- 6 200 12 500 19 8 1,6 1,9 2,2 0,6
cerade
anställda
Företagare/ 600 2 2 0,4 0,5700 3 0,3 1,7
lantbrukare
Studerande 600 18 7,6 2,9 2,43 26 700 11 2,1
Ålders- 200 200 0,9 0,7 0,35 9 16 6 0,5
pensionärer
Övriga 12 300 84 500 38 56 4,6 17,7 6,4 5,5

tabell framgår det antalet hushåll socialbidragAv 8.8 med långvarigtatt
Övrigahar ökat i samtliga socioekonomiska har detIgrupper. gruppen

ökat mycket kraftigt.
Övrigatabellen framgår det ökatAv just har sinävenatt gruppen

Årandel bland hushållen med långvarigt socialbidrag. de1990 38var
Ävenhade ökat till 56 år andelen1996.procent procent stu-men

derande har ökat, från tillll 18procent procent.
framgår ocksåDet så mycket 18att nämnare procentsom av

Övrigahushållen i totalandel hade långvarigt socialbidrag årgruppen
År Övriga1996. 1990 hade knappt hushållen5 iprocent av gruppen

långvarigt socialbidrag.
Övrigatabellen kan detI också utläsas kraftigtär över-att gruppen

representerad. gäller, kanske liteDet överraskande, dessutom i högre
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År den 5,5.och 1996andelskvoten 6,4grad 19901990 1996.än varvar
Övriga ökatbefolkningenisammanhänger medDetta att mergruppen

ÅrÖvriga socialbidrag. 1990hushåll med långvarigtblandän gruppen
riket.hushåll isådanadatakälla 270 000fanns det enligt vår närmare

År antalet 480 000.1996 närmarevar
data-särskilda bearbetningarhar gjortkan här tilläggas viDet att av

Övriga devilkasyfte skapa bilduppgifter iför är.att en avgruppen
här inteväljer vimycket osäkra resultatEftersom det statistiskt attär

antalsförändringar ikan docktabeller.några Det sägas attpresentera
förklarar denFörtidspensionärer knappastundergruppen stora an-

iemellertid mycket troligt ökningentalsökningen. Det är att gruppen
betydandebidragande förklaring. Dockinvandrare ärär an-ennya en

hushâllsförestån-kanske hälften, nordiska hushåll därdel hushållen,av
daren under år.30är

det den socioekonomiskaSammanfattningsvis kan sägas att gruppen
Övriga socialbidragsberoende.bland de långvarigtkraftigt dominerar

Övriga fördubblatsantalet hushåll harockså anmärkningsvärtDet är att
befolkningen.i

Region

beroendehur hushåll med långvarigtockså intressantDet är att veta av
landet. redovisasocialbidrag fördelar Vi har därför valtsig över att

fördelar H-regioner.dessa hushåll efter hur de sig enligt indelningen i
och det bör drag framgå vilka delarIndelningen beskrivs nedan i stora

landetav som avses.

Stockholmsområdet-
städerStörre-

Södra mellanbygden-
mellanbygdenNorra-

Norra glesbygden-
Göteborgsområdet-
Malmöområdet.-
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hushåll långvarigt socialbi-beroendeTabell med8.9 Region for av
drag

AndelskvotAntal Kategoriandel Totalandel
% %

19961996 19901990 1996 1990 1996 1990
3,4 1,4 1,1Stockholms- 9 100 33 000 28 22 1,0

området
0,9 1,1städer 56 400 30 37 0,6 3,4Större 9 900
0,7 0,6Södra mellan- 17 400 14 12 0,5 2,04 500

bygden
0,8mellan- 4 2,5 0,7Norra 1 300 6 200 4 0,5

bygden
0,4gles- 900 3 2 0,4 1,2 0,5Norra 1 000 2

bygden
Göteborgs- 23 100 10 15 5,2 1,0 1,63 300 0,8
området
Malmö 3 800 ll 500 12 8 1,4 4,2 1,9 1,3
området

tabell framgår det antalet hushåll långvarigt socialbidragAv 8.9 medatt
ökat i samtliga regioner. Särskilt kraftig har ökningen Göteborgs-varit i

Åroch Malmöområdet. fanns samtliga hus-1996 45 riketsprocent av
håll med långvarigt socialbidrag de storstadsregionema; Stock-i tre
holm, Göteborg och Malmö. inkluderas fannsOm Större städer tre
fjärdedelar hushållen i denna utökade kommuner.av grupp

tabellen framgår också GöteborgsregionenAv utmärker sig vadatt
gäller hur andel alla hushåll i har långvarigtregionen soci-stor av som
albidrag. hadeI regionen 5,2 hushållen långvarigt social-procent av
bidrag år 1996. Totalandelen ökade i samtliga regioner.

