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Förslag till beslut
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att KFS 50:3 utgår ur Ekerö
kommuns författningssamling 2021-03-31.
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa riktlinjer för
kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning att gälla fr o m
2021-04-01.
3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att delegera fortsatt
handhavande av riktlinjerna till socialnämnden fr o m 2021-04-01.
Sammanfattning av ärendet
I Ekerö kommun finns möjlighet att ansöka om kommunalt bostadstillägg
(bostadsbidrag) för handikappade (KBH). Bostadsbidraget är ett frivilligt åtagande
från kommunens sida som syftar till att underlätta för personer med funktionsnedsättning att kunna få och behålla en bostad som är lämplig med hänsyn till
funktionsnedsättningen. Villkoren för kommunalt bostadsbidrag regleras i KFS 50:3,
vilken fastställdes av Ekerö kommunfullmäktige i november 1990. Mot bakgrund av
att den nuvarande KFS:en är svårtillämpad och oförutsägbar föreslås KFS:en utgå
och ersättas av nya riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag för personer med
funktionsnedsättning. Därtill föreslås kommunfullmäktige delegera fortsatt
handhavande av riktlinjerna till socialnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, 2020-09-04
Förslag till riktlinjer KBF
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Bakgrund
I Ekerö kommun finns möjlighet att ansöka om kommunalt bostadstillägg
(bostadsbidrag) för handikappade (KBH). Villkoren för kommunalt bostadsbidrag
regleras i KFS 50:3, vilken fastställdes av Ekerö kommunfullmäktige i november
1990. Bostadsbidraget är ett frivilligt åtagande från kommunens sida som syftar till
att underlätta för personer med funktionsnedsättning att kunna få och behålla en
bostad som är lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.
Som anges ovan fastställdes KFS 50:3 år 1990 och den har tillämpats sedan dess.
KFS:en innehåller endast ett fåtal paragrafer vilket lämnar tolkningsutrymme vid
tillämpningen av bestämmelserna om kommunalt bostadsbidrag. I förlängningen har
tolkningsutrymmet lett till att KFS:en blivit svårtillämpad och oförutsägbar, både för
personal inom socialförvaltningen och för medborgare. Därtill innehåller KFS:en
begrepp som inte längre används inom organisationen.
Gällande lagstiftning
Socialnämnden ansvarar enligt gällande lagstiftning för att fullgöra kommunens
uppgifter avseende omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt bl a
socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (1993:387) (LSS). Socialnämnden ansvarar därtill för omsorg, råd
och upplysningar, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer samt
enskilda som behöver det.
Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning är inte reglerat i
lag. Enligt 2 kap. 6 § lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) får
kommuner lämna ekonomiskt stöd till enskilda hushåll i syfte att minska deras
kostnader för att skaffa eller inneha en permanent bostad. Därtill får kommuner,
enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), bevilja bistånd utöver vad som
enligt 4 kap. 1 § SoL avser bistånd för att tillgodose en skälig levnadsnivå. Beslut om
kommunalt bostadsbidrag fattas med stöd av 4 kap. 2 § SoL.
Förslag till förändringar
För att tydliggöra processen för hanteringen av kommunalt bostadsbidrag föreslås
KFS 50:3 utgå och ersättas av nya riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag för
personer med funktionsnedsättning. Förslaget till nya riktlinjer är mer omfattande än
den nuvarande KFS:en. Riktlinjerna syftar till att beskriva de principer som ska gälla
både för det kommunala bostadsbidraget i sig, men även principer vid handläggningen av bidraget.
Riktlinjerna utgår i huvudsak från SoL, socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB) och
annan relevant lagstiftning som berör beräkning av enskilds boendekostnad.
Föreskrifter från bl a Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan har också
beaktats vid framtagandet av riktlinjerna.
Vidare föreslås att den ursprungliga benämningen kommunalt bostadstillägg för
handikappade (KBH) ändras till kommunalt bostadsbidrag för personer med
funktionsnedsättning (KBF) i de nya riktlinjerna. Det föreslagna begreppet
överensstämmer mer med begrepp som används inom organisationen samt samhället
i stort.
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Med hänvisning till att socialnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter
enligt SoL föreslås även att kommunfullmäktige delegerar fortsatt handhavande av
riktlinjerna till socialnämnden. Detta eftersom beslut om kommunalt bostadsbidrag
fattas med stöd av 4 kap. 2 § SoL.
Konsekvenser
Det är totalt 15 individer som i dagsläget har beviljats KBH (KBF) i Ekerö kommun.
De föreslagna nya riktlinjerna syftar primärt till att tydliggöra nuvarande process för
hanteringen av kommunalt bostadsbidrag utan att genomföra betydande ändringar i
sak. Konsekvenserna av de nya riktlinjerna måste bedömas i varje enskilt fall. Mot
bakgrund av att syftet är att tydliggöra nuvarande process är emellertid socialförvaltningens bedömning att förslaget till nya riktlinjer i stort inte kommer att
medföra påtagliga ekonomiska konsekvenser, för varken kommunen eller de
individer som omfattas av de nya riktlinjerna.
Idag finns det dock en handfull personer i kommunen som bor i ordinärt boende och
som beviljats KBH (KBF). I förslaget till nya riktlinjer förtydligas att boendeformer
som berättigar till KBF endast är bostad med särskild service enligt LSS och SoL. De
personer som bor i ordinärt boende kommer i och med ikraftträdandet de nya
riktlinjerna alltså inte att vara berättigade till KBF när deras nuvarande beslut
upphör.
Socialförvaltningen har sett över vilka konsekvenser som förslaget medför för dessa
personer. Viss ekonomisk påverkan för någon eller några kan inte uteslutas. Av den
information vi har och det vi kunnat utreda är vår bedömning emellertid att förslaget
till nya riktlinjer endast medför påverkan i begränsad utsträckning. Härtill ska även
belysas att berörda individer har möjlighet att söka statliga bostadstillägg, bidrag och
ersättningar för boendekostnader.
Vidare förväntas förslaget till nya riktlinjer medföra en ökad rättssäkerhet och
förutsägbarhet vid tillämpningen av bestämmelserna om KBF. Då riktlinjerna är
utformade för att bli mer jämlika och tydliga bedöms förslaget i stort vara positivt för
såväl kommuninvånare som medarbetare inom kommunen.
Därtill bedömer socialförvaltningen att beslutet inte får direkta eller påtagliga
konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.
Införande
Kommunfullmäktige föreslås fatta beslut om nya riktlinjer i början av november år
2020. När beslut om nya riktlinjer fattats krävs att tydlig information lämnas till
berörda individer om de nya riktlinjerna. Därtill krävs implementering av de nya
riktlinjerna inom socialförvaltningen. Med anledning härav föreslås riktlinjerna träda
i kraft den 1 april 2021.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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