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Information om BTP (f.d. KBT)
Riksdagen beslutade den 5 maj 1994 om bostadstillägg för pensionärer enligt
proposition 1993/94:173. Se cirkulär 1994:48. Bostadstillägget regleras i Lag
om bostadstillägg till pensionärer (SFS 1994:308).

Boende i flerbäddsrum
I samband med att Socialförsäkringsutskottet behandlade propositionen
enades utskottet om ett tillkännagivande till regeringen om att se över de
ekonomiska förhållandena för boende i flerbäddsrum inom de särskilda
boendeformerna (SfU 1993/94:16). Tillsvidare gäller riksdagens beslut om
rätt till bostadstillägg för bostadskostnad vid boende i en- eller tvåbäddsrum.

KBH
Staten tar inte över det kommunala bostadstillägget till handikappade
(KBH). Detta kommer även fortsättningsvis att vara en kommunal
angelägenhet. Under den fyraåriga övergångsperioden kan försäkringskassan under vissa förutsättningar sköta administrationen av KBH i form av
kompletterande BTP (se nedan). Därefter får kommunerna själva sköta
administrationen av KBH.

Kompletterande BTP
Kommunerna kan under den fyraåriga övergångsperioden besluta om
kompletterande bostadstillägg d v s kommunala regler utöver statens BTP.
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Kommunen skall meddela försäkringskassan när beslut om kompletterande
BTP föreligger. Hur kommunerna praktiskt skall gå till väga i hanteringen av
kompletterande BTP regleras i Förordning om tillämpningen av lagen (1994:308)
om bostadstillägg till pensionärer (SFS 1994:1193, se bilaga 1) samt i kommande
föreskrifter från Riksförsäkringsverket (RFV).
Kort om förordningens §§ 2–5
• Anmälan till försäkringskassan skall innehålla uppgift om procentsatsen
samt beloppsgränserna. Avser inte anmälan samtliga BTP-berättigade
skall kommunen ange under vilka förutsättningar kompletterande BTP
skall utges.
• Anmälan skall ha inkommit till försäkringskassan senast den 30 november
året före utbetalningen skall ske. Inkommer anmälan senare tillämpas
kommunens beslut från och med den andra månaden efter den månad
anmälan inkommit. Om anmälan exempelvis inkommer den 10 december
tillämpas beslutet från och med februari.
• RFV skall senast den 10 varje månad debitera kommunen för
kompletterande BTP som utbetalas samma månad. Betalningen skall vara
RFV tillhanda senast den 18 i utbetalningsmånaden.
• RFV skall årligen publicera belopp till ledning för bedömning av skälig
bostadskostnad och skälig levnadsnivå vid beräkning av särskilt BTP
(SBTP). Nyheten med SBTP, jämfört med SKBT, är att de skäliga normerna
regleras centralt.
Föreskrifter RFV
RFV har skrivit ett förslag till föreskrifter (RFFS) vad gäller tillämpningen av
BTP (se bilaga 2). Dessa preciserar vilka uppgifter kommunen skall lämna till
försäkringskassan. RFV:s styrelse beslutar om föreskrifterna den 22
september. Kort om föreskrifterna samt kommentarer:
• Om en kommun väljer att utge kompletterande BTP upp till ett belopp
som motsvarar kostnaden för en viss bostadsstorlek måste anmälan även
innehålla uppgift om hur många rum och kök som högst skall ligga till
grund för beräkningen av bostadskostnaden.
• Avser inte kommunens anmälan samtliga BTP-berättigade skall anmälan
dessutom innehålla uppgift om vilka boendeformer eller vilka personer
(namn och personnummer) som är berättigade till kompletterande BTP.
Det kan exempelvis vara namn och personnummer på de som idag är
berättigade till KBH.
• Om kompletterande BTP endast skall lämnas till de pensionärer som var
berättigade till KBT vid utgången av december 1994 behöver uppgifter om
boendeform eller person inte lämnas. Kommunen kan alltså besluta att
personer som haft KBT skall få kompletterande BTP medan
nytillkommande personer endast får BTP.

• Betalning av kompletterande BTP från kommunen till RFV skall göras via
autogiro. RFV meddelar härmed att de vill ha kommunens fakturaadress.
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Uppgifterna sänds med post eller fax till:

Riksförsäkringsverket
Pensionsenheten
Att. Kimmo Merivirta
Wallingatan 2
103 51 STOCKHOLM
Fax 08 - 786 94 43

Kostnadsprognoser
Från och med oktober kan RFV göra kostnadsprognoser för olika alternativ
av kompletterande BTP till en kostnad av 10 000 kr per kommun. Förfrågan
ställs till Ingemar Svensson, tfn 08-786 92 54.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Margareta Erman tfn 08772 43 23 och Per Sedigh tfn 08-772 43 09
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