
Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2006 +bostadskostnader mm.

I Konsumentverkets broschyr ”Koll på pengarna 2006” finns beräkningar för år 2006.
Konsumentverket anger, för män och kvinnor 18-60 år:

Individuella kostnader:
1. Livsmedel: Bygger på en fyra veckors näringsberäknad matsedel med vanliga rätter som innehåller både råvaror och halvfabrikat. Lättöl
ingår liksom lite godis, läsk och snacks. Beloppen för vuxna gäller vid låg fysisk aktivitet. Med en rask promenad på 30 min/dag, lägg till 70 kr.
Är du ensamstående lägger du till 100 kronor per månad för mindre förpackningar och mer svinn. Alla mål äts hemma eller matlåda:
Kvinna 18-30 år 1400 kr per mån. 31-60 år 1360 kr. 61-74 år 1260 kr. 75- år 1220 kr. Säg kvinna 18-60 år 1390 kr per mån.
Man 18-30 år 1820 kr. 31-60 år 1730 kr. 61- 74 år 1570 kr. 75- år 1370 kr Säg man 18-60 år 1790 kr per mån.

2. Kläder, skor: Innehåller också kemtvätt, skoreparationer och tillbehör som väska, klocka,paraply. Vuxen person: 460 kr per mån.
3. Fritid, lek (inklusive mobil): Här ingår bl a leksaker, cd-skivor, böcker, skidor, cykel, föreningsavgift. Vuxen person 460 kr per mån.
4. Hygien (personlig): Tvål,tandkräm, blöjor ,hårklippning etc. För kvinnor till och med 49 år ingår mensskydd för ca 30 kronor i månaden.
Vuxen kvinna 280 kr per mån. Vuxen man 240 kr.

Summa individuella kostnader exkl livsmedel: kv 1200 kr per mån, man 1160 kr.

Gemensamma kostnader:
5. Förbrukningsvaror: Tvätt-och rengöringsmedel, toalett-och hushållspapper m m. 1 person 100 kr per mån. 2 pers 130 kr.
6. Hemutrustning (inklusive dator): Möbler, husgeråd, tv, dator(ca 200 kr/mån) m m, sådant som slits och ersätts. Frys, disk-, tvättmaskin
ingår inte. 1 pers 570 kr per mån, 2 pers 660 kr.
7. Media, fast telefon, Internet m m: Innehåller även brev, kort och frimärken m m.1 pers 830 kr per mån, 2 pers 870 kr.
8. Hemförsäkring kostar olika beroende på bostadsort. Storstad: över 200 000 inv. Mellanstor stad: 50 000 - 200 000 inv. Mindre tätort:under
50 000 inv. I person storstad 150 kr per mån. 2 pers 160 kr

Summa gemensamma kostnader storstad (exkl el): 1 pers 1650 kr per mån. 2 pers 1820 kr.

9. El - Uppskattad förbrukning i hyreslägenhet: 1 person 150 kWh per månad, 2 personer 220 kWh. El i Stockholm fast avgift ca 50 kr per
mån. KWh-pris ca 1 kr. Gör: 1 person 200 kr per mån. 2 pers 270 kr.



Kollektivresor och fackavgifter (inkl a-kassa): För en 20-åring anger Konsumentverket: Kollektiva lokalresor 450 kr per månad och
fackavgifter (inkl a-kassa) 300 kr per månad. Summa 750x12=9000 per år. I Stockholm kostar busskort i början av 2006: 600 kr per mån
(pensionär 360 kr). För förvärsarbetande säg 600+300= 900 kr per mån = 10800 kr per år.

För åldrar 18-60 år är kostnaderna enligt punkterna 1-9 i följande uppställning. Punkten 10 är en post läkarvård och tandvård, som
socialstyrelsen hade i en tidigare socialbidragsnorm, ca 70 kr per månad, men som inte finns med i Konsumentverkets budget.
För livsmedel räknas här med att alla mål äts hemma (matlåda till arbetet), för ensamboende ska läggas till 100 kr per månad. För promenad
tillägg 70 kr per mån.
Hemförsäkring i storstad.

Bostadshyror: Genomsnittlig hyra för hyreslägenheter i riket i januari 2004 enligt SCBs statistiska meddelande BO 39 SM 0401. Tab 8.
2 rok 3970 kr per mån =47640 kr per år .
3 rok 4880 kr per mån =58560 kr per år..
Procentuell hyresförändring mellan januari 2004 och januari 2005 enligt SCB: 2,3% för 2 rok och 2,2% för 3 rok.
Det gör för jan 2005:
2 rok 48735 kr per år.
3 rok 59848 kr per år.
Ökning 2005-2006 antag 2,3%.
Det gör 2006:
2 rok 49855 kr per år = 4154 kr per mån. Säg 4200 kr per mån = 50400 kr per år.
3 rok 61224 kr per år = 5102 kr per mån. Säg 5100 kr per mån = 61200 kr per år.

Hyror 2006:
Enligt Fob 90,tabell 3, hade samtliga hushåll med en person i genomsnitt ca 2,3 rok, i småhus ca 3,2 rok och i övriga hus ca 1,9 rok. Samtliga
hushåll med 2 personer hade i genomsnitt ca 3,5 rok, i småhus ca 4,1 rok och i övriga hus 2,8 rok.
Mot bakgrunden av dessa siffor är det rimligt att räkna med 2rok för ensam och 3rok för makar. Boverkets principer för bostadsytor innebär att
2 rok för ensam och 3 rok för makar ger likvärdig bostandard.
1 person 2 rok 50400 kr per år= 4200 kr per mån.
2 personer 3 rok 61200 kr per år= 5100 kr per mån.
Konsumentverket anger för 2006 bostadskostnad 4490 kr per månad (inkl el) för ensam 20 år som bor i egen lägenhet 2rok. Utan el 200 kr
blir det 4290 kr per mån.



Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2006. Boendeförhållanden.
Diagram 10.2
Rumsenheter per boende efter hushållstyp och boendeform 2002         Genomsnittlig hyra för 3 rum och kök i                                        

               januari 2005 efter region
        Hyra januari 2005
         Riket 5 012 ± 39

 = per år            60 144 
Stor-Stockholm 5 478 ± 77
Stor-Göteborg 5 178 ± 81
Övriga större kommuner 5 008 ± 73
Övriga mindre kommuner 4 627 ± 69

Källa: SCB, Bostads- och hyresundersökningen 2002, hyres- och bostadsrättslägenheter, småhus
(urvalsundersökningar).

Kök räknas som rumsenhet. 2rok blir 3 rumsenheter och 3rok blir 4 rumsenheter.
 I hyres-och bostadsrättslägenheter  har enpersonshushåll nästan precis 3 rumsenheter, dvs 2rok. 
Tvåpersonshushåll, endast makar, har nästan precis 4 rumsenheter tillsammans = 3rok.
Detta gäller både med hushåll (hushållsföreståndare) uner och över 64 år.
I  småhus har  ensamma 5 rumsenheter= 4rok  och makar 6 rumsenheter tillsammans = 5rok. Dvs i småhus har dessa kategorier 2 rum mer än 
dem i hyres-och bostadsrättslägenheter   

I hyres-och bostadsrättslägenheter har makar med 1 barn under 18 år cirka 4,5 rumsenheter = cirka 3,5 rok. En vuxen med 1 barn under 18 år 
har cirka 3,5 rumsenheter = cirka 2,5rok. I  småhus har dessa kategorier cirka 6 resp 5 rumsenheter = cirka 5 resp 4 rok, dvs 1,5 rum mer än i 
hyres-och bostadsrättslägenheter.



Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
Individuella respektive gemensamma kostnader: Ensam man Ensam kv. Makar
1.Livsmedel. Alla mål äts hemma eller matlåda 1790+170 1390+170 1790+ 1390+ 140
2.Kläder och skor 460 460  460+460
3.Lek och fritid (inkl mobil) 460 460 460+460
4 Hygien (personlig) 240 280 240+280
5.Förbrukningsvaror 100 100 130
6.Hemutrustning (inklusive dator) 570 570 660
7.Media, fast telefon, Internet m m 830 830 870
8.Hemförsäkring 150 150 160
9.Hushålls-el 200 200 270
10.Läkarvård,tandvård   70   70 70+70
Summa per månad 2006           5040                4680                  7910
Genomsnitt för ensam man +kv             4860
2006 per år:         58320                94920
Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 4200 =         50400
Makar 3rok, 12x 5100 =           61200
Summa per år 2006, bostad + övrigt       108720              156120
Förvärvsarbetande:arbetsresor+fackavgifter säg                                                      10800                21600
Summa per år 2006, bostad + övrigt                                                                119520              177720
Här är inget räknat för semesterkostnader eller andra resor än lokalresor.
Säg för enkelhets skull, avrundat _______________________________     120 000             180 000     Makar 150% av ensam.

Med mera kostnader:                                                                                          119520              177720
Extrakostnader för arbetsplatsmat en gång per vecka                                               +2000               +4000
Semester                                                                                                                  +3000               +6000
Summa                                                                                                             124520             187720
Säg avrundat                                                                                                        125000             187500     Makar 150% av ensam.



Hushållsbudgetar för pensionärer.

I förhållande till förvärvsarbetande icke-pensionärer:
Livsmedel: man 1470 kr per mån=320 kr lägre per månad, kvinna 1240= 150 kr lägre, genomsnitt m+kv 235 kr lägre per mån = 2820 kr per år.
Personlig hygien kvinna 30 kr lägre, genomsnitt m+kv 15 kr lägre= 180 kr per år.
Busskort: 240 kr lägre per mån= 2880 kr per år.
Fackavgift: 300 kr lägre per månad =3600 kr per år.
Läkare och läkemedel : 900+1800 = 2700 kr högre per år.
Hemtjänst: (lågt räknat) ensam 800 kr per år, makar 1200 högre per år.
Summa: Ensam 5580 kr lägre. Makar tillsammans 12360 kr lägre per år.

Ensam pensionär per år: 119520- 5980 = 113540 kr per år.
Pensionärsmakar per år: 177720-12360 = 165360 kr per år.
Makar 146,1% av ensam.

Pensionärer 2006                                                                                                Ensam        Makar
Posterna 1-10 , ensam resp. makar per mån 2004.                                             4610            7410 (Skälig levnadsnivå för 2006 enligt
2006 per år:                                                                                                           55320          88920 prop 2005/06:159: 4281 resp 7172)
Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 4200 =                                                                                         50400
Makar 3rok, 12x 5100 =                                                                                                             61200
Summa per år 2006, bostad + övrigt                                                                     105720        150120
Läkare och läkemedel 2700, busskort 4320                                                               7020         14040
Hemtjänst, lågt belopp                                                                                                 800           1200
Summa per år 2006, bostad + övrigt                                                                113540       165360
Säg för enkelhets skull, avrundat:                                                                   114000        166000      Makar 145,6% av ensam.
Här är inget räknat för semesterkostnader eller andra resor än lokalresor.
113540 165360
Med en resa eller utflykt:        +1000         +2000

      114540       167360
Säg avrundat _________________________________________                    115000       168000       Makar 146,1% av ensam



Meddelandeblad från Socialstyrelsen om Riksnormen.
Mottagare: Samtliga nämnder inom socialtjänsten. Kammarrätter. Länsrätter m.fl. Januari 2006. Information: Elis Envall, Kristina Eriksson,
Socialtjänstavdelningen, tel 555 530 00. (Från www.socialstyrelsen.se.)

Riksnormen för försörjningsstöd 2006. – ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
    Regeringen har den 20 december 2005 fattat beslut om ändring i socialtjänstförordningen som innehåller riksnormen för försörjningsstöd
för år 2006.

Utdrag ur socialtjänstförordningen: 2 kap.
  1 § Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på 
Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.
    Riksnormen för ett hushåll under 2006 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de
gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.

Personliga kostnader i kronor per barn och ungdom
ej lunch 5 dagar/vecka
under 1 år 1–2 år 3 år 4–6 år
1 410 1 580 1 270 1 530
med lunch
under 1 år 1–2 år 3 år 4–6 år 7–10 år 1 1–14 år 15–18 år
1 540 1 740 1 430 1 740 1 950 2 230 2 510

Personliga kostnader i kronor – vuxna
Ensamstående Sambor
2 600 4 690
Gemensamma hushållskostnader i kronor – medlemmar i hushållet
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers.
820 920 1140 1 320 1 510 1 710 1 880
    För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6
respektive 7 personer.
    För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom
personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i
hushållet.__________________
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.



Socialstyrelsen informerar, om riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag.

    Riksnormen anger endast en totalsumma per månad för personliga kostnader – för barn och ungdomar i olika åldersgrupper och för vuxna
ensamstående respektive sambor. Summan är inte uppdelad på de utgiftsposter som ingår i personliga kostnader, dvs. livsmedel, kläder och skor,
fritid och lek samt hygien.
    Riksnormen anger vidare endast en totalsumma för gemensamma hushållskostnader. I denna ingår dels förbrukningsvaror för skötsel av
bostad och kläder och dels avgifter för dagstidning, telefon och TV-licens.
    Riksnormen ger kommunerna möjlighet att differentiera utbetalningarna för förskolebarn med hänsyn till om de får fri lunch utanför hemmet
fem dagar per vecka, t.ex. inom kommunal barnomsorg. Den lägre normen gäller inte då barnen är frånvarande p.g.a. lov, sjukdom eller liknande
och därmed äter hemma. Riksnormen för barn i skolåldrarna, 7–18 år, är däremot inte differentierad med hänsyn till lunch utan ska i genomsnitt
täcka lunch i hemmet under skollov och normal övrig frånvaro.
    Riksnormen differentierar inte heller utbetalningarna för vuxna med hänsyn till eventuell fri lunch. Någon skillnad görs inte heller på
personliga kostnader för ensamstående vuxna i enpersonshushåll jämfört med ensamstående vuxna i flerpersonshushåll.
   Underlagssummor per månad för de olika utgiftsposter som ingår i riksnormen framgår av nedanstående tabell.

Personliga kostnader inom riksnormen
Barn och ungdomar Vuxna
Under1 år 1–2 år 3år 4–6 år 7–10 år 11–14 år 15–18 år Ensamstående Sambor

Livsmedel
Ej lunch 5 d/v 550 600 600 770 – – – – –
Livsmedel
Alla måltider 680 760 760 980 1 050 1 190 1 390 1 510 2 450
Kläder/skor 280 370 370 400    430    450    490    480    970
Fritid/lek   40 130 130 230    330    400    400    370    740
Hygien 490 430 120   80      90    140   1 80    240    530
Barn- och
ungdomsförsäkring   50   50   50   50     50      50      50
SUMMA
Utan lunch
5 dagar/v          1 410          1 580   1 270   1 530 – – –  – –
Alla måltider          1 540          1 740   1 430   1 740     1 950 2 230 2 510 2 600 4 690
Lunchkostnad ingår men barn i skolåldern, 7–18 år, förutsätts få kostnadsfri skollunch.



Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen
Antal medlemmar i hushållet
1 pers. 2 pers. 3 pers 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers.

Förbrukningsvaror 110 130    210    240    280    330   360
Dagstidning, telefon,
TV-licens 710 790    930 1 080 1 230 1 380 1 520
SUMMA 820 920 1 140 1 320 1 510 1 710 1 880

    I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i
fackförening och arbetslöshetskassa. Vad som ska ingå för dessa poster bedöms individuellt men normalt ingår den faktiska
kostnaden om den är skälig. ***

Sammanställning om förvärvsarbetande
Ensamstående Sambor

Personliga kostnader    2600     4690
Gemensamma kostnader      820       920
Skäliga kostnader för övrigt, enligt KV mm:
Hemförsäkring      150       160
Hushållsel      200       270
Arbetsresor+Fackförening+arbetslöshetskassa      900     1800
Bostadshyra    4200     5100
Summa per månad    8870   12940
Summa per år 106440 155280 Sambor 145,9% av ensam
Beräkningar enligt KV mm 119520 177720
Riksnormen ca lägre än KV mm   13000   22000
Beräkningar enligt KV mm, avrundat 120000 180000
Riksnormen lägre än detta ca   13000   25000

Skillnaderna förklaras av bl a:
Hemutrustning (inklusive dator) ingår ej i riksnormen: Ensam 6840 kr per år. Sambor 7920 kr.
Livsmedel, Riksnormen lägre: Ensam 3000 kr per år. Sambor 10440
Tidning mm , Riksnormen lägre: Ensam 1440 kr per år. Sambor 960 kr.
Lek, fritid, Riksnormen lägre: Ensam 1080 kr per år. Sambor 2160
Summa skillnad av detta: Ensam 12 360 kr per år. Sambor 21 480 kr.



