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Till
Socialtjänstnämnden

Anmälan om upphörande av en övergångsregel i stadens
bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättningar, KBH.

Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna och
överlämna den till Kommunstyrelsen för kännedom.

Dag Helin
Fredrik Jurdell

Sammanfattning
I Stockholm stad har medborgare med funktionsnedsättningar i vissa fall
möjlighet att få ett kommunalt bostadsbidrag, KBH. En s.k. övergångsregel i
detta kommunala bidragssystem upphör att gälla vid årsskiftet. Detta får till följd
att ett 40 tal bidragstagare får sitt KBH reducerat. Förvaltningen har undersökt
om stadens stadsdelsnämnder informerat berörda bidragstagare om den
förändring som inträffar vid årsskiftet. Så har skett i samtliga stadsdelsnämnder.
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Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom socialtjänstförvaltningens stab.
Socialtjänstnämndens handikappråd har behandlat ärendet 2006-11-15.
Bakgrund
Personer i Stockholm stad som har olika former av funktionsnedsättningar kan
under vissa omständigheter få ett bidrag till sitt boende. Detta bidrag benämns
”Kommunalt bostadsbidrag för handikappade” och förkortas ”KBH”. Grundregeln för att få KBH är att en person pga. sin funktionsnedsättning har en
merkostnad för sitt boende.
KBH ansöks på respektive stadsdelsförvaltning och utges efter en individuell
biståndsbedömning/beslut. Bidraget är ett för staden frivilligt åtagande och utges
i enlighet med 4 kapitlet 2 § Socialtjänstlagen. Då bidraget utges frivilligt är ett
KBH-beslut inte överklagningsbart med sedvanligt förvaltningsbesvär i
förvaltningsdomstol.
Stockholm stad har gett medborgare med funktionsnedsättningar möjlighet till
KBH alltsedan 1983. De KBH-riktlinjer som utarbetades 1983 (Kfs1983:1) var
betydligt generösare i jämförelse med de KBH-riktregler kommunfullmäktige
antog den 9/9 1996 (Kfs 1996:28). Skillnaden mellan regelverket från 1983 och
det från 1996 var bland annat att det infördes en regel att KBH beloppet skulle
minskas om den sökande hade en inkomst överstigande fem basbelopp (för
barnfamiljer åtta basbelopp).
Övergångsregel
För att personer som fått sitt KBH-bidrag i enlighet med det regelverk som
utarbetats 1983 inte skulle få en plötslig sänkning av sitt KBH, då behovet av
KBH bedömdes i enlighet med de nya riktlinjerna från 1996, utarbetades s.k.
övergångsregler. Övergångsreglernas innebörd var att personer med KBH-beslut
i enlighet med de gamla riktlinjerna från 1983 – och som i en bedömning i
enlighet med de nya riktlinjerna från 1996 – fick en sänkning av sitt KBH
”skulle landa mjukt”. Men också att de enskilde brukare som berördes av
sänkningen i tid skulle kunna anpassa boendekostnaden till den aktuella
sänkningen. Övergångsreglerna utarbetades så att sänkningen infördes successivt
med en sänkning med högst 200 kr per månad och år (dvs. högst 2400 kr/år)
under en period av tio år. Denna tioårsperiod avslutas den 31/12 2006.
From den 1/1 2007 utges allt KBH i enlighet med 1996 års riktlinjer för KBH.
I staden finns det i dagsläget 40 personer som vid årsskiftet berörs av att
övergångsregeln upphör att gälla. Dessa återfinns per stadsdel enligt:
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Stadsdel:
Antal personer:
Kista
1
Rinkeby
1
Spånga Tensta
2
Östermalm
1
Norrmalm
3
Kat Sofia
2
Maria gamla stan
5
Kungsholmen
6
Enskede Årsta
5
Skarpnäck
3
Vantör
0
Farsta
0
Skärholmen
0
Liljeholmen
2
Älsvjö
2
Hässelby Vällingby
5
Bromma
1
Hägersten
1
SUMMA:
40
Den sänkning av KBH-bidraget som berörda brukare kommer att få vid
årsskiftet varierar mellan ett par hundra kronor till upp till så mycket som 3000
kr/månaden. Med undantag för en stadsdel uppges berörda brukare vara
införstådda – och förberedda - på den förändring som kommer att inträffa vid
årsskiftet. En stadsdel uppger att de har ett par brukare som dessvärre inte
anpassat sig till den förändring som träder i kraft vid årsskiftet.
Socialtjänstförvaltningens bedömning
Det är förvaltningens uppfattning att stadens stadsdelar generellt sett informerat
och förvarnat berörda KBH-bidragstagare om den förändring som inträffar vid
årsskiftet. En omställning som berörda brukare har haft en så lång tid som tio år
att förbereda sig på. Att ett par brukare i en stadsdel inte ställt om sig till det
minskade bidraget är att beklaga och naturligtvis bör berörd stadsdel nu lägga
extra kraft på att lotsa aktuella bidragstagare/familjer till så hållbara lösningar
som möjligt.
SLUT

