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Remiss av SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad 

(Fi2022/01157)  

Pensionsmyndigheten instämmer i förslaget. Myndigheten ser dock behov av vidare 

analys avseende hur ett kommunalt stöd för att skaffa eller inneha en bostad ska 

samordnas med statliga förmåner.  Det gäller bland annat i förhållande till förmånerna 

bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjningsstöd, som Pensionsmyndigheten 

administrerar.  

 

Det finns idag bestämmelser som reglerar samordning mellan olika statliga förmåner, 

men Pensionsmyndigheten efterfrågar en tydligare reglering gällande samordningen 

mellan kommunala bostadsstöd och statliga förmåner. Såsom Pensionsmyndigheten 

uppfattar dagens praxis gör de få kommuner som beviljar stöd till boende, oftast 

avseende behov för funktionshindrade, en avräkning av det eventuella statliga 

bostadsbidraget eller bostadstillägget från det av kommunen beviljade stödet.  

 

Förmånen äldreförsörjningsstöd ska garantera en skälig levnadsnivå efter att en skälig 

bostadskostnad är betald. Samtliga skattepliktiga inkomster ska beaktas för att kunna 

bedöma om äldreförsörjningsstöd ska beviljas utifrån den skäliga levnadsnivån. Även 

vissa skattefria inkomster och bidrag, såsom bostadstillägg och bostadsbidrag, ska 

beaktas. Det saknas idag en reglering för hantering av kommunala bostadsstöd. 

Pensionsmyndigheten anser att det vore rimligt att även dessa stöd beaktas. 

Utredningen bedömer att det är angeläget att regelverket kring kommunala stöd ska bli 

mera känt. Myndigheten ser därmed ett behov av särskilda förtydliganden kring hur 

samordningen ska se ut mellan kommunala stöd till boende och förmånen 

äldreförsörjningsstöd.  

 

Pensionsmyndigheten konstaterar att administrationen av olika stöd och förmåner med 

långtgående inkomstprövning ofta innebär omfattande utredningar och kan medföra 

problem i form av felaktiga utbetalningar. Även ur den enskildes perspektiv kan det 

vara problematiskt att ansöka om både statligt och kommunalt stöd samt att anmäla 

förändringar till både stat och kommun utifrån differentierade regelverk. En vidare 

analys av för- och nackdelar samt administrativa effekter av möjliga kombinationer av 

statligt och kommunalt bostadsstöd vore därför önskvärt.  

 

  

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Daniel Barr efter föredragning av 

verksamhetsutvecklare Sonila Yliniemi. I beredningen av ärendet har juristen Toni 

mailto:lars.arell@regeringskansliet.se
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Nastev, analytikern Stefan Granbom och verksamhetsutvecklaren Linda Nygren 

deltagit. I den slutliga handläggningen har avdelningschef för produktionsavdelningen 

Magnus Rodin deltagit. 

 

 

Daniel Barr  

 

 

Sonila Yliniemi 