Inkomst efter skatt 2006 .              (SW 060403)
Förvärvsarbetande. Inkomst efter preliminärskatt. Enligt tabell 33 för månadslön. (Enligt skatteverket: 31,60+0,978+0,224=32,802)
Lön kr/   Prel.      Disp.efter skatt    Överskott (för ensam utan barn, årskostnader 120 000 kr. exklusive semester )
månad   skatt         per mån per år  per år
                 /mån                                                  Överskott för makar med                          Skattelättnader i förslag vårbudget 2005
       Prel sk                                                        lika inkomst, utan barn, års-                               c        fp      kd     m (i motioner)
            %          /år                                            kostnad tillsammans 180 000 kr.  Årslön
 6001 23  1364   16368   4637  55644 -64356 -68712 (55644x 2 - 180000)   72 000  370  900  1452  3300
 7001 23  1628   19536  5373  64476 -55524 -51048    10% av inkomsterna   84 000  370 2600  1932  3300
 8001 24  1892   22704   6109  73308 -46692 -33384    ligger under 25 000 kr   96 000  370 2600  1932  3300
 9001 24  2161   25932   6840  82080 -37920 -15840 krisgräns 108 000  370 2600  2256  7600
10001 25  2491  29892   7510    90120   -29880                   240                                       120 000  490 2600  3000  7600   
11001 26  2849  34188  8152  97824 -22176  15648 132 000  490 3800  5340  7600
12001 27  3212  38544   8789 104468 -14532  20936    30% av inkomsterna 144 000  490 3800  5340  7600
13001 28  3575  42900   9426 113112   -6888  46224    2008 för arbetsink. 156 000 1320 3800  5340  7600
14001 28  3938  47256  10063 120756      756 krisgräns  61512    över noll ligger under 168 000 1320 3800  5340 10700
15001 29  4301  51612  10700   128400    8400  76800    148 000, enl. (m) 180 000 1320 3800  7764 10700
16001 29  4664  55968  11337 136044  16044  92088    40% under 205 000 kr. 192 000 3530 4800  7764 10700
17001 30  5027  60324  11974 143688  23688 107376 204 000 3530 4800  7764 10700
18001 30  5390  64680  12611 151332  31332 122554 216 000 5720 4800  9684 10700
19001 30  5753  69036  13248 158976  38976 137952  228 000 5720 5500  9684 13700
20001 31  6151  73812  13850 166200  46200 152400    Medianinkomst 2008 240 000 5720 5500 10656 13700
21001 31  6514  78168  14487 173844  53844 167688    242 000 för arbetsink. 252 000 7910 6400 10656 13700
22001 31  6877  82524  15124 181488  61488 182976    över noll, enl.(m) 264 000 7910 6400 10656 14700
23001 31  7240  86880  15761 189132  69132 198264 276 000 7910 6400 10656 14700
24001 32  7603  91236  16398 196776  76776 213552    Medianinkomst 2008 288 000 9220 7100 10656 15800
25001 32  7966  95592  17035 204420  84420 228840    282 000 för arbetsink. 300 000 9220 7100 12444 15800
26001 32  8324  99888  17677 212124  92124 244248    över 41 200, enl. (m) 312 000 9220 7100 12444 16200
27001 33  8799 105588 18202 218424  98424 256848 324 000 8690 7200 12444 16200
29001 34  9859 118308 19142 229704 109704 279408 348 000 8690 7200 12444 16200
30001 35 10389 124668 19612   253344 115344 290688    80% av inkomsterna 360 000 8690 7200 12444 16100
35001 37 13039 156468 21962 263544 143544 347088    2008 ligger under 420 000 6910 7200 12444 16100
40001 39 15731 188772 24270 291240 171240 402480    351 000, enl (m). för 480 000 6910 7200 12444 16000
45001 41 18631 223572 26370 316440 196440 452880    arb.ink över noll 540 000 6910 7200 12444 16000
50001 43 21531 258372 28470 341640 221640 503280    (389 000 för arb.ink. 600 000 6910 7200 12444 16000
55001 44 24431 293172 30570 366840 246840 553680    över 41 200) 660 000 6910 7200 12444 16000
60001 46 27331 327972 32670 392040 272040 604080 720 000- 6910 7200 12444 16000
Den genomsnittliga kommunala skattesatsen 2006 i landet (skatt till kommun och landsting) är 31.60 procent. Genomsnittlig kyrkoavgift
exklusive begravningsavgift är 0,978 procent och genomsnittlig begravningsavgift är 0,224 procent. Skattelättnader i partiernas motioner:
partierna anger genomsnittliga lättnader för visa inkomstintervall. I tabellen här har samma lättnader antagits för alla inkomster i intervallen
vilket innebär att lättnaderna i tabellen vanligen blir något för höga i underkanten på intervallen och något för låga i överkanten av intervallen.



Folkpartiet skriver på sid 7 i vårbudgetmotionen.
  “Utifrån våra liberala värderingar diskuterar vi i denna motion vilken politik som främjar svenskarnas – svenskföddas såväl som utlands-
föddas, medborgares såväl som icke medborgares -möjligheter till ett bättre liv, inte minst i denna globala kontext. De liberala värderingarna vilar 
på ett mycket fast moraliskt fundament. Alla människor är lika mycket värda. Alla ska göra sitt bästa. Alla ska efter måttet av sin förmåga också 
vara redo att ställa upp för andra. Dessa värderingar har en djup förankring i det som kan kallas den svenska folksjälen och dessbättre delas de 
också av de allra flesta människor som invandrat till Sverige. På den grundvalen bör också politiken vila.”

Levnadskostnader och skatter för de lägsta inkomsterna 
     Tabellerna i det föregående visar minsta lägsta rimliga levnadskostnader och skatter. När det gäller levnadskostnader bör man använda 
kostnader grundade på Konsumentverkets uppgifter, dvs för ensam 2006 120 000 kr och för makar 180 000 kr per år. 
    En ensam som tjänar 120 000 kr per år tjänar in till sin försörjning, men staten och kommunerna tar 29 892 kr i skatt så att underskottet i 
hushållsbudgeten blir 29 892 kr. Personen har då rätt till socialbidrag (försörjningsstöd) men levnadskostnaderna beräknas till lägre belopp:
Skillnaderna  bl a:
Hemutrustning (inklusive dator) ingår ej i riksnormen: Ensam 6840 kr per år. 
Livsmedel, Riksnormen lägre: Ensam 3000 kr per år. 
Tidning mm , Riksnormen lägre: Ensam 1440 kr per år. 
Lek, fritid, Riksnormen lägre: Ensam 1080 kr per år. 
Summa skillnad av detta: Ensam 12 360 kr per år. 
    Den ensamme som tjänar 120 000 kr lär ha rätt till socialbidrag cirka 17500 kr, men måste tigga om det och utsätta sig för en förnedrande 
granskning trots att han/hon betalar nära 30 tusen i skatt. Alliansens skattelättnad på cirka 4000 kr räcker inte långt.

    En ensam som tjänar 14 000 kr per månad= 168 000 kr per år betalar skatt  47 2562 kr och får disponibelt efter skatt 120  756, vilket räcker 
till kostnaderna 120 000 plus något för 756 kr.

    Ensam som tjänar 60 000 kr per månad har överskott i hushållsbudgeten på 272 040 kr och får i alliansens förslag skattelättnad cirka 15 000 
kr utom lättnader pga höjd brytpunkt och slopad värnskatt och utom avdrag/bidrag 50 000 kr till städning. 

Ensamma med låga inkomster och utan barn betalar för mycket skatt. Det kan inte rättas till genom sänkning av skatten för låga 
inkomster eftersom makar (utan barn) skulle få för stora omöjligt dyra lättnader. Den möjlighet man har är att införa lämpligt utformade 
bostadsbidrag, som tar hänsyn till fördelningsproblematiken. 

