I statsbudgeten för 2018 höjer regeringen barnbidraget och studiebidraget för studerande i främst
gymnasieskolan med 200 kronor. Det är första gången på över 10 år som bidragen höjs. Med
satsningen vill regeringen öka jämlikheten och underlätta den ekonomiska situationen för Sveriges
barnfamiljer.
Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Sveriges ekonomi går fortsatt starkt och har tillsammans med den förda
finanspolitiken lett fram till ett rekordstort reformutrymme inför 2018. Nu väljer den
socialdemokratiskt ledda regeringen att använda delar av utrymmet för att höja
barnbidraget och studiebidraget inom studiehjälpen.
Det går bra för Sverige och vi vill att framgångarna ska komma alla till del. Därför
höjer vi nu barnbidraget och studiebidraget. Genom att investera i barnfamiljer och
deras ekonomiska situation stärker vi jämlikheten och den svenska modellen.
Satsningen innebär att barnbidraget och studiebidraget, som framförallt lämnas till
studerande i gymnasieskolan höjs till 1250 kronor per barn och månad, från dagens
nivå på 1050 kronor. Höjningen föreslås tillämpas från den 1 mars 20181 och ska
även omfatta så kallat förlängt barnbidrag. Senaste gången en höjning genomfördes
var 2006.
Det handlar totalt om 1,3 miljoner familjer i Sverige som får ett höjt barnbidrag eller
studiebidrag.

Höjningen av studiebidraget genomförs genom att höjningen för tiden mars-juni 2018 betalas ut
retroaktivt i juli 2018. Från och med halvårsskiftet 2018 höjs beloppen i de månatliga utbetalningarna.
Studiebidraget betalas ut till ungdomar som fyllt 16 år och maximalt fram till och med vårterminen det
år de fyller 20 år.
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Frågor och svar
När höjdes barnbidraget senast?
År 2006 höjdes beloppet senast, då till 1050 kronor.
Beloppen har höjts enligt nedanstående:
1996

1998

2000

2001

2006

640

750

850

950

1050

Vad är förlängt barnbidrag?
Elever som går i grundskolan, grundsärskolan eller i gymnasiesärskolan kan få
förlängt barnbidrag från Försäkringskassan kvartalet efter att de fyller 16 år. Förlängt
barnbidrag betalas sedan ut så länge barnet slutför utbildning i grundskola eller
motsvarande.

Hur mycket kostar höjningen av barnbidraget?
Ca 3,8 miljarder för 2018 och ca 4,7 miljarder för 2019. Det rör sig alltså om en stor
satsning för att förbättra ekonomin för Sveriges barnfamiljer.

Hur många barn får barnbidrag och vad kostar bidraget totalt?
Barnbidrag betalas under 2017 ut i snitt till 1,83 miljoner barn per månad.
Med nuvarande förslag kommer kostnaden för barnbidrag, förlängt barnbidrag och
flerbarnstillägg tillsammans bli ca 31 miljarder kronor under 2018.

Hur stor andel av barnen lever i ekonomisk utsatthet?
Det enklare svaret är: För många. Sverige ska vara ett jämlikt land, där barn får växa
upp i trygghet i såväl familjelivet som ekonomiskt. Därför väljer vi att höja
barnbidraget.
Mätt med det relativa måttet lever ca 16 procent av barnhushållen i Sverige med låg
ekonomisk standard, definierat som 60 procent under medianinkomsten. Färre
hushåll lever idag långvarigt med låg ekonomisk standard, samtidigt som skillnaderna
mellan olika grupper av hushåll med barn är fortsatt stor. Störst är risken för
ekonomisk utsatthet i ensamståendehushåll framförallt bland ensamstående kvinnor
och i hushåll där föräldrarna är utrikes födda.
Med den här typen av satsningar stärker vi den generella välfärden och minskar
därigenom ojämlikheten. Sverige ska hålla ihop.
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Vilken betydelse har barnbidraget och andra generella stöd för barnhushålls ekonomi?
Det är viktiga stöd. Störst betydelse har de generella bidragen för barnfamiljer för
ensamstående kvinnor med två eller fler barn.
De familjeekonomiska stöden utgörs av belopp som inte är indexerade eller följer
prisutvecklingen, vilket innebär att den disponibla inkomsten för ensamstående med
barn halkar efter i tider där reallönerna ökar. Inkomsterna i dessa hushåll utgörs
nämligen i högre grad av familjeekonomiska stöd.
Därför är det särskilt viktiga att höja barnbidraget i dessa tider. När det går bra för
Sverige ska alla få ta del av framgången. Så bygger vi Sverige starkt.
Varför gör ni inte barnbidraget/studiebidraget behovsprövat?
Behovsprövning av barnbidrag och studiebidrag skulle leda till att barn sorteras efter
familjens inkomster. I stället för att motverka utanförskap och klassklyftor skulle en
sådan lösning skapa nya. Så bygger vi inte ett jämlikt Sverige.
Barnbidraget är ett generellt bidrag och ska så förbli. Det ska betalas ut lika till alla
barn. Det är också viktigt för legitimiteten.
Ett behovsprövat bidrag skulle tappa den legitimitet som ett generellt bidrag har.
Behovsprövade bidrag skulle också leda till ökade administrationskostnader. I rent
ekonomiska termer skulle också risken för marginaleffekter och därigenom ett
minskat arbetsutbud öka. Arbetsmarknaden skulle alltså skadas.
Det finns andra familjeekonomiska stöd med syftet att särskilt stödja ekonomisk
utsatta familjer och som är behovsprövade såsom bostadsbidraget, där hushållets
inkomster är avgörande för rätten till ersättning.

Framtidsinvesteringar i samhällsbygget – inte skattesänkningar och
nedskärningar
Regeringen har konsekvent i tre år satt ansvarsfulla investeringar i samhällsbygget före orättvisa
skattesänkningar. Det har gett resultat. Nu ska Sveriges framgångar komma alla till del, i hela
landet. Alla som kan jobba ska jobba. Klimatomställningen ska fortsätta och Sverige ska bli
världens första fossilfria välfärdsnation. Skolan ska vara jämlik så att alla elever kan lära sig mer.
Sjukvården och omsorgen ska vara bra och finnas där när du behöver den. Välfärden ska
framtidssäkras. Sverige ska hålla ihop.
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