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1 Inledning  

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2018 (KS/2017:778, § 128) att personer som 

bor i bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad enligt lag (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller som är under 65 år och har beslut 

om särskilt boende enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) ska ha möjlighet att 

ansöka om ett kommunalt bostadstillägg (KBT) i syfte att uppnå goda levnadsvillkor. 

Bostad med särskild service kan vara i grupp- eller servicebostad.  

1.1 Bakgrund 

Många personer med omfattande funktionsnedsättning tillbringar en stor del av sin dag i 

det egna hemmet. Att ha en bra bostad blir därför mycket betydelsefullt. Bostadsbrist och 

det faktum att många boendeformer är dyra skapar hinder för personer med 

funktionsnedsättning att flytta till egen bostad.  

LSS har som mål att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. Lagen ska främja 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som den 

omfattar. I det ingår bland annat möjligheten att ha ett eget hem. Enligt SoL är insatsen 

bostad med särskild service en rättighet för individer som inte själva kan tillgodose sina 

behov. I proposition 1999/93:159 framhålls att ingen annan faktor kan sägas ha så stor 

betydelse för känslan av den egna integriteten som den egna bostaden. Kommuner får 

med stöd av 2 kap 6 § Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) lämna enskilda 

hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en 

permanent bostad.  

Kommunstyrelsen är den nämnd som ansvarar för verksamhet inom socialtjänsten och 

som ska fastställa regler1 för kommunalt bostadstillägg (KBT). 

1.2 Syfte 

Kommunalt bostadstillägg (KBT) syftar till att underlätta för personer med 

funktionsnedsättning att få en ändamålsenlig bostad som är lämplig utifrån individens 

behov.  

Syftet med reglerna för KBT är att förtydliga de förutsättningar som krävs för att få KBT 

och de ska vara förvaltningens stöd för att fatta beslut i dessa ärenden. 

2 Statligt bostadstillägg 

Statligt bostadstillägg är pengar en person kan få utöver sin aktivitets- eller 

sjukersättning om hen har kostnader för sitt boende. Ansökan görs hos 

                                                           
1 1 Riktlinjer för Tranemo kommuns styrdokument KS/2014:225, ”Regler sätter exakta gränser för verksamhetens 

handlande” s. 7 och beslut fattas av kommunstyrelsen eller annan nämnd. 
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Försäkringskassan2. Har personen ålderspension administreras tillägget av 

Pensionsmyndigheten3. 

Regeringen beslutade i budget 2018 att det statliga bostadstillägget skulle höjas från 1 

januari 2018. I korthet innebar det att maxgränsen för en boendekostnad man kan få 

ersättning för höjdes från 5 000 kr till 5 600 kr4.  

3 Kommunalt bostadstillägg (KBT) 

KBT är individuellt och utgår från personens behov av, och förutsättningar för, att få en 

god bostad. Eftersom det länge varit brist på fullvärdiga, anpassade bostäder i 

kommunen ger modellen möjlighet att verkställa fler beslut om boende, trots att 

nybyggnationer och renoveringar ger högre hyror. Modellen ska garantera att alla har en 

miniminivå kvar att leva på och en god bostad som främjar ett självständigt liv. 

4 Regler för kommunalt bostadstillägg 

4.1 Vem kan beviljas KBT? 

Kommunalt bostadstillägg är till för dig som har en funktionsnedsättning och bor i 

särskilt boende. Du som ansöker ska vara folkbokförd i Tranemo kommun och ha beslut 

om bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad enligt LSS eller vara under 

65 år och ha beslut om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL. Du måste ha sökt och fått 

beslut om bostadstillägg från Försäkringskassan innan du kan söka KBT.  

 

Om du uppfyller kraven ovan och har en så hög hyra att du inte når upp till det så 

kallade förbehållsbeloppet har du möjlighet att få kommunalt bostadstillägg. 

Du har möjlighet att få KBT under den tid som insatsen är verkställd samt under tid för 

uppsägning av hyreskontrakt.  

