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Yttrande angående remiss från 
Socialdepartementet- Efterlevandestod for 
barn som får vårdnad eller boende bekostat 
av det allmanna (Ds 2020:27) 

Stadsledningskontorets förslag till yttrande förtydligar att staden tillstyrker utifran 
förutsattningen att syftet med bade efterlevandestöd och underhallsstöd ar att dessa 
förmaner ska tillförsakra barn en viss ekonomisk miniminiva, en langsiktig lagsta rimlig 
levnadsstandard nar barnet eller den unge star utan försörjning fran sina föraldrar och att 
dessa behov redan tillgodoses genom ovan namnda insatser. Stadsledningskontorets 
yttrande efterfragar ocksa en djupare barnkonsekvensanalys och problematiserar att 
förslaget kan ge negativa ekonomiska konsekvenser för vissa barn och att detta maste 
sattas i relation till de relativt sma ekonomiska fördelar som uppstar för staten. Vi anser 
darför att stadsledningskontorets förslag till yttrande pa ett adekvat satt lyfter de 
problematiska aspekter som finns och som behöver omhandertas i den fortsatta 
beredningen. Vi bifaller darför stadsledningskontorets förslag till yttrande.
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Yrkande angående – Göteborgs Stads 
yttrande över remiss från 
Socialdepartementet-Efterlevandestöd för 
barn som får vårdnad eller boende bekostat 
av det allmänna (Ds 2020:27) 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Yttrande över remiss om Efterlevandestöd för barn som får vårdnad eller boende 
bekostat av det allmänna (Ds 2020:27), i enlighet med texten i yrkandet, översänds 
till Socialdepartementet. 

Yrkandet 
Göteborgs Stad avstyrker förslaget om att justera i socialförsäkringsbalken så att 
efterlevandestöd hanteras som underhållsstöd och därmed inte ska lämnas när en 
kommun under en hel kalendermånad beviljar insats för barnet i form av vård eller 
boende enligt LSS eller inom socialtjänsten i övrigt. Göteborgs Stad framhåller att 
förslaget kan ge negativa ekonomiska konsekvenser för några barn med 
funktionsnedsättningar och sociala behov, vars föräldrar avlidit, och att det ska sättas i 
relation till de relativt små ekonomiska konsekvenser som uppstår för staten. Förslaget 
beräknas påverka ca 140 barn årligen, vilket är en marginell skillnad för statens finanser. 
Förslagen i promemorian beräknas innebära en mindre besparing för staten på cirka 3,5–5 
miljoner kronor per år.  

Vi vet att individer som omfattas av LSS generellt har mycket svagare privatekonomi 
genom livet än genomsnittet och i lägre utsträckning kommer i egen försörjning. Staten 
bör inte utan mycket goda skäl försämra förutsättningarna för enskilda barn och unga som 
drabbats av förälder eller föräldrars bortgång och dessutom lever med 
funktionsnedsättning eller särskilda sociala behov. Egna pengar och möjlighet till 
exempelvis ett litet sparande är en viktig frihet för barn och unga som inte har det 
skyddsnät som föräldrar i livet kan utgöra. Göteborgs kommunstyrelse anser inte att 
barnrättsperspektivet varit styrande i framtagandet av promemorians förslag.  
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Remiss från Socialdepartementet-
Efterlevandestöd för barn som får vårdnad 
eller boende bekostat av det allmänna 
(Ds 2020:27) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remiss om Efterlevandestöd för barn som får vårdnad eller boende bekostat 
av det allmänna (Ds 2020:27), i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Socialdepartementets remiss om Efterlevandestöd för barn som får vårdnad eller boende 
bekostat av det allmänna (Ds 2020:27) inkom 2020-12-08 och stadens yttrande ska vara 
Socialdepartementet tillhanda senast 2021-03-08. 

I föreliggande promemoria lämnas förslag om justeringar i socialförsäkringsbalken (SFB) 
som innebär att efterlevandestöd jämställs med underhållsstöd och därmed inte ska 
lämnas för barn eller unga som får insatser i form av vård eller boende som bekostas av 
det allmänna, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller 
inom annan socialtjänst. Förslaget innebär bland annat att vissa barn och unga som i dag 
skulle ha rätt till efterlevandestöd inte kommer att få det, samt att kommunen får en 
tillkommande uppgiftsskyldighet gentemot Pensionsmyndigheten. Förslaget föreslås 
träda ikraft den 1 januari 2022. För insatser som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 
de äldre bestämmelserna. 

