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Kommunalt bostadstillägg till folkpension (KBT) 
 
Vi informerade i cirkulär till kommunerna under år 1989 om de nya 
statsbidragsreglerna för kommunalt bostadstillägg till folkpension (KBT) som 
gäller fr o m 1 januari 1990. Informationen finns i cirkulär 1989:150. 
 
Enligt nu gällande regler är kommunerna skyldiga att utge KBT med ett belopp 
som - oberoende av bostadens storlek - täcker minst 80 % av varje del av den 
månatliga bostadskostnad som överstiger 80 kr men inte överstiger 1 700 kr för 
en ogift pensionär och 1 850 kr för makar. 
 
I regeringens proposition till riksdagen med förslag om höjt pensionstillskott 
och förbättringar av vissa andra 
folkpensionsförmåner (prop 1989/90:145) föreslogs också förändringar i 
reglerna om statsbidrag till KBT till folkpension. 
 
Det framhålls i propositionen att det är nödvändigt att - även för år 1991 - 
kompensera pensionärer med de lägsta inkomsterna för de prisförändringar 
som förväntas bli följden av finansieringen av skattereformen. Ett av motiven 
härför är att pensionärer med de lägsta inkomsterna inte får del av den avsedda 
skattesänkningen. 
 
Regeringen har numera också beslutat om förändringar i reglerna om 
statsbidrag till KBT. Förändringarna innebär att kommunerna för att få 
statsbidrag måste höja den övre gränsen för den del av den månatliga 
bostadskostnaden som kan ligga till grund för KBT till 1 900 kr för en ogift 
pensionär och till 2 050 kr för makar fr o m 1991-01-01. Se kopia av SFS 1990:781 
som bifogas detta cirkulär. 
 
De kommuner som i sina grunder har bestämmelser som automatiskt anknyter 
till statsbidragsförordningens hyresgränser behöver inte fatta nytt beslut om 
ändring av sina grunder för KBT. I dessa fall kommer försäkringskassorna och 
riksförsäkringsverket att automatiskt räkna om bostadstilläggen. 
 
En del kommuner måste dock fatta nya beslut i kommunfullmäktige, därför att 
de gällande grunderna inte uppfyller kraven enligt de nya 
statsbidragsbestämmelserna. När det gäller dessa frågor är det viktigt att 
kommunen - innan beslut tas om ändrade grunder för KBT - har erforderligt 
samråd med försäkringskassan. 
 
För försäkringskassornas handläggning av dessa ärenden är det också viktigt att 
kommunens beslut om de ändrade KBT-grunderna kan tas snarast möjligt och i 
god tid före årsskiftet 1990/91. 
 
Enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till 
folkpension skall kommunen utan dröjsmål underrätta riksförsäkringsverket 
och den allmänna försäkringskassa, inom vars verksamhetsområde kommunen 
är belägen, om de beslut som fattas av kommunen ifråga om kommunalt 
bostadstillägg. 
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