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Nya regler för KBT, SKBT samt nytt pensionstillskott
Det blir inget förstatligande av KBT under 1993. Den principiellt viktigaste förändringen
som KBT-utredningen föreslog förverkligas alltså inte nu. Regeringens avsikt är i stället att
genomföra förstatligandet fr o m 1995. Härmed har Kommunförbundet fått gehör för
ståndpunkten att bostadsstödet skall vara en statlig angelägenhet.
För 1993 föreslås nu mer generösa bidragsregler inom ramen för nuvarande system med
blandad kommunal och statlig finansiering.
Regeringens förslag
Regeringen har beslutat (proposition 1992/93:134) att föreslå riksdagen att ändra reglerna
för KBT fr o m den 1 mars 1993 samt att höja pensionstillskottet fr o m den 1 januari 1993.
I korthet innehåller propositionen följande förslag.
* Det grundbelopp som den enskilde betalar av den månatliga bostadskostnaden, det s k
golvet, höjs från 80 kr till 150 kr. Den övre bostadskostnadsgränsen - taket - höjs från 1 900 kr
för ogifta och 2 050 kr för makar till ett enhetligt belopp på 2 800 kr.
* Mellan golv och tak skall kommunen för att erhålla statsbidrag ersätta minst 85%. För
ersättning som lämnas över 95% av bostadskostnaden utgår inget statsbidrag.
* Kommuner som i dag lämnar KBT inom intervallet 85-95% förhindras att sänka nuvarande
andel av bostadskostnaden som ersätts inom intervallet mellan golv och tak.
* KBT-avtrappningen på den del av årsinkomsten som, utöver folkpension och
pensionstillskott, överstiger 750 kr för gift och 1 000 kr för annan men inte överstiger 1,5
basbelopp föreslås vara 35%. För årsinkomster över 1,5 basbelopp höjs avtrappningen till
40%.
* KBT betalas ut till boende på alla särskilda boendeformer dvs även på ålderdomshem och
sjukhem. Förutsättningen för att statsbidrag skall utgå är att KBT:t inte täcker
bostadskostnader som utgör en del av en avgift som endast grundas på pensionärens
inkomst.
* En kommun skall erhålla statsbidrag med 70% av kommunens kostnader för KBT inom
den statsbidragsberättigade delen fr o m den 1 mars 1993.
* Staten står för hela SKBT-kostnaden.

* Under januari och februari månader 1993 svarar staten för hela kostnaden för KBT och
SKBT inom ramen för år 1992 gällande regler.
* Pensionstillskottet höjs med 1,5 procentenheter (AFL 1 kap, 6 §). För folkpensionärer höjs
pensionstillskottet till 55,5% och för förtidspensionärer till 105,5%.
Finansiering
Procentsatsen för statsbidraget är så beräknad att statsbidraget motsvarar statens kostnader
för KBT enligt nu gällande regler, återläggning av de 4 860 miljoner kr som tidigare lyfts av
kommunerna samt 200 miljoner kr som satts av till de sämst ställda pensionärerna.
Kommunernas kostnader anses av staten motsvara det nuvarande regelsystemet samt
ytterligare 600 miljoner kr som tas från den potentiella avgiftshöjningen på sjukhemmen.
Enligt Socialdepartementets beräkningar avseende förslaget och Kommunförbundets
beräkningar avseende 1992 gäller följande (framgår ej av propositionen).
(Milj kronor)
KBT enligt propositionens förslag -93

9 460 Statens bidrag -93
6 770 Kommunernas obligatoriska kostnad -93 1)
2 690 Frivilliga överregler -93
250 Kommunernas totalkostnad -93 för
KBT
2 940 Reducering av överregler från -92 ²)
1 770
Reducering av SKBT från -92
100 1 870 Att finansiera
1 070
Beräknad potentiell avgiftshöjning på
på sjukhem -93
470

600 Återstår att finansiera

1) Kostnader inom ramen för tvingande
statsbidragsregler.
2) Minskade kommunala kostnader för KBT utöver
statligt tvingande regler till följd av
att den statliga nivån höjs.
Socialdepartementet menar att kostnadsökningen för kommunerna på 470 miljoner kr 1993
motsvaras av den prognostiserade kostnadsökningen 1993 med 1992 års regler. Därmed är,
enligt regeringen, förslaget finansierat!
Observera att reduceringen av överreglerna med 1,77 miljarder kr slår olika mellan
kommunerna beroende på hur de kommunala KBT-reglerna ser ut i dag.
Av de 500 milj kr som staten avsatt till förbättring av de sämst ställda pensionärernas
ekonomi avsätts alltså 200 milj kr till förbättring av KBT-systemet och 300 milj kr går till
höjning av pensionstillskotten.
Kommunalt bostadstillägg till handikappade (KBH)
Kommunalt bostadstillägg till handikappade (KBH) utges i vissa kommuner till personer
med handikapp eller till hushåll med en handikappad medlem. Drygt en tredjedel av
landets kommuner har sådana regler.
I utredningen om statligt bostadsstöd till pensionärer (SOU 1992:21) behandlades även
frågan om KBH och bostadskostnader över KBT-taket. Utredningens förslag innehöll en
bestämmelse om att de av regeringen bestämda högsta beloppen för bostadsbidrag skulle
överskridas i vissa fall.

Eftersom regeringens förslag innebär att ett statligt övertagande av bostadsstödet till
pensionärer inte genomförs fr o m 1993 kan behovet av KBH komma att kvarstå i avvaktan
på ett aviserat förstatligande 1995.
Särskilt kommunalt bostadstillägg (SKBT) samt socialbidragsnorm i kommunen 1993
Särskilt kommunalt bostadstillägg (SKBT) har sedan 1991-01-01 utgetts till pensionär som är
berättigad till kommunalt bostadstillägg till folkpension (KBT) och som på grund av
storleken på sin pension och utgifterna för bostaden inte når upp till socialbidragsnorm.
Lagen om SKBT som från början var tidsbegränsad, gavs förlängd giltighetstid till 1992-1231. Enligt förslag i proposition 1992/93:116 förlängs lagens giltighetstid till utgången av
1993.
Med anledning av ovannämnda förslag påminner Riksförsäkringsverket om kommunernas
skyldighet att underrätta försäkringskassan när nya beslut fattas ifråga om kommunens
socialbidragsnormer. Beslut om ändringar som gäller fr o m 1993-01-01 ifråga om
kommunens socialbidragsnormer lämnas till försäkringskassan senast 1992-12-04 framhåller
Riksförsäkringsverket. (Se bilagt brev.)
Ytterligare information
Vi återkommer under vecka 48 med ytterligare information om de förestående
förändringarna avseende avgifter och regler för KBT på de särskilda boendeformerna. Vi
hoppas då även ha ett besked om vid vilken tidpunkt riksdagen vill genomföra de nya
avgiftsreglerna.
Frågor med anledning av cirkuläret besvaras av Gert Alaby, 08 - 772 41 65, Per Sedigh, 08 772 43 09, Bernt Öberg (under november månad), 08
- 772 43 21 eller Leif Nordström, 08 - 772 43 11.
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