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BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst - är en yrkesförening
för landets kommunalt anställda budget- och skuldrådgivare. Föreningen företräder i stort sett
samtliga av landets budget- och skuldrådgivare.

Sammanfattning
Vi instämmer med utredningens delbetänkande och välkomnar de åtgärder som utredningen
föreslår.

Kommentarer
5.1 Tiden till första prövning senareläggs
Förslaget att förlänga tidsperioden från 6 till 12 månader ser vi mycket positivt till på flera sätt.
Initialt vid en separation innan en stabilitet skett kring ekonomin kommer förslaget leda till
lättnader för boföräldern, men även ses som positivt för relationen till den betalningsskyldige
föräldern på längre sikt.. Detta skulle även kunna gynna övergången till underhållsbidrag längre
fram.

Vi ser gärna att det utökade stödet som utredningen föreslår att Försäkringskassan ska ge förnyas
och förtydligas.

5.2 Särskilda skäl för att inte dra in förtydligas
Framför allt ser vi positivt till att särskilda skäl förtydligas. Samarbetssvårigheter och konflikter
mellan separerade föräldrar är inte ovanligt. Det är inte heller ovanligt att underhållsstöd inte
söks eller förnyas just på grund av dessa anledningar. Boföräldern vill inte riskera att konflikter
på nytt blossar upp och väljer därför bort underhållsstödet helt i vissa fall. Detta får naturligtvis
många gånger betydande ekonomiska konsekvenser för familjens ekonomi och inte minst blir
barnen drabbade.

5.3
Gällande särskilda skäl vill vi understryka att det är viktigt att sammanvägning av samtliga skäl
som kan förekomma i det enskilda fallet görs i bedömningen. Det är även viktigt att förstå att
bevis eller underlag inte är enkel att presentera för föräldrar i dessa situationer.

Detsamma gäller när hot och eller våld har förekommit och inte minst ekonomiskt våld. Vi, som
Budget- och skuldrådgivare, vill bekräfta bilden som betänkandet ger av de hjälpsökandes svåra
dilemman i dessa situationer. Vi möter dem alltför ofta och kan se hur dagens
indragningsbestämmelse leder till ett ännu mer utsatt ekonomiskt läge. Det är naivt att tro att
djupa konflikter gällande separationer inte kvarstår efter så kort tid som sex månader eller ett år.
Därför instämmer vi att tiden gällande särskilda skäl utökas till 36 månader och därefter kan
förlängas efter prövning.
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