Förslag till bostadsbidrag för barnlösa icke-pensionärer har visats i tidigare utredningar bl a i 36-39m.pdf. På sid 58 och 59 
där blev det i en del utskickade exemplar av utredningen fel ifråga om bobidrag till makar. Det rättas till på  följande sida.     



Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006. Förslag.
Disponibelt efter skatt hushållskostnader 120000 för ensam, för makar 180 000. kr per år.
Kompletterat med bostadsbidrag enligt förslag nedan för ickepensionärer utan barn.
Bostadshyran antages vara 4200 kr per mån = 50400 kr per år för ensam och 5100 kr per mån för makar/sambor=61 200kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 120 000 kr betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 180 000 för makar/sambor.
I de angivna lägsta kostnaderna (enligt tidigare redovisning ovan) ingår ej semesterkostnader och andra resor än lokalresor.
För hushåll utan studiemedel:
Bidrag 75% av bostadskostnad mellan 400 och 4200 kr per månad. Max bidrag 2 850 kr per mån= 34 200 kr per år. Avtrappning 20% av
inkomst över 58 500. Avtrappningssträcka 171 000. Slutavtrappat vid inkomst 58500+ 171 000= 229 500 kr = 19125 kr per mån.
Reglerna följer mönstret för bostadsbidrag till barnfamiljer.
Ensam                                                     Makar lika inkomst                         Ensam bostadsbidrag                  Makar bobidrag
Mån. Prelskatt         Efter skatt        Över-    Överskott Årslön      Avtrappning  Bidrag         Avtrappning    Bidrag
lön    /mån     /år       /mån   /år        skott/år     /år per person
 6001  1364   16368   4637    55644   -64356              -68712 (55644x 2 - 180000)                    72 000      2700       31500       17100     17100
 7001  1628   19536   5373    64476   -55524              -51048     84 000      5100       29100       21900     12300
 8001  1892   22704   6109    73308   -46692              -33384     96 000      7500       26700       26700       7500
 9001  2161   25932   6840    82080   -37920              -15840   108 000      9900       24300       31500       2700
10001 2491   29892   7510    90120   -29880                 240 krisgräns                                    120 000    12300       21900       34200           0
11001 2849   34188   8152    97824   -22176              15648                                                 132 000    14700       19500
12001 3212   38544   8789   104468  -14532        20936                  30% av inkomsterna  144 000    17100       17100
13001 3575   42900   9426   113112    -6888               46224                  2008 för arbetsink.    156 000    19500       14700
14001 3938   47256 10063   120756        756 krisgräns 61512                  över noll ligger under 168 000    21900       12300
15001 4301   51612 10700   128400      8400               76800                 148 000, enl. (m)      180 000    24300        9900
16001 4664   55968 11337   136044    16044               92088                                               192 000    26700        7500
17001 5027   60324 11974   143688     23688             107376                                               204 000    29100        5100
18001 5390   64680 12611   151332     31332             122554                                               216 000    31500        2700
19001 5753   69036 13248   158976     38976             137952                                               228 000    33900         300
Ensam:
En ung flicka kan få arbete på ett kafé med lön 70-80 kr per timme = cirka 12-13 000 kr per mån. enligt P1s jobbprogram söndagen den 2 april
2006. Vid 12 000 (ca 72 kr per tim) blir det i detta alternativ disponibelt 2568 kr utöver grundkostnaderna 120 000 kr. Vid 13 000 kr (ca 78 kr
per tim) 7812 kr. Vid 11 000 kr (ca 66 kr per tim) blir det underskott 2676 kr. Vid 10 000 kr (ca 60 kr per tim) blir underskottet 7980 kr.
Vid inkomst 13 000 kr är skatten 42 900 kr per år och bidraget 14 700, dvs 28 200 kr lägre än skatten. Vid inkomster över 9000 kr per mån är
skatten alltid större än bidraget. Bostadsbidraget bör ses som en komponent i skattesystemet som korrigerar skattesystemets skeva utfall.



Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn, med bostadsbidrag enligt föregående sida.

Ensam                                                     Makar lika inkomst                   Ensam bostadsbidrag               Makar bobidrag
Mån. Prelskatt         Efter skatt        Över-    Överskott Årslön        Bidrag  Överskott    Bidrag   överskott 
lön    /mån     /år       /mån   /år        skott/år     /år per person               efter bidrag     efter bidrag
 6001  1364   16368   4637    55644   -64356              -68712 (55644x 2 - 180000)                     72 000  31500 -32856   17100 -51612
 7001  1628   19536   5373    64476   -55524              -51048      84 000  29100 -26424    12300 -38748
 8001  1892   22704   6109    73308   -46692              -33384      96 000  26700 -19992     7500 -25884
 9001  2161   25932   6840    82080   -37920              -15840    108 000  24300 -13620     2700 -13140
10001 2491   29892   7510    90120    -29880                 240 krisgräns                                    120 000  21900   -7980         0     240
11001 2849   34188   8152    97824    -22176               15648                                                132 000  19500   -2676  15648
12001 3212   38544   8789   104468   -14532         20936             30% av inkomsterna     144 000   17100    2568  20936
13001 3575   42900   9426   113112     -6888                46224             2008 för arbetsink.         156 000  14700    7812  46224
14001 3938   47256  10063   120756        756 krisgräns 61512             över noll ligger under      168 000  12300   13056  61512
15001 4301   51612  10700   128400      8400               76800            148 000, enl. (m)           180 000   9900   18300  76800
16001 4664   55968  11337   136044    16044               92088                                               192 000   7500   23544  92088
17001 5027   60324  11974   143688     23688             107376                                               204 000   5100   28788          107376
18001 5390   64680  12611   151332     31332             122554                                               216 000   2700   34032          122554
19001 5753   69036  13248   158976     38976             137952                                               228 000    300   38976                  137952
20001 6151   73812  13850   166200     46200        152400    Medianinkomst 2008     240 000 
21001 6514   78168  14487   173844     53844        167688    242 000 för arbetsink.     252 000 
22001 6877   82524  15124   181488     61488        182976    över noll, enl.(m)     264 000 
23001 7240   86880  15761   189132     69132        198264     276 000 
24001 7603   91236  16398   196776     76776        213552    Medianinkomst 2008     288 000 
25001 7966   95592  17035   204420     84420        228840    282 000 för arbetsink.     300 000 
26001 8324   99888  17677   212124     92124        244248    över 41 200, enl. (m)     312 000 
27001 8799  105588 18202   218424     98424        256848     324 000 
29001 9859  118308 19142   229704   109704        279408     348 000 
30001 10389 124668 19612   253344   115344        290688    80% av inkomsterna     360 000 
35001 13039 156468 21962   263544   143544        347088    2008 ligger under     420 000 
40001 15731 188772 24270   291240   171240        402480    351 000, enl (m). för     480 000 
45001 18631 223572 26370   316440   196440        452880    arb.ink över noll     540 000 
50001 21531 258372 28470   341640   221640        503280    (389 000 för arb.ink.     600 000 
55001 24431 293172 30570   366840   246840        553680    över 41 200)     660 000 
60001 27331 327972 32670   392040   272040        604080     720 000- 



Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster. Förslag.
Gäller alla åldrar.

