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Nytt åldersdifferentierat underhållsstöd och
direktåtkomst för Försäkringskassan
(Promemoria 2017-11-10)
Sammanfattning
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) tillstyrker förslaget om en
ytterligare åldersdifferentiering av underhållsstödet, avsnitt 4.1.
ISF tillstyrker förslaget om direktåtkomst för Försäkringskassan till
uppgifter i beskattningsdatabasen, avsnitt 5.1.
ISF anser att båda höjningarna av underhållsstödet bör träda i kraft den 1
januari 2019.
ISF har följande synpunkter på förslagen.

4.1 Differentiering av underhållsstödet
ISF tillstyrker förslaget om ett åldersdifferentierat underhållsstöd i flera
steg. Det är i linje med vad ISF tidigare har framfört i remissvar gällande
Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för
bidragsskyldiga föräldrar (Ds 2017:2). ISF anser att det aktuella förslaget
på ett bättre sätt än nuvarande underhållsstöd och kommande nivåändring
för barn som är 15 år eller äldre, reflekterar barns faktiska kostnader i olika
åldrar.

5.1 Direktåtkomst till uppgifter i
beskattningsdatabasen

ISF1008, v1.3, 2015-11-19

ISF tillstyrker förslaget att Försäkringskassan ska få direktåtkomst till den
bidragsskyldigas inkomstuppgifter. Detta kan förbättra beslutskvaliteten vid
prövning av anstånd och eftergift och även vid skälighetsbedömningar.
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Försäkringskassans tillgång till månadsaktuella inkomstuppgifter skulle
även kunna ge en möjlighet till att den bidragsskyldiga föräldern, som
eventuellt har en lägre aktuell inkomst än den senaste deklarerade
inkomsten, får ett fastställt betalningsbelopp som mer korrekt avspeglar
hens nuvarande ekonomiska situation. Detta förutsätter dock ytterligare
regeländring i socialförsäkringsbalken. ISF föreslår att regeringen
överväger en översyn av reglerna av inkomstunderlaget för
betalningsskyldighet. ISF bedömer att ett fastställande av betalningsbelopp
baserat på aktuella inkomstuppgifter skulle kunna minska risken för att den
bidragsskyldiga föräldern hamnar i en skuldsituation gentemot
Försäkringskassan.

6 Ikraftträdande
ISF ställer sig frågande till att höjningen av underhållsstödet ska ske vid
två olika tidpunkter. Det vore mer rimligt att även ändringen för de äldre
barnen träder ikraft den 1 januari 2019 så att även detta kan ske i
samband med Försäkringskassans årliga omprövning av den
bidragsskyldiga förälderns återbetalningsbelopp.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Maria HemströmHemmingsson. Susanne Fahlén har varit föredragande. I beredningen har
också Elisabeth Rydberg och Catarina Eklundh Ahlgren deltagit. Vid den
slutliga handläggningen har personalansvariga Angela Berthelsen samt
enhetscheferna Erik Janzon, Ola Leijon, Dan Ljungberg och Joakim
Söderberg deltagit.
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