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§ 151
Svar på motion (S) om ett kommunalt bostadsbidrag (KS 2019.060)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
 

Ärendebeskrivning
Jaana Tilles (S) väckte 2019-02-11 en motion om att kommunen ska utreda möjligheten att 
införa ett kommunalt bostadsbidrag/bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.

Motionären beskriver att funktionsnedsättning medför större behov vad gäller storlek, 
tillgänglighet och ändamålsenlighet vilket resulterar i högre boendekostnader än vad den 
enskilde mäktar med, även med hjälp av statliga bostadstillägg.
Kommunala bostadstillägg är inte reglerade i lag, utan är ett frivilligt åtagande, som innebär 
ökade kostnader för den kommunala verksamheten i paritet med hur stor målgrupp som 
omfattas och i vilken utsträckning kostnaderna minskas för individen. Utifrån att 
socialförvaltningen tidigare utrett frågan om kommunalt bostadsbidrag för personer med LSS 
och kommunledningskontoret i samband med ärende om revidering av hyressättning sett över 
frågan på nytt, bedöms möjligheten till införande vara utredd.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §108  Svar på motion (S) om ett kommunalt bostadsbidrag
 Svar på motion (S) om kommunalt bostadsbidrag
 Motion (S) om ett kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning
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§ 108
Svar på motion (S) om ett kommunalt bostadsbidrag (KS 2019.060)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
 
Reservationer
Gustav Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Jaana Tilles (S) väckte 2019-02-11 en motion om att kommunen ska utreda möjligheten att 
införa ett kommunalt bostadsbidrag/bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.

Motionären beskriver att funktionsnedsättning medför större behov vad gäller storlek, 
tillgänglighet och ändamålsenlighet vilket resulterar i högre boendekostnader än vad den 
enskilde mäktar med, även med hjälp av statliga bostadstillägg.
Kommunala bostadstillägg är inte reglerade i lag, utan är ett frivilligt åtagande, som innebär 
ökade kostnader för den kommunala verksamheten i paritet med hur stor målgrupp som 
omfattas och i vilken utsträckning kostnaderna minskas för individen. Utifrån att 
socialförvaltningen tidigare utrett frågan om kommunalt bostadsbidrag för personer med LSS 
och kommunledningskontoret i samband med ärende om revidering av hyressättning sett över 
frågan på nytt, bedöms möjligheten till införande vara utredd.

Yrkanden
Gustav Elfström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Ordförande Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande. Parisa Liljestrand (M), ställer Gustav Elfströms (S) yrkande och sitt eget yrkande 
mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Parisa 
Liljestrands (M) yrkande.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (S) om ett kommunalt bostadsbidrag
 Motion (S) om ett kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) om ett kommunalt 
bostadsbidrag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendet i korthet
Jaana Tilles (S) väckte 2019-02-11 en motion om att kommunen ska utreda 
möjligheten att införa ett kommunalt bostadsbidrag/bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning. 
Motionären beskriver att funktionsnedsättning medför större behov vad gäller 
storlek, tillgänglighet och ändamålsenlighet vilket resulterar i högre boendekostnader 
än vad den enskilde mäktar med, även med hjälp av statliga bostadstillägg.
Kommunala bostadstillägg är inte reglerade i lag, utan är ett frivilligt åtagande, som 
innebär ökade kostnader för den kommunala verksamheten i paritet med hur stor 
målgrupp som omfattas och i vilken utsträckning kostnaderna minskas för individen. 
Utifrån att socialförvaltningen tidigare utrett frågan om kommunalt bostadsbidrag för 
personer med LSS och kommunledningskontoret i samband med ärende om 
revidering av hyressättning sett över frågan på nytt, bedöms möjligheten till införande 
vara utredd.

Bakgrund
En del kommuner har infört ett kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsnedsättning (KBF). Denna bidragsform tillkom i slutet av 1960-talet i 
syfte att stimulera personer med framförallt fysiska funktionsnedsättningar att skaffa 
moderna och lättskötta (och därmed kanske något dyrare) bostäder för att på så sätt 
öka förutsättningarna för att klara ett eget boende. KBF finns inte reglerat i lag utan 
är ett frivilligt åtagande för kommunerna.