    Förslagen här tar sikte på att förbättra för dem med de lägsta inkomsterna. Om förslagen genomförs torde de väsentligt minska behov av 
socialbidrag. De offenliga kassornas kostnader för bidragen torde i hög grad bli betalda genom lägre kostnader för socialbidrag. Det är enklare 
och trevligare att ansöka om bostadsbidrag hos försäkringskassan än att gå till socialvården. Den som får bostadsbidrag behåller sin frihet på ett 
annat sätt än den som får socialbidrag.
    Bostadsbidragen som kan erhållas är vanligen lägre än de skatter som bidragstagaren betalar. Reglerna är samma för ensamma och makar 
tillsammans. Reglerna följer mönstret för bostadsbidrag till barnfamiljer.
   Bostadsbidrag är ett träffsäkert sätt att korrigera skattesystemets oförmåga att fördela skatt efter förmåga. De lägsta rimliga levnads-
kostnaderna för makar/sambor är 150% av kostnaderna för en ensam, inte 200%. Skatteskalan tar inte hänsyn till att levnadskostnaderna per 
person är högre för ensamma än för makar/sambor. Det enklaste och bästa sättet att göra en korrigering av skattesystemets skeva utfall är 
bostadsbidrag.
    Det finns möjlighet att avväga beloppsgränser efter det utfall man önskar för bidragstagarna och de kostnader man vill ge staten.
   Cirka en tredjedel av dem med arbetsinkomster ligger i gällande skattesystem för 2006 på en inkomst där ensamma går med 
underskott sedan de rimliga lägsta kostnaderna betalats.
    De borgerliga som gör anspråk på att göra ett nytt bra system har i sina förslag inte alls klarat att göra en vettig fördelning med hänsyn till 
låginkomsternas problem, förslagen går ut på att göra stora skattesänkningar för dem med höga inkomster.

Grundavdrag inkomståret 2006
Grundavdrag grundas på prisbasbeloppet 39 700 kr.
    Grundavdraget är lika med den taxerade inkomsten för inkomster upp till inkomst 16800 kr. Sedan ligger grundavdraget på 16800 kr upp till 
inkomst 39300 kr. Det betyder att marginalskatten mellan 16800 och 39300 är lika med utdebiteringen. Vid inkomst 39400 är grundavdraget 
16900 kr och stiger sedan med 200 kr per 1000 kr ökad inkomst upp till inkomst 107900 kr då grundavdraget är 30600 kr. Det betyder att den 
beskattningsbara inkomster stiger med bara 800 kr per 1000 kr ökad inkomst, marginalskatten i intervallet blir 80% av utdebiteringen. Vid 
inkomster från 107900 till 124100 är grundavdraget 30600 kr och marginalskatten i intervallet är lika med utdebiteringen. Vid inkomst 124200 
kr är grundavdraget 30500 kr och sjunker sedan med 100 kr per 1000 kr ökad inkomst. Det betyder att den beskattningsbara inkomsten ökar 
med 1100 kr per 1000 kr ökad inkomst, marginalskatten blir 110% av utdebiteringen. Vid inkomst 312200 kr är grundavdraget nere på slutnivån 
11700 kr. Marginalskatten ökar vid vissa nivåer för den statliga skatten.



KV. Koll på pengarna 2006. 20-åring i 
egen bostad

Bo själv
Utgifter per månad Kvinna Man
Mat hemma, ej lunch 5 dag/vecka 1 180 1 510
Förbrukningsvaror 100
Hemutrustning (inkl dator) 570
Media, fast telefon, Intenet m m 830
Hyra, el          4 490
Hemförsäkring 100
Summa hushållsutgifter  7 270 7 600
Övriga utgifter
Hygien (personlig)     280    240
Kläder/skor     460    460
Fritid (inklusive mobiltelefon)     460    460
Utelunch          1 280
Kollektiva lokalresor 450
Fackavgift (inkl a-kassa) 300
Summa utgifter 3 230 3 190
Total kostnad           10 500           10 790

I exemplet ovan har vi räknat med att både kvinnan och mannen är 20 
år och bor i en mellanstor stad. Den egna bostaden är på två rum och 
kök. Utgifter som exempelvis hälso/ sjukvård, semester, sparande finns 
inte med.

Möbler och utrustning för ungdom i första egna 
bostad.

Möbler och utrustning
    Köper du bara nya möbler och utrustning till din lägenhet blir det 
dyrt. Du kanske får ta med dig något hemifrån? Låna av släkt och 
vänner? Eller köpa begagnat? Äldre möbler och porslin är ofta både 
bra och billiga och ger dig ett personligt hem. Och du – skjut upp en 
del av inköpen. Det är först när du bott i din lägenhet en tid som du vet 
vad du behöver och vad som fungerar för dig.

Så mycket kan din första lägenhet kosta att utrusta
Utrustning för en person Nytt
Matlagningsutrustning 2 600
Porslin och bestick 3 000
Städ- och tvätt utrustning
inkl skovård och verktyg 3 500
Linne – handdukar, badlakan m m    900
Sängkläder, överkast 2 100
Summa           12 100

Kök – matbord, fyra stolar, lampa, gardin 1 900
Sovrum – säng, madrass, lampa, sängbord,
matta, rullgardin, byrå, stol 6 600
Vardagsrum – soffa, två bokhyllor, soffbord, fåtölj,
matta, taklampa, golvlampa, gardiner           11 800
Tv, stereo, radio, tv-bänk 9 700
Dator och skrivare           10 800
Hall och badrum – spegel, lampa, pall, duschdraperi 1 300
Summa           42 100
Total kostnad                                                          54 200



Bostadsbidrag - till ungdomar utan barn.
Gällande system 2006.
Från www.fk.se april 2006.

Vilka ungdomar utan barn kan få bostadsbidrag?
    Du som har fyllt 18 men inte 29 år kan få bostadsbidrag. Makar eller sambor ska båda vara under 29 år. Du måste bo och vara folkbokförd i 
Sverige på den adress som bidrag söks för. I vissa fall kan man göra undantag från folkbokföringskravet.
    Du som kommer till Sverige för att studera kan normalt inte få bostadsbidrag. Ett undantag är om du kommer från ett annat nordiskt land. 
Under förutsättning att du folkbokför dig här under studietiden kan du ha rätt till bostadsbidrag.
    Du kan inte få bidrag till bostadskostnader om du eller din make eller sambo får bostadstillägg (BTP) enligt lagen om bostadstillägg till 
pensionärer m.fl. eller har ansökt om BTP men inte får det på grund av för hög inkomst.
    Bidraget beräknas med hänsyn till: • hur många personer som bor i hushållet • bostadskostnad och bostadsyta • inkomst och förmögenhet.

Är du ensamstående eller gift/sambo?
    Makar och sambor ska ansöka om bostadsbidrag gemensamt. Makar och sambor anses bo tillsammans om de inte själva visar motsatsen.

Bidragsgrundande inkomst
    Du som får studiemedel ska räkna med 80 procent av studiebidraget som inkomst. Annan inkomst är också bidragsgrundande, till exempel 
lön, skattepliktiga förmåner, arbetslöshetsersättning och kapitalinkomster. Du kan läsa mer om inkomster i faktabladet Bostadsbidrag -
inkomster som påverkar bidraget. Hela året räknas!
    All inkomst som du tjänar från 1 januari - 31 december räknas med i den bidragsgrundande inkomsten. Det du tjänar när bidrag inte betalas 
ut, räknas alltså också med. Inkomsten anses lika fördelad under årets månader. Du ska alltid beräkna inkomsterna före avdrag för skatt.

Exempel: Du ska studera hela året och räknar med att arbeta på sommaren och vissa helger. Studiebidraget är 12 000 kronor per termin och du 
beräknar arbetsinkomsten till sammanlagt 34 000 kronor. Du tänker också sälja några aktier och räknar med 2 000 kronor i kapitalvinst. 
Inkomsten beräknas till 55 200 kr (19 200 kr [80% x 24 000 kr] + 34 000 kr + 2 000 kr) kronor för hela året (vilket motsvarar 4 600 kronor i
genomsnitt per månad).

Exempel: Du studerar under vårterminen och får då bostadsbidrag. I juni meddelar du Försäkringskassan att du fått ett arbete och att du 
beräknar din bidragsgrundande inkomst till 183 600 kronor. (9 600 kr [studiebidrag 80% x 12 000 kr] + 174 000 kr [lön m.m.]). Bidraget 
minskas till 0 kronor per månad under resten av året. Den här inkomsten gör att du också kommer att få betala tillbaka det bidrag som du fick
under vårterminen.



Hur beräknas bidraget?
    Du kan som mest få 1 100 kronor per månad i bostadsbidrag. Du kan få bidrag till de bostadskostnader som överstiger 1 800 kronor per 
månad. Bostadskostnad över 3 600 kronor per månad och boyta över 60 kvadratmeter är inte bidragsgrundande.
     I tabellen nedan visas hur stor del av bostadskostnaden som du kan få bidrag för. Bostadskostnaden anges i kronor per månad.