framgår också hushållenDet med långvariga socialbidragatt är
överrepresenterade den utökadei kommungruppen Särskiltenligt ovan.
påtaglig överrepresentationen i Göteborgsregionen.är

Flerårsperspektivet

kan hävdas långvarigtDet beroende socialbidrag bör stude-inteatt av
ettårsperspektiv, åtminstone inte enbart. Istället kan det häv-ettras ur

das intresset bör koncentreras till de hushåll flera leverunder åratt som
på socialbidrag. hushåll, kanDessa det hävdas, verkligde iär som me-
ning har socialbidrag källa till försörjning.permanentsom
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förändringarinneburit några1990-talet harbelysasyfte urI att om
beroendelångvarigtstuderavaltviharflerårsperspektiv att avdetta

år.flerahushållföljamöjligt överdetmed data attsocialbidrag görsom
1994-1996.periodenmed1990-1992periodenjämförahar valtVi att

haftperiod harrespektiveunderhushållstuderatDärvid har vi so-som
månader6dock minstmånader,24minstsammanlagtundercialbidrag

period.respektiveunderåretdet sista

socialbidragflerårigt beroendeHushåll med ettTabell 8.10 av

996994-11990-19921Perioder
3007550031hushållAntal

1,5%0,7%hushållsamtligaAndel av

mel-gångerökat 2,5hushåll harantaletdetframgårtabellen attAv ca
perioderna.lan

be-flerårigtmedhushållandelenocksådetframgårtabellen attAv
Jäm-till 1,5från procent.ökat 0,7harsocialbidrag procentroende av
1993.och år1990riket århushåll iantaletpådågrundar sigförelsen

fördubblats.drygthar alltsåAndelen
ökatsocialbidragberoendetflerårigahar detSammanfattningsvis av

andelsmässigt.antals-såvälkraftigt som

Inkomstförhållanden

dethandenvidettårsperspektivet attenligtRedovisningen genom-gav
hushållDekronor.under 60 000stabiltlågstatsbidragetsnittliga strax

högreharsocialbidraglångvarigt ettflerårsperspektiv harettsom ur
underlåg påGenomsnittetår.socialbidrag straxgenomsnittligt per

kronor.70 000
Även transferering-totala positivadeandelsocialbidragen avsom

flera år.beroendelångvarigt mäts överhögre närärarna
förhål-debeskrivavalthar viframställningenVid den fortsatta att

harperioden. Viaktuellaunder denförsta åretrådde detlanden som
hushållenaktuellabeskriva demöjligt,detså långtförsöktockså äratt,

ettårsperspek-enligtredovisningenvidindelningarutifrån somsamma
möj-varitdet inteExempelvis haravvikelser förekommer.deltivet. En

socioekonomisk indelning.enligt någonredovisaligt att
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Familj eförhållanden

När det gäller förhållandet mellan ensamboende och samboende kan
det konstateras de ensamboendes andel haratt sjunkit. Under den första
perioden 1990-1992 77 hushållen med långvarigt be-procentvar av
roende ensamboende. Under den andra perioden 1994-1 996 de 69var
procent.

När det gäller förekomst barn hade knappt tredjedel de ak-av en av
tuella hushållen barn under den första perioden. Under den andra peri-
oden gällde det för 38 hushållen.procent av

Närmare beskrivningar hushållenav

Ålder

Tabell 8.11 Hushållsföreståndarens ålder hushålli långvarigtmed
beroende socialbidragav

Antal Kategoriandel Totalandel Andelskvot
% %

Första Andra Första Andra Första Andra Första Andra
Upp 4 400 11 800 14 16 0,7 1,8 1,0 1,1
till 24
25-34 9 100 19 600 29 27 1,2 2,3 1,7 1,5 :
35-44 8 500 20 300 27 28 1,1 2,6 1,6 1,7
45-54 3 700 10 400 12 14 0,5 1,3 0,8 0,9
55-64 2 900 6 100 9 8 i0,5 1,2 0,8 0,7
65- 3 100 6005 10 8 0,3 0,5 0,4 0,3

tabellAv 8.11 framgår det antalet hushåll har ökatatt i alla åldersgrup-
Balansen mellan åldersgruppema kategoriandelen har föränd-perna.

