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A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Socialförsäkring
A.2 Statistikområde
Stöd till barnfamiljer
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
A.4 Ansvarig
Myndighet/organisation: Riksförsäkringsverket
Adress: Adolf Fredriks kyrkogata 8, 103 51 Stockholm
Kontaktperson: Christian Elvhage
Telefon: 08-786 90 00
A.5 Producent
Myndighet/organisation: Riksförsäkringsverket
Adress: Adolf Fredriks kyrkogata 8, 103 51 Stockholm
Kontaktperson: Christian Elvhage
Telefon: 08-786 90 00
A.6 Uppgiftsskyldighet
Ej aktuellt
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100).
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i
personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda
regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken.
A.8 Gallringsföreskrifter
Gallringsföreskrifter gäller enligt Lag (2001:99) om den officiella statistiken och
Förordning om den officiella statistiken (2001:100).
A.9 EU-reglering
Nej
A.10 Syfte och historik
Syftet med produkten är att publicera statistik om underhållsstöd inom området
Stöd till barnfamiljer som Riksförsäkringsverket är officiell statistikmyndighet
för.
Statistiken har tidigare getts ut som publikationen Socialförsäkring, senast för

åren 1997 och 1998. Publikationen har tidigare givits ut under namnet Allmän
Försäkring under åren 1963 − 1988. Allmän Försäkring utgör fortsättningen på
de statistiska publikationerna Allmänna sjukkassor och Folkpensioneringen
m.m. som gavs ut före 1963.
A.11 Statistikanvändning
Statistiken vänder sig till användare inom Riksförsäkringsverket,
Försäkringskassorna, departement, myndigheter, massmedia, forskare och
allmänhet.
Riksförsäkringsverket har sedan 1997 ett statistikråd med representanter från
Arbetsmarknadsverket, Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen, Statistiska
centralbyrån, Premiepensionsmyndigheten, Försäkringskassorna och
forskarvärlden.
A.12 Uppläggning och genomförande
Uppgifter till socialförsäkringsstatistiken och dess delområden hämtas
kontinuerligt från socialförsäkringens administrativa register. Dessa register
innehåller försäkringskassornas beslut och utbetalningar av
socialförsäkringsförmåner. Uppgifterna samlas och bearbetas i ett gemensamt
datalager för statistikproduktion, Store. Datalagret innehåller även
personuppgifter som kommer från RSV, SCB och AMS.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar
Ej aktuellt

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning
Underhållsstöd är ett statligt bidrag som betalas ut av försäkringskassan till barn
vars föräldrar inte bor tillsammans. Stödet syftar till att göra det möjligt för
ensamföräldrar att ge sina barn en rimlig ekonomisk situation.
Underhållsstöd kan betalas ut om:
• den förälder som ska betala underhåll inte gör det
• föräldern betalar ett underhåll som är lägre än ett
fastställt belopp per barn och månad
(se http: www.rfv.se/forsak/famba/uhs/index.htm)
• faderskapet inte är fastställt
• den andre föräldern är avliden och barnet inte får
barnpension enligt lagen om allmän försäkring
• barnet är adopterat av endast en person
Underhållsstöd betalas ut till den förälder som barnet bor och är folkbokfört hos
eller till båda föräldrarna om barnet bor hos dem växelvis. Föräldern måste
också vara vårdnadshavare för barnet, antingen tillsammans med den andre
föräldern eller ensam. Vid växelvis boende behöver endast en av föräldrarna
vara vårdnadshavare för barnet.
1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
1.1.1 Objekt och population

Populationen består av alla personer i Sverige som berörs av underhållsstöd
under 2003.
1.1.2 Variabler
Antal barn, antal bidragsskyldiga föräldrar, antal boföräldrar och belopp
1.1.3 Statistiska mått
Antal, summor
1.1.4 Redovisningsgrupper
Kön, försäkringskassa centralkontorsnivå
1.1.5 Referenstider
Ordinarie månadsutbetalning i december respektive år samt summeringar för
hela året
1.2 Fullständighet
Den officiella statistiken är ett urval av basstatistik.
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Statistiken utgår från registerdata som kontinuerligt samlas in för hela
populationen. Det kan förekomma bortfall av personer eller ärenden samt
partiellt bortfall, men det är litet. Bearbetningsfel kan inte uteslutas.
Eftersläpning av utbetalningar kan förekomma, vilket kan påverka statistiken.
2.2 Osäkerhetskällor
2.2.1 Urval
Statistiken bygger på en totalundersökning.
2.2.2 Ramtäckning
Alla registrerade försäkrade finns i de register som används som källor till
statistiken, undertäckning kan i princip inte förekomma. Risken för övertäckning
är också liten, personer som avlider, byter medborgarskap, etc. avregistreras
inom en månad.
2.2.3 Mätning
Alla uppgifter tas från befintliga register och andra databaser.
2.2.4 Svarsbortfall

2.2.5 Bearbetning
Bearbetningsfel kan inte uteslutas.
2.2.6 Modellantaganden
Ej relevant.
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Ej relevant.
3 Aktualitet
3.1 Frekvens

Grunduppgifter samlas in månadsvis. Den officiella statistiken publiceras
årligen.
3.2 Framställningstid
Den officiella statistiken finns tillgänglig cirka fem månader efter
referensperiodens slut.
3.3 Punktlighet
Den årliga statistiken utkommer normalt mycket punktligt i enlighet med
punkten 3.2.
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Sedan den 1 februari 1997 tillämpas ett nytt stödsystem för de barn vars
föräldrar inte bor tillsammans. Systemet benämns underhållsstöd och ersätter
tidigare bidragsförskott och särskilt bidrag till vissa adoptivbarn.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
Inom Sverige föreligger full jämförbarhet mellan olika grupper eftersom
försäkringskassornas administrativa register är de enda datakällorna.
Jämförbarheten med andra länder är oftast låg då varje land har sitt regelverk för
socialförsäkring.
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Via Internet på www.rfv.se eller via direktkontakt med Riksförsäkringsverkets
statistikenhet.
5.2 Presentation
5.3 Dokumentation
5.4 Tillgång till primärmaterial
Det finns möjlighet att få tillgång till primärdata. Kontakta Statistikenheten eller
www.rfv.se för vidare upplysningar om ansökningsförfarandet.
5.5 Upplysningstjänster
Ytterligare upplysningar om underhållsstöd kan fås på nedanstående ställen
Riksförsäkringsverket:
RFV:s hemsida: www.rfrv.se
telefonnummer: 08 – 786 90 00
e-postadress: lena.ericson@rfv.sfa.se
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