75% av bostadskostnaden mellan 1 800 - 2 600
50% av bostadskostnaden mellan 2 600 - 3 600

Inkomst över visst belopp reducerar det maximala bostadsbidraget.
    För dig som bor ensam minskas det maximala bidraget med en tredjedel av den del av den bidragsgrundande inkomsten som överstiger 41000 
kronor.
    För makar eller sambor minskas det maximala bidraget med en tredjedel av den del av hushållets sammanlagda bidragsgrundande inkomst 
som överstiger 58 000 kronor. Det beräknade bidraget per månad avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

Exempel
     Du bor ensam och din bostadskostnad är 4 000 kronor per månad. Maximalt bidrag är 1 100 kronor per månad. Du har uppskattat din 
bidragsgrundande inkomst till 50 000 kronor. Det är 9 000 kronor mer än 41 000 kronor. En tredjedel av 9 000 kronor är 3 000 kronor. Det blir
250 kronor per månad. Bostadsbidraget per månad beräknas så här:
Bidrag som betalas ut

75% av bostadskostnad mellan 1 800 och 2 600 kronor + 600
50% av bostadskostnaden mellan 2 600 och 3 600 kronor + 500
Summa maximalt bidrag, kronor=  1 100
Inkomstavdrag (9 000/3) /12   - 250
Summa bidrag =     850
Bidrag som betalas ut =     800

Gällande system för bostadsbidrag till dem med studiemedel anpassas till det föreslagna systemet för bostadsbidrag till barnlösa 
på något sätt:
* Gällande system behålls för dem som får studiemedel.
* De som får studiemedel får bostadsbidrag enligt förslaget för barnlösa, men beloppsgränser och detaljregler justeras på lämpligt sätt.
Förslaget är förmånligare för studenterna än det gällande systemet. Men förslaget i budgetpropositionen våren 06 för studenterna tycker de är 
för dåligt. Därför kan det kanske  vara lämpligt att välja följande förslag:
* De som får studiemedel får bostadsbidrag enligt förslaget för barnlösa, men bostadsbidraget minskas med studiebidrag.



Centrala studiemedelnämndens hemsida. csn.se 060517

Här några av de många regler som gäller för studiemedel. Se vidare csn.se

“ Högskola och universitet.
       Den vanligaste formen av studiestöd du kan få för studier på universitet eller högskola är studiemedel....
Vad är studiemedel? Studiemedel består av en lånedel och en bidragsdel. Studiemedel innehåller också tilläggslån som du kan få om du 
tidigare haft högre levnadskostnader. Studielån kan även beviljas för vissa merkostnader, till exempel utbildningsavgifter och dubbelt boende.
    Studiemedel beräknas för varje vecka som du deltar i utbildning. Du kan även få studiemedel för 50 eller 75 procents studietakt.
    - Tilläggsbidrag - Kan beviljas dig som har barn och samtidigt studerar.
   - Tilläggslån - Är du 25 år eller äldre kan du även få ett tilläggslån på 390 kronor per vecka. För att få tilläggslånet måste du ha studiemedel 
(både bidrag och lån) de veckor du söker tilläggslån för. Tilläggslånet kan du få oavsett utbildningsnivå, men som längst under 120 veckor och 
bara om du studerar i Sverige med studiemedel på heltid. 
  - Merkostnadslån - För vissa merkostnader, t.ex. vid dubbel bosättning eller vissa resor, kan du söka merkostnadslån. .....”

“ Fribelopp. Fribeloppet är den maximala inkomst (av tjänst, av näringsverksamhet och av kapital före skatt) du får ha per halvår utan att ditt 
studiemedel minskas.
Hur mycket minskas ditt studiemedel med? Om din inkomst under det aktuella halvåret överstiger fribeloppsgränsen minskas ditt 
studiemedel, både studiebidrag och eventuella studielån, med hälften av det överskjutande beloppet.
Fribeloppets storlek. Fribeloppet räknas fram halvårsvis. Beloppets storlek beror på hur många veckor under halvåret du får studiemedel. Ju 
fler veckor desto lägre fribelopp. Fribeloppets storlek är även knutet till prisbasbeloppet för 2006....
Fribelopp per kalenderhalvår (2006)
Antal veckor med studiemedel Heltid 75 procent 50 procent
5 86 843 89 960 93 017
10 74 437 80 650 86 823
15 62 031 71 340 80 630
17 57 068 67 617 78 153
18 54 587 65 755 76 914
20 49 625 62 031 74 437
22 44 662 58 307 71 960
23 42 181 56 445 70 721
25 37 218 52 721 68 244
26 34 737 50 859 67 005



Exempel.  Om du studerar 23 veckor på våren och 17 veckor på hösten kan du tjäna 42 181 kronor under perioden 1 januari - 30 juni 2006 och 
57 068 kronor under perioden den 1 juli - 31 december 2006 vid heltidsstudier utan att dina studiemedel minskas.” Se vidare csn.se
“ Studiemedlens storlek. Totalbeloppet är summan av bidrag och lån. Totalbeloppet - summan av bidrag och lån - är lika för alla studerande 
och är värdesäkert genom att det är knutet till prisbasbeloppet. Totalbeloppet är 1 742 kronor i veckan vid heltidsstudier (2006). Studiemedel 
består av ett skattefritt studiebidrag och ett studielån som ska betalas tillbaka med ränta.
Bidrag - en generell och en högre nivå. I studiemedlet finns det två bidragsnivåer:
* en generell nivå på 34,5 procent av totalbeloppet - 599 kronor i veckan vid heltidsstudier
* en högre nivå på 82 procent av totalbeloppet - 1 429 kronor i veckan vid heltidsstudier.
    Studiebidraget är pensionsgrundande och staten betalar pensionsavgiften. Det pensionsgrundande beloppet är 138 procent av studiebidrag 
som betalas ut under året. Pensionsrätten gäller retroaktivt från 1995......
Allmänna villkor för det högre bidraget. Det högre bidraget kan du få från och med det år du fyller 25 år. När vi får in din ansökan kommer 
vi automatiskt att pröva om du har rätt till det högre bidraget. Du behöver alltså inte söka det själv. Riksdagens anslag för det högre bidraget är 
begränsat och vi kommer att bevilja det högre bidraget i den ordning som ansökningarna kommer in och så länge anslaget räcker
Villkor för det högre bidraget på högskolenivå. På högskolenivå kan du få det högre bidraget för:
* högst 60 poäng på utbildningsprogram som leder fram till en yrkesteknisk examen i byggnadsteknik, industriell teknik, handel, kontor eller 
storhushåll och restaurang under förutsättning att högskolan anordnade programmet 1994 (yrkesteknisk högskola - YTH).
*  utbildning till specialpedagogexamen och specialpedagogisk påbyggnadsutbildning till en sådan examen eller en motsvarande äldre examen.
Förtur till det högre bidraget. När du fått det högre bidraget för en utbildning så finns följande förtursregler till det högre bidraget vid 
fortsatta studier....... ”

“ Studiemedelsbelopp
Studiemedelsbelopp vid heltidsstudier, kronor Per vecka 4 veckor 20 veckor
Generellt bidrag (34,5 procent)    599 2 396 11 980
Lån 1 143 4 572 22 860
TOTALBELOPP 1 742 6 968 34 840
Högre bidrag (82 procent) 1 429 5 716 28 580
Lån    313 1 252   6 260
TOTALBELOPP 1 742 6 968 34 840”
Två terminer heltid studiemedel      69 680 kr per år
Maximalt bostadsbidrag i gällande system 1100kr/mån=  13 200 ( cirka 950 kr lägre vid det högre studiemedelsbidraget) 
Tiläggslån i förekommande fall 950 kr/vecka =      38 000 
Summa           120 88



Barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg 2006. Från försäkringskassan på Internet 060418.

