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Ändring i kungörelse (1962:393) om rätt i vissa fall för kommun eller annan att uppbära 
folkpension (SFS 1993:55) 
 
Detta cirkulär innehåller ändring i cirkulär 1982:189 angående uttag av avgifter. 
 
Kommunen får ta ut avgifter av en pensionsberättigad som under en hel kalendermånad är 
intagen i hem för vård eller boende eller på annat sätt åtnjuter vård eller försörjning mot 
avgift som erläggs av en kommun. Kommunen får i dessa fall uppbära den 
pensionsberättigades folkpension för månaden och därav tillgodogöra sig sina kostnader för 
vården eller försörjningen. 
 
Bestämmelserna ovan gäller inte i det fall en pensionsberättigad på grund av missbruk av 
alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling, i ett hem för 
vård eller boende eller i ett familjehem. (SoL 34 §). 
 
Den kommun som uppbär folkpension i annan form än barnpension skall för den 
pensionsberättigades personliga behov tillhandahålla denna ett belopp som lägst motsvarar 
30 % av folkpensionen för en ogift ålderspensionär (AFL 6 kap 2 § första stycket) jämte 
pensionstillskott (lag om pensionstillskott 2 § första stycket). 
 
Pensionsförmåner beräknas f n på ett basbelopp som reducerats med 2 %. Det lägsta belopp 
som skall utbetalas för personliga behov och beräknat enligt ovan utgör f n 1 265 kr/månad. 
 
Ändringen, som träder i kraft den 1 mars 1993, avser således framräknandet av det belopp 
som den pensionsberättigade lägst har rätt att disponera för personliga behov. Beloppet var 
tidigare detsamma som förbehållsbeloppet vid helinackordering i servicehus enligt 
socialtjänstförordningen 47 §. Bestämmelserna i 
socialtjänstförordningens 47 §, har från och med den 1 mars 1993, upphört att gälla. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av sekreterare Margareta Erman, tfn 08-772 
43 23. 
 
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Allmän kommunalpolitik 
Äldre-, individ- och familjeomsorg 
 
 
Lennart Jonasson 
 
 
         Margareta Erman 
 
 
 
BILAGA 
 
Aktiviteter 1993 
 



1 Förändringar inom socialtjänstens tvångsvård kommer sannolikt att medföra arbete. Det är 
inte möjligt att uppskatta tidsåtgången för dagen, men här är ex på uppgifter 
 
* information till kommunerna om förändringar och hur kommunerna skall gå tillväga vid 
platsansökan, behandlingskontakter, kostnader m m, kommunala konsekvenser av 
förändringar 
 
* medverkan i organisationsförändringar 
 
* personal/löne/anställningsvillkor 
 
* fastighetsfrågor - övertagande 
 
* statsbidraget 
 
2 Kursverksamhet, enligt separat handling, omfattande 40 kursdagar. Tillkommer 
förberedelsetid. 
 
3 Löpande intressebevaktning såsom cirkulärutgivning, remisssvar, brevsvar, rådgivning, ev 
medverkan i konferenser typ 
länsförbundsaktiviteter. 
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