Stadsledningskontoret tillstyrker förslaget utifrån förutsättningen att syftet med både 
efterlevandestöd och underhållsstöd är att dessa förmåner ska tillförsäkra barn en viss 
ekonomisk miniminivå, en långsiktig lägsta rimlig levnadsstandard när barnet eller den 
unge står utan försörjning från sina föräldrar. Dessa behov tillgodoses redan genom ovan 
nämnda insatser.  

Stadsledningskontoret efterfrågar en djupare barnkonsekvensanalys och framhåller även 
att förslaget kan ge negativa ekonomiska konsekvenser för några barn och att det ska 
sättas i relation till de relativt små ekonomiska fördelar som uppstår för staten. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-01-14 
Diarienummer 1587/20 
 

Handläggare  
Karin Wallquist 
Telefon:031-368 02 92 
E-post: karin.wallquist@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget kommer att ha viss negativ påverkan på det enskilda barnets ekonomi då det 
inte kommer att kunna erhålla grundskydd i form av efterlevandestöd för de som får låg 
eller ingen barnpension, under den tidsperiod de har insats i form av vård eller boende 
inom socialtjänsten eller lagen om stöd och service till vissa personer med 
funktionsnedsättning (LSS). Efterlevandestöd lämnas i dag med 40 procent av 
prisbasbeloppet per förälder, vilket år 2020 är 1 577 kronor per månad. Eventuell 
barnpension och utländsk efterlevandepension ska avräknas från efterlevandestödet, 
liksom barnbidrag och studiebidrag. Förslaget kan påverka cirka 140 barn per år i landet. 

I promemorian står att statens utgifter för förmånerna kommer att minska och innebära en 
mindre besparing för staten på cirka 3,5–5 miljoner kronor per år. Eftersom förmånerna 
inte är skattepliktiga kommer förslagen inte att påverka kommunsektorns skatteintäkter. 
Förslaget ger däremot administrativa uppgifter till kommunen, men de beräknas inte 
generera några nämnvärda kostnader. Uppskattningen i promemorian är att förslaget för 
några barn och unga kan leda till ansökningar om ekonomiskt bistånd, vilket kan ge 
kommunen marginellt ökade kostnader. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förslaget kommer att ha påverkan på barn och unga upp till och med 18 år, och vid 
studier upp till 20 års ålder, som i en hel kalendermånad beviljats insats i form av vård 
eller boende enligt LSS eller inom annan socialtjänst och som annars skulle haft rätt till 
efterlevandestöd. Förslaget innebär att de inte längre kommer att ha rätt till 
efterlevandestöd under den tid som insatsen verkställs. 

Den generella andelen med efterlevandestöd är relativt jämnt fördelad mellan könen. 
Enligt promemorian antas förslaget omfatta något fler pojkar än flickor eftersom det är 
fler pojkar som beviljas de berörda insatserna. 

Barn och unga som påverkas av förslaget antas växa upp under olika socioekonomiska 
förutsättningar men har alla någon form av insats i form av vård eller boende enligt LSS 
eller inom annan socialtjänst och minst en förälder som inte längre är i livet. Insatserna 
kan vara tillfälliga eller pågå under hela uppväxten. Barnen kan ha olika former av 
funktionsnedsättningar, olika etniska tillhörigheter, olika religioner eller andra 
trosuppfattningar och har olika sexuella läggningar och könsidentiteter. Det är inte 
möjligt att skapa en helhetsbild utifrån de olika aspekterna då det saknas tillgång till 
statistik och underlag i tillräcklig utsträckning. 

Förslaget har beröring på artiklarna 26 och 27 i FN:s konvention om barnets rättigheter. 
Där står det att:  

• Konventionsstaterna ska erkänna rätten för varje barn att åtnjuta social trygghet, 
innefattande socialförsäkring, och ska vidta nödvändiga åtgärder för att förverkliga 
denna rätt. 

• Förmånerna ska, där så är lämpligt, beviljas med hänsyn till de resurser som barnet 
och de personer som ansvarar för barnets underhåll har och deras omständigheter i 
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övrigt samt med hänsyn till varje annat förhållande som är av betydelse i samband 
med en ansökan om en sådan förmån för barnet eller för dess räkning. 