endast marginellt.rats
Det framgår också det åldersgruppenatt är 35-44 år har densom

andelen långastörsta beroenden socialbidrag.av
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Födelseland

soci-beroendelångvarigthushåll mediFödelselandTabell 8.12 av
albidrag

AndelskvotTotalandelKategoriandelAntal
%%

AndraAndra FörstaAndra FörstaAndra FörstaFörsta
0,40,60,70,454 41500200 30I 17Norden
7,96,812,44,746 59200500 43Norden I 14Utom
0,80,91,20,6748554 20027 100IINorden

13,49,221,16,4261519 5004 600Norden IIUtom

särskiltökatinvandrarhushåll harantaletdetframgårtabell 8.12Av att
definition.oberoendemycket, av

medinvandrarhushållandelarnaocksådetframgårtabellen attAv
högredanfrånkraftigttotalandel har ökatsocialbidraglångvarigt en

definition.oberoendedettaocksånivå, av

Utbildning

utbildnings-eftersocialbidragLångvarigt beroendeTabell 8.13 av
nivå

AndelskvototalandelKategoriandel TAntal
%%

1996199019961990199619901990 1996
1,21,20,8 1,990,399,2Någon med 500 66 60031

grundskola
Övriga 0,40,00,69,7 0,00,8högre 300 7 100
utbildning

ochutbildninghögrehushåll medantaletframgår dettabell 8.13Av att
perioderna.ökat mellansocialbidrag harlångvarigt



Långvarigt84 beroende socialbidrag SOU 1999:46av

Arbetsmarknad

Tabell 8.14 Arbetsmarknadslörhållanden hushåll långva-för med
rigt beroende socialbidragav

Antal K ategoriandel otalandel ndelskvotT A
% %

AndraFörsta Första Andra Första Andra AndraFörsta
Arbetslös 0 17 100 0 23 0,0 4,7 0,0 3,0

arbetslös 31 700 56 600 100 77 0,7 1,3 1,0 0,9

Av tabell 8.14 framgår det de arbetslösa inte förekom under denatt
första perioden. Under den andra perioden fanns det 17 000 så-över
dana hushåll. De utgjorde då fjärdedel samtliga hushållnärmare en av
med långvarigt beroende socialbidrag.av

Region

Tabell 8.15 Region hushållför långvarigtmed beroende social-av
bidrag

Antal Kategoriandel Totalandel Andelskvot
% %

Första Andra Första Andra Första Andra Första Andra
Stockholms- 7 400 17 500 23 24 0,8 1,9 1,2 1,2
området
Större städer 10 000 23 300 31 32 0,6 1,4 0,9 0,9
Södra mellan- 5 298 13 175 17 18 0,6 1,4 0,9 0,9
bygden
Norra mellan- 1 100 2 000 3 3 0,4 0,7 0,6 0,5
bygden
Norra 1 500 2 600 5 4 0,6 1,1 0,9 0,7
glesbygden
Göteborgs- 3 300 9 600 ll 13 0,8 2,2 1,1 1,4
området
Malmö- 3 100 5 700 10 8 1,1 2,1 1,6 1,3
området

Av tabell 8.15 framgår det antalet hushåll har ökatatt i samtliga regio-
Ökningen förhållandevisär jämnt fördelad.ner.

tabellenAv framgår det också storstadsområdena Stockholm,att
Göteborg och Malmö överrepresenterade.är
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ålders-sammanfattningsvis sägas attflerårsperspektivetkanDet ur
utbildningsnivånökat,invandrareantalet attstabil,fördelningen attär

stabil.regionfördelningen ärocharbetslösafler attstigit,har äratt

avsnittetSammanfattning8.4 av

socialbidragberoendetlångvarigadetharettårsperspektivSett avettur
hushåll00032och 1996. Drygt1990årenmellan varfemfaldigtökat
1996.hushåll årungefär 150 000ochberoende,långvarigtår 1990

ungefärhushålldessaför ärSocialbidragetgenomsnittligaDet
Förvärvsinkomstemasamtliga år.prisnivåårsi 1996kronor var00060

Socialbidraget1996.och år1990årmellansjönkochmycket låga
tilltransfereringarnapositivasamladedehälftenutgjorde uppemot av

pålågtransfereringarpositivaUtbildningsrelateradehushåll. endessa
år.samtliganivålåg

ensamboende kvinnorAndelenminskade.ensamboendeAndelen
ökade.barnfamiljerAndelenminskade.ensamboendebland de