    För barn som är bosatta i Sverige betalar Försäkringskassan ut barnbidrag, förlängt barnbidrag och i vissa fall flerbarnstillägg om även 
bidragstagaren är bosatt eller arbetar i Sverige.
    Barnbidrag betalas ut för alla barn från och med månaden efter den då barnet föds eller efter den månad då rätten uppkommer, till exempel 
inflyttning till Sverige.
    Barnbidraget betalas ut till och med det kvartal då barnet fyller 16 år, eller till och med den månad då rätten upphör av någon annan anledning 
(till exempel bosättning i ett annat land).
    Barnbidraget betalas automatiskt ut till mamman eller till
    * pappan, om han är ensam vårdnadshavare
    * pappan, vid gemensam vårdnad om barnet varaktigt bor med honom och han begär det
    * annan vårdnadshavare än förälder, om sådan förordnats
    * familjehemsförälder, efter framställan av socialnämnd
    * kommun, för barn som vårdas i hem för vård eller boende inom socialtjänsten.
    Observera att om föräldrarna begär det kan bidraget betalas ut till den andre föräldern.

Förlängt barnbidrag
    När ett barn fyllt 16 år upphör det allmänna barnbidraget och ersätts av förlängt barnbidrag om barnet går i grundskola, sameskola, 
specialskola, särskola eller får motsvarande utbildning i annan skola.
    Det förlängda barnbidraget betalas ut från och med kvartalet efter det att barnet fyllt 16 år, till och med den månad barnet slutar i denna typ av 
skola.
    Bidraget betalas ut till samma person som skulle haft rätt till allmänt barnbidrag (till exempel förälder, annan vårdnadshavare).
   Är den studerande över 18 år görs utbetalningen till den studerande själv. Barn som får motsvarande grundskoleutbildning i svensk 
statsunderstödd skola utomlands, har också rätt till förlängt barnbidrag. Ansökan måste i detta fall göras hos Försäkringskassan.

Flerbarnstillägg
    Flerbarnstilläg betalas automatiskt ut till den som får allmänt barnbidrag för två eller flera barn (gäller inte familjehemsförälder eller kommun).
    Barn över 16 år som studerar och vars studier ger rätt till förlängt barnbidrag eller studiehjälp får räknas med för flerbarnstillägg om
    * den studerande bor hemma
    * studierna bedrivs på heltid
    * studieperioden omfattar minst åtta veckor
    * den studerande är ogift.
Flerbarnstillägget betalas ut längst till och med andra kvartalet det år den studerande fyller 20 år.



    Två föräldrar som stadigvarande bor tillsammans och som båda får allmänt barnbidrag eller har studerande barn över 16 år, får räkna samman 
sina barn för flerbarnstillägg. Förutsättningen är att föräldrarna antingen är eller har varit gifta med varandra, eller har eller har haft gemensamt 
barn eller att de har eller har haft ett registrerat partnerskap.
 
Belopp
   Det allmänna barnbidraget är 1050 kronor per månad. Det förlängda barnbidraget är också 1050 kronor per månad. Flerbarnstillägg per 
månad är
    * 100 kronor för det andra barnet
    * 354 kronor för det tredje barnet
    * 860 kronor för det fjärde barnet
    *1050 kronor för det femte barnet och varje ytterligare barn.

Antal barn Månadsbelopp
Barnbidrag   Flerbarnstillägg Summa

1 1.050 - 1.050
2 2.100 100 2.200
3 3.150 454 3.604
4 4.200 1.314 5.514
5 5.250 2.364 7.614

Ändrade regler för underhållsstöd 1 februari 2006

    Riksdagen har beslutat att ändra reglerna för underhållsstöd. De nya reglerna gäller från och med den 1 februari 2006.
    Underhållsstödet höjs från 1 173 till 1 273 kronor per månad och barn. Det maximala stödet vid växelvis boende höjs från 586 till 636 kronor 
per månad. Utbetalningen som avser februari 2006 görs den 25:e januari 2006 eftersom underhållstöd betalas ut i förskott.
    Förändringen kan även påverka de föräldrar som idag reglerar underhållet privat. Om en förälder inte betalar minst 1 273 kronor per månad 
kan barnet ha rätt till underhållsstöd.
    Underhållsstödet kommer att betalas ut den 25:e i månaden från och med januari 2006. Barnbidraget fortsätter att betalas ut den 20:e varje 
månad.



Bostadsbidrag - allmän information. Icke-pensionärer. 2006. Från Försäkringskassan på Internet 060418 

    Barnfamiljer och ungdomar utan barn kan få bostadsbidrag. Du räknas som barnfamilj om du har barn som bor hos dig eller som bor hos dig 
ibland. Du som har fyllt 18 men inte 29 år räknas som ungdom. Du kan läsa mer i den fördjupade informationen Bostadsbidrag till barnfamiljer 
och Bostadsbidrag till ungdomar utan barn.
    Du måste bo och vara folkbokförd i Sverige på den adress som du söker bidrag för. I vissa fall kan man göra undantag från folkbokförings-
kravet.
    Bidraget beräknas med hänsyn till: • hur många personer som bor i hushållet • bostadskostnad och bostadsyta • inkomst och förmögenhet.
    Bostadsbidraget är inkomstprövat.  En barnfamilj måste själv stå för 2 000 kronor per månad i bostadskostnad. För ungdomar utan barn är 
gränsen 1 800 kronor per månad. Din bostadskostnad måste alltså vara högre än så för att ge dig rätt till bostadsbidrag.
   Tabellerna nedan visar högsta inkomst som kan ge rätt till bidrag för olika hushåll.

Tabell 1 gäller för:
• Ensamstående. • Gifta eller sambor som båda har en bidragsgrundande inkomst som är högre än 58 500 kronor. Det är den sammanlagda 
inkomsten som anges.
Familj med antal barn Högsta bidragsgrundande inkomst
ett barn 267 000
två barn 307 500
tre barn 354 000

Tabell 2 gäller för: • Gifta eller sambor där båda eller en i familjen har en bidragsgrundande inkomst som är högst 58 500 kronor. Räkna bara 
med inkomsten för den som har den högsta inkomsten.
Familj med antal barn Högsta bidragsgrundande inkomst
ett barn 208 500
två barn 249 000
tre barn 296 500

Tabell 3 gäller för: • Ungdomar utan barn.
Ensamstående 77 000
Gifta eller sambos, sammanlagd inkomst 94 000

    Du måste fylla i en ansökningsblankett. Det finns olika blanketter. En för dig som bor i hyrd bostad och en för dig som bor i bostadsrätt, 
småhus eller på annat sätt. Du kan också välja om blanketten ska gälla för ensamstående eller makar/sambor. Beslut och pengar kommer 



snabbare om ansökan är korrekt ifylld och alla handlingar finns med.
    Bidrag kan beviljas tidigast från och med den månad din ansökan kommer till Försäkringskassan och betalas ut för längst tolv månader i 
taget. Därefter måste du lämna in en ny ansökan.
    Du kan få bostadsbidrag från och med månaden efter den som rätt till bidrag finns och till och med den månad rätt till bidrag upphör. Om du 
har rätt till bidrag den första i en månad får du bidrag från samma månad. Om rätten till bidrag upphör den första i en månad får du inte längre 
bidrag från den månaden.
    Bostadsbidraget är skattefritt.
    Bostadsbidraget beviljas som ett preliminärt bidrag beräknat på de uppgifter som du lämnar i ansökan. Om ditt preliminära bidrag beräknas 
till lägre belopp än 100 kronor per månad har du inte rätt till något bidrag.
   Ditt slutliga bidrag bestäms i efterhand sedan taxeringen är klar för det kalenderår som bidrag betalades ut.
    Exempel: Du beviljas bostadsbidrag från och med januari till och med december 2006. I slutet av 2007 får Försäkringskassan uppgifter från 
Skatteverket om din taxering för inkomståret 2006. I januari 2008 får du ett informationsbrev från Försäkringskassan som talar om vilka 
uppgifter Skatteverket har lämnat och vad det slutliga bidraget beräknats till. Beslut om slutligt bostadsbidrag får du normalt under mars månad.
    Det är din bidragsgrundande inkomst som slutligt ska fastställas. Inkomsten anses lika fördelad på varje månad i kalenderåret oavsett om du 
har fått bostadsbidrag varje månad eller bara några månader under tiden 1 januari -31 december. Försäkringskassan jämför vad du har fått i 
preliminärt bidrag med vad ditt slutliga bidrag kommer att bli. Om du har fått för lågt preliminärt bidrag kan du få en tilläggsutbetalning men om 
du har fått för högt preliminärt bidrag kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar. Om du har fått mer än 2 500 kronor för mycket i preliminärt 
bidrag måste du dessutom betala en avgift. Lägsta belopp för utbetalning eller återbetalning är 1 200 kronor.