• Konventionsstaterna erkänner varje barns rätt till den levnadsstandard som krävs för 
barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. 

• Föräldrarna eller andra som är ansvariga för barnet har, inom ramen för sin förmåga 
och sina ekonomiska resurser, huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som 
är nödvändiga för barnets utveckling. 

• Konventionsstaterna ska i enlighet med nationella förhållanden och inom ramen för 
sina resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är ansvariga 
för barnet att genomföra nu aktuell rätt och ska vid behov tillhandahålla materiellt 
bistånd och utarbeta stödprogram. 

Syftet med både efterlevandestödet och underhållsstöd är att dessa förmåner ska 
tillförsäkra barn en viss ekonomisk miniminivå, en långsiktig lägsta rimlig 
levnadsstandard när barnet eller den unge står utan försörjning från sina föräldrar. 

Bilagor 
1. Sammanfattning av Ds 2020:27 

2. Förslag till yttrande över Socialdepartementets remiss om Efterlevandestöd 
för barn som får vårdnad eller boende bekostat av det allmänna (Ds 
2020:27) 
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Ärendet  
Socialdepartementets remiss om Efterlevandestöd för barn som får vårdnad eller boende 
bekostat av det allmänna (Ds 2020:27) inkom 2020-12-08 och stadens yttrande ska vara 
Socialdepartementet tillhanda senast 2021-03-08. 

Beskrivning av ärendet 
I föreliggande promemoria lämnas förslag om justeringar i socialförsäkringsbalken (SFB) 
som innebär att efterlevandestöd inte ska lämnas för barn eller unga som får vård eller 
boende som bekostas av det allmänna, enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) eller inom socialtjänsten. 

Ärendet har beretts inom stadsledningskontoret. Dialog har förts med representanter från 
Intraservice, Sveriges Kommuner och Regioner samt Malmö stad. 

Bakgrund 
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har i en gemensam rapport från 2016 
bedömt att det finns skillnader i regelverken för efterlevandestöd och underhållsstöd som 
behöver rättas till (Underhållsstöd och efterlevandestöd för nyanlända barn – svar på 
regeringsuppdrag, S2016/03576).  

Riksdagen har lämnat ett tillkännagivande till regeringen om att skärpa regelverket för 
efterlevandestöd (bet. 2017/18: SfU27 punkt 2 rskr. 2017/18:329). Detta föreslås genom 
att efterlevandestöd inte ska få lämnas för en längre tid tillbaka än en månad före 
ansökningsmånaden, vilket började gälla från och med 1 januari 2020, dels genom att 
regeringen ska utreda frågan om efterlevandestöd ska lämnas till barn som bor i hem för 
vård eller boende (HVB) eller liknande. I denna promemoria behandlas den andra frågan, 
det vill säga om efterlevandestöd ska lämnas till barn när de får vård eller bor i 
familjehem, stödboende eller HVB inom socialtjänsten (106 kap. 8 § SFB). 

I föreliggande promemoria beskrivs att olikheten i aktuella bestämmelsers har medfört att 
bestämmelsen om när underhållsstöd respektive efterlevandestöd lämnas tillämpas olika 
vid samma slags kommunala insatser till barn och unga i form av vård eller boende enligt 
LSS eller inom socialtjänsten. Denna olikhet har heller inte varit lagstiftarens avsikt. 
Underhållsstöd lämnas således inte för barn och unga som har en kommunal insats i form 
av vård eller boende under minst en kalendermånad, medan efterlevandestöd lämnas till 
barn och unga som har motsvarande kommunal insats. I promemorian uttrycks att det kan 
upplevas som orättvist, eftersom de två förmånerna syftar till att säkerställa ett liknande 
grundläggande minimiskydd för barn och unga. Inom socialförsäkringen gäller dessutom 
som huvudregel att en förmån inte ska lämnas, om den försäkrade på annat sätt får sitt 
uppehälle bekostat av det allmänna (106 kap. 2 § SFB). 

Föräldrar har underhållsskyldighet för sina barn, utifrån barnets behov och föräldrarnas 
samlade ekonomiska förmåga, 7 kap. Föräldrabalken (FB). När barnets ena eller båda 
föräldrar har avlidit lämnas i stället barnpension till efterlevande barn, vilken beräknas 
utifrån den avlidnes upparbetade arbetsinsats. 

