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Remissvar – Promemoria gällande höjt bostadstillägg 
till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande 
av avgifter enligt socialtjänstlagen 

Förslag till beslut 

Socialnämnden i Boden ställer sig positiv till den höjning av bostadstillägg 

för pensionärer och höjt minibelopp vid fastställande av avgifter enligt 

socialtjänstlagende som föreslås i promemorian. 

Beskrivning av ärendet 

Socialdepartementet föreslår i promemorian 2022-01-25 S2022/00537 höjt 

bostadstillägg för pensionärer och höjt minibelopp vid fastställande av 

avgifter enligt socialtjänstlagen.  

Riksdagen har i samband med behandlingen av budgetpropositionen för 

2022 (prop. 2021/22:1 utg.omr. 11) beslutat att anslaget 1:3 Bostadstillägg 

till pensionärer ska ökas med 375 miljoner kronor jämfört med vad som 

föreslås i budgetpropositionen. Förändringen avser en höjning av 

konsumtionsstödet inom bostadstillägget. Utöver den av regeringen 

föreslagna höjningen från och med den 1 januari 2022 ska bostadstillägget 

höjas med 200 kronor i månaden för ogifta och 100 kronor i månaden för 

gifta från och med 1 augusti 2022.  

I promemorian föreslås att konsumtionsstödet inom bostadstillägget ska 

höjas med 200 kronor i månaden för ogifta och 100 kronor i månaden för 

gifta från och med 1 augusti 2022.  

För att de pensionärer som betalar avgifter för insatser enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) också ska få ta del av höjningen föreslås i 

promemorian också att det minimibelopp som används vid fastställande av 

avgifter enligt socialtjänstlagen höjs. 
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Förvaltningens synpunkter 

Den föreslagna förändringen i socialdepartementets promemoria riktats mot 

en grupp i samhället där en stor andel har en svag ekonomisk ställning. Inom 

kommunens äldreomsorg kan vi notera att sammantaget reduceras vård och 

omsorgsavgiften med mellan 20-25% för att säkerställa att brukarna ej 

understiger fastställt minimibelopp. 

Avseende de brukare som av olika anledningar i nuläget ej erhåller 

bostadstillägg men får höjt minimibelopp och därigenom en sänkt vård- och 

omsorgsavgift så kommer kommunens inkomst att minska. Enligt 

beräkningar i promemorian kan denna konsekvens uppgå ca 51 mkr på 

årsbasis för hela kommunsverige. För Bodens kommun skulle detta motsvara 

ca 150 tkr. Vi ser inte anledning till att ifrågasätta promemorians kalkyl. 

Under år 2022 kommer det dock att tillkomma viss utökad administration då 

kommunens avgiftsbeslut till brukare inom äldreomsorgen kommer göras vid 

två tillfällen. 

En ytterligare positiv effekt av förslagen är konsekvenser för jämställdhet. 

Förslagen innebär nationellt att ca 240 000 kvinnor och 95 000 män kommer 

att få en högre disponibel inkomst. Det innebär att förslagen gynnar fler 

kvinnor än män och därmed bidrar till att den ekonomiska jämställdheten 

ökar 
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