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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Sara Eriksson 

SOCIALNÄMNDEN 
2021-12-08 

Utvidgning av målgrupp för kommunalt 
bostadsbidrag för personer med 
funktionsnedsättning 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att anse uppdraget till socialchef om att utreda 
förutsättningarna för att vidga målgruppen för kommunalt bostadsbidrag för 
personer med funktionsnedsättning som återrapporterat i enlighet med 
föreliggande tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 

Täbyalliansen gav den 19 maj 2021 (§ 60) socialchefen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att vidga målgruppen för personer med kommunalt 
bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i Täby.  

Syftet med kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i 
Täby kommun är att det ska komplettera statliga förmåner som avser bidrag till 
bostadskostnad och på så sätt förhindra att den enskilde behöver ansöka om 
försörjningsstöd.  

Då det från statligt håll under året har aviserats flera förändringar som syftar till 
att förbättra ekonomin för personer med funktionsnedsättning bedöms det inte 
vara lämpligt att utvidga målgruppen för kommunalt bostadstillägg. Detta då det 
finns en risk att kommunens åtgärder överlappar de statliga åtgärderna. De 
statliga förändringarna innebär att inkomsten ska höjas för personer med 
funktionsnedsättning. Detta ska ske dels genom sänkning av skatten på inkomst 
för gruppen och dels genom höjning av bostadstillägg som är möjligt att få för 
gruppen.  
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Ärendet 

Bakgrund  
Täby kommun har infört ett kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning (KBF). Målgruppen är personer som har beslut om bostad 
enligt 9 § 9 p. lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Syftet med KBF är att komplettera det statliga bostadstillägget och på så 
sätt förhindra att den enskilde behöver ansöka om försörjningsstöd. Reglerna för 
KBF justerades den 15 maj 2019 genom att taket för KBF togs bort och genom att 
målgruppen utökades med brukare som bor i särskilt anpassad bostad enligt 9 § 9 
p. LSS. 

Täbyalliansen gav den 19 maj 2021 (§ 60) socialchefen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att vidga målgruppen för personer med kommunalt 
bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i Täby. Målsättningen är 
att underlätta för andra personer än de som bor i bostad med särskild service 
enligt 9 § 9 p. LSS att kunna få och behålla en bostad som är lämplig med hänsyn 
till funktionsnedsättningarna. 

Bostad och inkomst för personer med funktionsnedsättning 
Personer med funktionsnedsättning som inte har möjlighet att ha ett arbete får 
oftast sina inkomster via statlig aktivitets- eller sjukersättning. Som komplement 
till inkomsten finns statligt bostadstillägg som kompenserar en viss del av den 
enskildes boendekostnad. Detta bidrag förutsätter en låg inkomst och tar hänsyn 
till förekomst av förmögenhet. För de personer i Täby som har insatsen bostad 
med särskild service eller annan anpassad bostad enligt 9 § 9 p. LSS tillkommer 
möjligheten att få kommunalt bostadstillägg.  

Personer med funktionsnedsättning som inte har insatsen 9 § 9 p. LSS beviljad 
bor i ordinärt (eget) boende eller i ett fåtal fall i annan särskild boendeform. Det 
ordinära boendet kan utgöras av egen hyrd bostad, egen ägd bostad, eller delad 
bostad. Det är relativt vanligt förekommande att unga vuxna, ofta med daglig 
verksamhet, bor kvar några år i föräldrahemmet. För dessa personer gäller den 
ordinarie bostadsmarknadens förutsättningar.  

Variationen inom gruppen är stor både vad gäller inkomster och tillgång till 
bostad. Personer med funktionsnedsättning kan ha insatser både från LSS och 
från socialtjänstlagen (SoL).  
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Aviserade förändringar från staten 
Nyligen har flera åtgärder presenterats eller utretts från statligt håll, var syfte är 
att förbättra ekonomin för personer med funktionsnedsättning. Det gäller 
påverkan både på enskildas inkomster och utgifter. Det finns en samstämmig 
uppfattning om att personer med funktionsnedsättning, som inte bedöms stå till 
arbetsmarknadens förfogande, ska ha strukturella möjligheter att ha en ordnad 
ekonomi som möjliggör självständighet.  

Några av förändringarna är: 

- Regeringen aviserar bostadstillägg med ett höjt tak1, vilket gör att statligt 
bostadstillägg för högre hyror än tidigare kommer att kunna utges. Taket 
höjs från 5 600 kr till 7 500 kr. Denna förändring kommer att gälla från 
och med 2022 förutsatt att regeringens budget beslutas. 

- Regeringen aviserar höjd garantinivå i aktivitets- och sjukersättningen2 
vilket innebär en förbättrad inkomst på drygt 1 000 kr per månad för den 
enskilde. Denna förändring kommer att gälla från och med 2022 förutsatt 
att regeringens budget beslutas. Utöver detta har regeringen aviserat att 
den vill utreda möjligheten att indexera ersättningen så att den följer 
löneutvecklingen, vilket inte är fallet idag. 

- Ett betänkande3 efter en statlig utredning har lämnats till regeringen som 
innehåller förslag som ska leda till att den enskilde med bostad med 
särskild service enligt LSS inte ska drabbas av merkostnader för sitt 
boende på grund av funktionsnedsättningen. Detta skulle ske genom en 
merkostnadsersättning för målgruppen. Det finns även andra förslag i 
betänkandet som syftar till att vidare ge förutsättningar för likvärdighet 
vad gäller ekonomi för målgruppen. Förslagen kan tidigast träda i 
kraft 2023.  

Förändringarna kan nå delvis olika målgrupper bland personer med 
funktionsnedsättning, men de två förstnämnda kommer att nå en bred spridning 
till enskilde både inom och utanför LSS personkrets.  

Med tanke på att några av dessa förändringar kan komma att införas redan under 
2022 är det lämpligt att Täby kommun avvaktar med att införa ytterligare 

 
1 Budgetpropositionen för 2022, prop. 2021/22:1 
2 Budgetpropositionen för 2022, prop. 2021/22:1 
3 SOU 2021:14 Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna 
enligt LSS 
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ekonomiska, kompensatoriska åtgärder som riskerar att överlappa de statliga 
åtgärderna.  

Ekonomiska överväganden 

Förslaget innebär ingen ekonomisk påverkan för socialnämndens del. Om staten 
förbättrar den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning 
kommer det framöver att kunna leda till att nämndens kostnader för kommunalt 
bostadsbidrag minskar. 

Claes Lagergren 
Socialchef 

Camilla Vass 
Avdelningschef 

Bilagor 

- Uppdrag till socialchef gällande kommunalt bostadsbidrag för personer 
med funktionsnedsättning i Täby, 2021-05-19 (§ 60)
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