Föräldrar har skyldighet att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för vård 
av barn. Kommunen kan efter individuella utredningar besluta om att inte ta ut avgift från 
föräldern till exempel på grund av arbetslöshet, föräldraledighet, studier, försörjningsstöd 
eller låg årsinkomst. 
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Det saknas statistik över hur många av de barn och unga som har heldygnsvård eller får 
vård eller boende genom berörda insatser, som också var berättigade till underhållsstöd 
eller efterlevandestöd. 

Barnpension och efterlevandestöd 
För det fall att barnets ena eller båda föräldrar har avlidit lämnas barnpension till 
efterlevande barn, vilken beräknas utifrån den avlidnes upparbetade arbetsinsats. 
Barnpensionen ersätter en del av den försörjning som den avlidna föräldern bidrog med. 
Vid låg eller ingen barnpension kan barnet få efterlevandestöd, vilket då utgör ett 
grundskydd för barn. Efterlevandestöd kan utgå lika länge som du kan få barnpension, det 
vill säga till 20 års ålder vid studier, annars till 18 års ålder. Efterlevandestöd lämnas med 
40 procent av prisbasbeloppet per förälder, vilket år 2020 är 1 577 kr per månad. När 
efterlevandestöd lämnas som komplement till barnpension, fyller det upp barnpensionen 
till detta belopp. Pensionsmyndigheten ansvarar för administrationen av barnpension och 
efterlevandestöd gentemot det berättigade barnet. Liksom underhållsstöd är 
efterlevandestöd en bosättningsbaserad förmån, se 5 kap. 9 § SFB. 

Efterlevandestöd lämnas som huvudregel från och med den månad då dödsfallet inträffat. 
Är båda föräldrarna avlidna, lämnas dubbelt efterlevandestöd. Barnpension och 
efterlevandestöd får lämnas utan ansökan. En ansökan krävs dock när den efterlevande är 
ett barn eller en ungdom som är bosatt i Sverige, men vars avlidna förälder inte var att 
anse som bosatt i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet. En ansökan krävs också vid 
anspråk på efterlevandeförmån efter någon som har försvunnit och antas ha avlidit. 

I promemorian uppges att 12 500 barn fått efterlevandestöd år 2019, en ökning med drygt 
500 barn jämfört med år 2018. Under åren 2015–2019 har knappt två tredjedelar av alla 
barn som har fått efterlevandestöd enbart fått efterlevandestöd och inte någon 
barnpension. Pensionsmyndigheten bedömer att utvecklingen av efterlevandestödet till 
stor del påverkas av migrationen och att den var relativt hög för några år sedan. 
Pensionsmyndigheten räknar med att antalet efterlevandestöd kommer att öka något fram 
till och med år 2023, då cirka 13 900 barn antas ha efterlevandestöd. 

Av 106 kap. 33 § SFB framgår att om ett barn sedan minst trettio dagar i följd på statens 
bekostnad vårdas på anstalt eller annars fått kost och bostad, lämnas inte något 
efterlevandestöd. Förmånen får dock lämnas för tid när barnet är inackorderat vid 
sameskola. 

Underhållsbidrag och underhållsstöd 
Om barnet bor endast hos den ena föräldern, ska den andra föräldern bidra till barnets 
underhåll genom att betala ett underhållsbidrag för barnet. För det fall en bidragsskyldig 
förälder inte betalar underhållsbidrag, lämnar staten underhållsstöd för att säkerställa 
barnet ett ekonomiskt grundskydd. Även ett barn som varaktigt bor och är folkbokfört hos 
särskilt förordnade vårdnadshavare har rätt till underhållsstöd (18 kap. 7 § SFB). 
Underhållsstödet betalas ut av Försäkringskassan till den som är boförälder (18 kap.15 § 
SFB). Underhållsstödet lämnas för barn och unga som är bosatta i Sverige och vars 
föräldrar lever isär. Underhållsstöd kan lämnas som fullt underhållsstöd eller som 
utfyllnadsbidrag. Fullt underhållstöd innebär att förmånen lämnas med ett belopp som har 
fastställts av riksdagen (18 kap. 20 § SFB). 

Det lämnas inte något underhållsstöd när barnet under hel kalendermånad på statens 
bekostnad får vård på institution eller annars får kost och logi, bor i familjehem eller 
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bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS, eller då barnet vårdas i 
familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende inom socialtjänsten, se 106 kap. 
8 § SFB. Tid då barnet är hemma under helgerna under kalendermånaden bryter inte 
beräkningen av vistelsetiden. Däremot lämnas underhållsstöd under de månader barnet 
vistas hemma under jul- och sommarferier. 

