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Remissvar på ” Höjt bostadsbidrag till pensionärer och höjt 

minimibelopp vid fastställande av avgift enligt socialtjänst-

lagen” dnr S2022/00537 

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att besvara remissen i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Älvkarleby kommun har beretts tillfälle att lämna remissvar på ovanstående förslag från 

regeringen. 

Förslaget innebär dels ett förslag med höjt bostadstillägg med 200 kr till 740 kr för den som är 

gift och med 100 kr till 370 kr för den som är ensamstående. 

Vidare föreslås även ett höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt Socialtjänst-

lagen. 

 

Älvkarleby kommun anser att förslagen är angelägna och välmotiverade utifrån den faktiska 

situationen för många pensionärer även i Älvkarleby kommun. Om förslagen genomförs 

kommer de att innebära en bättre ekonomisk situation för en stor grupp pensionärer. Det torde 

även ha positiva kommunalekonomiska effekter för Älvkarleby kommun, vilket ligger i linje 

med andra statliga utvecklingsfrågor. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från tf förvaltningschef T Sjöström, daterad  

2022-02-01. 

 Remiss från Regeringen 
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§ 8. Remiss från Regeringen, höjt bostadstillägg till pensionärer 
och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt 
socialtjänstlagen, dnr S2022/00537 
 

Diarienr 

ON/2022:6.  

 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anse remissen besvarad i enlighet med förvaltningens förslag. 

Omsorgsnämnden föreslår även att begreppen gifta och ogifta är otidsenligt och behöver 

ersättas av bättre begrepp som svarar mot dagens verklighet. 

Sammanfattning av ärendet 

Älvkarleby kommun har beretts tillfälle att lämna remissvar på ovanstående förslag från 

regeringen. 

Förslaget innebär dels ett förslag med höjt bostadstillägg med 200 kr för ogifta och 100 kr för 

gifta från och med 2022-08-01. 

Vidare föreslås även ett höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt Socialtjänst-

lagen. 

 

Älvkarleby kommun anser att förslagen är angelägna och välmotiverade utifrån den faktiska 

situationen för många pensionärer även i Älvkarleby kommun. Om förslagen genomförs 

kommer de att innebära en bättre ekonomisk situation för en stor grupp pensionärer. Det torde 

även ha positiva kommunalekonomiska effekter för Älvkarleby kommun, vilket ligger i linje 

med andra statliga utvecklingsfrågor. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från tf förvaltningschef T Sjöström, daterad 

 2022-02-01. 

 Remiss från Regeringen, dnr S2022/00537. 
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