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Kommunen kan inte längre uppbära pensioner 
Svenska Kommunförbundet får med anledning av förfrågningar från kom-
munerna informera om följande konsekvenser av det förändrade pensionssy-
stemet. 

Kommunerna kan fr.o.m. år 2003 inte längre uppbära pensionsförmåner som 
ersättning för kommunens kostnader för vård. Detta gäller såväl barns pens-
ion efter en avliden förälder som en persons egen pension.  

Den tidigare möjligheten för kommunen att lyfta pensioner reglerades i de 
numera upphävda bestämmelserna i lag (1962:381) om allmän försäkring  
10 kap. 3 § samt kungörelse (1962:393) om rätt i vissa fall för kommun eller 
annan att uppbära folkpension. 

Den slopade möjligheten att uppbära pensioner innebär att kommunen förlo-
rar intäkter framför allt när det gäller efterlevandepension i form av barn-
pensionen för placerade barn. Svenska Kommunförbundet har därför i skrivelse 
till regeringen begärt en lagändring som medger att kommunerna får uppbära efter-
levandestöd till placerade barn. 

I det följande lämnas information om kommunens handläggning med anled-
ninga av det förändrade pensionssystemet. 

Barn placerademed stöd av SoL, LVU eller LSS 
Socialnämnderna kommer i sina verksamheter i kontakt med familjer där 
barn har eller kan komma att få egna tillgångar. Det kan röra sig om t.ex. be-
viljad barnpension inklusive retroaktiv utbetalning. Nämnden kan ha sådan 
kännedom om den efterlevande förälderns levnadsförhållanden att det finns 
skäl anta, eller att det redan inträffat, att barnets tillgångar kommer att för-
brukas.  
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Socialnämnden är i en sådan situation skyldig att anmäla till överförmynda-
ren att det föreligger förhållanden som talar för att en förälder inte kommer 
att förvalta barnets egendom på ett betryggande sätt. Nämndens skyldighet 
framgår av bestämmelsen i socialtjänstförordningen 5 kap 3 § punkt 3. Det är 
därefter överförmyndaren som bestämmer hur barnets tillgångar skall förval-
tas.  

Personer med egen pensionsförmån 
Kommunens rätt att ta ut avgift av den enskilde finns i socialtjänstlagen  
8 kap. 1 §  1 stycket sista meningen. Där framgår att kommunen får ta ut en 
skälig avgift. Den bestämmelsen gäller inte i fråga om tjänster för vilka avgif-
ter bestäms enligt 8 kap. 2 §, såsom e.x. familjerådgivning, hemtjänst och sär-
skilda boenden. 

I det tidigare pensionssytemet kunde kommunen uppbära den pensionsbe-
rättigades folkpension och ur denna tillgodogöra sig kostnader för vården 
och tillhandahålla den enskilde ett förbehållsbelopp för personliga behov. 

Detta gällde då den enskilde under hel månad var intagen på ett hem för 
vård eller boende eller på annat sätt erhöll vård eller försörjning på kommu-
nens bekostnad.  

I sådana ärenden får kommunen nu i stället beräkna en skälig avgift att ta ut 
vid sådan vård. 
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