
LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

Remissyttrande: Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för
bidragsskyldiga föräldrar (Ds 2017:2)

Gustafsson, Kristian; Ryrstedt, Eva

2017

Document Version:
Förlagets slutgiltiga version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Gustafsson, K., & Ryrstedt, E. (2017). Remissyttrande: Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag
för bidragsskyldiga föräldrar (Ds 2017:2).

Total number of authors:
2

Creative Commons License:
Ospecificerad

General rights
Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors
and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the
legal requirements associated with these rights.
 • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study
or research.
 • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
 • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove
access to the work immediately and investigate your claim.

https://portal.research.lu.se/sv/publications/698af966-cd8a-463a-ae5a-2924eb4e7d9e


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postadress Box 207 221 00  Lund Besöksadress Lilla Gråbrödersgatan 4  Telefon dir 046-222 10 89, växel 046-222 00 00   
Telefax 046- 222 11 61   E-post eva.ryrstedt@jur.lu.se Internet http://www.jur.lu.se   

Jur id iska faku l te tss tyre lsen 
Professor  Eva Ryrs ted t  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remiss: Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt 
grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar (Ds 2017:2) 
S2017/01262/FST 
 
Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över 
rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av 
doktorand Kristian Gustafsson och professor Eva Ryrstedt. 
 
Allmänna och sammanfattande synpunkter 
Promemorian ger en värdefull redogörelse för nuvarande rättsläge.  
 
Överväganden vad avser förslag om ändringar 
Juridiska fakultetsstyrelsen instämmer med de analyser av rättsläget som görs i 
betänkandet. 
 
Att åldersdifferentiera underhållstödet  
Juridiska fakultetsstyrelsen anser att höjningen av underhållsbidraget för barn som 
fyllt 15 år är en positiv förändring. Den farhåga som utredaren har om att ett 
differentierat underhållsstödsbelopp kan ge upphov till en diskussion om att olika 
barn inom systemet är olika mycket värda är enligt Juridiska fakultetsstyrelsen inte 
befogad. Förslaget är motiverat med olika barns olika genomsnittliga månatliga 
kostnader, och inte utifrån deras individuella värde som personer.  
 
Av tabellen på s. 27 framgår att underhållstödet idag inte täcker hälften av barnets 
behov från och med månaden efter att barnet fyllt sju år. Precis som utredaren 
konstaterar är underhållsstödet avsett att vara ett grundskydd och ge barnet en 
rimlig försörjning när ett underhållsbidrag av olika anledningar uteblir från den 
bidragsskyldiga föräldern. Juridiska fakultetsstyrelsen inser att det finns 
administrativa skäl till att inte åldersdifferentiera för varje åldersgrupp som är 
upptagen i tabellen på s. 27. Det kan dock tänkas att berörda barns behov bättre 
tillgodoses genom att ålderdifferentiera i tre ålderssteg: 0-6, 6-15 och 15-äldre. Att 
sänka underhållstödet för barn i åldrarna 0-6 skulle förvisso innebära en försämring 
för de barn som för närvarande får 1 573 per månad i underhållsstöd, men skulle 
samtidigt frigöra medel för att öka stödet för barn i åldrarna 6-15. Juridiska 
fakultetsstyrelsen anser att utredarens motivering till varför stödet inte bör minskas 
för barn mellan 0-6 år kunde vara mer utförlig. För närvarande täcks mer än 
barnets grundbehov av underhållsstödet för barn i åldrarna 0-6. Att minska det 
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skulle inte utesluta att stödet fortsatt innebar ett grundskydd när underhållsbidrag 
från en bidragsskyldig förälder uteblir.  
 
Höjning av grundavdraget för den bidragsskyldige  
Juridiska fakultetsstyrelsen anser, likt utredaren, att förslaget om att höja det 
belopp som den bidragsskyldiga föräldern får förbehålla sig för egna 
levnadskostnader är bra. Förslaget är väl motiverat och torde sannolikt hjälpa 
bidragsskyldiga föräldrar att inte bli överskuldsatta. Det bör dock noteras att 
ökningen inte torde motsvara mer än en indexuppräkning av det nu gällande 
beloppet om 100 000kr. 
 
Höjd inkomstgräns för reducerat underhållsstöd 
Juridiska fakultetsstyrelsen anser precis som utredaren att det kan finnas anledning 
att höja förbehållsbeloppet i det fall det ursprungliga syftet inte uppnås genom 
dagens lagstiftning. Ferieinkomster och andra mindre inkomster ska inte påverka 
underhållstödet. Juridiska fakultetsstyrelsen ställer sig däremot frågande till 
utredarens motivering att barnet ska få ett incitament att ta sig in på 
arbetsmarknaden och utöka sin arbetstid. Det föreligger en risk bestående i att barn 
från ekonomiskt svaga hem behöver arbeta mer än andra barn. Deras skolgång kan 
komma att lida av att de lägger tid och energi på arbete istället för på sina studier. 
Det bör noteras att barnets inkomster kan innebära ett betydelsefullt bidrag till 
familjens försörjning, vilken kan innebära att barnet pressas att arbeta mer än det 
annars skulle gjort. Juridiska fakultetsstyrelsen anser att konsekvenserna för barn 
som påverkas av lagförslaget borde undersökas ytterligare.  
 
 
Enligt delegation 
 
 
 
Kristian Gustafsson  Eva Ryrstedt 
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