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STATEN TAR ÖVER KBT 
I regeringens proposition Bostadstillägg till pensionärer (prop. 1993/94:173) 
föreslås att KBT ersätts med ett statligt bostadstillägg till pensionärer fr o m 
den 1 januari 1995. 

Regeringens förslag i korthet 
Bostadskostnad mellan 100 kr och 4 000 kr per månad ersätts med 85 %. För 
att mildra effekten av de minskningar som vissa pensionärer drabbas av i 
kommuner med högre ersättning får en kommun besluta om ett komplet-
terande bostadstillägg under en övergångsperiod på fyra år. Det komplet-
terande tillägget finansieras av kommunen. Efter övergångsperioden skall 
bostadstillägget vara enhetligt över riket.  

Inkomstavtrappningen är i stort sett oförändrad. Fribeloppen, 1 000 kr per år 
för ogift pensionär och 1 500 kr för pensionärspar, tas dock bort. 

Ett särskilt bostadstillägg lämnas om pensionärens inkomst, reducerad med 
bostadskostnaden, understiger en skälig levnadsnivå. Nyheten, jämfört med 
dagens SKBT, är att regeringen reglerar vad som är skäliga normer för bo-
stadskostnad och levnadsnivå. Socialstyrelsens normer bör vara vägledande. 

Bostadstillägg för boende i särskild boendeform lämnas för en- och två-
bäddsrum men inte för flerbäddsrum. För tvåbäddsrum ersätts bostadskost-
nad upp till 2 000 kr (för makar 4 000 kr). 

Bostadstillägg på mindre belopp än 25 kronor per månad betalas inte ut. 
(Enligt nuvarande regler betalas bostadstillägget ut oavsett storlek.)  
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Finansiering 
Kostnaderna för det statliga bostadstillägget beräknas uppgå till 10 300 mkr 
för år 1995. Idag svarar kommunerna för 30 %. I och med att staten tar över 
bostadstillägget kommer 3 090 mkr (30 % av 10 300 mkr) att regleras mellan 
kommunerna och staten. Det motsvarar cirka 352 kronor per invånare. 

När de kommunala tilläggen – utöver det statliga bostadstillägget – succes-
sivt minskar kommer också kommunernas kostnader att minska. Enligt pro-
positionen skall även detta utrymme beaktas vid kommande överläggningar 
med staten. Avsikten är dock att en ytterligare reglering kan bli aktuell först 
när staten förbättrar bostadstillägget utöver det nuvarande förslaget. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Allmän kommunalpolitik 
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