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LOs yttrande över Promemoria om beräkning av 
förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner 
 
LO har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda promemoria från 
Socialdepartementet. Borttagandet av förmögenhetsskatten har, utöver för-
delningspolitiska och intäktsmässiga konsekvenser, inneburit ett haveri för 
uppgiftsinsamling och kunskapen om hur förmögenheterna är fördelade. Nu 
pågår en mödosam uppbyggnad av denna kunskap igen.  
 
Ett område som påverkats är vissa delar av välfärdssystemen som tar hänsyn 
till eventuell förmögenhet för beräkning av rätten till förmåner. Det handlar 
om underhållsstöd, bostadsbidrag, bostadstillägg för pensionärer, äldreför-
sörjningsstöd och bilstöd till personer med funktionshinder men också om 
studiemedel.  
 
Dessa välfärdssystem har det gemensamt att de på olika sätt är behovsprö-
vade. Det är därför viktigt att det vid bedömning av om rätt till respektive 
förmån föreligger ta hänsyn till individens ekonomiska förutsättning som 
helhet. Att enbart se till inkomster skulle inte vara rättvist, utan kapital i 
form av förmögenhet ska också räknas in.  
 
Tydlighet och enkelhet är viktigt för våra välfärdssystems legitimitet men 
också för deras effektivitet. Det är därför bra att det föreslås ett gemensamt 
regelverk för beräkning av förmögenhet som baseras på de tidigare reglerna 
för beräkning av förmögenhet.  
 
Att endast ta fram uppgifter ad hoc är fel väg att gå. De administrativa 
kostnaderna blir omfattande men uppgifterna kommer inte att säga oss något 
om hur förmögenhetsfördelningen utvecklas. LO anser därför att det är 
viktigt att det tas fram uppgifter om förmögenheter för hela befolkningen. 
Dels kan uppgifterna användas exempelvis vid fastställande av förmåner 
men framförallt är det viktigt att veta hur förmögenhetsfördelningen i 
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samhället ser ut. Det är en avgörande kunskap för att kunna följa hur 
klyftorna mellan fattiga och rika utvecklas, inte minst är det en jämställd-
hetsfråga.  
 
En föreslagen förändring jämfört med tidigare är att underhållsstödet inte 
längre ska prövas mot förmögenhet, varken bland föräldrar eller bland barn. 
Skälet är att mycket få berörs. Även om den administrativa kostnaden ter sig 
stor i förhållande till intäkterna är det viktigt att inte rucka på principen att 
även förmögenheter ska räknas in vid behovsprövade förmåner. Dessutom 
finns det en uppenbar risk att personer med förmögenhet kommer att söka 
bidraget i större omfattning än idag när det blir känt att man inte tar hänsyn 
till förmögenhet. Förslaget avvisas därför.  
 
LO delar avslutningsvis regeringens syn på att det sätt som förmögenhets-
skatten beräknades på fortfarande är det bästa sättet att skatta individers 
förmögenhet. Det är bara att beklaga att själva skatten är borttagen.  
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