Förslagen i promemorian 
Förslagen handlar i huvudsak om att justera i socialförsäkringsbalken så att 
underhållsstöd och efterlevandestöd ska hanteras lika för de barn som har vård eller 
boende enligt LSS eller inom socialtjänsten. Förslagen innebär att: 

• Efterlevandestöd inte ska lämnas när en kommun under en hel kalendermånad 
beviljar insats för barnet i form av vård eller boende enligt LSS eller inom 
socialtjänsten.  

• En kommun ska lämna uppgift till Försäkringskassan respektive 
Pensionsmyndigheten när insats om vård eller boende till barn med underhållsstöd 
eller efterlevandestöd påbörjas och avslutas. 

• Bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2022. För insatser som har påbörjats 
före ikraftträdandet gäller de äldre bestämmelserna. 

Förslaget innebär bland annat att vissa barn och unga som i dag skulle ha rätt till 
efterlevandestöd inte kommer att ha det, samt att kommunen får en tillkommande 
uppgiftsskyldighet gentemot Pensionsmyndigheten. I förhållande till Försäkringskassan 
är dock kommunens uppgiftsskyldighet oförändrad. Eftersom uppgiftsskyldigheten 
kommer att gälla utifrån lag eller förordning så hindrar inte offentlighets och 
sekretesslagen (OSL) att uppgiften lämnas till en myndighet.  

Relaterad aktuell utredning 
Regeringen har lämnat i uppdrag till Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att utreda 
efterlevandestödet och andra socialförsäkringsförmåners betydelse i samband med att 
barn och unga får vård eller bor utanför det egna hemmet. Villkoren för utbetalningar av 
de förmåner som är kopplade till barnet kan ändras i och med att boendesituationen 
ändras. Utredningen ska bidra till att öka kunskapen om hur olika 
socialförsäkringsförmåner används och vilka konsekvenser det får för barnen. Uppdraget 
redovisas i juni 2021. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Efterlevandestöd ska inte lämnas när barn har vård eller boende enligt LSS 
eller inom socialtjänsten 
Stadsledningskontoret tillstyrker förslaget om att justera i socialförsäkringsbalken så att 
efterlevandestöd hanteras som underhållstödet och därmed inte ska lämnas när en 
kommun under en hel kalendermånad beviljar insats för barnet i form av vård eller 
boende enligt LSS eller inom socialtjänsten i övrigt. Ställningstagandet bygger på det i 
promemorian antagna syftet med både efterlevandestödet och underhållsstöd; att dessa 
förmåner ska tillförsäkra barn en viss ekonomisk miniminivå, en långsiktig lägsta rimlig 
levnadsstandard när barnet eller den unge står utan försörjning från sina föräldrar. Dessa 
behov tillgodoses genom ovan nämnda insatser. 

Stadsledningskontoret framhåller dock att förslaget kan ge negativa ekonomiska 
konsekvenser för några barn med funktionsnedsättningar och sociala behov, vars föräldrar 
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avlidit, och att det ska sättas i relation till de relativt små ekonomiska fördelar som 
uppstår för staten. Stadsledningskontoret efterfrågar en djupare barnkonsekvensanalys.  

Stadsledningskontoret välkomnar den utredning som Inspektionen för socialförsäkringen 
(ISF) genomför och som ska utreda efterlevandestödet och andra 
socialförsäkringsförmåners betydelse i samband med att barn och unga får vård eller bor 
utanför det egna hemmet. Utifrån förslag i föreliggande promemoria, om att ta bort 
efterlevandestödet vid boendeinsatser, kan det antas finnas behov av annat ekonomiskt 
stöd än att som det i promemorian står om att bli hänvisad till ekonomiskt bistånd, som 
ytterst är tänkt som ett sista-hands-alternativ. Detta behov skulle kanske till exempel 
finnas för de barn som har långvariga boendeinsatser. Med nuvarande efterlevandestöd 
finns det istället möjlighet för det enskilda barnet att hålla sin egen ekonomi med det stöd 
som utbetalas direkt till barnet på grund av förälderns frånvaro. 

