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Remiss avseende motion om garantibelopp
Sverigedemokraterna lämnade 181016 in motionen ”Garantibelopp”. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 181120 att remittera motionen till socialnämnden för att få svar på
nedanstående frågeställningar. Utredningen bör vara av relativt enkel karaktär.
1. Hur många individer bedömer ni skulle komma att omfattas av förslaget?
2. Vad skulle förslaget innebära i form av minskade intäkter och vad skulle det
ekonomiska bortfallet innebära?
3. Vad skulle den extra administrationen för hanteringen av ansökningarna kosta?

Socialtjänstlagen innehåller mycket tydliga regler för beräkning av avgifter inom
äldreomsorgen. Avgifterna får inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte
förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra
normala levnadsomkostnader (förbehållsbelopp). I de fall en person har mycket låga
inkomster finns inget avgiftsutrymme alls och därför debiteras ingen hemtjänstavgift (Avgift
för vård och omsorg i särskilt boende benämns hemtjänstavgift). Den enskilde
medborgarens förmögenhet får ej räknas som inkomst vid beräkningen av avgift. Denna
möjlighet togs bort i samband med ädelreformen 2002.
Bostadtillägg, som administreras av försäkringskassan, är ett skattefritt tillägg för dig som
har låg pension. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du bor i hyrd bostad,
bostadsrätt, eget hus eller särskilt boende. För dem som ansöker om bostadstillägg prövas
också rätten till äldreförsörjningsstöd.
För att svara på de frågor, som kommunstyrelsens arbetsutskott ställer, har den ekonomiska
situationen för 50 personer som bor i särskilt boende undersökts. Ingen av dessa skulle
omfattas av förslaget. Av dessa 50 personer ligger 45 över gränsen för garantibeloppet och
övriga 5 har inte bostadstillägg, vilket indikerar att det finns en förmögenhet.
Med anledning av ovanstående kan det antas att endast ett mycket litet fåtal personer
kommer att omfattas av förslaget. Att regelmässigt göra dessa uträkningar för alla är därför
inte relevant. För att undvika onödig administration kan istället varje person, som tror sig
komma ifråga för garantibelopp ansöka om att få saken prövad.
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