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Reformering av KBT-systemet 
 
Regeringen har beslutat (proposition 1993/94:5) föreslå riksdagen att ändra reglerna för KBT 
fr o m 1 januari 1994. Propositionen blir offentlig i slutet av vecka 38. 
 
Regeringens förslag skall ses som ett andra steg i anpassningen till statens ambitioner inför 
det avsedda förstatligandet den 1 januari 1995. 
 
Nuvarande regler i korthet 
 
Sedan den 1 mars 1993 gäller följande regler. 
 
Det grundbelopp som den enskilde betalar av den månatliga bostadskostnaden det s k 
golvet är 150 kr. 
 
Den övre bostadskostnadsgränsen det s k taket är 3 000 kr. 
 
Mellan golv och tak skall kommunen för att erhålla statsbidrag ersätta minst 85 procent. För 
ersättning som lämnas över 95 procent av bostadskostnaden utgår inget statsbidrag. 
 
KBT-avtrappningen på den del av årsinkomsten som, utöver folkpension och 
pensionstillskott, överstiger 1 000 kr för ensamstående och 1 500 kr för pensionärspar men 
inte överstiger 1,5 basbelopp är 35 procent. För årsinkomster över 1,5 basbelopp är 
avtrappningen 40 procent. 
 
En kommun erhåller statsbidrag med 70 procent av kommunens KBT- kostnader inom den 
statsbidragsberättigade delen. 
 
KBT betalas ut till boende på alla särskilda boendeformer under förutsättning att det finns 
en separat bostadskostnad. 
 
Staten står för hela SKBT-kostnaden. 
 
Regeringens förslag till KBT-regler för 1994 
 
Regeringens proposition innehåller följande förslag. 
 
Det grundbelopp som den enskilde betalar av den månatliga bostadskostnaden - golvet - 
kommer fortsatt att vara 150 kr. 
 
Den övre bostadskostnadsgränsen - taket - höjs till 3 500 kr. 
 
Mellan golv och tak skall kommunen för att erhålla statsbidrag ersätta minst 85 procent. För 
ersättning som lämnas över 90 procent utgår inget statsbidrag, en sänkning med 5 
procentenheter. 
 



Kommunen erhåller, som förut, statsbidrag med 70 procent av kommunens kostnader för 
KBT inom den statsbidragsberättigade delen. 
 
För att inte ytterligare försämra ersättningen till KBT-tagarna får en kommun som idag 
ersätter över 90 procent mellan nuvarande golv och tak endast sänka ersättningen till lägst 
90 procent. Kommuner som idag ersätter 90 procent eller mindre mellan golv och tak får inte 
sänka ersättningen alls. Detta gäller upp till det nuvarande 
statsbidragsberättigade taket på 3 000 kr. 
 
KBT-avtrappningen är oförändrad. 
 
Reglerna för SKBT fortsätter att gälla under 1994, dvs staten står för hela kostnaden. 
 
Förslaget leder inte till ökade kostnader enligt regeringskansliet. Höjningen av taket 
finanseras med hjälp av sänkningen av ersättningen mellan golv och tak. 
 
Hur den finansiella regleringen vid det avsedda förstatligandet från den 1 januari 1995 
kommer att gå till behandlas inte i propositionen. 
 
Statistik och våra bedömningar 
 
Det här avsnittet utgörs av våra bedömningar som baseras på uppgifter från RFV. De 
framgår inte av propositionen. 
 
Antalet KBT-tagare har mellan januari och september ökat med 37 300 (581 464-544 192) dvs 
6,8 procent. Ungefär hälften av ökningen består av personer boende i särskilda 
boendeformer. 
 
Enligt våra beräkningar kommer de totala KBT-utbetalningarna att öka från 8 137 mkr 1992 
till cirka 9 700 mkr 1993 - en ökning med 19 procent. Beräkningarna är baserade på 
månadsstatistik från RFV för januari-september och utgörs av de faktiska utbetalningarna 
under januari-september plus september månads nivå för resten av året. Den kommunala 
kostnaden blir cirka 3 mdkr för 1993, inklusive kommunala överregler. (Se tabellen på nästa 
sida.) 
 
Enligt våra beräkningar för 1994, med reglerna från 1 mars 1993 och med utbetalningarna i 
september 1993 som bas (enligt regeringskansliet är förslaget kostnadsneutralt), blir de totala 
utbetalningarna 10 120 mkr. Eftersom taket höjs kommer en viss andel av den nuvarande 
frivilliga delen att ingå i den statsbidragsberättigade delen. Av de 488 mkr i tabellen nedan 
kommer alltså en viss andel att fördelas till staten (70 procent av den andelen) respektive till 
den kommunala statsbidragsberättigade delen (30 procent). Hur stor den andelen blir beror 
helt på kommunernas egna KBT-regler för 1994. Under förutsättning att kommunerna inte 
inför nya frivilliga regler kommer alltså den kommunala kostnaden att bli lägre än de 3 378 
mkr som redovisas i tabellen. En annan osäkerhetsfaktor som påverkar utfallet är 
förändringen av antalet KBT-tagare. 
 
Tabell: Bedömning av KBT-kostnaderna för 1993 och 1994 i mkr 
 
     1993                 1994 
 
Statlig del     6 629                 6 742 Kommunal del 
   2 397                2 890 Delsumma 
    9 026                 9 632 Frivillig kommunal del     
658                  488 Summa     9 684                10 120 
 
Kommunal kostnad     3 055                 3 378 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Leif Nordström, 08-772 43 11 och Per 
Sedigh, 08-772 43 09. 
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