
 
YTTRANDE 

Kommunstyrelsen 
 

Datum 
2022-02-02 

Diarienummer 
«Databas» «Diarienr» 

Till 

Socialdepartementet 

Ert diarienummer 
(S2022/00537) 

 

 
Kommunstyrelsen 
kommun@kungsbacka.se 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande över Socialdepartementets remiss av promemorian Höjt bostadstillägg till 
pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt 
socialtjänstlagen (S2022/00537) 

Sammanfattande inställning 
Kommunen anser att den svarstid om tre veckor som lämnats av Socialdepartementet för besvarandet 
av remissen är otillräcklig för att kommunen ska hinna bereda ärendet och avge ett svar.  

Kommunen vill framhålla att även om remissen är relativt kort till sitt omfång finns det inte någon 
möjlighet för samtliga berörda förvaltningar och nämnder att inom angiven svarstid på ett tillräckligt 
sätt hinna analysera förslagets konsekvenser för kommunen och få fram ett svar som kan behandlas av 
de politiska instanserna.  

Kommunen vill också framhålla att finansieringsprincipen är en grundläggande princip för de 
ekonomiska relationerna mellan staten och kommunerna. Syftet med principen är att kommuner inte 
ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet till följd av statliga beslut. Utredningens 
förslag kommer att påverka kommunens möjligheter till avgiftsuttag och leda till minskade intäkter för 
kommunen. Det är emellertid osäkert i vilken utsträckning då utredningens beräkningar enligt 
utredaren ska betraktas med viss osäkerhet och då kommunen inte givits tillräcklig tid att analysera 
förslagets konsekvenser för kommunen.  

Kommunen vill understryka att syftet med remissförfarandet i regeringsärenden handlar om säkra 
kvaliteten, rättssäkerheten och det kommunala självstyret. En hantering likt den av föreliggande remiss 
inte bara urholkar det kommunala självstyret, det riskerar också att skapa en praxis för kommande 
remisser där kommunerna inte ges tillräcklig tid att analysera de förslag som regeringen lägger fram 
vilket i slutändan riskerar att leda till en lagstiftning som inte håller tillräcklig kvalitet. 

 
Kungsbacka kommun 
 

Lisa Andersson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Patrik Johansson 
Kommunsekreterare 
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ORDFÖRANDEBESLUT 

 
Svar på Socialdepartementets remiss av promemorian Höjt bostadstillägg till 
pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt 
socialtjänstlagen (S2022/00537) 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-02-02, och översänder det som sitt svar till 
Socialdepartementet.  

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Kommunstyrelsens delegeringsförteckning: punkt 2.1.1,  
2022-01-25, § 7. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har givits tillfälle att yttrande sig över Socialdepartementets remiss av 
promemorian Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter 
enligt socialtjänstlagen (S2022/00537). Riksdagen beslutade i samband med behandlingen av 
budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1 utg.omr. 11) att anslaget 1:3 Bostadstillägg till 
pensionärer skulle ökas med 375 miljoner kronor jämfört med vad som föreslogs i 
budgetpropositionen.  

I promemorian lämnas med anledning av detta nu förslag att konsumtionsstödet inom bostadstillägget 
ska höjas med 200 kronor i månaden, från 540 kronor till 740 kronor, för ogifta och 100 kronor i 
månaden, från 270 kronor till 370 kronor, 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 
lämnas det också förlag i promemorian om att det minimibelopp som används vid fastställande av 
avgifter enligt socialtjänstlagen ska höjas från en tolftedel av 1,4044 prisbasbelopp till en tolftedel av 
1,4541 prisbasbelopp för ensamstående och från en tolftedel av 1,1694 prisbasbelopp till en tolftedel 
av 1,1942 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor. Höjningen motsvarar 
höjningen av konsumtionsstödet i bostadstillägget, det vill säga 200 kronor per månad för 
ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och sambor. 

Utredaren bedömer att förslaget om höjt konsumtionsstöd inom bostadstillägget kommer innebära att 
personer som har fyllt 65 år och som enligt gällande regler har bostadstillägg kommer att få ett högre 
bostadstillägg oavsett vilken bostadskostnad de har och att det kan tillkomma personer som får rätt till 
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bostadstillägg, men som med gällande regler inte har rätt till det samt att den disponibla inkomsten 
höjs för cirka 350 000 pensionärer. 

Vidare bedömer utredaren att höjningen av bostadstillägget gör det möjligt för kommuner att ta ut 
högre avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453). Men när minimibeloppet samtidigt höjs 
leder det till att kommunernas utrymme för att ta ut avgifter av personer med bostadstillägg minskar i 
ungefär motsvarande utsträckning. För personer som inte har bostadstillägg kommer höjningen av 
minimibeloppet i vissa fall att generera en minskning i den avgift som kommuner kan ta ut. 
Sammantaget leder förslagen till att kommunernas intäkter minskar med cirka 20 miljoner kronor 2022 
och med 51 miljoner kronor 2023. Vidare kommer kommunernas kostnader för försörjningsstöd att 
minska med cirka 1 miljoner kronor 2022 och 4 miljoner kronor 2023. Totalt medför detta att 
nettoeffekten för kommunerna blir en minskning med 19 miljoner kronor 2022 och 47 miljoner kronor 
2023. Alla dessa skattningar ska betraktas med viss osäkerhet då det är relativt låga summor. 

Socialdepartementet översände promemorian till Kungsbacka kommun den 25 januari 2022. Samtidigt 
har departementet angivit i sitt följebrev till remissen att remissvaren ska ha kommit in till 
Socialdepartementet senast den 15 februari 2022, alltså tre veckor efter det att remissen skickats ut. 
Denna korta svarstid innebär att kommunen inte på ett tillräckligt sätt hinner bereda ärendet varken på 
tjänstemannanivå eller på politisk nivå för att kunna lämna ett svar över remissens innehåll. 

Kommunen kan emellertid konstatera att utredningens förslag kommer att påverka kommunens 
möjligheter till avgiftsuttag och leda till minskade intäkter för kommunen. Det är emellertid osäkert i 
vilken utsträckning då utredaren angett att utredningens beräkningar ska betraktas med viss osäkerhet 
och då kommunen som tidigare nämnts inte givits tillräcklig tid att analysera förslagets konsekvenser 
för kommunen.  

Beslutsunderlag 
Yttrande, 2022-02-02 
Promemorian Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter 
enligt socialtjänstlagen (S2022/00537) 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 

 

 

Lisa Andersson  

Kommunstyrelsens ordförande 
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