År tiondedelnågot1990 änsänkts.ålder harHushållens enmervar
År fjärdedel1996 änår.under 25hushållenaktuellade enmervarav

hadeålderskategorinhushållen i den6under 25 år. Mer procentän av
andelsådubbeltungefärvilket stor1996,socialbidrag år ärlångvarigt

helhet.i sinbefolkningenförsom
väljerviNorden. Omföddahushållenandelökande är utomEn av

medlem-deendastkräverhushålldefinition att vuxnaavensomaven
kategoriandelenandelenNorden, harföddhushålleti utomärmarna

vi1996. Omårtill 401990tredjedel år procentfrån överstigit ca en
föddaskahushålletialladefinition,väljer attsträngare varavuxnaen

till 221990årfrånkategoriandelen 4ökar procentNorden, pro-utom
år 1996.cent

invand-utomnordiskadefinitionendenanvänderviOm stränga av
kategorindenhushållen itredjedel1996hade år närmare avenrare

hadedefinitionenmindredenEnligtsocialbidrag. strängalångvarigt ca
år.socialbidraglångvarigthushålenfemtedel sammaaven

socialbidragberoendemed långvarigthushållenLejonparten avav
iutbildningmed högrehushålldocktrendutbildning.låg Enhar är att

År hade inga,tid. 1990under långsocialbidragfårutsträckningökande
långvarigtgrundskolautbildningmed högrehushållmycket få, äneller

År utbildning.hushållen högrehade 141996socialbidrag. procent av
hus-femtedelkraftigt.ökat Enhushåll hararbetslösaAndelen av

intuitivUtifrånhushållsmedlemmar.arbetslösahade l996hållen en
andelSåborde högre.andelen stortyckakanutgångspunkt att varaman

arbetslösa.intebetraktasfemtedelarfyra somsom
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Samtidigt kan det knapptsägas tiondedel de arbetslösaatt en av
hushållen tillhör kategorin långvarigt beroende socialbidrag. Ande-av
len har visserligen ökat under 1990-talet det dock påtagligtär attmen
de arbetslösa hushållen allmänheti har försörjning. De arbetslösaannan
hushållen dockär överrepresenterade förhållandei till sin andel be-i
folkningen.

ÖvrigaDen socioekonomiska har kategoriandel ökatgruppen som
från knappt 40 år 1990 till 56procent årnärmare 1996. När-procent

Övriga18 de hade långvarigtprocent socialbidrag år 1996.mare av
långvarigaDet beroendet socialbidrag till delär storstads-stor ettav

fenomen. I storstadsområdena dessa hushållutgör andel sinstörre änen
andel i befolkningen helhet.som

flerårigaDet beroendet socialbidrag har ökat under 1990-talet.av
Både antalet hushåll och andelen hushåll med långvarigt beroende har

fördubblats frånän 1990-talets början till dess mitt.mer
Vid jämförelse ökningama ettårs- respektive flerårs-etten ettav ur

perspektiv, kan det konstateras ökningen betydligtatt är större ettur
ettårsperspektiv.

En påtaglig skillnad ettårspersktivet flerårsperspektivetmot är att
inte visar någon föryngring hushållen med långvarigt beroendeav av
socialbidrag.

I övrigt flerårsperspektivet och ettårsperspektivet likartade bil-ger
der.
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socialbidragenmellanSambanden9

alternativnågraoch

datorsimuleringar.någraresultatenviredovisaravsnittdettaI av
reglermed alternativasituationerhar gerSimuleringama somavsett

frånallthandlarsocialbidrag. Detförsörjninghushållet än omannan
syftatharSimuleringamatransfereringar.tillSkattereglerändrade nya

vidreduceraskunnaskulleSocialbidragetmyckethurbelysatill att
offentligadenbelysaockså varitSyftet har attregler.alternativaolika

alternativen.förkostnadersektorns
de-allmännadeniförekommitharreglerändrade prövasDe som
harIställetutredningen.frånförslaguppfattasska intebatten sommen

kon-förslagensförekommandedeuppfattningvalts förde att omge en
socialbidragsperspektiv.särskiltsekvenser, ettur

tillstatiskaberäkningarnapåpeka ärplatssinpå attkan attDet vara
hakanalternativenbeteendepåverkandeninnebärkaraktär. Detsin att

beskattningsänktexempelvis,mån,denberäkningama. Iingår iinte en
hushåll, in-för sådanaarbetstiderökadeleder tillmed barnhushållfor

beräkningama.iökning intedennagår

Simuleringsexperimenten1

denhelapåreglerkonkret prövasinnebär attExperimenten nyamer
SkattereglerExempelvisregeln. prövasberörsbefolkning nyaavsom

lägreDennahushåll med bam.forbeskattninglägreinnebär ensom
denhushåll. Isådantfornettoinkomsthögreleder till ettbeskattning en

socialbi-beräkningamavidreducerassocialbidraghushållet harmån
Skullenettoinkomsten.ökadedenbeloppmeddraget motsvararett som

fårSocialbidraget,det utgivnabli högrenettoinkomsten änden ökade
påhar gjortsBeräkningamasocialbidrag.hushållet ingetaktuelladet

alternativ.för samtligamotsvarande sätt
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9.2 De prövade alternativen och resultaten
simuleringarnaav

