
Administrativa enheten 

DELEGATIONSBESLUT 

Dnr SN/2022:80-032  
  2022-02-07  

1/2 
 

 
    Strängnäs kommun 
Nygatan 10 
645 80 Strängnäs 

Tel 0152-291 00 
Fax 0152-290 00  

kommunstyrelsen@strangnas.se 
www.strangnas.se 

Bankgiro 621-6907 

    

 

 

Handläggare 
Tobias Rundström  
0152–331218 

 
  

Beslut enligt delegationsordning för Socialnämnden  
 
Remiss - Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp 
vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen 
 
Socialnämnden beslutar att 
 

1. anta nedanstående yttrande som svar till Socialdepartementet gällande 
remissen Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid 
fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen. 

 
Beslutet har fattats med stöd av punkt 1.5 i Socialnämndens delegationsordning. 

Beskrivning av ärendet 
Riksdagen har i samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2022 
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 denna remiss 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 
också ska få ta del av höjningen föreslås i denna remiss också att det 
minimibelopp som används vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen 
ska höjas med motsvarande 200 kronor per månad för ensamstående och med 
motsvarande 100 kronor per månad för var och en av sammanlevande makar och 
sambor. 
 
Yttrande 
Socialnämnden ser positivt på de föreslagna ändringarna i 
socialförsäkringsbalken samt socialtjänstlagen avseende höjningarna av 
bostadstillägget respektive minimibeloppet och har inga synpunkter att lämna till 
förslagen i remissen.  
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Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.  

Övriga konsekvenser 
Beslutet med för inga övriga konsekvenser.  

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, Remissmissiv, 2022-01-25 
Remiss, Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid 
fastställande av avgifter enlig socialtjänstlagen, 2022-01-25 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
 
 
 
Bodil Mellgren (S) 
Ordförande 
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