Personer med sjuk- eller aktivitetsersättning erhåller från Försäkringskassan ett 
statligt bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). Kompensation ges då 
max 93 % av boendekostnaden vid en hyresnivå på max 5 000 kr/månad vilket 
innebär ett bostadstillägg på total max 4 650 kr. En ensamstående person kan ha upp 
till 100 000 kr i sparat kapital utan att det påverkar rätten till bostadstillägg. Idag 
räknas 15 % av förmögenheten som en inkomst som minskar bostadstillägget.

Personer med LSS insatser lever med en funktionsnedsättning som kommer att vara 
livet ut och deras ekonomiska situation är ofta ansträngd. Ersättningsnivåerna 
(aktivitetsersättning eller sjukersättning) ligger i spannet 7 753 - 8 860 kr och 
boendekostnaden utgör en stor del av hushållens utgifter.
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Socialförvaltningen genomförde 2016 en utredning av vilka konsekvenser och 
kostnader som kan uppkomma vid införandet av ett kommunalt bostadstillägg för 
personer med insatsen LSS 9:9. Utredningen visade målgruppens storlek samt ett 
kostnadsexempel utifrån en vald nivå av ersättning.

Revidering hyressättning och förslag till införande av KBF
Under våren föreslog socialnämnden i ett beslut, § 186 2019-12-10, fullmäktige att 
besluta införa ny hyressättningsmodell i enlighet med socialförvaltningens förslag.  
Den föreslagna hyressättningsmodellen är en enhetlig modell som utgår från rådande 
lagstiftning och rättspraxis och där hyressättningen baseras på tre delar; den enskilda 
lägenheten, gemensamma utrymmen och övriga kvaliteter som service, närhet mm.

Kommunledningskontoret tillstyrkte förslag till införande av ny hyresmodell, dock ej 
delen gällande införande av hyrestak. Kommunens totala intäkter ökar med 1 275 450 
kronor vid införande av ny hyresmodell. Kommunledningskontoret förordar att införa 
ett bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning, KBF. Det genomsnittliga 
kommunala bostadstillägget skulle uppgå till 1 181 kr per månad för boende som 
betalar hyra som motsvarar 90 procent av den kostnad som överstiger 
Försäkringskassans fastställda genomsnittliga bostadskostnad i Stockholms län 2020, 
d.v.s. 6 700 kr per månad. Detta motsvarar 283 359 kr per år för de av kommunen 
drivna verksamheterna. Se bilaga 2, Bostadsbidrag för personer med 
funktionsnedsättning, KBF.

Sammantaget bedöms införande av KBF ha utretts och kommunstyrelsen har skickat 
förslag till beslut på remiss till kommunala funktionshinderrådet.

Handlingar

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akt
Socialnämnden



Socía ldernokraterna
FRAMTIDSFARTIËT

Till Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun

Motion om ett kommunalt bostadsbidrag fiir personer med
funktionsnedsättning

Bostad är en social rättighet. Personer med funktionsnedsättning tvingas ofta
ställa högre krav på storleken, tillgängligheten och ändamålsenligheten när det
gäller bostad flor att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Flertalet har
ingen möjlighet att själva välja sin bostad och med det påverka hyran (är i behov
av gruppbostäder, servicebostäder mm.). En hyra på över 7000kr/mån är inte
ovanligt.

Tyvärr finns det alldeles for mångapersoner med funktionsnedsättning som inte
klarar av att betala dagens höga boendekostnader, inte ens med hjälp av statliga
bostadsformåner så som bostadstillägg eller bostadsbidrag från
Försäkringskassan. Många är beroende av sina anhöriga ftir aft fa det mest
basala i tillvaron att gä ihop. Att unna sig det vi andra kanske tar flor självklart
går inte och att leva på samma villkor som andraär enutopi.

Flera kommuner i landet har sedan länge inflort ett kommunalt
bostadsbidrag/bostadstillägg for att möjliggöra ftir personer med
funktionsnedsättning att hitta en passande bostad. Av våra närmaste
grannkommuner har åtminstone Täby och Österåker inflort ett kommunalt
bostadsb i drag for personer med fu nktionsne dsättning.

Därfor foreslår vi

Att man utreder möjligheten att infiira ett kommunalt
bostadsbidrag/bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

11 februari2019

S

J Tilles

i Vallentuna
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