Utgångsläget

Vi har utgått från data finns tillgängliga för 1996som men som anpas-
till 1998 års regler.sats Samtliga resultat ska därför föränd-ses som

ringar i förhållande till 1996 med 1998 års regler.men

Alternativen

Här följer redovisningar altemativens utformning och resultaten.av av
Alternativen områdena:rör

avdrag i inkomstbeskattningen för försörjningsbörda-
utökat barnbidrag för ensamstående föräldrar-
ändring bamdelen i bostadsbidragetav-
högre studiemedel-
aktivitetsersättning för arbetslösa ungdomar-

statligt beskattat introduktionsbidragett till flyktingar.mottagna-

Tabellredovisning

Resultaten simuleringarna redovisas i tabellfonn med följande be-av
grepp

Dijferens statliga transfereringar. Begreppet täcker samtliga trans-
fereringar utgår till hushållen. Det kan handla bostadsbidrag,som om
bostadstillägg till pensionärer, studiemedel eller för beräkningarnaen
konstruerad transferering, exempelvis statlig beskattad intro-som en
duktionsersättning till flyktingar. En ökad transferering med ettanges
negativt värde.

Dzfferens socialbidrag. Denna differens helt enkelt skillnadenär
mellan Socialbidraget i utgångsläget och Socialbidraget vid alternativet.
I samtliga fall det sigrör minskade socialbidrag. Differensenom anges
med positiva värden.

Differens transfereringar.negativa I de negativa transfereringama
ingår inkomstskatter, fönnögenhetsskatter och allmänna egenavgifter.
En ökning de negativa transfereringamaav positivtettanges som
värde.
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differenser,tvåbruttooffentlig sektor. DettaBrutto är summan av
transfere-for negativatransfereringar och dennämligen den för statliga

hänsynsaldo förändringen innanmått på ta-ring. Den statensär ett av
tal.negativtförändring. Bruttottill socialbidragensgits ettanges som

offentligbruttodefinierasoffentlig sektor. BegreppetNetto som
Socialbidraget.förändradetill dethänsynsektor med tillägget tasatt

Även resultatet.talfall blir negativti detta ett
divi-socialbidragdefinieras differensReduktionskvot. Kvoten som

ochsektor. Måttet imed brutto offentligderat procentterrner an-anges
minskaderesulterar ialternativetprocentandelhur stor so-somavger

cialbidrag.

på minskningen socialbidragenFigurredovisning profilen avav

fårvilka socialbidragstagareEftersom det intresseär att veta somav
olikavalt redovisa sänkningen isocialbidrag sänkta, har visina att

antal må-Klassema grundar på detklasser socialbidragstagare. sigav
socialbidrag under år Klassningennader hushållet fått 1996. är:

O månader-
månader1-3-
månader4-6-
månader7-9-

10-12 månader.-

Avdrag för försörjningsbörda9.2.1

försörjningsbörda ochunderlätta för med högEtt sätt attatt personer
församtidigt markera arbetslinjen minska inkomstskattenatt per-vore

med bam.soner
Vi har två tekniska lösningar skattelindringen.på Den ärprövat ena
avdrag andrapå taxerad förvärvsinkomst förvärvsavdrag och denett

skatterabatt.är en
första lösning skattelindringen förvärvsavdrag påDen på är ett taxe-

rad förvärvsinkomst med kronor bam. Gifta/sammanboende9 000 per
får halva avdraget Låt kalla detta för simule-alternativgöra var. oss
ringsaltemativ
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Tabell 9.1 effekter för offentliga vid info-Ekonomiska den sektorn
kronorsimuleringsaltemativ 1 Miljonerrande Förvärvsavdrag.av

och procentandel.