 

4.2 Beräkning av KBT 

Vid beräkning av kommunalt bostadstillägg jämförs den boendes inkomster med 

förbehållsbeloppet (det vill säga boendekostnad samt av det Socialstyrelsen beslutade 

minimibeloppet ”normal levnadsstandard”). Om inkomsterna är lägre än 

förbehållsbeloppet täcker det kommunala bostadstillägget skillnaden.  

                                                           
2 https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/aktivitetsersattning-och-

sjukersattning/bostadstillagg 
3 https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/mer-fakta-om-bostadstillagg 
4 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/bostadstillagget-hojs-for-290-000-pensionarer/ och 

https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/nyheter/hojd-bostadstillagg-och-

aldreforsorjningsstod-2018 

 

 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/aktivitetsersattning-och-sjukersattning/bostadstillagg
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/aktivitetsersattning-och-sjukersattning/bostadstillagg
https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/mer-fakta-om-bostadstillagg
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/bostadstillagget-hojs-for-290-000-pensionarer/
https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/nyheter/hojd-bostadstillagg-och-aldreforsorjningsstod-2018
https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/nyheter/hojd-bostadstillagg-och-aldreforsorjningsstod-2018
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Inkomst – förbehållsbelopp (boendekostnad + minimibelopp) = möjligt kommunalt 

bostadstillägg 

4.3 Boende och hyra 

Ditt boende ska vara beviljat av och verkställt via Tranemo kommun. Bostaden ska vara 

anpassad och ändamålsenlig med hänsyn till ditt behov. Oavsett om hyran debiteras i 

förskott, för innevarande månad, eller i efterskott beslutas KBT för den månad hyran 

avser. 

Det belopp som står på hyresavin är den kostnad som ligger till grund för KBT. Till 

bostadskostnad räknas hyra inklusive uppvärmning och vatten. Extra, frivilliga tillägg, 

såsom förråd eller kabel-TV eller p-plats/garage, räknas inte med i hyreskostnaden.  

Hushållsel för enskilda ingår inte i underlaget för KBT. För hushållsel som är inkluderad 

i hyreskostnaden och som inte särredovisas av hyresvärden görs ett schablonavdrag 

enligt Pensionsmyndighetens föreskrift (PFS 2014:11) om uppskattning av kostnader för en 

bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad. Aktuellt 

belopp (2019) är 6,59 kronor per kvadratmeter bostadsyta och månad. 

4.3.1 Sammanboende och hyra 

Om den sökande är sammanboende/har inneboende delas hyran med två, detta oavsett 

om den andra parten har beslut om LSS-bostad eller ej. Bägge behöver inte vara 

folkbokförda på samma adress för att de ska räknas som sammanboende.  

4.3.2 Lämna in underlag 

Om den sökande har en annan hyresvärd än kommunen ska hyresavi och annat 

erforderligt underlag lämnas till kommunen i samband med ansökan och löpande för 

varje kommande år.  

4.4 Förstagångsansökan och ansökan därefter 

Beslut om KBT fattas med stöd av 2 kap 6 § lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter och gäller för maximalt ett år i taget (kalenderår). 

 

KBT kan vid förstagångasansökan beviljas från och med den månad som ansökan har 

lämnats in till kommunen. En ny ansökan måste därefter lämnas in varje år, senast den 31 

mars för att ersättning ska kunna beviljas retroaktivt från och med 1 januari. Lämnas 

ansökan in efter den 31 mars beviljas ersättning från och med ansökningsmånaden. 

 

Till ansökan ska följande uppgifter lämnas: 

• aktuell inkomst 

• kopia av deklaration från föregående år 

• aktuell boendekostnad  

• beslut om bostadstillägg och, eventuellt, särskilt bostadstillägg från 

försäkringskassan. 
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4.5 Årsinkomst 

Det är den beräknade årsinkomsten, som den enskilde kan antas få under det närmaste 

året som ska ligga till grund för inkomstberäkningen. Den sökande är skyldig att 

redovisa kopia av deklaration från föregående år. 

Med årsinkomst avses alla inkomster av tjänst, näringsverksamhet och kapitalinkomster 

som är skattepliktiga. Som inkomst räknas även vissa ersättningar såsom 

föräldrapenning, sjukpenning, sjuk- eller aktivitetspenning, pension, aktivitetsstöd, 

arbetslöshetsersättning, livränta och avtalsgruppförsäkring.  