Underrättelse till utbetalande myndigheter 
Stadsledningskontoret bedömer att det är rimligt att kommunen enligt förslaget får en 
tillkommande uppgiftsskyldighet gentemot Pensionsmyndigheten när insats om vård eller 
boende till barn med efterlevandestöd påbörjas och avslutas.  Stadsledningskontoret 
instämmer i promemorians synpunkt om att det underlättar för den enskilde att slippa den 
administration det annars medför, och som nu tillkommer kommunen istället. 

Övergångsbestämmelser 
Stadsledningskontoret instämmer i förslaget om ikraftträdande den 1 januari 2022 och 
anser att det kan medföra en lång övergångsfas eftersom det finns barn och unga som idag 
har beslut om boendeinsatser som sträcker sig över år, en del kommer kanske aldrig att 
beröras. 

De ekonomiska konsekvenserna 
Stadsledningskontoret vill framhålla att förslagen i promemorian beräknas innebär en 
mindre besparing för staten på cirka 3,5–5 miljoner kronor per år. 

Eftersom förmånerna inte är skattepliktiga eller pensionsgrundande kommer 
regelförändringen inte att påverka kommunsektorns skatteintäkter. Kommunernas 
möjligheter att begära ersättning från efterlevande förälder vid barnets eller den unges 
vård eller vistelse i kommunal verksamhet med stöd av SoL eller LSS är oförändrad. Är 
barnets eller den unges ena eller båda föräldrar avlidna har kommunerna inte någon 
möjlighet att begära ersättning från särskilt förordnad vårdnadshavare eller från den unge 
själv. Däremot kan kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd eventuellt komma att 
öka marginellt om det finns orsaker till ekonomiska utlägg som inte täcks av boendet eller 
barnet själv. 

Den grupp som berörs av förändringen är i huvudsak de barn och unga som i dag får 
efterlevandestöd när de har beviljats insats i form av vård eller boende som bekostas av 
kommun. I promemorian uppskattas att det kan röra sig om cirka 140 utbetalningar av 
efterlevandestöd som i dagsläget kan ha rätt till efterlevandestöd men som i och med 
förslaget inte skulle ha rätt, om samma antagande görs om omfattningen av vård- eller 
boende insatser för dem med efterlevandestöd som gäller för de barn som underhållsstöd 
lämnas för. 
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Kommunala självstyrelsen 
Stadsledningskontoret delar bedömningen om att förslaget innebär en inskränkning av 
den kommunala självstyrelsen. Stadsledningskontoret bedömer att det är skäligt med 
tanke på att syftet med den utökade underrättelseskyldigheten för kommunerna är att 
förhindra att det allmänna betalar dubbelt för att säkerställa ett barns eller en ungdoms 
grundläggande behov. Förslaget underlättar dessutom för vårdnadshavaren som annars 
skulle ha ansvaret för att meddela om efterlevandestöd. 

 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör 

 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 9 (11) 
   
   

     Bilaga 1 

Sammanfattning 

I denna promemoria lämnas förslag om att efterlevandestöd inte ska lämnas för barn eller 
unga som får vård eller boende som bekostas av det allmänna, enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade eller som får vård eller boende inom 
socialtjänsten. Förslaget innebär att bestämmelserna motsvarar vad som gäller för 
underhållsstöd till barn och unga i motsvarande situationer. 

Nuvarande bestämmelser för efterlevandestödet när barn och unga får vård- eller 
boendeinsatser som bekostas av det allmänna har inneburit en mer förmånlig tillämpning 
än motsvarande bestämmelser för underhållsstöd. I denna promemoria konstateras att 
denna effekt inte har varit lagstiftarens avsikt och att det inte heller finns skäl till att 
hantera förmånerna på olika sätt i jämförbara situationer. 

För att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska få kännedom om att barnet eller 
den unge får en kommunal insats i form av vård eller boende, föreslås också en 
uppgiftsskyldighet för kommuner när vården eller boendet påbörjas eller avslutas. 

Förslaget väntas medföra endast mindre besparingar för staten, eftersom det är ett 
förhållandevis litet antal barn och unga som dels får efterlevandestöd, dels också får vård 
eller har ett boende som bekostas av stat eller kommun. 