Differens statliga transfereringar 0
Differens socialbidrag 413
Differens negativa transfereringar -5 965

offentliga sektornBrutto -5 965
offentligaNetto sektorn 552-5

Reduktionskvot 7 %

tabell framgåAv 9.1 det förvärvsavdraget offent-brutto kostar denatt
liga sektorn miljarder kronor6 och minskar Socialbidragetnärmare
med drygt miljoner400 kronor. Reduktionskvot på visar7 procent att
endast liten del bruttokostnaderna för den offentliga sektorn väx-en av
las minskade socialbidrag.mot

Figur 9.1 Sänkning socialbidragen simuleringsal-resultatav som av
ternativ 1 Förvärvsavdrag

Iüüwâw
lmaraiva

0 13 46 7-9 10-12

figurAv framgår9.1 det den relativa minskningen iatt är störst grup-
med 1-3 månaders socialbidrag.pen

Den andra tekniska lösningen innebär skatterabatt denpåen ges
kommunala skatten med kronor3 000 bam. Alternativet kan be-per

simuleringsaltemativnämnas
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infö-vidoffentliga sektornTabell effekter för den9.2 Ekonomiska
kronorMiljonerSkatterabatt.simuleringsalternativ 2rande av

procentandel.och

transfereringar 0Differens statliga
432socialbidragDifferens
985transfereringar -4Differens negativa

-4 985offentliga sektornBrutto
-4 553offentliga sektornNetto

9Reduktionskvot %

vidreduktionskvoten högre simu-framgår någottabell 9.2Av änäratt
ochsocialbidragen minskarleringsaltemativ vilket beror på att mer

mindre.för den offentliga sektorn blirbruttokostnadenatt

simuleringsal-socialbidragen resultatFigur 9.2 sänkning som avav
ternativ 2 Skatterabatt

7-9 1012

ifigur framgår det den relativa minskningenAv 9.2 störstäratt
med socialbidrag i månader.1-3gruppen

konstateras skattelindringSammanfattningsvis kan det är ettatt en
kostsamt minska socialbidragen på.sätt att
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9.2.2 Utökat barnbidrag för ensamstående föräldrar

Vi har också ensamstående föräldrar med barn halvtprövat att ettge
barnbidrag i förhållande till de regler gällde simule-1998;extra som

ringsalternativ

Tabell 9.3 Ekonomiska effekter for den offentliga sektorn vid info-
rande simuleringsalternativ 3 ensamstå-Utökat barnbidrag tillav

Miljoner kronorende. och procentandel

Differens statliga transfereringar 386
Differens socialbidrag 389
Differens negativa transfereringar 0
Brutto offentliga sektorn 386
Netto offentliga sektorn -997
Reduktionskvot 28 %

Av tabell framgår9.3 det alternativet betydligt effektivare dåatt är mer
fjärdedel bruttokostnademaän återvinnes formi minskadeen av av

socialbidrag. Nettokostnaden knapp miljard lqonor.är en

Figur 9.3 Sänkning socialbidragen resultat simuleringsal-av som av
ternativ 3 Utökat socialbidrag ensamståendetill
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figurAv 9.3 framgår det också i det här fallet den minsk-att är största
ningen i med 1-3 månaders socialbidrag.gruppen
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bostadsbidragetibamdelenHöjning9.2.3 av

förersättningdeldetfinnsbostadsbidragför an-I gersystemet somen
viharsimuleringsaltemativalternativ,familjen. Somtalet bam i ett

månad.kronormed 300deldennahöjavalt att per

infö-vidsektornoffentligaför deneffekterEkonomiskaTabell 9.4
Miljonerbostadsbidrag.4 Höjtsimuleringsalternativrande av

procentandelochkronor

124transfereringarstatligaDifferens
382socialbidragDifferens

0transfereringarnegativaDifferens
124-lsektornoffentligaBrutto

-742sektornoffentligaNetto
34 %Reduktionskvot

bruttokostnadematredjedelungefärdetframgårtabell 9.4Av att aven
socialbidrag. Iminskadeformiåtervinnessektornoffentligaför den av

brutto-skillnaden påberorsimuleringsaltemativ 3 attförhållande till
lägre.kostnaden är

simuleringsal-resultatsocialbidragenSänkningFigur 9.4 avsomav
bostadsbidragHöjt4ternativ

7GDGDOI

GGDGDGI

samman

MIDGDGI

SUDCIDGI

ZGDGDGD

1an00oan

10-127-9461450

utläsasdetfigur kanmaterialet till 9.4 attunderliggandedetAv
månader.l-3iminskningen störstär gruppen
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9.2.4 Höjda studiemedel till studerande med barn

Vi har två olika varianter höjdaprövat studiemedel. Eftersomav reg-
lema för studiemedel inte avbildas i den modell används har höj-som
ningama gjorts med schabloner.

det förstaI fallet, kan benämnas simuleringsaltemativ harsom
studiemedel höjts med 10 för sammanboende och 5procentsumman

för ensamstående med bam. det andraprocent I fallet, kan benäm-som
simuleringsalterantiv har studiemedlen höjts med 33 tillnas procent

alla studerande med bam.

