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LOs yttrande över promemoria om slopat underhållsstöd 
vid växelvis boende 
 
I promemorian föreslås att underhållsstöd vid växelvis boende slopas. Ef-
tersom föräldrarna vid växelvis boende antas dela kostnaderna för barnen 
lika sker det ingen överföring mellan föräldrarna utan det handlar om en 
överföring från samhället till föräldrarna. Bakgrunden till att detta stöd 
idag utgår vid växelvis boende är i stor utsträckning att man har velat 
stimulera separerade föräldrar att välja denna form av föräldraskap, ge-
nom att ge denna grupp i princip samma möjlighet till stöd som andra 
särlevande föräldrar. 
 
Att växelvis boende har blivit allt vanligare är mycket positivt. Växelvis 
boende är antagligen det bästa sättet för barn att få lika kontakt med båda 
sina separerade föräldrar. Länge ansågs det närmast vara självklart att det 
är kvinnorna som tar hand om barnen vid separationer. Fortfarande idag 
är det ett vanligt synsätt. Med växelvis boende betonas att föräldrarna har 
lika ansvar för sina barn, oavsett kön.  
 
Att möjliggöra för föräldrar att välja växelvis boende är därför en viktig 
jämställdhetsfråga. Förslaget förväntas innebära en besparing på 25 mil-
joner kronor. En liten summa då det sätts i relation till vad samhället har 
att vinna på om fler föräldrar väljer växelvis boende och delat ansvar för 
barnen.  
 
I promemorian börjar man med att slå fast att det är ett stöd som är till för 
barnen – inte för föräldrarna. Men längre fram resonerar man i termer av 
att föräldrarna minsann borde se över sin ekonomi innan de separerar. 
Men om stödet är till för barnens skull, så håller inte det argumentet.  
 
Vi vet att barn till ensamlevande föräldrar är en av de mest utsatta grup-
perna i samhället. Växelvis boende får inte bli en klassfråga.  
Istället för att dra in på stödet bör regeringen överväga hur det ekonomis-
ka skyddet kan förstärkas för ensamlevande föräldrar och deras barn.  
 
 
Stockholm den 27 augusti 2004 
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