Bostadsbidrag till barnfamiljer
    Du räknas som barnfamilj om du har barn som bor hos dig eller som bor hos dig ibland. Ditt barn får räknas med i hushållet tills det fyller 18 
år eller är över 18 år och får studiehjälp eller förlängt barnbidrag. Barn som studerar på gymnasienivå får studiehjälp och barn över 16 år som 
studerar på grundskolenivå eller i särskola får förlängt barnbidrag. Din egen ålder spelar ingen roll för rätt till bostadsbidrag till barnfamilj.
   Om du bor och/eller arbetar i Sverige omfattas du i regel av svensk socialförsäkring. Socialförsäkringen är uppdelad i en bosättningsbaserad 
och en arbetsbaserad del. Bostadsbidraget är en bosättningsbaserad försäkringsförmån. Du måste bo och vara och folkbokförd i Sverige på den 
adress som du söker bidrag för. I vissa fall kan man göra undantag från folkbokföringskravet.
     Bidraget beräknas med hänsyn till: • hur många personer som bor i hushållet  • bostadskostnad och bostadsyta • inkomst och förmögenhet.
Är du ensamstående, gift eller sambo?
    Makar och sambor ska ansöka om bostadsbidrag gemensamt. Makar och sambor anses bo tillsammans om de inte själva visar motsatsen.

Hemmaboende barn. Om du har hemmaboende barn kan du dels få bidrag till bostadskostnader och dels ett särskilt bidrag. Bidragens storlek 
varierar med antal barn. Både bidraget till bostadskostnader och det särskilda bidraget är inkomstprövat.



Hemmaboende barn är barn som:
• Du har vårdnaden om och som varaktigt bor hos dig. Vid gemensam vårdnad räknas barnet som hemmavarande hos den förälder som det är 
folkbokfört hos.
• Är över 18 år och varaktigt bor hos dig och som får studiehjälp eller förlängt barnbidrag.
• Är placerat i familjehem hos dig i minst tre månader.
• Får vård eller studerar på grund- eller gymnasieskola på annan ort, men som bor hemma under skolloven.

Barn som bor hos dig ibland. Om du har barn som bor hos dig ibland (tidvis boende) kan du få bidrag till bostadskostnader och 
umgängesbidrag. Tidvis boende innebär att barnet bor hos dig minst 30 dagar varje år. Bostaden måste ha minst två rum och kök eller kokvrå. 
Bostadsytan ska dessutom vara minst 40 kvadratmeter.
    Om du är under 29 år och inte uppfyller kraven på bostadens storlek kan du istället få bostadsbidrag som ungdomshushåll utan barn.

Barn som bor växelvis hos dig och den andre föräldern. Om ditt barn bor växelvis hos dig och den andre föräldern kan den förälder som 
barnet är folkbokfört hos få både bidrag till bostadskostnader och det särskilda bidraget. Den förälder som inte har barnet folkbokfört hos sig 
kan få bidrag till bostadskostnader och umgängesbidrag. Bostaden måste i det fallet ha minst två rum och kök eller kokvrå samt vara minst 40 
kvadratmeter.

Om bostadsyta. Beroende på antal barn i familjen, kan du få bidrag för en bostadskostnad som högst motsvaras av en bostadsyta enligt 
följande:
Antal barn Antal kvadratmeter
Ett barn 80
Två barn 100
Tre barn 120
Fyra barn 140
Fem barn eller fler 160

Om bostadskostnad. För barnfamiljer finns garantinivåer för bostadskostnad. Du får räkna med bostadskostnader upp till garantinivån även 
om en begränsning av bostadsytan har medfört en lägre beräknad kostnad. Du kan inte räkna med mer än din faktiska bostadskostnad.
Antal barn Garantinivå
Ett barn 3 000 kronor
Två barn 3 300 kronor
Tre barn 3 600 kronor
Fyra barn 3 900 kronor
Fem barn eller fler 4 200 kronor



    Bostadskostnader upp till 2 000 kronor får du själv stå för. Ett undantag är om du är under 29 år och enbart har barn som tidvis bor hos dig. 
Då får du själv stå för bostadskostnader upp till 1 800 kronor.
     Den övre gränsen för bidragsgrundande bostadskostnad är för familj med:
Antal barn Högsta bidragsgrundande bostadskostnad
Ett barn 5 300 kronor
Två barn 5 900 kronor
Tre eller flera barn 6 600 kronor
   Kostnader över de här gränserna räknas inte med. 

Maximalt bidrag. Bidrag kan maximalt betalas ut varje månad till familj med:
Antal barn Kronor
Hemmaboende
ett barn 2 600
två barn 3 200
tre barn 4 000
Tidvis boende
ett barn 1 900
två barn 2 300
tre barn 2 700
Hemmaboende + Tidvis boende
ett + ett barn 2 900
två + ett barn 3 700
ett + två barn 3 400
   Särskilt bidrag och bidrag till bostadskostnader minskas om inkomsten är högre än 117 000 kronor för ensamstående. För makar är 
motsvarande gräns 58 500 kronor för varje make.

Särskilt bidrag kan maximalt lämnas med:
Antal hemmaboendeSärskilt bidrag
ett barn 950 kr
två barn 1 325 kr
tre eller flera barn 1 750 kr

Umgängesbidrag kan maximalt lämnas med:
Antal tidvis boende barn
ett barn 300 kronor
två barn 375 kronor
tre eller flera barn 450 kronor



Särskilt bidrag och umgängesbidrag
Hemmaboende barnBarn som tidvis bor hos dig
 ett barn två barn
ett barn 1 025 kr 1 100 kr
två barn 1 400 kr 1 400 kr

I tabellen nedan visas hur stor del av bostadskostnaden som du kan få bidrag för. Bostadskostnaden anges i kronor per månad.
Antal barn 50% av bostadskostnad mellan
ett barn 2 000 - 5 300
två barn 2 000 - 5 900
tre eller flera barn 2 000 - 6 600

Exempel: Du är ensamstående med två barn och din månadshyra är 7 000 kronor. Maximalt bostadsbidrag beräknas till:
Särskilt bidrag, kronor + 1 325
50% av bostadskostnaden mellan 2 000 och 5 900 kronor+ 1 950
Summa maximalt bidrag, kronor = 3 275
    Framräknat maximalt bidrag minskas för ensamstående med 20 procent av den del av den bidragsgrundande inkomsten per kalenderår som 
överstiger 117 000 kronor. Det beräknade bidraget per månad avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

    För makar och sambor minskas maximalt bidrag med 20 procent av vardera makens eller sambons inkomst som överstiger 58 500 kronor. 
Det beräknade bidraget per månad avrundas till närmast lägre hundratal kronor.
Exempel: Du och din sambo bor tillsammans med ett hemmavarande barn och ett barn som tidvis bor hos er. Du beräknar din 
bidragsgrundande inkomst till 120 000 kronor och din sambo beräknar sin inkomst till 84 000 kronor för hela kalenderåret. Din inkomst 
överstiger 58 500 kronor med 61 500 kronor och din sambos inkomst överstiger 58 500 kronor med 25 500 kronor.
Särskilt bidrag, kronor    + 950
umgängesbidrag       +75
50% av bostadskostnad mellan 2 000 och 5 900 kronor+ 1 950
Summa maximalt bidrag, kronor = 2 975
(20% x 61 000) /12  - 1 025
(20% x 25 500) /12     - 425
Summa bidrag = 1 525
Bidrag som betalas ut = 1 500

Mer information. Faktablad ger fördjupad information men ska inte betraktas som lagtext i ämnet. Ytterligare information kan du få hos 
Försäkringskassan och på www.forsakringskassan.se. Reglerna finns utförligt beskrivna i Vägledning 2004:10 Bostadsbidrag till barnfamiljer 
och ungdomar. Den finns på www.forsakringskassan.se/Om Försäkringskassan/Självbetjäning/Ladda ner vägledningar.
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