Tabell 9.5 Ekonomiska effekter för den offentliga sektorn vid infö-
rande simuleringsalternativ 5 Höjda studiemedel 5/10%. Mil-av
joner kronor och procentandel

Differens statliga transfereringar -96
Differens socialbidrag 34
Differens negativa transfereringar 0
Brutto offentliga sektorn -96
Netto offentliga sektorn -62
Reduktionskvot 35 %

Av tabell framgår9.5 det alternativet har reduktionskvotatt på överen
tredjedel.en

Figur 9.5 sänkning socialbidragen resultat simuleringsal-av som av
ternativ 5 Höjda studiemedel 5/10%
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Av det underliggande materialet till figur 9.5 framgår det den lillaatt
sänkning det frågaär jämnt spridd i klasserna.ärom,
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infö-vidsektornoffentligaför deneffekterEkonomiskaTabell 9.6
Miljo-33%.studiemedelHöjdasimuleringsalternativ 6rande av

procentandelarochkronorner

-316transfereringarstatligaDifferens
93socialbidragDifferens

0transfereringarnegativaDifferens
-316sektornoffentligaBrutto
-223offentliga sektornNetto

%29Reduktionskvot

nettokostnader ärsektornsoffentligadendetframgårtabell 9.6 attAv
samtidigtReduktionskvoten äralternativet.föregåendevid detstörre än

lägre.

simuleringsal-resultatsocialbidragensänkningFigur 9.6 avsomav
33%studiemedelHöjdaternativ 6
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10-127-94-61-30

iminskningenden relativa störstdet ärframgårfigur 9.6Av att grup-
månader.1-3pen

ungdomararbetslösatillbidrag9.2.5 Nytt

mellan 18-ungdomartill allamed ersättningalternativharVi prövat ett
haroch intestudiemedeleller värn-studiebidragharår inte24 som

basbelopp.halvtunderstigerarbetsinkomstoch ettpliktsersättning vars
kronormed 200ersättningskattepliktigfår beräkningamaiDe peren

simule-simuleringsalternativ Iåret. Dettadagardag under 220 ärav
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ringsaltemativ förutsättningar8 desammaär ersättningen höjdärmen
till 250 kronor dag.per

Tabell 9.7 Ekonomiska effekter för den offentliga vid infö-sektorn
rande simuleringsalternativ 7 200 kronor dag till arbetslösaav per
ungdomar. Miljoner kronor och procentandel

Differens statliga transfereringar -3 245
Differens socialbidrag 910
Differens negativa transfereringar 966
Brutto offentliga sektorn -2 279
Netto offentliga sektorn 369
Reduktionskvot 40 %

Av tabell framgår9.7 det reduktionskvoten 40 tillatt är procent en
nettokostnad på miljarder1,4 kronor.närmare

Figur 9.7 Sänkning socialbidragen resultat simuleringsal-av som av
ternativ 7 200 kronor dag till arbetslösa ungdomarper
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detAv underliggande materialet till figuren framgår det den störstaatt
relativa minskningen i 7-9 månader.är relativaDe minsk-gruppen
ningarna jämnt spriddaär i övrigt.
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infö-vidsektornoffentligadenföreffekterEkonomiskaTabell 9.8
arbetslösatilldag250 kronorsimuleringsalternativ 8rande perav

procentandelochkronorMiljonerungdomar.

037-4transfereringarstatligaDifferens
1 043socialbidragDifferens

2191transfereringarnegativaDifferens
818-2offentliga sektornBrutto
775sektornoffentligaNetto

37 %Reduktionskvot

reduktion-ochhögrenettokostnadema ärframgår dettabell 9.8 attAv
simuleringsaltemativilägrekovoten än

simuleringsal-resultatsocialbidragenSänkningFigur 9.8 avsomav
ungdomararbetslösatilldag8 250 kronorternativ per
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ungefärpåfördelar sigminslmingamadetframgårfigur 9.8Av att
simuleringsaltemativivis somsamma

tillintroduktionsbidragbeskattatstatligt9.2.6 Ett

flyktingarmottagna

introduktionsbidragbeskattatstatligteffekternaberäknatharVi ettav
valthar vimöjligt,urvalträffsäkertsåflyktingar. Förtill att ett som

landutomnordisktfråninvandrat25-64 åråldern ettiut sompersoner
halvt bas-understigerarbeteinkomster ettoch1993än avvarssenare
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belopp. flyktingarDe under kan25 årär rimligen tänkas berörassom
det tidigare behandlade stödet till arbetslösa ungdomar, givetav attnya

flyktingarna arbetslösa.är
Vi har två nivåer på bidraget:prövat 5 000 och kronor6 000 per

månad. Alternativen kan benämnas simuleringsalternativ och9 10.

