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Till organisationer som svarat på
remissen om ”Riktlinjer för kommunalt
bostadsbidrag för personer med
funktionsnedsättning (KBF)”

Hej!
Jag vill genom det här brevet tacka er som bidrog med era
kunskaper och synpunkter i remissrundan av de nya riktlinjerna för
det kommunala bostadsbidraget för personer med
funktionsnedsättning, tidigare kallat kommunalt bostadsbidrag för
handikappade (KBH).
Ni har alla kommit med värdefulla synpunkter som vi har beaktat
inför att riktlinjerna beslutades i kommunfullmäktige den 12
december 2016. Genom era synpunkter har det förslag som
socialnämnden presenterade tidigare under året kunnat kompletteras
och förbättras. Ett stort tack för det!
I era remissvar har ni bland annat lyft att den föreslagna
förändringen i hur vårdbidraget ska räknas kommer medföra
negativa konsekvenser för enskilda personer. Vi beslutade därför att
inte genomföra den förändringen. Det innebär alltså att den gamla
beräkningsregeln, att 50 procent av den skattepliktiga delen av
vårdbidraget ska räknas som inkomst, kvarstår.
Ni har också föreslagit att riktlinjerna ska utvidgas så att det till den
bidragsgrundande skäliga boendekostnaden ska kunna medräknas
kostnad för garageplats/uppställningsplats för hjälpmedel som
beviljats via landstinget, och inte som enligt socialnämndes förslag
endast motorfordon för vilket Försäkringskassan har beviljat
bilstöd. I de riktlinjer som beslutades av kommunfullmäktige har en
sådan komplettering gjorts utifrån ert förslag.
Flera av er har också beskrivit att ni bedömer att ändringar i hur
inkomster och tillgångar ska beräknas och tas med i beräkningen av
KBF kommer innebära försämrad ekonomi för många personer med
funktionsnedsättning. Jag förstår att det kan finnas en sådan oro.
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Utifrån den dialog jag har haft med socialförvaltningen har jag dock
kunnat se att förändringarna kan innebära såväl ökat som ett visst
minskat bidrag. Till exempel så begränsas den inkomst för
hemmavarande barn som räknas med till att endast omfatta inkomst
av kapital. Tidigare har riktlinjerna varit otydliga och även inkomst
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av tjänst har därför kunnat räknas med. Det kommer inte längre vara
möjligt, och borde leda till att vissa personer får ett höjt bidrag.
Förtydligandet i riktlinjerna är också viktigt ur ett barnperspektiv,
barn ska kunna arbeta extra utan att deras föräldrar drabbas
negativt.
Många remissinstanser har önskat en tydligare och mer
övergripande konsekvensanalys av de föreslagna förändringarna.
Då stadens digitala ärendehanteringssystem saknar funktioner för
att på gruppnivå ta ut statistik om KBH utifrån de aspekter som har
berörts i de nya riktlinjerna har det inte varit möjligt att göra en
sådan övergripande analys. Socialförvaltningen kommer därför att
göra en uppföljning av de beslut som fattas enligt de nya riktlinjerna
för att kunna se om oönskade effekter uppstått.
Riktlinjerna har inte reviderats för att minska stadens kostnader,
utan för att göra det enklare och tydligare vad som gäller och för att
riktlinjerna bättre ska stämma överens med det statliga
bostadstillägget. Om ni hör om personer som upplever att de nya
riktlinjerna medfört försämringar för dem ber jag er därför kontakta
mig. Jag kan som ni känner till inte gå in i enskilda ärenden, men
informationen är viktig för mig i uppdraget att nu följa upp de nya
riktlinjerna.
Några av er, samt några av stadens egna verksamheter, har uttryckt
ett önskemål om att verka för en centraliserad hantering av KBF.
Det vill säga att stadsdelsförvaltningarna inte ska stå för utredning
och utbetalning, utan att det ska skötas av en central part, till
exempel socialförvaltningen. I stadens budget för år 2017 har vi
vidtagit ett antal åtgärder för att på lång sikt komma till rätta med
underskottet på bostäder för personer med funktionsnedsättning. En
av dessa åtgärder är att kommunstyrelsen under året ska utreda en
centraliserad hantering av KBF. Jag ser fram emot att ta del av vad
den utredningen visar och hoppas att vi kan ha dialog kring de
slutsatser som kommer fram där.
Jag är tacksam för att ni alla har tagit er tid att bidra med er
kompetens och era synpunkter i den här frågan. Jag uppskattar
mycket att vi genom detta ärende och i många andra sammanhang
har en konstruktiv dialog om hur Stockholms stad ska bli en mer
tillgänglig stad för alla!
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