Vissa skattefria ersättningar räknas inte som inkomst. Det är exempelvis barnbidrag, 

underhållsstöd, försörjningsstöd, äldreförsörjningsstöd, handikappersättning, 

assistansersättning och den skattefria delen av vårdbidraget.  

4.5.1 Sammanboende och årsinkomst 

Årsinkomsten för makar eller sammanboende räknas samman. Sökande tillgodoräknas 

då halva beloppet som sin inkomst vid bedömning av rätten till KBT.  

4.6 Förmögenhet 

Om personen har en förmögenhet som överstiger 100 000 kronor räknas 15 % av den 

överstigande delen som inkomst. För gifta/sammanboende gäller 15 % på belopp som 

överstiger 200 000 kr.  

Den sökande är skyldig att redovisa uppgifter om förmögenhet genom att redovisa kopia 

av årsbesked om tillgångar samt kopia på deklaration vid ansökan om KBT. 

4.7 Gifta och sammanboende 

Sambor likställs med gifta när det gäller KBT. Om personen är gift eller sammanboende 

ska bådas inkomster och förmögenheter räknas med och kostnaden för boendet delas lika 

mellan dem. Även minimibelopp att ha kvar påverkas, enligt Socialstyrelsens årligen 

fastställda belopp för avgiftsberäkning. 

4.8 Minimibelopp 

Socialstyrelsen fastställer varje år ett minimibelopp som anger vad person bör ha kvar att 

leva på efter att hyra och eventuella avgifter är betalda. För personer under 61 år har 

Tranemo kommun valt att göra en uppräkning av minimibeloppet med 10 % om det 

finns hemmavarande barn5. 

Minimibeloppet för år 2019 är 5 249,08 kronor per månad om du är ensamboende och 

4 435,32 kronor per månad om du är gift eller sammanboende. 

                                                           
5 Se Regler för taxor av avgifter inom omsorgssektionen (KS/2018:782) 
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4.9 Beslut 

Beslut om KBT fattas med stöd av 2 kap 6 § lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter och gäller för maximalt ett år i taget (kalenderår). Beslutet är inte möjligt att 

överklaga genom förvaltningsbesvär utan endast genom laglighetsprövning. 

Beslutet om KBT är skriftligt och ska beskriva om ansökan beviljas eller avslås. 

Ett beslut om beviljande av KBT ska innehålla uppgift om den summa som beviljas. 

Ett beslut som avslås ska motiveras. En avslagsorsak kan vara att man inte sökt 

bostadstillägg hos Försäkringskassan. Avslagsmotivering:  Behovet kan helt eller delvis 

tillgodoses på annat sätt, genom bostadsbidrag/tillägg från Försäkringskassan. 

4.10 Ändrade förutsättningar (omprövning) 

Förändringar i familjeförhållanden, förmögenhet eller inkomst kan påverka tilläggets 

storlek och måste anmälas skyndsamt till kommunen. KBT minskas eller upphör 

månaden efter att den förändrade förutsättningen har skett. Det innebär att 

återbetalningsskyldighet kan uppstå, se rubrik 4.12. 

När ett beslut om LSS-bostad avslutas eller hyresförhållandet avslutas upphör 

möjligheten att få KBT samma månaden.  

4.11 Överklagan 

Eftersom det inte finns en lagstadgad rätt till KBT fattas beslut utifrån dessa regler som 

fastställs av kommunstyrelsen. Personen kan ta beslutet till Förvaltningsrätten som har 

att ta ställning till lagligheten i beslutet, det vill säga göra en laglighetsprövning, och 

antingen undanröja eller fastställa beslutet. Beslutet kan inte ändras. 

4.12 Återbetalningsskyldighet 

En person kan bli återbetalningsskyldig om KBT har betalats ut felaktigt, eller med 

felaktigt belopp. Personen har en skyldighet att snarast anmäla förändringar i inkomst, 

boendekostnader, familjesituation eller annat som kan påverka rätten till KBT, eller 

storleken på KBT. 

5 Gallringsregler 

Sker enligt dokumenthanteringsplan. 
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