Tabell 9.9 Ekonomiska effekter för den offentliga sektorn vid infö-
rande simuleringsalternativ 9 Introduktionsbidrag till flyk-av

påtingar 5 000 månad.kronor Miljoner kronor och procent-per
andel

Differens statliga transfereringar -2 129
Differens socialbidrag 981
Differens negativa transfereringar 590
Brutto offentliga sektorn 539
Netto offentliga sektorn -558
Reduktionskvot 64 %

Av tabell framgår9.9 det reduktionskvotenatt 64 vilketär procent,
innebär två tredjedelaratt närmare den offentliga sektorns brutto-av
kostnader återvinnes formi minskade socialbidrag. offentligaDenav
sektorns nettokostnad drygt halv miljard.är en

Figur 9.9 sänkning socialbidragen resultat simuleringsal-av som av
ternativ 9 Introduktionbidrag till flyktingar på 5 000 kronor per
månad
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Av figur 9.9 framgår det den relativaatt största minskningen, förutom i
0 månader, iär 10-12 månader.gruppen gruppen
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in-vidsektornoffentligadenföreffekterEkonomiskaTabell 9.10
flyk-tillIntroduktionsbidrag10simuleringsalternativförande av

ochkronorMiljonermånad.på 000 kronor6 procen-tingar per
tandelar

518-2transfereringarstatligaDifferens
1111socialbidragDifferens
710transfereringarnegativaDifferens
808-1sektornoffentligaBrutto

-697sektornoffentligaNetto
61 %Reduktionskvot

vid dennalägrenågotträffsäkerhetendetframgår ärtabell 9.10Av att
ersättning.högre

simulerings-resultatsocialbidragenSänkning9.10Figur avsomav
på 000 kronor6flyktingartillIntroduktionsbidrag10alternativ

månadper
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förhållandelikartad iprofilen på sänkningarnavisar ärFigur 9.10 att
simuleringsaltemativtill
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9.2.7 samlingsberäkningEn

Som sista simuleringsaltemativ har vi valt samlingsbe-ett göraatt en
räkning där fyra de tidigare presenterade alternativen ingår. Dessaav
är:

höjniningen bamdelen i bostadsbidragetav
höjningen studiemedlen med 10 procentav
ersättningen till arbetslösa ungdomar med kronor250 dagper
flyktingbidrag med kronor5 000 månad.per

Tabell 9.11 Ekonomiska effekter for den offentliga sektorn vid en
samlingsberäkning fyra alternativ. Miljoner kronor ochav procen-
tandelar

Differens statliga transfereringar 9497
Differens socialbidrag 2 591
Differens negativa transfereringar 1 929
Brutto offentliga sektorn 6 020
Netto offentliga sektorn 3 249
Reduktionskvot 43 %

tabellAv 9.11 framgår det den offentliga sektorns nettokostnaderatt är
drygt miljarder kronor.tre

Figur 9.11 sänkning socialbidragen resultat samlingsbe-av som av
räkning de fyra alternativenav

0 1-0 4-6 7-9 10-12
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iminskningarnade relativa är storaframgårfigur 9.11 gruppernaAv att
månadersmed lO-12ochsocialbidragmånadsmindremed än en

socialbidrag.

avsnittetSammanfattning9.2.8 av

dennettokostnader förinnebäralternativprövadeSamtliga samman-
offentliga sektorn.tagna

effektivastedetvisar sätten attgjortssimuleringar attDe som
in-socialbidragenlångvariga ärsärskilt de attsocialbidragen,minska
tvåflyktingar. Uppemottillbidragbeskattatstatligtföra mottagnaett

införförsvinnersocialbidragförkostnadernatredjedelar manomav
försörj-huvudsakligadenocksåvisarbidrag.generella Dettadetta att

introduktionser-ellersocialbidraghushålldessaningskällan för är
kan benämnas.det ocksåsättning, som

träff-lågharinkomstbeskattningenforsörjningsbörda iförAvdrag
knapptblir 10Reduktionskvotensäkerhet. procent.
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