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 
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     Bilaga 2 

Socialdepartementet  s.remissvar@regeringskansliet.se 

Diarienummer  1587/20  Diarienummer s2020/09173 

 

Göteborgs Stads yttrande över remiss från 
Socialdepartementet-Efterlevandestöd för 
barn som får vårdnad eller boende bekostat 
av det allmänna (Ds 2020:27) 
 

Göteborgs Stad tillstyrker förslaget om att justera i socialförsäkringsbalken så att 
efterlevandestöd hanteras som underhållstödet och därmed inte ska lämnas när en 
kommun under en hel kalendermånad beviljar insats för barnet i form av vård eller 
boende enligt LSS eller inom socialtjänsten i övrigt. Ställningstagandet bygger på det i 
promemorian antagna syftet med både efterlevandestödet och underhållsstöd; att dessa 
förmåner ska tillförsäkra barn en viss ekonomisk miniminivå, en långsiktig lägsta rimlig 
levnadsstandard när barnet eller den unge står utan försörjning från sina föräldrar. Dessa 
behov tillgodoses genom ovan nämnda insatser. 

Göteborgs Stad framhåller dock att förslaget kan ge negativa ekonomiska konsekvenser 
för några barn med funktionsnedsättningar och sociala behov, vars föräldrar avlidit, och 
att det ska sättas i relation till de relativt små ekonomiska fördelar som uppstår för staten. 
Göteborgs Stad efterfrågar en djupare barnkonsekvensanalys. 

Göteborgs Stad välkomnar den utredning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 
genomför och som ska utreda efterlevandestödet och andra socialförsäkringsförmåners 
betydelse i samband med att barn och unga får vård eller bor utanför det egna hemmet. 
Utifrån förslag i föreliggande promemoria, om att ta bort efterlevandestödet vid 
boendeinsatser, kan det antas finnas behov av annat ekonomiskt stöd än att som det i 
promemorian står om att bli hänvisad till ekonomiskt bistånd, som ytterst är tänkt som ett 
sista-hands-alternativ. Detta behov skulle kanske till exempel finnas för de barn som har 
långvariga boendeinsatser. Med nuvarande efterlevandestöd finns det istället möjlighet 
för det enskilda barnet att hålla sin egen ekonomi med det stöd som utbetalas direkt till 
barnet på grund av förälderns frånvaro. 

Underrättelse till utbetalande myndigheter 
Göteborgs Stad bedömer att det är rimligt att kommunen enligt förslaget får en 
tillkommande uppgiftsskyldighet gentemot Pensionsmyndigheten när insats om vård eller 
boende till barn med efterlevandestöd påbörjas och avslutas. Göteborgs Stad instämmer i 
promemorians synpunkt om att det underlättar för den enskilde att slippa den 
administration det annars medför, och som nu tillkommer kommunen istället. 

Övergångsbestämmelser 
Göteborgs Stad instämmer i förslaget om ikraftträdande den 1 januari 2022 och anser att 
det kan medföra en lång övergångsfas eftersom det finns barn och unga som idag har 
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beslut om boendeinsatser som sträcker sig över år, en del kommer kanske aldrig att 
beröras. 

De ekonomiska konsekvenserna 
Göteborgs Stad vill framhålla att förslagen i promemorian beräknas innebär en mindre 
besparing för staten på cirka 3,5–5 miljoner kronor per år. Den grupp som berörs av 
förändringen är i huvudsak de barn och unga som i dag får efterlevandestöd när de har 
beviljats insats i form av vård eller boende som bekostas av kommun. 

Eftersom förmånerna inte är skattepliktiga kommer förslagen inte att påverka 
kommunsektorns skatteintäkter. Förslaget ger däremot administrativa uppgifter till 
kommunen, men de beräknas inte generera några nämnvärda kostnader. Uppskattningen i 
promemorian är att förslaget för några barn och unga kan leda till ansökningar om 
ekonomiskt bistånd, vilket eventuellt kan ge kommunen marginellt ökade kostnader. 

Kommunala självstyrelsen 
Göteborgs Stad delar bedömningen om att förslaget innebär en inskränkning av den 
kommunala självstyrelsen. Göteborgs Stad bedömer att det är skäligt med tanke på att 
syftet med den utökade underrättelseskyldigheten för kommunerna är att förhindra att det 
allmänna betalar dubbelt för att säkerställa ett barns eller en ungdoms grundläggande 
behov. Förslaget underlättar dessutom för vårdnadshavaren som annars skulle ha ansvaret 
för att meddela om efterlevandestöd. 

 

GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 
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